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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunalt anställdas arbetsrelaterade hälsa 

påverkas av nedskärningar. De teoretiska utgångspunkterna är att nedskärningar i kommunal 

sektor riskerar att leda till att kommunalt anställda får mer att göra med mindre resurser och att 

detta leder till ökade krav och stress som kan leda till arbetsrelaterad ohälsa. Metoden som 

används är differences in differences regression, en typ av regressionsanalys som möjliggör 

jämförelser mellan olika grupper över tid utan att ha en slumpmässig tilldelning av 

förklaringsvariabeln. Avvikelser från de gemensamma trenderna som etableras i materialet ger 

en bild av hur orsakssambandet ser ut. Materialet som analyseras är offentlig statistik över 288 

svenska kommuners bruttokostnader och nettokostnader för verksamheten samt sjukfrånvaro 

och personalomsättning. 

Resultatet av regressionsanalyserna visar att lägre bruttokostnader har ett samband med högre 

sjukfrånvaro samt högre personalomsättning. Sambandet för sjukfrånvaro är statistiskt 

signifikant, sambandet för personalomsättning är inte det. Dessa resultat tolkas som ett tecken 

på att anställda i kommuner som skär ned får mer att göra med mindre resurser, att de i större 

utsträckning drabbas av överkrav och högre psykologisk press som leder till att fler drabbas av 

arbetsrelaterad ohälsa och blir sjukskrivna eller säger upp sig. Studien bidrar till en förståelse 

för vilka konsekvenser nedskärningar kan få för anställda i kommunal sektor så länge kraven 

fortfarande är desamma. Mer forskning på området är dock nödvändig för att få en klarare bild 

av vilka mekanismer som ligger bakom orsakssambandet samt ge en mer detaljerad 

beskrivning av vilka typer av resurser som påverkar arbetstagare på olika sätt. 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1 Inledning 

Social omsorg, för-, grund- och gymnasieskola, plan och byggfrågor, miljö -och hälsoskydd, 

renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, 

biblioteksverksamhet och bostäder är de verksamheter som Sveriges kommuner enligt lag är 

skyldiga att bedriva (Kullander, 2019). Dessa verksamheter finansieras främst av den 

kommunala inkomstskatten och de tillskott till budget som kommunerna får ta del av i form av 

statsbidrag, inkomster från avgifter och försäljningar samt omfördelning genom de kommunala 

utjämningssystemen (RKA, 2019). Inför årskiftet 2019/20 rapporteras det om kommande 

nedskärningar i många kommuner (Ewald, Jakobsson, & Olsson, 2019), vilket antas leda till 

ytterligare underfinansiering av de verksamheter som kommunerna är skyldiga att bedriva. Den 

offentliga debatten om nedskärningar i kommunerna fokuserar främst på kommunernas 

invånare och de brukare som ska ta del av kommunens verksamheter. I den allmänna debatten 

är intresset för kommunens medarbetare i kölvattnet av nedskärningarna betydligt mindre. Från 

fackligt håll lyfts dock att nedskärningar i kommunerna riskerar leda till ökad arbetsbelastning 

och i längden högre sjukfrånvaro bland kommunens anställda (Alagic, 2019). Nedskärningarna 

får inte bara konsekvenser för de som ska ta del av välfärden utan även de som arbetar med 

den. 

1.2. Problemformulering 

Sedan 1990-talet har den offentliga sektorn allt mer kommit att styras utifrån den 

förvaltningsmodell som kallas New Public Management, en modell som består i att det 

offentliga ska konkurrensutsättas, upphandlas och utföras med hjälp av kontrakt och 

decentraliserad målstyrning (Almqvist, 2006, s. 25–26). Kvaliteten ska garanteras med 

efterhandskontroller istället för med regleringar. Tanken bakom mål- och resultatstyrningen 

och den strängare efterhandskontrollen är att verksamheten ska effektiviseras så att 

medborgarna får ut mer av varje krona (Almqvist, 2006, s. 26). En viktig del av detta är tanken 

om prestationsbaserad resurstilldelning, vilket innebär att den som producerar varan eller 

tjänsten får ersättning baserat på sin prestation (Blomqvist & Rothstein, 2000, s. 53). Det är 
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alltså ett fokus på verksamhetens output (det som kommer ut ur verksamheten) istället för på 

dess input (det som kommer in i verksamheten). Istället för att tilldela de resurser som 

verksamheten tros behöva så tilldelas resurser utefter de resultat som verksamheten uppvisar. 

Verksamheten ska på så vis bli mer effektiv genom att dessa incitament för ökad måluppfyllelse 

implementeras.  

Det har dock på senare tid växt fram en kritik mot idén att välfärdens verksamheter hela tiden 

kan bli billigare samtidigt som den fortsätter vara lika bra eller bättre. Två debattörer med 

bakgrund som välfärdsarbetare, Åsa Plesner och Marcus Larsson, menar att välfärden både blir 

sämre och att välfärdsarbetare blir sjuka av att arbeta under ständiga krav om att effektivisera 

sitt arbete, ett arbete som kanske inte alltid går att göra mer effektivt. När kommunerna lägger 

in effektiviseringskrav i budget eller inte kompenserar tillräckligt för tidigare budgetunderskott 

eller löne- och prisökningar innebär detta att välfärdsarbetare måste göra mer med mindre 

resurser. Detta leder enligt Plesner och Larsson till att välfärdsarbetare som försöker utföra sina 

uppdrag till fullo blir sjuka. De drabbas av utbrändhet eller andra typer av arbetsrelaterade 

sjukdomar eftersom balansen mellan krav och resurser i verksamheterna de arbetar i rubbas. 

När kommunerna försöker ”effektivisera” sin verksamhet genom att kräva mer kvalitet för 

mindre pengar får det konsekvenser för de kommunalt anställda (Plesner & Larsson, 2019).  

Det finns skäl att tro att mindre resurser i budget leder till stress och i längden till att 

organisationer misslyckas med sina uppdrag (Weick, 1983, s. 359). Detta eftersom 

organisationer som tvingas till nedskärningar måste avskeda personal, spara pengar genom att 

använda sämre arbetsmaterial och så vidare, vilket försvårar arbetssituationen för de som 

arbetar kvar. Trots detta är studier som undersöker hur organisatoriska faktorer påverkar de 

psykosociala arbetsförhållandena relativt ovanliga (Härenstam, 2008, s. 145). Det finns därför 

anledning att vidare undersöka hur ekonomiska förutsättningar inom offentliga organisationer 

påverkar hälsan hos de som arbetar i den offentliga sektorn. Att fokusera på stressens 

psykosociala och miljöbetingade orsaker anser bland andra Karasek och Theorell (1990, s. 7) 

vara betydligt mer produktivt än att som varit fallet i till exempel USA fokusera på enskilda 

individers förmåga att hantera stress beroende på personlighet eller individuella genetiska 

förutsättningar. Detta har i USA lett till en stor industri för olika former av terapi som ska bota 

individens stress, när det istället skulle göra mer nytta att fokusera på problem med hög 

arbetsbörda och stress på jobbet.  
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1.3 Syftesbeskrivning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka relationen mellan de nedskärningar som blivit 

vardag i den kommunala verksamheten och de kommunala medarbetarnas hälsa. Det kan vara 

svårt att veta om den kommunala verksamheten faktiskt blir mer effektiv eller inte när den 

tilldelas mindre resurser, eftersom kvaliteten på ”produkten” som välfärden ska leverera inte 

alltid är mätbar på samma sätt som kvaliteten på en bil eller en tv. En timmes undervisning är 

nästintill omöjlig att jämställa med två timmars undervisning, då tiden är en del av själva 

produkten. Men en telefon som produceras på 30 minuter idag är av betydligt högre kvalitet än 

en telefon som produceras på en timme för ett decennium sedan. Det är inte lika lätt att 

effektivisera mellanmänskliga möten som att effektivisera produktionen av en telefon. 

Att vetenskapligt undersöka huruvida välfärden faktiskt blir mer effektiv vore därför mycket 

svårt. De konsekvenser som ekonomiska effektiviseringsförsök och nedskärningar kan få för 

verksamhetens medarbetares hälsa finns det däremot möjlighet att mäta och undersöka. Genom 

att studera relationen mellan nedskärningar i kommunal sektor och i vilken utsträckning 

kommunalt anställda är sjukfrånvarande eller säger upp sig från sitt arbete går det att undersöka 

om en mindre mängd resurser till kommunal verksamhet har ett samband med kommunalt 

anställdas ohälsa.   

Syftet är därmed att söka belysa detta samband kvantitativt. Att ge en övergripande bild av 

huruvida det finns ett orsakssamband mellan dessa variabler och hur detta samband i så fall ser 

ut. På så vis kan vi få en bättre förståelse av vilken påverkan nedskärningar i kommunal sektor 

har på dess anställda. 

1.3 Frågeställningar 

Hur påverkas kommunalt anställdas hälsa av nedskärningar i kommunal verksamhet?  

Detta är den övergripande frågeställning som studien syftar till att besvara. Till hjälp att besvara 

den formuleras en ytterligare avgränsad frågeställning: 

• Leder minskade bruttokostnader i kommunal verksamhet till lägre eller högre 

sjukfrånvaro och personalomsättning i svenska kommuner mellan 2006 och 2018? 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till att undersöka svenska kommuner mellan 2006 och 2018. Den 

huvudsakliga anledningen till detta är att statistik över sjukfrånvaro i svenska kommuner finns 
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tillgänglig först från och med 2006. Statistiken över personalomsättning finns tillgänglig från 

år 2009. Statistiken över personalomsättning berör endast de med tillsvidareanställning, 

arbetstagare som arbetar under andra anställningsformer inkluderas inte. Relationen mellan 

nedskärningar och deltidsarbetande kommunalt anställda fanns under ett tidigare skede med i 

undersökningen men på grund av tidsbegränsning fanns inte möjlighet att analysera resultatet 

av regressionsanalysen då jag hade behövt lägga till ytterligare variabler för att kunna tolka 

resultatet ordentligt. Av detta skäl undersöks inte relationen mellan nedskärningar och 

deltidsarbetande trots att det rent teoretiskt vore intressant att undersöka om nedskärningar har 

en påverkan på kommunalt anställdas tendens att arbeta deltid. 

Avsikten med denna studie är inte att undersöka vilka mellanliggande variabler som leder till 

att kommunalt anställdas hälsa påverkas positivt eller negativt. Syftet är att statistiskt 

undersöka makroekonomiska och förvaltningspolitiska faktorer som beslutas av politiker och 

tjänstepersoner och vilken påverkan de kan ha på kommunalt anställda i deras arbetsliv. 

Mellanliggande variabler som kan förklara sambanden är av teoretiskt intresse, teorier om 

varför arbetstagare blir sjuka av sitt arbete finns med som teoretiska utgångspunkter men 

kommer i sig inte undersökas i denna studie. 
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Kapitel 2 Forskningsgenomgång och Teori 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning kring effekten av nedskärningar och hur 

arbetsrelaterad hälsa påverkas av olika faktorer. Forskningen kommer från de ekonomiska, 

psykologiska och statsvetenskapliga disciplinerna. Därefter redogörs för undersökningens 

teoretiska ramverk och arbetsmodell. 

2.1. Tidigare forskning. 

Nedan följer en redogörelse över relevant forskning om nedskärningar och arbetsrelaterad 

ohälsa i Norden och internationellt.  

2.1.1 Normalisering av nedskärningar 

Dennis Beach (2009) skriver om den offentliga sektorns omvandling de senaste decennierna 

från att vara ett social användbart arbete till ett ekonomiskt produktivt arbete. Vad han menar 

med detta är att den offentliga sektorn har kommit att allt mindre syfta till att uppfylla 

mänskliga sociala behov och allt mer syfta till att bli en del av den ekonomiska logiken om 

produktivitet och tillväxt. Enligt Beach har denna omvandling utgjorts av bland annat 

nedskärningar, privatiseringar, marknadsekonomisk social politik och angrepp på yrkesmässig 

självständighet inom tjänstesektorn. Han beskriver hur det de senaste decennierna det har skett 

en ekonomisk anpassning av den offentliga sektorn i Norden till att bli mer och mer 

kommersialiserad.  

Denna anpassning, eller tillvänjning som Beach (2009, s. 298–299) kallar det, sker i två 

huvudsakliga steg. Det första steget innebär att marknadsekonomiska idéer och begrepp blir 

allt mer normaliserade i talet om välfärden. ”Tillförseln av företagsamhetens ideologier, språk, 

vanor och doktriner beträffande marknadsmässighetens förträfflighet och överlägsenhet” 

(Beach, 2009, s. 298) är ett huvuddrag i denna del av tillvänjningen, alltså att det etableras en 

diskurs om marknadens överlägsenhet gentemot det offentliga. Det andra steget är när det 

offentliga allt mer kommer att anamma företagsamhetens metoder, lägga ut verksamhet på 

entreprenad eller samarbeta med företag för att skapa mer vinstgivande produkter, vanor och 

praktiker. Tillvänjningen bidrar till skapandet av myter om svagheter inom den offentliga 

sektorn och brister hos dess arbetstagare vilka anklagas för lathet, ineffektivitet och 



9 

 

inkompetens och det privata ses som det överlägsna alternativet. Sammantaget skapas genom 

tillvänjningens processer en normalisering av välfärdens marknadisering, effektivisering och 

de nedskärningar som detta resulterar i. 

Mycket av den vetenskapliga litteraturen inom management eller förvaltningspolitik behandlar 

nedskärningar som ett slags oundvikligt naturfenomen, en utmaning som alla organisationer 

måste förhålla sig till, men som kan bli bra om det sköts på rätt sätt (Karfakis & Kokkinidis, 

2019, s. 162). Karfakis och Kokkinidis skriver i en litteraturöversikt på området att det har skett 

en normalisering av nedskärningspolitiken som har lett till att nedskärningarna behandlas på 

detta sätt. Litteraturen fokuserar ofta på att undersöka vilka typer av åtgärder som lyckas bäst 

med att minska kostnader eller på vilka sätt organisationer på bästa sätt kan skära ned utan att 

organisationen tar skada. Att tackla fenomenet nedskärningar på detta sätt bidrar till en 

normalisering av nedskärningspolitiken. Enligt Karfakis och Kokkinidis (2019, s. 158) leder 

denna normalisering av nedskärningspolitiken till att individerna som arbetar på dessa företag 

eller i dessa organisationer och drabbas av nedskärningarna beskyller sig själva för att de inte 

lyckas vara anställningsbara istället för att ifrågasätta själva nedskärningarna. Karfakis och 

Kokkinidis är kritiska till att arbetare ska behöva känna skuld över detta när det är de 

kontinuerliga nedskärningarna som borde ifrågasättas. Istället ser vi en situation där problemet 

individualiseras och skulden läggs på den enskilda arbetstagaren.  

Så länge som arbetstagare inte lyckas bryta sig loss från den individualistiska inramningen 

vilken skildrar deras utsatthet som ett resultat av individuella val kommer nedskärningarna 

aldrig kunna utmanas (Karfakis & Kokkinidis, 2019, s. 169). Men att komma loss från denna 

diskurs är inte lätt. Författarna skriver att skulden som arbetstagare känner produceras genom 

vissa typer av diskurser och praktiker som arbetstagare faktiskt inte alls har någon kontroll 

över. Därför är det viktigt att undersöka hur nedskärningar faktiskt påverkar arbetare med 

hänsyn till strukturella faktorer, inte inramat som individuella misslyckanden. 

I en systematisk översikt över litteraturen kring effektiva sätt att minska kostnaderna inom 

vården, skriver Stadhouders, Kruse, Tanke, Koolman och Jeurissen (2018) att kostnader för 

vården har skjutit i höjden och att vården därför måste bli billigare. De går igenom den 

tillgängliga litteraturen på området och finner ett antal policys som har fungerat bra för att hålla 

tillbaka kostnaderna. Avslutningsvis skriver de att politiker som vill hålla tillbaka kostnaderna 

bör använda sig av just dessa för att lyckas så bra som möjligt. Grundantagandet som författarna 

utgår ifrån, vilket Karfakis och Kokkinidis (2019) är kritiska mot, är att nedskärningar är något 
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som är oundvikligt och att vissa åtgärder kan bedömas som lyckade om de minskar 

kostnaderna. Vilken påverkan dessa åtgärder får för de anställda och för brukarna är av mindre 

intresse i detta fall. Det som är av intresse är hur vi ska få vården att bli billigare. 

2.1.2. Nedskärningar och arbetsrelaterad ohälsa 

De studier som har undersökt relationen mellan nedskärningar och arbetstagares hälsa visar 

dock att detta är ett ämne som inte bör förbises. I en studie där arbetstagare blivit intervjuade 

via telefon om sina upplevelser av att arbeta inom organisationer som genomgått eller 

undsluppit nedskärningar fann forskarna ett samband mellan att som arbetstagare drabbas av 

nedskärningarnas konsekvenser och ett uppvisande av depressiva symtom (Brenner et. al., 

2014, s. 9). Detta skiljde sig även tydligt mellan individuella arbetstagare som hade drabbats 

olika hårt av nedskärningarna. De som hade en tryggare anställningsform upplevde inte 

nedskärningarna lika negativt som de som hade en mer otrygg anställning. Författarna 

diskuterar möjligheten för motsatt orsaksriktning, att depression eller andra depressiva symtom 

skulle kunna påverka upplevelsen av nedskärningar (Brenner et. al., 2014, s. 12), men att det 

finns en samband visar ändå att det finns anledning att undersöka relationen mellan 

nedskärningar och ohälsa, särskilt då nedskärningar i offentliga och privata organisationer ses 

som något oundvikligt. 

Det finns inte så mycket forskning som fokuserar på nedskärningar som en förklaring till 

välfärdsarbetares ohälsa, men två forskare som har närmat sig detta, Wanja Astvik och Marika 

Melin, (2012, s. 338–339) har studerat hur välfärdsarbetare handskas med obalans mellan krav 

och resurser. Även om de inte studerar exakt hur nedskärningar korrelerar med 

välfärdsarbetarnas hälsa är studiens utgångspunkt att välfärdsarbetares hälsa påverkas negativt 

av nedskärningar i offentlig sektor och författarna söker ta reda på hur arbetstagarna inom 

välfärden handskas med pressen att ständigt bli mer effektiv.  

Astvik och Melin (2012, s. 346–347) finner tre olika coping-strategier som välfärdsarbetare 

använder sig av för att hantera obalansen mellan krav och resurser och undvika att till exempel 

bli sjukskrivna eller tvingas byta arbete. Dessa strategier är: kompensatorisk strategi, 

självstödjande strategi och hjälpsökande strategi. Den kompensatoriska strategin utgörs av att 

arbetstagaren arbetar mer intensivt, tar färre raster och tar med jobbet hem. Personer som 

använde sig av denna strategi uppgav att de bad chefer att göra prioriteringar i deras arbete för 

att hinna med det viktigaste och de sänkte sina egna krav på kvaliteten i arbetet. Arbetstagare 

som använde sig av den självstödjande strategin utmärkte sig med att inte be någon annan 
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kollega eller chef om hjälp med prioriteringar utan att istället på egen hand ta på sig mer arbete, 

utan att uttrycka missnöje med arbetssituationen. Den hjälpsökande strategin gick ut på att i 

högre grad fråga medarbetare om hjälp när arbetsbördan blivit för hög eller arbetsuppgifterna 

för svåra. Personer som använde sig av denna strategi vände sig också ofta till chefen för att få 

hjälp med att prioritera bland arbetsuppgifter och höjde rösten när de var missnöjda för att 

kunna lösa eventuella problem i arbetsgruppen (Astvik & Melin, 2012 s. 346–347).  

2.1.3. Regionala skillnader i sjukfrånvaro 

I en granskning av forskning om sjukskrivningar i svensk sjukvård skriver Björn Johnson om 

hur det inom svensk politisk debatt hävdats att skillnader i sjukskrivningar mellan olika 

regioner framförallt berott på attityd- och kulturskillnader i hur människorna i olika delar av 

landet såg på sjukskrivning (Johnson, 2013, s. 99). Att människor var sjukskrivna i större 

utsträckning i vissa regioner än andra sågs inte som ett resultat av organisatoriska skillnader 

eller politiska och ekonomiska beslut, utan som ett resultat av skillnader i inställning till 

sjukskrivningen. I debatten påstods det att personer i olika delar av landet skulle ha 

överutnyttjat sjukförsäkringen även när de egentligen inte behövde den vilket skulle ha ökat 

användningen av sjukförsäkringen. Som ett resultat av den politiska diskussionen kring detta 

kom Riksförsäkringsverket att ge anslag till två stora forskningsprojekt som skulle undersöka 

saken.  

Det första projektet visade att ”inställning till sjukskrivning var mer restriktiv i län med lägre 

ohälsotal” (Johnson, 2013, s.99), men attitydskillnader hade ganska liten effekt på ohälsotal 

och analysen har ifrågasatts. Även många av de slutsatser som dragits utifrån resultaten i det 

andra projektet har kritiserats, bland annat av Johnson själv. Johnson (2013, s. 101) ifrågasätter 

hypotesen att kulturskillnader leder till en viss implementering av sjukförsäkringen bland annat 

på grund av risken för motsatt orsaksriktning. Det kan ju vara så att det i de regioner där fler 

personer behöver sjukskrivas växer fram en större förståelse för sjukskrivna än i de regioner 

där färre sjukskrivs. Det är inte säkert så att det är attityden som föregår andelen sjukskrivna 

utan kan lika gärna vara andelen sjukskrivna eller tillämpningen av sjukförsäkringarna som 

påverkar medborgarnas attityder. Att utgå från attityder som förklaringsvariabel kan medföra 

problem med frågan om tidsordning, att vara säker på att orsaken föregår verkan. 

2.2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs för denna studies teoretiska utgångspunkter. Relevanta teoretiska 

begrepp definieras och teorier kring stress och arbetsrelaterad ohälsa presenteras. 
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2.2.1. Begrepp 

Centrala begrepp för denna studie är effektivitet, nedskärning, stress och arbetsrelaterad 

ohälsa. Socialstyrelsen skriver följande om begreppen effektivitet och nedskärningar: 

”Begreppet effektivitet används ofta felaktigt som en synonym till nedskärningar och 

besparingar. Att en nedskärning eller en besparing kan leda till ökad effektivitet är sant men 

sker nedskärningen eller besparingen på bekostnad av kvalitet eller måluppfyllelse kan 

effektiviteten istället minska” (Socialstyrelsen, 2016, s. 10). Enligt denna syn på saken är 

effektivitet ett resultat av att kostnaden minskar men kvaliteten eller måluppfyllelsen 

upprätthålls. Nedskärningar kan alltså leda till ökad effektivitet om de används på rätt sätt. En 

nedskärning definieras utifrån detta som en kostnadsminskning eller en besparing i en kommun 

i relation till kostnadsutvecklingen i andra kommuner, och effektivitet som ett resultat av mer 

kvalitet för mindre eller lika mycket pengar.  

Enligt Lennart Levi är stress en reaktion på påfrestningar, ett sätt för kroppen att gå upp i varv 

för att klara av de utmaningar som vi ställs inför. Stress är alltså en form av spänning som 

behövs för att vi ska fungera och är inte farlig i sig, men när vi är spända hela tiden utan att få 

avslappning kan stress bli farligt. Stress går i strikt mening inte att observera då det är en 

abstraktion av alla reaktioner på de belastningar och påfrestningar som vi utsätts för. Men alla 

människor som belastas på något sätt kommer att känna av stress. De som belastas mycket 

under lång tid riskerar att bli sjuka (Levi, 2005, s. 58).  

Den europeiska arbetsmiljöbyrån skriver om arbetsrelaterade sjukdomar som sjukdomar vilka 

”orsakas eller förvärras av arbetsplatsfaktorer” (EU-Osha, 2019). I relation till denna definition 

av arbetsrelaterade sjukdomar definieras arbetsrelaterad ohälsa i denna studie som all form av 

ohälsa, stress och utbrändhet med mera som orsakas eller förvärras av arbetsplatsfaktorer. Det 

som är teoretiskt viktigt för denna studie är att även personer som inte blir sjukskrivna kan 

uppleva högre eller lägre grad av arbetsrelaterad ohälsa på ett liknande sätt som de som faktiskt 

blir sjukskrivna.  

2.2.2. Teoretiskt ramverk 

Stress har blivit vanligare under 2000-talet än tidigare decennier och har starka samband med 

dåliga arbetsförhållanden (Levi, 2005, s. 58–59). Stress är en reaktion mot påfrestningar, vilket 

inte är farligt i sig, men om människor utsätts för alldeles för stora påfrestningar över en längre 

tid kan de bli sjuka. De påfrestningar eller stressorer som skapar stress handlar framförallt om 

obalans (Levi, 2005, s. 61). Obalans mellan de krav som ställs på en människa och de resurser 
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som finns tillgängliga för att klara av kraven. När en människa ska göra för mycket på för lite 

tid eller med undermåliga hjälpmedel blir hen stressad eftersom ekvationen inte går ihop. 

Välfärdsarbetare kan exempelvis utsättas för stressorer när kommunen eller regionen skär ned 

på verksamhetens resurser samtidigt som kraven på vad verksamheten ska leverera är 

detsamma som tidigare. Spänningen som uppstår som en reaktion på stressorerna löses mer 

och mer sällan upp när kraven ökar utan att resurserna som finns tillgängliga också ökar i 

samma takt. 

Överkrav är en typ av stressor som är väldigt vanlig i arbetslivet (Levi, 2005, s. 63). Överkrav 

innebär att en person har fler eller svårare saker som hen behöver göra än som är möjligt att 

klara av givet förutsättningarna. Närvaron av överkrav i arbetslivet är ett tecken på att det finns 

obalans mellan krav och resurser. En förutsättning för att arbetsgivare inom det offentliga ska 

kunna skapa en arbetssituation utan överkrav och stress är att det finns tillräckliga resurser för 

att klara av de krav som ställs på kommunens verksamheter från statligt håll och från 

medborgarna. 

Maslach och Leitner (1999) beskriver sex faktorer som i arbetslivet kan bidra till stress och 

eventuellt leda till utbrändhet hos arbetstagare. Dessa är (1) för hög arbetsbörda, (2) avsaknad 

av kontroll över sitt arbete, (3) brist på belöningar, (4) bristande arbetsgemenskap, (5) 

orättvisor och (6) värderingskonflikter. För hög arbetsbelastning kan leda till utbrändhet eller 

utmattning om arbetstagaren inte får möjlighet att återhämta sig och ifall arbetstagaren inte har 

kontroll över sitt eget arbete kan detta ofta leda till en känsla av hjälplöshet som bidrar till 

stress. Att arbetsinsatsen står i proportion till ett erkännande eller andra former av belöningar 

är också en viktig faktor. Om en anställd till exempel får lägre lön än vad hen upplever är 

rimligt för sin arbetsinsats kan detta påverka hens arbetsrelaterade hälsa negativt. En 

arbetstagare som heller inte får något stöd av kollegor, familj eller andra nära har också närmare 

till att drabbas av utbrändhet. Orättvisor och värderingskonflikter kan skapa en känsla av att 

arbetstagaren motarbetas av arbetsgivaren eller behandlas på ett sätt som gör att arbetet känns 

mindre tillfredsställande. Detta i kombination med andra av faktorerna riskerar leda till 

utbrändhet och i längden sjukskrivningar (Maslach & Leitner, 1999).  

Karasek och Theorell (1990, s. 31–32) har utvecklat en modell kring arbetsrelaterad stress som 

främst fokuserar på arbetets psykologiska krav och graden av kontroll som arbetstagaren har 

över sitt arbete. Enligt denna modell är det arbetare som upplever höga psykologiska krav 

samtidigt som de har mycket liten kontroll över sitt arbete som i störst utsträckning drabbas av 
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stress i sitt arbete. De menar att höga krav förvisso kan vara stressframkallande i sig men att så 

länge arbetaren har möjlighet att anpassa sig efter kraven går de ofta att hantera. Om arbetaren 

däremot har så lite kontroll över sin arbetssituation att hen är helt utlämnad till arbetets höga 

psykologiska påfrestningar riskerar det att leda till en känsla av uppgivenhet och eventuellt 

utbrändhet (Karasek & Theorell, 1990, s. 33).  

2.3. Arbetsmodell 

Denna undersöknings teoretiska utgångspunkter är att anställda som utsätts för stora 

påfrestningar eller stressorer drabbas av arbetsrelaterad ohälsa i större utsträckning än anställda 

som har en mindre påfrestande arbetssituation. Överkrav som ett resultat av obalans mellan 

krav och resurser ses som ett problem vilket riskerar att drabba välfärdsarbetare i kommuner 

som inte har tillräckliga resurser. De arbetstagare som ständigt utsätts för stressorer eller andra 

former av påfrestningar i sitt arbete utan att få möjlighet att återhämta sig ligger i riskzonen för 

att bli sjuka. Arbetsrelaterad ohälsa som ett resultat av för höga krav och för lite resurser 

riskerar att drabba arbetstagare i de organisationer som inte har möjlighet att satsa tillräckligt 

mycket pengar på sin verksamhet och därmed måste öka kraven på sina anställda. 

Arbetare i verksamheter som drabbas av nedskärningar kan få mer att göra med mindre resurser 

och om de inte har möjlighet att göra något åt den situationen riskerar de utbrändhet eller annan 

arbetsrelaterad ohälsa. Arbetstagare i kommunal verksamhet som blir utbrända när 

påfrestningarna ökar kan behöva sjukskrivas. Ett annat alternativ för de som drabbas av någon 

form av arbetsrelaterad ohälsa är att säga upp sig och byta arbetsplats. Dessa två alternativ är 

de utfallsvariabler som undersöks i denna studie. Om anställda i kommuner där det skärs ned 

är sjukskrivna i högre grad eller säger upp sig högre grad ses det utifrån dessa teoretiska 

utgångspunkter som ett tecken på att den arbetsrelaterade ohälsan har ökat. Detta beror på 

antagandet att kommunalt anställda i kommuner som skär ned under året kommer få mer att 

göra på mindre tid, med andra ord i större utsträckning utsättas för överkrav och andra typer av 

påfrestningar som riskerar leda till arbetsrelaterad ohälsa vilket i sin tur påverkar 

sjukskrivningsgraden och viljan att säga upp sig från sitt arbete. 

Det bör dock i detta läge konstateras att måttet på uppsägningar i denna studie både inkluderar 

anställda som sagt upp sig och som har blivit uppsagda (se avsnitt 3.3.1.). På grund av detta 

kan det väckas en misstanke om att en ökad personalomsättning i kommuner som skär ned 

egentligen bara visar att kommuner som har mindre pengar till sin verksamhet i större 

utsträckning säger upp sina anställda. Det är kanske inte så konstigt eftersom de relativt sett 
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har mindre pengar att röra sig med. Jag gör dock bedömningen att en variation i denna variabel 

mellan kommuner ändå kan vara av intresse i förhållande till studiens teoretiska 

utgångspunkter av två skäl. Dels är tillsvidareanställda oftast inte de som står först på tur när 

det skärs ned eftersom de har en uppsägningstid på mellan 2 och 6 månader enligt lagen om 

anställningsskydd, §11 (LAS, SFS 1982:80), vilket innebär att chefer när budgeten klubbas 

mot slutet av tidigare år måste säga upp tillsvidareanställda väldigt tidigt för att få till en reell 

kostnadsminskning. Dessutom behöver en uppsägning från arbetstagarens sida inte motiveras, 

medan en uppsägning från arbetsgivarens sida måste ske på ”saklig grund” och enligt principen 

”sist in först ut” enligt LAS §7 och §22 (SFS 1982:80) vilket innebär att det är svårt att 

maximera andelen pengar som sparas in utan att kvaliteten blir lidande genom att säga upp 

tillsvidareanställda. Det bör av dessa skäl finnas en ovilja bland chefer i kommunala 

verksamheter att säga upp tillsvidareanställda när det skärs ned. 

I och med att ett vanligt sätt för kommunerna att skära ned på är att låta medarbetarna ”arbeta 

in” sin egen löneökning (Plesner & Larsson, 2019), det vill säga att personalen får högre löner 

men att dessa inte kompenseras för i budget, resulterar detta ofta i utökat uppdrag för 

medarbetarna utan att tillsvidareanställda blir uppsagda från jobbet. Med detta i åtanke är det 

rimligt att tänka sig att arbetare inom kommunal verksamhet som inte arbetar kvar ett visst år 

jämfört med tidigare år i hög utsträckning har valt att säga upp sig. En anledning till detta 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkter är att arbetstagare lämnar sitt arbete på grund av att 

deras arbetsrelaterade hälsa försämras på arbetsplatsen och att de därför väljer att inte arbeta 

kvar.  
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Kapitel 3 Metod och Material 

Denna studie har en förklarande och deduktiv ansats. Att studien är förklarande innebär att 

syftet är att belägga kausala samband mellan oberoende och beroende variabler (Teorell & 

Svensson, 2007, 27). Att undersökningen har en deduktiv ansats handlar om att testa en 

teoretisk utgångspunkt: huruvida mindre resurser till kommunal verksamhet leder till sämre 

hälsa bland kommunalt anställda (Malterud, 2009, s. 172). Detta görs genom analys av 

statistiskt material från databasen Kolada med regressionsanalys.   

3.1. Forskningsdesign 

Forskningsdesignen utgör studiens övergripande form; alla de val som leder fram till att 

studiens forskningsfrågor kan besvaras (Ahrne & Svensson, 2011, s. 20). I denna redogörelse 

innefattar det metod, material, och generaliserbarhet.  

För att besvara forskningsfrågorna används differences in differences regression, en form av 

regressionsanalys som möjliggör jämförelser av förändringar i de studerade variablerna i olika 

grupper över tid. Materialet som analyseras är offentlig statistik från databasen Kolada över 

kommunala verksamhetskostnader samt över sjukfrånvaro och personalomsättning bland 

kommunalt anställda. Materialet innefattar statistik från samtliga svenska kommuner från 2006 

till 2018. Trots ett mindre bortfall betraktas detta som en totalundersökning för åren 2006–2018 

då alla Sveriges kommuner utom två undersöks.  

Att i stort sett alla Sveriges kommuner undersöks innebär att det i detta avseende inte går att 

generalisera från urvalet av kommuner till populationen av kommuner då urvalet i princip är 

populationen. Frågan kvarstår dock huruvida det går att generalisera studiens resultat till att 

säga något mer allmänt om nedskärningars effekt på anställdas hälsa utanför kommunal sektor, 

i andra länder eller under andra tidsperioder. Jag anser att kommunala nedskärningars påverkan 

på kommunalt anställdas hälsa i Sverige – som Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2012, s. 157) beskriver det – är ett fall av nedskärningar och dess påverkan på anställdas hälsa 

i allmänhet. Just svenska kommuner mellan 2006 och 2018 analyseras som ett kritiskt fall under 

ogynnsamma omständigheter (Esaiasson et. al., 2012, s. 163). Ett kritiskt fall under 

ogynnsamma omständigheter är ett fall där teorin sätts på prov eftersom den prövas under 
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omständigheter som väntas försvaga teorins förklaringskraft. På grund av att Sverige är ett land 

med relativt generösa sociala försäkringssystem och stark arbetsrätt samt att kommunal sektor 

från år till år har ett liknande uppdrag och stabil finansiering bör kommunala arbetare inte 

drabbas av nedskärningar och arbetsrelaterad ohälsa i samma utsträckning som 

välfärdsarbetare i länder med svagare arbetsrätt och mindre generösa socialförsäkringssystem 

eller arbetare i organisationer som inte drivs kommunalt eller offentligt. Därtill kan läggas att 

år 2006–2018 inte är en tid av exceptionellt stora nedskärningar om vi jämför med till exempel 

nedskärningarna efter 1990-talskrisen (Bergmark & Fritzell, 2007, s. 104) eller de 

nedskärningar under år 2020 som kommunerna nu larmar om (Ewald m.fl., 2019). Utifrån 

logiken kring kritiska fall vid ogynnsamma omständigheter (Esaiasson et. al., 2012, s. 163) kan 

vi dra slutsatsen att om hypotesen eller teorin håller även när den utsätts för förhållanden där 

den inte bör hålla, är det ett gott argument för att teorin är generaliserbar bortom fallet som 

undersöks.  

3.2. Metod 

För att besvara denna undersöknings forskningsfrågor analyseras data från Sveriges kommuner 

med regressionsanalys. För att kontrollera för gemensamma trender från år till år och trender i 

de olika kommunerna används modellen differences in differences regression (DiD). Denna 

modell utgår från antaganden som hör samman med en experimentell logik, alltså att den grupp 

som får en behandling, förklaringsvariabeln, kan jämföras med en kontrollgrupp som inte får 

behandlingen, och att skillnaden i utfallet visar vilken effekt vår behandling har (Angrist & 

Pischke, 2014, s. 178). Detta bygger dock vanligtvis på att tilldelningen av behandlingen är 

slumpmässig vilket inte alltid är möjligt i samhällsvetenskaplig forskning.  

DiD är en form av regressionsanalys som möjliggör jämförelser när det inte finns en 

slumpmässig tilldelning av behandlingen genom att ta hänsyn till fixa effekter/gemensamma 

trender. Detta sker genom att vi mäter variationer i våra variabler över tid i olika grupper, så 

att om variationen i en kommun över tid sticker ut jämfört med variationerna i de andra 

kommunerna så kan vi kalla det en ”skillnad i skillnaden”. Om det finns skillnader i skillnader 

mellan olika grupper över tid finns det en möjlighet att dra slutsatser om kausala samband utan 

att ha en slumpmässig tilldelning av behandlingen. Alltså: om skillnaden i skillnaden i 

förklaringsvariabeln gör avtryck på skillnaden i skillnaden i utfallsvariabeln har vi goda skäl 

att anta att det finns ett orsakssamband.  
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”Behandlingen” som kommunerna i olika utsträckning tagit del av är i denna undersökning 

ändrade nettokostnader och ändrade bruttokostnader för kommunal verksamhet, detta för att ta 

reda på om kommunen i fråga har skurit ned eller inte. Utfallsvariablerna som vi antar kommer 

förändras när de utsätts för behandlingen är sjukfrånvaro och personalomsättning, men 

eftersom det kan finnas gemensamma nationella variationer i verksamhetskostnader, 

sjukfrånvaro och personalomsättning som beror på till exempel generella löneökningar, 

inflation och nationell politik är DiD användbart eftersom det då går att se ifall det finns 

observationer som avviker från de gemensamma trenderna och därmed säger något om ett 

eventuellt orsakssamband mellan variablerna som undersöks. 

För att genomföra en regressionsanalys med hjälp av denna modell skapas dummyvariabler för 

varje år samt för varje kommun. När dessa dummyvariabler inkluderas i regressionsanalysen 

kontrollerar vi för gemensam variation över tid samt unika kommunfaktorer som skulle kunna 

snedvrida resultatet (Angrist & Pischke, 2014, s. 187). 

3.3. Material 

Det material som undersöks är officiell statistik, hämtat från databasen Kolada (RKA, 2019). 

Kolada tillhandahåller statistik från nationella statistikansvariga myndigheter och statistik som 

kommuner och regioner själva rapporterar. Den statistik som används för denna undersökning 

är statistik om sjukfrånvaro, personalomsättning och den kommunala verksamhetens netto- och 

bruttokostnader. Statistiken är hämtad från år 2006 till år 2018 för samtliga av Sveriges 

kommuner. Statistik över personalomsättning finns från år 2009 och framåt. Datamaterialet 

avser samtliga av Sveriges kommuner med undantag för Håbo och Habo (se avsnitt 3.3.3.). 

3.3.1. Operationaliseringar 

För att mäta ohälsa bland kommunalt anställda används två mått. Sjukfrånvaro bland 

kommunalt anställda och andel avgångna kommunalt tillsvidareanställda. För att mäta om det 

finns en effekt på sjukskrivningar eller annan sjukfrånvaro från jobbet på grund av 

arbetsrelaterad ohälsa används ett mått på sjukfrånvaro bland kommunalt anställda. Måttet 

anger den totala sjukfrånvarotiden under året som procentandel av den totala tillgängliga 

ordinarie arbetstiden. Ett mått på personalomsättning används för att visa om kommuner som 

skär ned har en högre eller lägre omsättning av personal än kommuner som inte skär ned. Måttet 

visar hur stor andel tillsvidareanställda som inte arbetar kvar ett visst år jämfört med hur många 

som var tillsvidareanställda året innan. Det gäller alltså både de som har sagt upp sig och de 

som har blivit uppsagda. 
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Nedskärningar mäts med hjälp av två variabler. Den kommunala verksamhetens totala 

kostnader (bruttokostnader) per invånare samt den kommunala verksamhetens nettokostnader 

per invånare. Bruttokostnaderna är den huvudsakliga förklaringsvariabeln då undersökningen 

syftar till att studera nedskärningarna i sin helhet. Den kommunala verksamhetens 

bruttokostnader per invånare innefattar den kommunala verksamhetens totala kostnader 

(interna intäkter och försäljningar till andra kommuner eller regioner borträknat) delat med 

antal invånare i kommunen (RKA, 2019). 

Nettokostnader finns med i analysen för att se effekten av förändringar i bruttokostnader när vi 

konstanthåller nettokostnaderna. Detta för att det kommunala utjämningssystemet jämnar ut 

kommunernas nettokostnader och därför blir skillnaden i resurser som inte beror på skattesats, 

den kommunala utjämningen och de generella statsbidragen särskilt intressant. Den 

kommunala verksamhetens nettokostnader per invånare utgörs av verksamhetens 

bruttokostnader minus externa intäkter – avgifter, försäljningsintäkter och specialriktade 

statsbidrag – delat med antalet invånare i kommunen (RKA, 2019). Det som skiljer dessa mått 

åt är alltså att det i bruttokostnaderna även ingår resurser som kommunerna får in via avgifter, 

försäljningsintäkter och specialriktade statsbidrag. 

3.3.2. Urval 

Av praktiska skäl är det ofta inte önskvärt att göra en fullständig undersökning, en 

undersökning av hela populationen (Dahmström, 2011, s. 17). Det beror på att även om en 

totalundersökning ger mer tillförlitliga resultat så är det ofta svårt att få tillgång till data där 

hela populationen ingår. Vad gäller den här undersökningen finns det dock tillgång till 

datamaterial om alla Sveriges kommuner utifrån en mängd faktorer via databasen Kolada. Vad 

gäller kommunerna finns det alltså en överenstämmelse mellan population och urval (ett 

mindre bortfall undantaget). Studien är därmed att betrakta som en totalundersökning för åren 

2006–2018. Att specifikt dessa år undersöks beror på att statistiken över sjukfrånvaro endast 

finns tillgänglig från år 2006. Statistiken över personalomsättning finns tillgänglig från år 2009.  

3.3.3. Bortfall 

I materialet har det uppstått partiella bortfall och individbortfall. Ett partiellt bortfall innebär 

att vissa observationer har variabler som saknar ett eller flera variabelvärden, det är dock inte 

hela observationer som har fallit bort (Dahmström, 2001, s. 355). Individbortfall är när hela 

observationer saknas. Det partiella bortfallet i materialet består i att vissa kommuner vissa år 

inte har rapporterat sjukfrånvaro eller personalomsättning samt att det för en kommun ett år 
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inte finns några siffror för verksamhetens kostnader. Vad gäller individbortfallet är det två 

kommuner, Håbo och Habo, som föll bort från analysen av databehandlingstekniska skäl. Då 

båda kommunerna fick namnen Habo i databehandlingsprogrammet gick de inte att urskilja 

från varandra när olika dataset skulle sammanfogas, därför uteslöts båda kommunerna för att 

undvika risken för snedvridning av resultatet. Bortfallet är dock så pass litet att det inte bedöms 

påverka undersökningens resultat eller möjligheten att betrakta studien som en 

totalundersökning för åren 2006–2018. 

3.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet avser framförallt överensstämmelse mellan teoretiska och operationella definitioner 

(Esaiasson et. al., 2012, s. 58–59), lite förenklat: att vi mäter det vi säger att vi ska mäta. 

Validitetsfrågan för denna studie avser främst huruvida måtten på nedskärningar i kommunal 

sektor och måtten på ohälsa bland kommunalt anställda faktiskt mäter nedskärningar och 

ohälsa. Studiens validitet är mycket viktigt för att uppnå det vetenskapliga kravet på 

intersubjektivitet eller upprepbarhet, att den som läser om studiens upplägg förstår hur den har 

genomförts samt har möjlighet att upprepa den (Esaiasson et. al., 2012, s. 25).  

En eventuell problematik avseende denna studie är hur väl måtten på arbetsrelaterad ohälsa 

stämmer överens med de teoretiska definitionerna. Personalomsättning kan bero på mycket 

mer än enbart att anställda drabbas av arbetsrelaterad ohälsa, även om det teoretiskt är 

intressant att se ifall det finns variationer som beror på nedskärningar. Även sjukfrånvaro kan 

bero på mycket annat än arbetsrelaterad ohälsa. Frågan är dock vilka andra delar av dessa mått 

som teoretiskt kan påverkas av nedskärningar. Jag argumenterar för att det framförallt är ökad 

personalomsättning och ökad sjukfrånvaro på grund av nedskärningar som kan ha en betydande 

samvariation med nedskärningar (se avsnitt 2.3.). Med utgångspunkt i dessa beskrivningar ses 

det som rimligt att mäta arbetsrelaterad ohälsa med mått på sjukfrånvaro och 

personalomsättning och därmed uppnå god validitet.  

God reliabilitet innebär att studien inte innehåller slumpmässiga eller osystematiska mätfel 

(Esaiasson, 2012, s. 63). Noggrannhet och försiktighet är det främsta sättet att undvika dessa 

slump- eller slarvfel som annars kan uppstå. Vad gäller denna studie har det framförallt handlat 

om att se till att alla variabler är kodade på rätt sätt och dubbelkolla att datamaterialet inte 

innehåller några slumpmässiga fel. När datamaterialet hämtades hem från Kolada visade det 

sig att det partiella bortfallet av sjukfrånvaro för vissa observationer ledde till att 

överensstämmelsen mellan de olika variablerna för varje observation påverkades. Detta var 
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något som behövde åtgärdas ”för hand” innan regressionsanalyserna kunde genomföras. Ett 

liknande problem uppstod när dummyvariabler för regressionsanalysen skapades som när det 

upptäcktes behövde åtgärdas ”för hand”. För varje kommun hade det första och sista året blivit 

kategoriserad felaktigt, och behövde kodas om. Hade så inte skett hade studiens resultat sett 

betydligt annorlunda ut. 
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Kapitel 4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av regressionsanalyserna. Resultaten avser sambanden 

mellan bruttokostnader och sjukfrånvaro samt mellan bruttokostnader och personalomsättning.  

4.1. Samband mellan nedskärningar och sjukfrånvaro 

Tabell 1. Regressionsanalys: Sjukfrånvaro  

Standardfel inom paranteser 

 Modell 1 Modell 2 

Nettokostnader -.0000167* 
(.00000828) 

.0000218** 
(.00000805) 

Bruttokostnader .0000212*** 
(.0000056) 

-.0000167** 
(.00000554) 

Konstant 5.77726*** 
(.1481072) 

7.999571*** 
(.339182) 

Kommunfixa effekter Nej Ja 
Årsfixa effekter Nej Ja 
N 3546 3546 
R2 (justerat) .0085 .7296 

***=p<.001 **=p<.01 *p>.05 

För att illustrera skillnaderna mellan en vanlig regression (modell 1) och DiD (modell 2) 

redovisas båda dessa modeller i samma tabell. Modell 1 (se tabell 1) visar att ökade 

bruttokostnader har ett positivt samband med sjukfrånvaro när vi konstanthåller 

nettokostnader, ett samband som är statistiskt signifikant. Var tusende krona mindre till 

verksamhetens bruttokostnader samvarierar med en minskning av sjukfrånvaro med 0,0212 %. 

Denna modell kontrollerar dock inte för gemensamma trender över tid och för unika 

kommunfaktorer som kan påverka resultatet. Resultatet visar enbart hur sambandet ser ut för 

hela urvalet utan att ta hänsyn till fixa effekter för kommun och år. 

Modell 2 visar att det finns ett negativt samband mellan kommunal verksamhets 

bruttokostnader och sjukfrånvaro bland kommunalt anställda när vi kontrollerar för 

nettokostnader och fixa effekter för kommun och år (se tabell 1). Lägre bruttokostnader 

samvarierar med högre sjukfrånvaro. Lägre nettokostnader, de kostnader som finansieras med 

skatter och generella statsbidrag samvarierar med lägre sjukfrånvaro. De pengar till 
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verksamheten som kommer från avgifter, försäljningsintäkter och specialriktade statsbidrag 

utgör den skillnad mellan de två måtten som har en statistisk effekt på sjukfrånvaron. För var 

tusende krona mindre per invånare till verksamheten från avgifter, försäljningsintäkter och 

specialriktade statsbidrag ökar sjukfrånvaron med 0,0167 procent av den totala tillgängliga 

arbetstiden bland kommunalt anställda. Resultaten är statistiskt signifikanta och modellen har 

ett högt förklaringsvärde (0,7296) när vi ser till justerad R2, vilket visar hur stor del av 

variationen i utfallsvariabeln som förklaras av modellen.   

4.2. Samband mellan nedskärningar och personalomsättning 

Tabell 2. Regressionsanalys: Personalomsättning 

Standardfel inom paranteser 

 Modell 1 Modell 2 

Nettokostnader .00005 
(.0000258) 

.0000236 
(.0000379) 

Bruttokostnader .000016 
(.0000167) 

-.0000254 
(.0000287) 

Konstant 5.973343*** 
(.5347877) 

9.585834*** 
(1.750743) 

Kommunfixa effekter Nej Ja 
Årsfixa effekter Nej Ja 
N 2876 2876 
R2 (justerat) .0170 .3313 

***=p<.001 **=p<.01 *p>.05 

Den första modellen (se tabell 2) visar resultatet av regressionsanalysen utan kontroll för 

årsfixa och kommunfixa effekter på samma sätt som i tabell 1. Enligt modell 1 har minskade 

bruttokostnader ett positivt samband med minskad personalomsättning. Resultatet är dock inte 

statistiskt signifikant. Modellen visar att det är färre som säger upp sig när kostnaderna 

minskar. För var tusende krona i minskade bruttokostnader minskar andelen anställda som 

jämfört med året tidigare sagt upp sig eller blivit uppsagda med 0,016 %. 

Resultatet av regressionsanalysen för modell 2 visar att det finns ett samband mellan minskade 

bruttokostnader och andelen kommunalt tillsvidareanställda som har sagt upp sig från sitt 

arbete när vi konstanthåller nettokostnader och kontrollerar för fixa effekter. Var tusende krona 

per invånare i minskade bruttokostnader samvarierar med 0,0254% fler kommunalt 

tillsvidareanställda som jämfört med året innan har sagt upp sig eller blivit uppsagda. Detta 

resultat är dock heller inte statistiskt signifikant.  
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Kapitel 5 Analys & Diskussion 

5.1. Analys 

Minskade resurser till kommunal verksamhet samvarierar med högre sjukfrånvaro och högre 

personalomsättning bland kommunalt anställda. Trots att resultatet för personalomsättning inte 

är statistiskt signifikant görs här en tolkning av resultaten för båda utfallsvariablerna utifrån 

studiens teoretiska ramverk.  

5.1.1 Sjukfrånvaro 

En minskning av bruttokostnader leder till en högre andel sjukfrånvaro. Att skillnaden mellan 

brutto- och nettokostnader är centrala i analysen beror till stor del på de kommunala 

utjämningssystemen. Utjämningssystemen ”syftar till att garantera alla kommuner och 

landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som 

befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna” (SKR, 2019). Så 

länge utjämningssystemen fungerar som de ska är utrymmet för olika kommuner att satsa mer 

pengar än andra kommuner på sin verksamhet begränsad. Det enda sättet att få in mer pengar 

är att höja skatten, vilket illustreras av de skillnader i skattesatser som finns mellan Sveriges 

kommuner. De pengatillskott till verksamheten som kan ha en påverkan på arbetsmiljön efter 

att utjämningssystemen har jämnat ut skillnaderna mellan kommunerna är de som finns med i 

bruttokostnaderna utöver intäkter från kommunal inkomstskatt, generella statsbidrag och 

utjämning, nämligen kommunernas intäkter via specialriktade statsbidrag, avgifter och 

försäljningar.  

Att de kommuner som får detta tillskott till budget har färre som är sjukfrånvarande medan 

kommuner som inte får lika mycket pengar från dessa källor har fler anställda som är 

sjukfrånvarande menar jag är ett belägg för att mer pengar i sig är en förutsättning för bättre 

arbetsrelaterad hälsa. Detta beror på att kraven som ställs på anställda inom kommunen är 

relativt oförändrade, då alla kommuner i princip har samma skyldighet att bedriva viss 

verksamhet och uppnå vissa mål (Kullander, 2019). Men när resurserna som finns tillgängliga 

för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå målen minskar i relation till uppdraget 

kan detta leda till överkrav och ökad psykologisk press på de kommunalt anställda. Att en 
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svensk kommun på grund av de kommunala utjämningssystemen inte har möjlighet att på egen 

hand satsa särskilt mycket mer än andra kommuner gör att de externa sätten att öka budgetens 

storlek (riktade statsbidrag, avgifter och intäkter från försäljning) blir särskilt viktiga för att 

kunna satsa mer pengar på verksamheten. Då kommuner som har fått in mer pengar i riktade 

statsbidrag, avgifter och försäljningar också har lägre sjukfrånvaro verkar dessa resurser 

nödvändiga för att få ett mer hållbart och hälsosamt arbetsliv för kommunalt anställda. 

Kommuner som avviker från den gemensamma trenden i och med att de har lägre intäkter från 

avgifter, specialriktade statsbidrag och försäljningar vissa år avviker även från den 

gemensamma trenden på så vis att de har högre sjukfrånvaro. Detta visar att de kommunalt 

anställda som arbetar i verksamheter som inte drabbas att nedskärningar löper mindre risk att 

drabbas av sådan arbetsrelaterad ohälsa som kräver en sjukskrivning.  

Koefficienten som resultaten av regressionsanalysen med DiD visar är relativt liten, men inte 

nödvändigtvis oviktig. Hur stor del av den totala sjukfrånvaron som beror på arbetsrelaterade 

sjukdomar och ohälsa framgår inte av denna undersökning. Däremot visar måttet justerad R2 

att ca 73% av variationen i sjukfrånvaro mellan analysenheterna förklaras av modellen. Vad 

detta innebär är att i den grad det finns skillnader i skillnader mellan kommuner över tid så 

förklaras 73% av dessa skillnader utav en variation i bruttokostnader när vi konstanthåller 

nettokostnader. Det betyder att av den sjukfrånvaro som kommunerna själva kan påverka för 

sina medarbetare så beror en majoritet på just detta.  

Sammantaget görs tolkningen att mindre resurser till kommunal verksamhet har en negativ 

påverkan på arbetstagarnas förutsättningar att utföra sitt arbete. En ökad obalans mellan krav 

och resurser gör att de anställda utsätts för större påfrestningar i sitt arbete. Stress som ett 

resultat av överkrav och högre psykologisk press kan leda till arbetsrelaterad ohälsa och 

arbetsrelaterade sjukdomar som resulterar i sjukfrånvaro. Att minskade bruttokostnader i 

kommunal verksamhet korrelerar med ökad sjukfrånvaro tolkas som att resurserna har 

betydelse för arbetsmiljön för de kommunalt anställda. Kommuner kan inte skära ned utan det 

får konsekvenser för deras anställda.  

5.1.2 Personalomsättning 

Minskade bruttokostnader samvarierar enligt denna studies resultat med högre 

personalomsättning. En större andel av de som var tillsvidareanställda föregående år har avgått 

eller blivit uppsagda året därefter i kommuner som har mer mindre resurser från avgifter, 

försäljningar och specialriktade statsbidrag att lägga på sin verksamhet. Som nämnts ovan (se 



26 

 

avsnitt 2.3) tolkas ett negativt samband mellan bruttokostnader och personalomsättning som 

att mindre pengar till verksamheten har en negativ inverkan på kommunalt anställdas 

arbetsrelaterade hälsa då de i högre utsträckning tycks säga upp sig från sin arbetsplats när det 

satsas mindre pengar på verksamheten.  

Även om det säkert är så att en del av andelen minskade uppsägningar beror på att chefer i 

kommunal verksamhet inte behöver säga upp anställda när det finns mer pengar i budget, kan 

detta i sig också ha en negativ påverkan på den arbetsrelaterade hälsan för de anställda som är 

kvar på arbetsplatsen. Arbetstagare som får färre kollegor utan att verksamheten får ett minskat 

uppdrag löper risk att utsättas för överkrav och stress som i sin tur leder till sjukskrivningar 

eller att arbetstagaren säger upp sig.  

Koefficienten som resultaten av regressionsanalysen med DiD visar är relativt liten även i 

denna analys. Det är dock svårt att veta exakt hur stor del av förändring i personalomsättning 

som beror på arbetsrelaterad ohälsa. Däremot visar måttet justerad R2 att ca 33% av variationen 

i sjukfrånvaro mellan analysenheterna förklaras av modellen. Vad detta innebär är att i den 

grad det finns skillnader i skillnader mellan kommuner över tid så förklaras 33% av dessa 

skillnader utav en variation i bruttokostnader när vi konstanthåller nettokostnader.  

När resurser minskar eller inte ökar tillräckligt mycket för att täcka upp generella 

kostnadsökningar får de anställda mer att göra. Om balansen mellan krav och resurser ökar kan 

det leda till större påfrestningar på de anställda, med högre arbetsrelaterad ohälsa som 

konsekvens. Arbetstagare som i högre utsträckning drabbas av stress och överkrav som ett 

resultat av detta riskerar att bli sjuka. Men de som får en försämrad arbetsrelaterad hälsa utan 

att bli sjukskrivna har inget annat val än att bita ihop eller försöka byta arbetsplats. Att fler 

tillsvidareanställda byter arbetsplats i kommuner som skär ned tyder på att så kan vara fallet. 

5.1.3 Slutsatser 

Två frågeställningar har varit utgångspunkt för denna studie. Den första frågan som ställdes 

var följande:  

• Påverkas kommunalt anställdas hälsa negativt eller positivt av nedskärningar i 

kommunal verksamhet?  

Därefter formulerades även en snävare frågeställning som löd:  

• Leder ökade bruttokostnader i kommunal verksamhet till lägre eller högre sjukfrånvaro 

och personalomsättning i svenska kommuner mellan 2006 och 2018? 
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Dessa två frågor ska nu besvaras i möjligaste mån. Den snävare frågeställningen kommer att 

besvaras först, innan frågan om det bredare fenomenet diskuteras. 

Nedskärningar i kommunal verksamhet mellan 2006 och 2018 har haft en negativ påverkan på 

kommunalt anställdas hälsa. I kommuner där tillräckligt mycket pengar inte skjuts till ökar 

sjukfrånvaron och personalomsättningen, vilket ses som ett tecken på försämrad arbetsmiljö 

och sämre arbetsrelaterad hälsa bland kommunalt anställda. Sambandet mellan ökade 

bruttokostnader i kommunal verksamhet och minskad sjukfrånvaro är statistiskt signifikant. 

Sambandet mellan ökade bruttokostnader i kommunal verksamhet och personalomsättning är 

inte statistiskt signifikant. 

Kommunalt anställdas hälsa påverkas negativt av nedskärningar. Kommuner som skär ned har 

i högre utsträckning medarbetare som är sjukfrånvarande och de har en högre 

personalomsättning, faktorer som tyder på att arbetstagarnas hälsa försämras av 

nedskärningarna. Att koefficienterna som resultaten av regressionsanalyserna visar är relativt 

små kan problematiseras men bör ställas i förhållande till hur stor del av personalomsättningen 

och sjukfrånvaron som överhuvudtaget beror på arbetsrelaterad ohälsa. 

Kommunalt anställdas hälsa i förhållande till nedskärningar i svenska kommuner mellan år 

2006 och 2018 analyseras som ett kritiskt fall med ogynnsamma förutsättningar (se avsnitt 3.1). 

Utifrån logiken kring kritiska fall med ogynnsamma förutsättningar dras därmed slutsatsen att 

nedskärningar i allmänhet har en negativ påverkan på anställdas arbetsrelaterade hälsa eftersom 

risken för överkrav och stress för arbetarna i en organisation som har mindre resurser ofta ökar. 

Detta innebär att det är rimligt att anta att arbetstagare i privat sektor, i andra länder och som 

arbetat i tider när nedskärningar varit betydligt större också drabbats av försämrad 

arbetsrelaterad hälsa av nedskärningar. Det behövs dock vidare forskning för att ta reda på ifall 

det verkligen förhåller sig så. 

5.2 Diskussion 

Slutsatserna från denna undersökning tyder på att tanken att offentlig sektor ständigt kan bli 

effektivare utan att det får betydande negativa konsekvenser bör omvärderas eller förkastas. 

Det är som nämnts i inledningen inte lätt att mäta kvaliteten i offentlig sektor då en så stor del 

av välfärden handlar om mjuka värden, mellanmänskliga möten och relationer, sådant som 

många menar är omätbart. Även om vi ofta tycker att det går att säga vad som är ett bra eller 

dåligt bemötande när vi ser det, är det svårt att tydligt kvantifiera det så att det blir mätbart. Det 

är självklart så att sjukfrånvarotal och personalomsättning inte är perfekta mått på 
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arbetsrelaterad ohälsa, men de är åtminstone möjliga att mäta kvantitativt. Både sjukfrånvarotal 

och personalomsättning som helhet beror på mycket annat än enbart balansen mellan krav och 

resurser, men när vi ser skillnader i variationer mellan kommuner över tid som beror på 

skillnader i variationer i resurser är det ett belägg för att dessa skillnader beror på att den 

arbetsrelaterade ohälsan är mer utbredd där det satsas mindre på kommunal verksamhet.  

5.2.1 Materialdiskussion 

Den data som har analyserats i den här studien är utformad på ett sätt som möjliggör vissa 

analyser och omöjliggör andra. Eftersom generella statsbidrag och kommunal utjämning ingick 

i måttet på nettokostnader plockades vissa effekter av skillnader mellan kommuner upp av den 

variabeln. Hade det funnits enskilda mått på de olika delarna av budgeten som finansieras med 

olika medel hade en annan analys varit möjlig. Det hade då varit möjligt att till exempel se om 

generella statsbidrag, utjämning, specialriktade statsbidrag eller pengar från avgifter har olika 

stor påverkan på den arbetsrelaterade hälsan. 

Det finns alltså utrymme för vidare undersökningar med andra sorters material som skulle 

kunna fördjupa vår förståelse för nedskärningars påverkan på anställdas hälsa. Den data som 

fanns tillgänglig via Kolada möjliggjorde heller inte en urskiljning mellan exempelvis anställda 

som sagt upp sig eller som blivit uppsagda, eller mellan olika former av sjukfrånvaro. Även 

dessa typer av mått kan i vidare studier förhoppningsvis fördjupa vår förståelse av fenomenet. 

5.2.2. Metoddiskussion 

Differences in differences regression är den metod som använts i denna undersökning. Metoden 

har tjänat studiens syften väl då den möjliggör jämförelser mellan olika grupper över tid. En 

konsekvens av detta metodval, som det oftast är när vi gör kvantitativa undersökningar, är att 

det inte är möjligt att finna belägg för mellanliggande variabler som förklarar i detalj hur 

sambandet ser ut, alltså hur A leder till B. Metoden kan endast ge oss en statistisk bild av 

sambandet då det behövs en annan typ av analys för att undersöka de mellanliggande variabler 

som förklarar varför sambandet ser ut som det gör. Det finns såklart teoretiska utgångspunkter 

som kan bidra med en teoretisk förståelse för sambandens mekanismer, men huruvida det går 

till exakt på det viset är inte möjligt att belägga med denna metod. 

Metoden kontrollerar heller inte för fördelningen av kostnader inom verksamheten. Med andra 

ord kan vi inte kontrollera för om en kommuns ökade brutto- eller nettokostnader beror på 

ökade lokalkostnader, fler anställda eller ökade lönekostnader med hjälp av denna metod. Om 

ökade lokalkostnader innebär att bruttokostnaderna stiger mer än den gemensamma variationen 
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tolkas det som en satsning när DiD används. Om sjukfrånvaron också stiger i samma kommun 

mer än den gemensamma variationen tolkas det som att mer pengar till verksamheten leder till 

ökad arbetsrelaterad ohälsa, detta trots att pengarna helt har ätits upp av lokalkostnader, en 

resurspost som inte har teoretiskt intresse för undersökningens syfte. Det är alltså helheten av 

den kommunala verksamhetens kostnader som undersöks med denna metod, oavsett hur 

fördelning av kostnaderna inom verksamheten ser ut. Det hade dock varit möjligt att kontrollera 

för detta om datamaterialet sett annorlunda ut, men metoden som användes i kombination med 

det datamaterial som användes skapar denna typ av problematik. 

En annan möjlighet för att undersöka nedskärningars påverkan på ohälsa utan att använda DiD 

hade varit att till exempel välja ut en enskild eller ett mindre antal kommuner och jämföra olika 

verksamheter inom kommunen med varandra. Genom att undersöka hur anställda inom olika 

kommunala verksamheter påverkas av nedskärningar eller satsningar och jämföra dessa med 

varandra kan vi få en bild av nedskärningarnas effekt på anställdas hälsa.  

5.2.3. Empirisk diskussion 

Tidigare forskning i ämnet nedskärningar och arbetstagares arbetsrelaterade hälsa har haft en 

väldigt delad syn på nedskärningar, dels som något nödvändigt för att skapa effektivitet i 

offentliga och privata organisationer, dels som ett stort problem för arbetstagares arbetsmiljö 

och hälsa som bör undvikas. Den här undersökningen visar att nedskärningar bör betraktas som 

ett problem i sig i relation till anställdas hälsa och att detta bör tas i beaktande, särskilt för de 

som söker ge beslutshavare vägvisningar i hur de bäst skär ned. Som Karfakis och Kokkinidis 

(2019, s. 158) skriver finns det en risk att arbetstagare som på olika sätt drabbas av 

nedskärningarnas konsekvenser på sin arbetsplats beskylls eller beskyller sig själva när de blir 

sjuka, uppsagda eller misslyckas med att leva upp till de krav som ställs på dem. Att fokusera 

på dessa faktorers strukturella orsaker blir då särskilt viktigt för att lyfta dessa frågor till en 

samhällelig nivå där de faktiskt kan lösas, istället för att hamna på en individuell nivå. 

5.3 Bidrag 

Studien bidrar till en förståelse för vikten av att kommunerna har tillräckliga resurser att 

bedriva sina verksamheter för att kommunalt anställda inte i så stor utsträckning ska drabbas 

av arbetsrelaterad ohälsa. Med tanke på de ständiga kraven på effektiviseringar inom offentlig 

sektor är det av stor vikt att undersöka de eventuella konsekvenser detta för med sig. Även om 

studien inte har undersökt huruvida effektivisering, alltså möjligheten att upprätthålla 

kvaliteten med mindre resurser, är möjlig eller inte visar resultaten att billigare välfärd har 
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konsekvenser för dess anställda. Förhoppningsvis kan fler studier undersöka detta närmare för 

att få en bättre bild av sambanden.  

5.4 Avslutning 

Undersökningen av sambandet mellan nedskärningar och ohälsa har gett mig en förståelse för 

frågans komplexitet och hur mycket som spelar in i organisationers möjligheter att satsa pengar 

på sin verksamhet. Kommunerna är speciella på så vis att de finansieras via skatt, ingår i 

komplicerade utjämningssystem och har ett särskilt förhållande till staten. Staten ställer krav 

på kommunerna att de ska bedriva vissa verksamheter och uppnå vissa mål. Men staten har 

också en möjlighet att spela en större roll i finansieringen av just dessa verksamheter för att 

kunna se till att kommunernas anställda ska få en bättre arbetsmiljö. Detta genom att antingen 

rikta olika typer av bidrag till kommunerna för att underlätta möjligheten att ha en budget i 

balans, eller genom att ta ett större finansieringsansvar för några av de verksamheter som 

bedrivs kommunalt. Detta är nödvändigt för att skapa större likvärdighet och en bättre 

arbetsmiljö för våra välfärdsarbetare.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur kommunalt anställdas arbetsrelaterade 

hälsa påverkas av nedskärningar i kommunal sektor. De teoretiska utgångspunkterna har varit 

att nedskärningar i kommunal sektor riskerar att leda till att kommunalt anställda får mer att 

göra med mindre resurser och att detta bidrar till ökade krav och stress som kan leda till 

arbetsrelaterad ohälsa. Om kommuner som skär ned har större personalomsättning och högre 

sjukfrånvaro är detta ett tecken på att den arbetsrelaterade hälsan påverkas negativt av 

nedskärningarna och att fler anställda därmed har sagt upp sig eller blivit sjukskrivna. Metoden 

som användes var differences in differences regression, en typ av regressionsanalys som 

möjliggör jämförelser mellan olika grupper över tid utan att ha en slumpmässig tilldelning av 

förklaringsvariabeln. Avvikelser från de gemensamma trender som etableras i materialet ger 

en bild av hur orsakssambandet ser ut. Materialet som analyserats är offentlig statistik över 288 

svenska kommuners bruttokostnader och nettokostnader för verksamheten samt sjukfrånvaro 

och personalomsättning. 

Resultatet av regressionsanalyserna visar att lägre bruttokostnader har ett samband med högre 

sjukfrånvaro samt högre personalomsättning. Sambandet för sjukfrånvaro är statistiskt 

signifikant, sambandet för personalomsättning är inte det. Dessa resultat tolkas som ett tecken 

på att anställda i kommuner som skär ned får mer att göra med mindre resurser, att de i större 

utsträckning drabbas av överkrav och högre psykologisk press som leder till att fler drabbas av 

arbetsrelaterad ohälsa och blir sjukskrivna eller säger upp sig. Studien bidrar till en förståelse 

för vilka konsekvenser nedskärningar kan få för anställda i kommunal sektor så länge kraven 

fortfarande är desamma. Mer forskning på området är dock nödvändig för att få en klarare bild 

av vilka mekanismer som ligger bakom orsakssambandet samt ge en mer detaljerad 

beskrivning av vilka typer av resurser som påverkar arbetstagare på olika sätt.  
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