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Vad kostar sjuk-
skrivningarna ditt företag? 

Forskning visar en stor skillnad mellan företag som har en ordentligt utarbetad 
rehabpolicy med väl fungerande rutiner, jämfört med de som saknar detta. 

Den största skillnaden ligger i antalet sjukskrivningar samt sjukskrivningarnas längd. Detta betyder både 
minskade kostnader för företagen och bibehållen produktionsnivå.

En årlig satsning på 2000 kr per anställd går jämt upp om något av följande uppnås:

- korttidsfrånvaro minskar med en (1) dag per år och anställd
- En rehabilitering per 50 anställda undviks
- En ökning av effektiviteten på arbetet med 1%

Grunden till varje investering är att den kan räknas hem ekonomiskt.

• Med tio dagar färre kortsjukfrånvaro tjänar ni in en månadslön

• En nyrekrytering kostar ungefär 140 000 kr inklusive introduktion (exemplet 

avser en verkstadsarbetare)

• En sjukskriven anställd beräknas kosta 10% av sin månadslön per dag

• I genomsnitt ligger antalet sjukdagar/anställd på ca 7 dagar/år

• För ett företag med 20 anställda blir den totala kostnaden för detta 350 000 kr

• En rehabilitering beräknas kosta minst 100 000 kr, enbart för själva rehab. 

Se räkneexempel på nästa sida.
* Statistikkälla: Previa

Kontakta oss 
gärna. Vi kan hjälpa 
dig att effektivisera 

arbetsprocessen och 
minska arbetsskadorna.



Exemplet är uträknat på ett företag med 35 anställda med en medellön på 22 000 kr/mån, där 
sjukfrånvaron sänks från 6 till 5 %.

Dag 1 Dag 2-14 Dag 15-90 Dag 91-180

Frånvarokostnad per anställd, per timme 68 kr 225 kr 39 kr 24 kr

Frånvarokostnad per anställd, per dag 541 kr 1 799 kr 312 kr 189 kr

Merkostnad för ersättare per dag 1 123 kr 1 123 kr 1 123 kr

Total kostnad inklusive ersättare 1 664 kr 2 923 kr 1 435 kr

Arbetstid för att arbeta in kostnaden i timmar för en 
frånvarotimme i förhållande till vinstmarginal

5 h 17 h

Frånvarokostnad totalt per år 536 106 kr

Antalet heltidstjänster per år som är frånvarande vid 6% 
sjukskrivning

2

Besparing om frånvaron sänks från 6% till 5% 89 352 kr

EXEMPEL
Så mycket kan kostnaderna för sjukskrivning minskas

Varför använda Palomat?

70% av alla sjukskrivningar i Sverige är sprungna ur värk eller 
stress. En stor del av detta skulle kunna undvikas med bättre 
förutsättningar för arbetstagare genom en fysisk bättre arbetsmiljö.

- Genom att gå från tyngre moment till lättare minimerar man 
risken för värkrelaterade sjukskrivningar 
- Genom att förenkla och effektivisera moment i arbetsdagen 
minimerar man risken för stressrelaterade sjukskrivningar

Pallmagasin Palomat ger en effektiv pallhantering genom 
automatisk stapling och nedtagning av tomma pallar, en åt gången 
eller flera beroende på modell. 

Några av fördelarna med Palomat är;

• Optimerat pallflöde

• Besparing av pallomkostnader

• Ökad effektivitet

• Minskad truckanvändning
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