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Förord  

Föreliggande rapport är en redovisning av resultaten från det s.k. 
BOFF-projektet (vilket skall utläsas som Bruk av offentliga försörjnings-
system). Projektet har tillkommit på initiativ av den Regionala samver-
kansgruppen i Västmanland, som består av representanter från Försäk-
ringskassan, Kommunförbundet, Landstinget, Länsarbetsnämnden 
samt Arbetsmiljöinspektionen. Projektet har finansierats genom ett an-
slag från Socialdepartementet, samt genom att parterna i den Regionala 
samverkansgruppen tillskjutit medel. 

Det egentliga projektarbetet inleddes i april 2002. Undertecknade 
forskare har ansvarat för projektets planering och genomförande i sam-
råd med en referensgrupp från den regionala Samverkansgruppen i 
Västmanland bestående av direktörerna Robert Granath Försäkrings-
kassan, Åke Jansson, Kommunförbundet, Jan Brithon, Landstinget, 
Karl-Erik Pettersson, Länsarbetsnämnden, Håkan Eriksson Länsstyrel-
sen och Christina Engman, Arbetsmiljöinspektionen, samt en styr-
grupp bestående av Ingrid Strandman, Försäkringskassan, Inger Grin-
delid, Kommunförbundet, Birgitta Ellénius, Landstinget Folkhälsoen-
heten, Kjell Glaadh, Länsarbetsnämnden, samt Christina Engman. Syn-
punkter har även kommit från Barbro Hillring och Anders Palm För-
säkringskassan, liksom från Robert Wallén och Olle Sjöholm, Läns-
arbetsnämnden.  

Vi vill tacka ovannämnda personer för de synpunkter och den infor-
mation de givit oss i samband med studiens genomförande. Detsamma 
gäller Jerker Dalström, arbetsmarknadschef i Falu kommun, och Hans 
Heggemann, utredare på SCB, som låtit tidsserier avseende offentliga 
försörjningsinkomster för hela befolkningen – framtagna för en pågå-
ende SCB-studie – bli tillgängliga för oss.   
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Vi vill även rikta ett tack för värdefulla kommentarer på vårt manu-
skript till docent Per-Anders Lindén, Sociologiska Institutionen, Stock-
holms universitet, docent Stefan Sörensen, Institutionen för Vård- och 
Folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola, samt till Stefan Viken-
mark, utredare vid SCB. För rapportens utformning och innehåll sva-
rar undertecknade. 

 
Uppsala och Sundborn mars 2004 

 
Göran Sidebäck Lars Sundbom 
Docent Fil.lic. 
Mälardalens högskola SAMU och Mälardalens högskola 
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Sammanfattning av rapporten 

Först presenteras en sammanfattning av rapportens innehåll och dispo-
sition, därefter följer en kapitelvis ordnad sammanfattning av studiens 
resultat. Mer detaljrika sammanfattningar finns också i slutet av varje 
kapitel i rapporten. Genom ett omfattande bruk av hänvisningar och 
korsreferenser i den löpande texten och i delsammanfattningarna går 
det dessutom förhoppningsvis relativt lätt att orientera sig och hitta 
framställningens underlag i den omfattande tabellbilagan.  

Rapportens disposition och innehåll 
Som en allmän bakgrund ges i rapportens inledande kapitel en över-
siktbild av hur den välfärdspolitiska utvecklingen gestaltat sig sedan 
början av 1990-talet. Där skisseras också den regionala problematik 
som bidrog till att projektet kom att materialiseras. 

En utgångspunkt för studien är de samverkande myndigheternas 
ambition att i samverkan försöka utveckla välfärden i länet samtidigt 
som man vill öka medborgarnas egenförsörjningsgrad och nedbringa 
de offentliga försörjningssystemens utgifter. För att kunna mäta hur 
väl man lyckas med det senare konstruerade man det s.k. försörjnings-
måttet, som anger myndigheternas sammantagna utbetalda ersättningar 
och bidrag per dag och invånare i arbetsför ålder. Det visade sig att 
måttet under en följd av år låg kvar på en oförändrat hög nivå. Mot 
bakgrund av detta förs i inledningskapitlet, med hjälp av en enkel in-
put–outputmodell, en kort diskussion om hur ofärd och välfärd skapas 
och om de begränsningar som finns när det gäller ingripanden i dessa 
skeenden från den typ av samhällsinstitutioner som de samverkande 
myndigheterna utgör. 
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I inledningskapitlet finns också en presentation av vårt dataunderlag 
och de analysmöjligheter underlaget ger. 

Försörjningsmåttet 1997–1999 
En viktig första uppgift var att rekonstruera det så kallade försörj-
ningsmåttet i Västmanland med individinkomstuppgifter från SCBs 
longitudinella databas LOUISE. Försörjningsmåttet är ett aggregerat 
kostnadsmått, baserat på myndighetsstatistik och omfattar alla typer av 
sjukpenning (dock ej sjuklön), rehabiliteringsersättning, förtidspension 
och sjukbidrag, ersättning från arbetslöshetskassa, olika utbildningsbi-
drag, samt socialbidrag (inklusive flyktingstöd). Uppgifterna för måttet 
har, med något enstaka undantag, beräknats för varje kvartal sedan 
1997. Jämförelsen med LOUISE-data visar att försörjningsmåttet över-
skattar kostnaderna vilket sammanhänger med att den del av måttet 
som avser kostnaderna för A-kassan har schablonberäknats.  

På basis av det på individdata rekonstruerade försörjningsmåttet görs 
en omfattande analys av situationen i Västmanlands län och kommu-
ner. Bl.a. visas hur många personer och familjer som berörs och hur 
försörjningsmåttsinkomsterna är fördelade i olika befolkningsgrupper. 
En jämförelse görs med motsvarande förhållanden i riket. Eftersom 
försörjningsmåttet, som redan nämnts, har beräknats för länet sedan 
1997, så sker dessa analyser för tidsperioden 1997–1999, men med ton-
vikt på 1999. Vid beräkning av försörjningsmåttet har man utgått från 
befolkningen i arbetsför ålder, 16–64 år. Det är alltså befolkningen i 
detta åldersintervall som studeras i denna rapport.  

SAFE-inkomsten: vårt centrala ofärdsmått i rapporten 
För att utvidga studien till att även omfatta hela 1990-talet, inte bara 
perioden 1997–1999, så har vi skapat ett särskilt mått som gör det möj-
ligt att beskriva de offentliga försörjningsinkomsterna under hela de-
cenniet. Vi benämner måttet för SAFE-inkomster,1 som är ett samlings-

                                            
1. För en utförlig redovisning av dessa inkomster se Bilaga 1: Inkomstvariabler i 

studien, sid. 277 ff, samt vår introduktion av SAFE-begreppet i inledningen till ka-
pitlet Utvecklingen under 1990-talet, sid. 119 ff. SAFE-inkomsterna består av S-in-
komster (inkomster från sjukpenning, arbetsskadeersättning och rehabiliteringser-
sättning), A-inkomster (arbetslöshetsinkomster, åtgärdsinkomster och inkomster 
från vuxenstudiestöd till arbetslösa), F-inkomster (inkomster från förtidspension 
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begrepp för inkomster relaterade till Sjukdom, Arbetslöshet, Förtids-
pension och Ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Avsikten med måttet 
är att fånga in de faktiska kostnader (inkomster för individerna) som de 
offentliga försörjningssystemen haft i form av utbetalningar ett visst år 
enligt vid denna tidpunkt gällande villkor och regelsystem. Det är allt-
så de samhälleligt och politiskt bestämda ersättningarna som står i fo-
kus för vår studie. Vi har inte studerat behovsutvecklingen i sig och 
inte heller gäller att vårt mått avspeglar förhållanden som är årsvis jäm-
förbara i den meningen att ersättningsnivåer och regelsystem är likvär-
diga. Under decenniets tre sista år är överensstämmelsen god mellan 
SAFE-inkomsten och försörjningsmåttet.  

Vårt SAFE-mått anger inkomsterna på årsbasis från de olika offentli-
ga försörjningssystemen. Vi har inga uppgifter om antalet dagar som en 
person har varit sjukskriven, arbetslös2, förtidspensionerad eller haft 
socialbidrag. Dessutom gäller att ersättningarna vid arbetslöshet och 
sjukskrivning i huvudsak är inkomstrelaterade, vilket innebär att sam-
ma ersättning kan motsvara olika antal dagar för olika personer. En 
annan brist i den statistik som används är att vi inte vet när under året 
en person t.ex. har varit sjukskriven eller arbetslös eller om den SAFE-
inkomst som vi kan beräkna består av en eller flera enskilda händelser 
under ett enskilt år. Det innebär också att vi inte vet i vilken utsträck-
ning som olika ersättningar utgår under samma tidsperiod, dvs. vi kan 
inte beräkna graden av överlappning. Vi vet inte heller om två liknan-
de SAFE-händelser under två intilliggande år också omfattar en sam-
manhängande händelse som sträcker sig över årsskiftet eller om så inte 
är fallet. Det här är en av orsakerna till att vi talar om förekomst av en 
eller flera SAFE-inkomster under ett visst antal år. Vi skriver t.ex. inte 
att personerna har varit arbetslösa i sju år, utan att A-inkomster har fö-
rekommit i sju år. Våra uppgifter bör tolkas med dessa förtydliganden i 
åtanke.  

                                                                                                                   
och sjukbidrag) och E-inkomster (inkomster från ekonomiskt bistånd/socialbidrag, 
inklusive introduktionsersättning till flyktingar). 

2. Uppgift om antal dagar i arbetslöshet, åtgärdsstudier, åtgärdssysselsättning 
mm finns i LOUISE från och med år 1992 och har hämtats från AMS Händeldata-
bas. Dessa uppgifter har dock ej utnyttjas här, dels för att de inte täcker hela perio-
den och dels för att de övriga SAFE-variablerna är inkomstbaserade.  
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Tvärsnittsanalyser av 1990-talet 
Med SAFE-måttets hjälp analyserar och beskriver vi sedan i kapitlet 
Utvecklingen under 1990-talet hur de olika SAFE-inkomsterna utvecklas 
årsvis (tvärsnitt) under decenniet och hur antalet individer med olika 
typer av SAFE-inkomster varierar över tid. I ett kort kapitel, 
Utvecklingen efter 1999, kombinerar vi SAFE-måttet med aktualiserade 
försörjningsmåttsdata för perioden 2000–2002 för att fånga in utveck-
lingen i stort även några år efter 1999. Dessutom redovisas här nationel-
la data för tidsperioden 1990–2002 för tre av våra SAFE-komponenter 
(S-, A- och F-inkomster). 

Longitudinella analyser av 1990-talet 
Därefter följer fyra kapitel, som på olika sätt försöker visa hur utveck-
lingen, när det gäller individernas SAFE-inkomster, ter sig i ett longitu-
dinellt perspektiv.  

I det första av dessa kapitel, SAFE-inkomster: Hur länge? Hur mycket?, 
studerar vi hur länge olika personer har haft olika typer av SAFE-in-
komster, dvs. antalet år med förekomst av SAFE-inkomster, samt på 
vilka ekonomiska nivåer dessa inkomster har legat.  

I det andra kapitlet, Kombinationer av SAFE-inkomster, studerar vi fö-
rekomsten av olika kombinationer av SAFE-inkomster under 1990-talet 
på olika ekonomiska nivåer. Vi ger också en sociodemografisk beskriv-
ning av de olika grupper som därvid identifieras.  

I det tredje longitudinella kapitlet, Årsvisa förändringar, är det de års-
visa förändringarna som står i fokus. Vi studerar bl.a. hur flödet mellan 
ett antal SAFE-kategorier ser ut mellan två intilliggande år under hela 
90-talet, dels för alla och dels vid olika inkomstnivåer. Kapitlet avslutas 
med en analys av i vilken utsträckning arbetslöshet och sjukskrivning 
kan betraktas som kommunicerande kärl i det offentliga försörjnings-
systemet.  

I det fjärde, och avslutande, longitudinella kapitlet, Ofärdens fångar?, 
undersöker vi dels hur personer i grupper med olika beroende av 
SAFE-inkomster år 1990 hade det under krisåren 1992–1995 och dels 
hur personer i grupper med olika beroende av SAFE-inkomster år 1996 
hade det under högkonjunkturåren 1997–1999. Är det så att de som har 
varit sjuka och arbetslösa sitter fast i sin sjukskrivning eller arbetslös-
het oberoende av om det är dåliga eller goda tider? I vilken utsträck-
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ning är de, för att uttrycka det metaforiskt, fjättrade som en slags ofär-
dens fångar?  

Avslutning 
Rapporten avslutas med en kommentar som tar avstamp i det policy-
dokument, som den regionala samverkansgruppen i Västmanland for-
mulerat. Samverkansgruppens målsättning att minska utgifterna i de 
offentliga försörjningssystemen, samtidigt som man eftersträvar en god 
välfärd med social och ekonomisk trygghet för länets medborgare, 
konfronteras med några viktigare resultat från de analyser som presen-
terats i rapporten. Vad är möjligt och vad är nödvändigt att göra för att 
uppsatta målsättningar skall infrias?   

Bilagorna 
Rapporten innehåller en bilaga och en tabellbilaga. I bilagan redovisas 
bl.a. våra olika inkomstmått, såsom SAFE-inkomsten, och deras exakta 
definitioner, liksom annan bakgrundsinformation om sjukskrivningar, 
arbetslöshet, basbelopp och konsumtionsvikter. I tabellbilagan, som är 
mycket omfattande, finns statistik och underlag som även kan använ-
das för andra analyser och bedömningar än de vi har gjort i rapporten. 
Det är alltså ett rikligt smörgåsbord av siffror som vi har dukat upp 
och som i första hand ställs till de regionala aktörernas förfogande.  

Sammanfattande resultatredovisning 
Den resultatredovisning som följer sker kapitelvis. Som tidigare 
nämnts finns mer detaljerade sammanfattningar i anslutning till varje i 
enskilt kapitel. 

Försörjningsmåttet 1997–1999  
Det kostnadsbaserade, på verksamhetsstatistik uppbyggda, försörj-
ningsmått som de samverkande myndigheterna i Västmanland tagit 
fram och redovisat sedan 1997, har i detta kapitel varit utgångspunkten 
för en konstruktion av ett motsvarande mått baserat på individin-
komstuppgifter hämtade från LOUISE. En jämförelse mellan de båda 
måtten visar på en god överensstämmelse för alla komponenter med 
undantag för försörjningsmåttskomponenten A-kasseersättning. Det 
rekonstruerade måttet ligger för denna komponent påtagligt lägre än 
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det mått man redovisat i Västmanland. För år 1999 är skillnaden 282 
mkr. Förklaringen är att man i Västmanland använt en schablonbe-
räkning som grund för denna komponent medan det rekonstruerade 
måttet baseras på faktiska inkomster från A-kassan. 

Det rekonstruerade individbaserade försörjningsmåttet har utnytt-
jats för att göra jämförelser med övriga län och mellan kommunerna i 
Västmanland, samt för att belysa hur många personer och familjer som 
har olika försörjningsmåttsinkomster och hur dessa inkomster är för-
delade. Försörjningsmåttsinkomsten totalt, liksom inkomsterna från 
de enskilda bidrag och ersättningar som ingår i försörjningsmåttet, har 
slutligen studerats med avseende på hur vanligt förekommande de är 
och inkomstbeloppens storlek i skilda sociodemografiska grupper. 

Det totalt utbetalda försörjningsmåttsbeloppet per invånare uppgick 
till drygt 23 000 kronor i Västmanland år 1999. En jämförelse med mot-
svarande, köns- och ålderstandardiserade, mått för övriga län visar att 
det sammantagna försörjningsmåttsbeloppet per länsinvånare i Väst-
manland ligger ca 2 000 kr över genomsnittet för övriga län, men att 
det finns sju län som ligger betydligt högre än så över genomsnittet. 
Överhuvudtaget visar jämförelsen mellan länen att det finns avsevärda 
variationer såväl vad gäller sammantaget belopp som enskilda för-
sörjningsmåttskomponenter. Det sammantagna försörjningsmåttsbe-
loppet per länsinvånare var nästan dubbelt så stort i det län där det var 
högst (Norrbottens län) som i det län där det var lägst (Kronobergs 
län). Och för vissa av försörjningsmåttskomponenterna är kvoten mel-
lan högsta och lägsta belopp ännu större än så. I samtliga län är det an-
tingen förtidspension/sjukbidrag eller A-kassa som genomsnittligt ut-
gjorde de beloppsmässigt tyngsta delarna av det sammantagna för-
sörjningsmåttet. 

Inom Västmanland visar en jämförelse mellan kommunerna baserad 
på köns- och ålderstandardiserade värden att det finns variationer dem 
emellan. I alla kommuner är det A-kassa och förtidspension/sjukbidrag 
som är de enskilda försörjningsmåttsinkomster som väger tyngst i det 
sammantagna måttet, och det är också för dessa båda inkomstslag som 
vi kan iaktta den största spännvidden mellan kommunerna när det 
gäller nivån på genomsnittsbeloppen. 

En stor del av befolkningen i Västmanland, närmare 40 procent år 
1999, berörs av de ersättningar och bidrag som ingår i försörjningsmåt-
tet. Mest vanligt förekommande är arbetslöshetsersättning, som drygt 
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femton procent av befolkningen 16–64 år erhöll detta år. Också i andra 
län är det en stor andel av befolkningen som haft försörjningsmåttsin-
komster under året, men det finns en betydande variation mellan olika 
län: från knappt trettio procent i Stockholms län till knappt fyrtiofem 
procent i Norrbottens län. A-kasseersättning är i de allra flesta län den 
försörjningsmåttsinkomst som är mest vanligt förekommande, och det 
är också A-kasseersättning och övriga arbetslöshetsrelaterade inkomster 
som relativt sett varierar mest mellan länen vad gäller andelen berörda 
personer. 

När försörjningsmåttsinkomsterna analyseras på familjenivå,3 fram-
kommer att hälften av alla familjer i Västmanland hade sådana inkoms-
ter år 1999. Var tredje familj hade försörjningsmåttsinkomster om 
minst ett basbelopp (36 400 kr). 

Sjuttio procent av samtliga personer som hade försörjningsmåttsin-
komster 1999, hade bara ersättningar/bidrag av ett enda slag. Bland 
dem som hade flera olika försörjningsmåttsinkomster, var den van-
ligaste inkomstkombinationen under året att man haft både utbild-
ningsbidrag och ersättning från arbetslöshetskassa. 

Under perioden 1997–1999 har de belopp man erhållit som försörj-
ningsmåttsinkomster ökat bland dem som har höga sådana inkomster, 
medan de minskat bland dem som har låga. 

En stor del av det totala försörjningsmåttsbeloppet som utbetalas går 
till en relativt liten andel av alla försörjningsmåttsinkomsttagare: De 40 
procent som har de lägsta försörjningsmåttsinkomsterna erhöll år 1999 
tillsammans inte mer än nio procent av den totalt utbetalda summan, 
medan omkring 45 procent av det totalt utbetalda beloppet tillföll de 
20 procent av försörjningsmåttsinkomsttagarna som hade de högsta 
försörjningsmåttsinkomsterna. 

En analys av hur försörjningsmåttsinkomsterna i Västmanland 1999 
är fördelade i olika sociodemografiska kategorier visar att det var be-
tydligt mer vanligt bland kvinnor än bland män med försörjnings-
måttsinkomster, men att de genomsnittliga sammantagna inkomstbe-
loppen bland dem som hade försörjningsmåttsinkomster var högre 

                                            
3. Här är det viktigt att påpeka att familjebegreppet i LOUISE är bristfälligt. Per-

soner som är sammanboende men utan (gemensamma) barn räknas t.ex. som en-
samstående, vilket innebär att gruppen sammanboende underskattas och gruppen 
ensamstående överskattas. (Se även fotnot 22, sid. 56).  
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bland män, vilket delvis förklaras av att männen har högre förvärvsin-
komster än kvinnorna. Åldersmässigt gäller att andelen med försörj-
ningsmåttsinkomster var lägst i ungdomsgruppen 16–24 år och högst i 
den äldsta åldersgruppen 55–64 år, och samma ålderssamband finns be-
träffande inkomstbeloppens storlek. Sammantaget innebär detta att 
försörjningsmåttsinkomster var minst vanligt förekommande bland 
män i ungdomsgruppen och mest vanligt förekommande bland kvin-
nor i den äldsta åldersgruppen. 

Både förekomsten av försörjningsmåttsinkomster och inkomstbe-
loppens genomsnittliga storlek var högst bland lågutbildade och lägst 
bland högutbildade. 

Beträffande födelsebakgrund framkommer att det var vanligare med 
försörjningsmåttsinkomster bland utlandsfödda än bland personer föd-
da i Sverige, och allra mest vanligt bland utomnordiska invandrare med 
kort tid i Sverige. Om vi ser till de enskilda försörjningsmåttsinkoms-
terna är det dock bara beträffande socialbidraget och utbildningsbidra-
get som nämnda mönster framträder och då allra mest markant när det 
gäller socialbidraget, vilket givetvis har sin förklaring i att denna för-
sörjningsmåttsinkomst är den enda inkomst som står till buds för en 
stor del av personerna i nämnda invandrarkategori. När det gäller 
sjukpenning/rehabiliteringsersättning, är andelen berörda allra lägst 
bland utomnordiska invandrare med kort tid i Sverige, medan den 
bland dem med lång tid i Sverige ligger ungefär på samma nivå som för 
personer födda i Sverige. Den högsta andelen med sjukpenning åter-
finns i kategorin nordiska invandrare. Också förtidspension/sjukbid-
rag är minst vanligt förekommande bland utomnordiska invandrare 
med kort tid i Sverige, medan sådana försörjningsmåttsinkomster är 
särskilt vanligt förekommande bland nordiska invandrare, av vilka mer 
än var femte hade inkomster från förtidspension/sjukbidrag under 
året. När det gäller A-kasseersättning var andelen berörda inte högre 
bland utlandsfödda än bland dem som är födda i Sverige.  

En jämförelse mellan kategorier med olika familjesituation visar att 
det var vanligare med försörjningsmåttsinkomster bland ensamstående 
än bland gifta/sammanboende, liksom att de arbetslöshetsrelaterade er-
sättningarna och bidragen var mest vanligt förekommande bland per-
soner med hemmavarande barn under 18 år. 
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Utvecklingen under 1990-talet 
I detta kapitel introduceras begreppet SAFE-inkomst och redogörs för 
dess komponenter: S-inkomster, som är offentliga försörjningsinkoms-
ter relaterade till sjukdom och skada; A-inkomster, som är dito in-
komster relaterade till arbetslöshet; F-inkomster, som är inkomster 
från förtidspension och sjukbidrag; E-inkomster som är inkomster i 
form av kommunalt ekonomiskt bistånd (socialbidrag). 

Redovisningen i kapitlet gäller hur dessa inkomster, liksom inkoms-
ten från förvärvsarbete utvecklats under 1990-talet för personer boende 
i Västmanland. Bl.a. framkommer följande resultat: 

För det första visas att befolkningen i förvärvsaktiv ålder minskar 
under 1990-talet liksom andelen med någon förvärvsinkomst, samtidigt 
som antalet personer utan förvärvsinkomster ökar med ca 10 000 per-
soner. Det är alltså en ur välfärdssynpunkt klart negativ utvecklings-
trend.  

För det andra framgår att de totala S-inkomsterna minskar kraftigt 
under perioden; från knappt 1 500 mkr 1990 till ca 720 mkr 1999. Sam-
tidigt som betydligt färre har denna inkomst 1999 jämfört med 1990 är 
deras genomsnittliga inkomstbelopp högre; en ökning från 26 000 kr till 
35 100 kr. Trendbrottet när det gäller ökade genomsnittliga S-inkomster 
börjar 1997, efter att ha varit relativt konstant sedan 1990. Ökningen 
sammanfaller med en ökning av långtidssjukskrivningarna.  

För det tredje påvisas en dramatisk ökning av A-inkomsterna. Det 
totala inkomstbeloppet nästan fyrdubblas mellan 1990 och 1999; från ca 
460 mkr 1990 till nästan 1 700 mkr 1999. Antalet personer som berörs av 
arbetslöshet mer än fördubblas, och de genomsnittliga A-inkomsterna 
ökar kraftigt – från ca 37 000 kr 1990 till 59 000 kr 1999 – vilket betyder 
fler och/eller längre arbetslöshetsperioder, även om en mindre del ock-
så kan bero på högre ersättningar per dag.  

För det fjärde konstateras att utvecklingen av F-inkomsterna inte 
undergår några dramatiska förändringar under 1990-talet. De totala F-
inkomsterna, och antalet berörda personer har varit relativt konstant 
(13–14 000 personer), liksom de genomsnittligt utbetalda beloppen, 
även om vi kan notera en viss ökning av totalbeloppet och antalet per-
soner under åren med lågkonjunktur.  

För det femte framkommer beträffande E-inkomsterna att det totalt 
utbetalda beloppet har ökat under 1990-talet liksom det genomsnittliga 
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bidragsbeloppet, medan antalet bidragstagare efter en topp 1994 har 
minskat, men fortfarande var högre 1999 än 1990. 

Avslutningsvis konstateras för det sjätte att trots att andelen som har 
haft SAFE-inkomster minskat under 1990-talet, så har de sammantagna 
SAFE-inkomsterna ökat. Analysen pekar på att det i första hand är A-
komponenten som bidrar till denna ökning. Mot denna bakgrund 
finns anledning att reflektera kring det offentliga försörjningssystemtes 
kostnader för personer som är sjuka visavi dess kostnader för personer 
som är arbetslösa. Resultaten pekar på att arbetslösheten och de kost-
nader den medför för de offentliga försörjningssystemen, förtjänar en 
långt större uppmärksamhet än vad som har varit fallet under de senas-
te åren, då debatten om de offentliga försörjningssystemen främst kret-
sat kring sjukskrivningarna och dess kostnader. 

Utvecklingen efter 1999 
Huvudsyftet med detta kapitel är att undersöka hur utvecklingen i 
stort ter sig under perioden 2000–2002 och om de trender och mönster 
som vi iakttagit beträffande 1990-talet fortfarande gäller. De data som 
vi haft tillgång till här är de senaste årens myndighetsstatistik över hur 
försörjningsmåttet utvecklats i Västmanland. Vi har gjort en omräk-
ning av dessa data (endast för A-kassersättningen), så att uppgifterna 
bättre svarar mot vår rekonstruktion av försörjningsmåttet, som vi re-
dovisat i ett tidigare kapitel. Vidare visas hur utvecklingen sett ut på 
nationell nivå under perioden 1990–2002, vad gäller inkomster relatera-
de till sjukskrivning, arbetslöshet och förtidspension. Detta sker med 
data från en pågående SCB-studie som gjorts tillgängliga för oss. 

Analysen visar att de totala försörjningsmåttsutgifterna i länet mins-
kade efter 1999 fram till 2002 då de åter ökade. Det som ökat under pe-
rioden är kostnaderna för sjukpenning/rehabiliteringsersättning, för-
tidspension/sjukbidrag samt utbildningsbidrag (aktivitetsstöd, som det 
numera heter), medan utgifterna för A-kassa, kunskapslyftet för arbets-
lösa samt socialbidrag blivit lägre. 

Analysen visar också att kostnaderna för de arbetslöshetsrelaterade 
ersättningarna och bidragen ända fram till 2002 var högre än kostnader-
na för sjukpenning/rehabiliteringsersättning. Under den studerade pe-
riodens tre första år, dvs. 1997, 1998 och 1999 översteg utbetalningarna 
för arbetslöshetsrelaterade ersättningar och bidrag sjukpenningutbetal-
ningarna med närmare en miljard kronor eller mer än så. Följande år, 
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2000, var de arbetslöshetsrelaterade utbetalningarna ca 300 mkr högre, 
medan de 2001 och 2002 låg på ungefär samma nivå som utbetalningar-
na för sjukpenning/rehabiliteringsersättning. Även om trenden ser ut 
som den gör, finns mot bakgrund av denna jämförelse skäl att ifråga-
sätta den överväldigande uppmärksamhet som sjukskrivningskostna-
derna fått under senare år i förhållande till den uppmärksamhet som 
ägnats arbetslösheten och dess kostnader. Också den långsiktiga ut-
vecklingen ger skäl att ställa denna fråga. Den visar att de offentliga 
försörjningssystemens kostnader för sjukskrivning och rehabilitering 
trots en kraftig ökning sedan 1997 ännu år 2002 var nästan 400 mkr läg-
re än de var 1990. Detta samtidigt som de arbetslöshetsrelaterade kost-
naderna, trots den nedgång som i stort sett pågått sedan mitten av 1990-
talet, var drygt 600 miljoner högre år 2002 än 1990. 

När vi jämför med utvecklingen på nationell nivå så framträder 
samma mönster vad gäller kostnaderna för sjukskrivning och arbets-
löshet. Mellan 1990 och 2002 har de totala sjukpenninginkomsterna för 
Sveriges vuxna befolkning minskat med nästan 10 miljarder kronor 
samtidigt som de totala arbetslöshetsrelaterade inkomsterna ökat med 
drygt 19 miljarder kronor. 

När denna sammanfattning skrivs kan vi konstatera att den nedgång 
av arbetslösheten som ägt rum sedan krisåren tycks på väg att förbytas 
i en uppgång, samtidigt som det finns en tendens till att sjukfrånvaron 
börjar minska. Det borde kunna leda till att arbetslösheten som pro-
blem ånyo kommer på dagordningen också i den offentliga debatten. 

SAFE-inkomster: Hur länge? Hur mycket? 
I detta kapitel undersöks under hur många år olika typer av SAFE-
inkomster har förekommit och på vilken nivå de har legat. Den popu-
lation som studeras är Västmanlands befolkning 1999 i åldern 16–64 år.  

Över 75 procent (drygt 122 000 personer) av befolkningen 16–64 år i 
Västmanland 1999 har haft någon form av ersättning från de offentliga 
försörjningssystemen någon gång under 1990-talet. Drygt 5 procent (ca 
8 400 personer) har haft ersättningar varje år på 1990-talet på sam-
manlagt över ett basbelopp och för knappt en procent har ersättning-
arna varit över tre basbelopp varje år på 1990-talet. Detta kan jämföras 
med motsvarande siffror för samma befolkningsgrupp under år 1999, 
då nästan 39 procent (ca 62 000) hade någon form av ersättning från de 
offentliga försörjningssystemen. För ca 23 procent var det samman-
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lagda ersättningsbeloppet från de olika försörjningssystemen över ett 
basbelopp. För drygt 8 procent var ersättningen över tre basbelopp. 

De enskilda SAFE-inkomsterna, har alla sin egen unika fördelnings-
profil sett över befolkningen och över tid. S-inkomster (inkomster re-
laterade till sjukdom och skada) berör över halva den vuxna befolk-
ningen i Västmanland, men årsbeloppen är för de flesta inte så höga 
och inte så ofta återkommande. A-inkomster (inkomster relaterade till 
arbetslöshet) berör färre (fyra av tio), men årsbeloppen är högre och 
inkomsten förekommer under flera år. Förtidspension och sjukbidrag 
(F-inkomster) berör knappt en tiondel av befolkningen, och kan i prak-
tiken betraktas som en slutstation för de som hamnat där. Nästan ing-
en återfinns senare på arbetsmarknaden. E-inkomster (socialbidrag) 
berör en fjärdedel av befolkningen under 1990-talet, men för de flesta är 
det fråga om relativt låga belopp och därtill en inkomst som bara före-
kommer något enstaka år. Det är ytterst få som har fleråriga bidrag 
över t.ex. ett basbelopp. 

SAFE-inkomster under 1990-talet i femton grupper 
Vi har delat in befolkningen i Västmanland 1999 i olika kategorier med 
hänsyn till vilka SAFE-inkomster de hade detta år och sedan jämfört de 
olika kategoriernas ”SAFE-inkomsthistoria” under 1990-talet. Jämförel-
sen har dels gällt under hur många år på 1990-talet, som olika typer av 
SAFE-inkomster har förekommit i de olika kategorierna och dels hur 
stor den sammanlagda SAFE-inkomsten för de olika inkomstslagen har 
varit. Eftersom vi här studerar personer som har bott i Västmanland 
under hela 1990-talet, så handlar analysen enbart om personer i åldern 
25–64 år 1990 (eller 16–54 år 1990). Den studerade befolkningen är näs-
tan 20 procent mindre än befolkningen 1999, eftersom den inte omfat-
tar ungdomar, inflyttade, utflyttade, invandrade, eller personer som av-
lidit under decenniet. Detta bör beaktas när resultaten tolkas. 

Det framgår tydligt att personer med förtidspension/sjukbidrag (F-
inkomst) har en tung SAFE-historia. I genomsnitt har de helt eller del-
vis haft SAFE-inkomster under drygt nio av tio möjliga år. Men även 
personer som var arbetslösa (hade A-inkomster) 1999 framstår som ut-
satta. Bland dem som hade A-inkomster 1999, förekom i genomsnitt 
SAFE-inkomster under ca sju till åtta år av tio möjliga; fler år ju högre 
A-inkomst man hade 1999. Ett mer långvarigt SAFE-beroenden fanns 
bland dem som 1999 hade både S-inkomster och A-inkomster. Medan 
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för dem som hade S-inkomster var beroendet omvänt något svagare. 
Det svagaste beroendet av SAFE-inkomster under decenniet fanns 
bland personer som 1999 hade en relativt fast förankring på arbets-
marknaden (förvärvsinkomster över tre och ett halvt basbelopp).  

Ett liknande mönster framträder när kategorierna med olika SAFE-
inkomster 1999 jämförs med avseende på de sammantagna SAFE-in-
komsterna under 1990-talet. Den totala SAFE-inkomsten under decen-
niet var genomsnittligt sett störst bland dem som 1999 hade F-in-
komster och näst störst bland dem som 1999 hade både S- och A-in-
komster. För de sistnämnda gäller att det var A-inkomsterna som ut-
gjorde huvudparten av inkomstsumman. Den totala SAFE-inkomsten 
var allra lägst bland dem som 1999 var utan SAFE-inkomster och hade 
förvärvsinkomster i någorlunda hög omfattning. Den högsta enskilda 
SAFE-inkomsten under decenniet utgjordes av de summerade A-in-
komsterna för dem som 1999 hade höga sådana inkomster: De som det-
ta år hade A-inkomster om minst tre basbelopp, hade i genomsnitt haft 
sammanlagt drygt 650 000 kr i A-inkomst under 1990-talet.  

Kombinationer av SAFE-inkomster 
I detta kapitel studeras hur vanligt det är att man har haft flera olika 
typer av SAFE-inkomster under 1990-talet. Vilka kombinationer är 
vanligast? Ser mönstret olika ut på olika inkomstnivåer? Även här är 
det den vuxna befolkningen i Västmanland 1999 som studeras.  

Merparten (ca 75 procent) av drygt 122 000 personerna med SAFE-in-
komster under 90-talet hade bara erfarenheter av ett SAFE-inkomstslag. 
Den brokigaste SAFE-historien har personer med F- och E-inkomster; 
över hälften i respektive kategori hade även haft minst en annan typ av 
SAFE-inkomst under 1990-talet. Bland personer med A-inkomst var det 
minst vanligt att även ha en annan typ av SAFE-inkomst, medan det 
var något vanligare bland personer med S-inkomst.  

Över två tredjedelar med S- eller E-inkomst hade låga sådana in-
komster (under ett basbelopp), medan omvänt över två tredjedelar med 
A- och F-inkomst hade höga sådana inkomster (över två basbelopp).  

Drygt en femtedel (ca 27 000 personer) av alla med SAFE-inkomster 
under 1990-talet hade också under ett eller flera år inkomster över tre 
basbelopp. Sammanlagt hade 87 procent av dem enbart ett inkomstslag, 
varav drygt 60 procent enbart hade A-inkomster och 18 procent enbart 
S-inkomster.  
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En sociodemografisk beskrivning av olika SAFE-grupper 
En grov sammanfattning av några gemensamma drag i det sociodemo-
grafiska mönstret hos några av de totalt åtta kombinationerna av 
SAFE-inkomster som vi identifierat är bl.a. att de sjukskrivna är äldre, 
medan de arbetslösa är yngre, att fler kvinnor än män är sjukskrivna, 
att mansdominansen i regel ökar med nivån på SAFE-inkomsten, dock 
ej bland dem som enbart är sjukskrivna. Vidare att de med låga SAFE-
inkomster i regel har högre utbildning, medan de med höga SAFE-in-
komster har en lägre utbildning. För många av grupperna – kombina-
tionerna med olika SAFE-inkomster – gäller även att gifta med hemma-
varande barn är överrepresenterade bland de med låga SAFE-in-
komster, medan gifta utan barn är vanligare bland de med höga SAFE-
inkomster. Flera av dessa drag är åldersrelaterade; yngre är antingen en-
samstående eller gifta/sammanboende med barn och har ofta även hög-
re utbildning än de äldre, som istället kan vara gifta, men utan barn (el-
ler med utflugna barn). Att de nordiska invandrarna oftast har höga 
SAFE-inkomster (sjukskrivning och arbetslöshet i olika kombinatio-
ner, liksom förtidspension) beror bara delvis på att genomsnittsåldern 
bland dem är mycket hög. Här finns även andra selektionsmekanismer 
av social och klassmässig natur.  

I de kombinationer av SAFE-inkomster som omfattar socialbidrag 
(E-inkomst) finns i regel en överrepresentation av ensamstående,4 sär-
skilt vid högre SAFE-inkomstnivåer, av utomnordiska invandrare, sär-
skilt av dem som varit en kortare tid i Sverige, men också av personer 
med förgymnasial utbildning. Mönstret ser olika ut för kombinationer 
med arbetslöshet (som har en högre andel yngre) och för kombina-
tioner med sjukskrivning (som har en högre andel medelålders).  

De som har varit helt utan SAFE-inkomster under 1990-talet består 
dels av en grupp om ca 14 000 personer, som inte har varit med alla år 
på 1990-talet och som nästan helt utgörs av ensamstående ungdomar 
födda i Sverige. Dels av en grupp om ca 23  000 personer som varit med 
under hela 1990-talet, och som till ca 70 procent består av personer som  
varje år haft förvärvsinkomster över tre basbelopp. Nästan 75 procent 
av dem är män, huvudsakligen i åldern 40–64 år.  

                                            
4. Hit räknas även sammanboende utan gemensamma barn, se fotnot 22, sid. 56. 
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Årsvisa förändringar  
I detta kapitel har fokus legat på en beskrivning och analys av stabilitet 
och förändring i SAFE-inkomster mellan intilliggande år på 1990-talet. 
Analysen har kompletterats med data om in- och utflyttare från Väst-
manland. Avslutningsvis har vi också försökt belysa i vilken utsträck-
ning som det årliga nytillskottet av sjukskrivna består av personer som 
varit arbetslösa och omvänt hur vanligt det är att nytillkomna arbets-
lösa är personer som varit sjukskrivna.  

Beträffande den studerade populationen gäller att antalet som lämnar 
Västmanland varierar mellan 6 000 och drygt 8 400 personer under 1990-
talets år, medan antalet som kommer till Västmanland varierar mellan 
6 800 och 8 000 personer. Från ett SAFE-perspektiv finns en tendens att 
utflyttarna är mer ”resursstarka”, dvs. är mindre beroende av SAFE-in-
komster, än de kvarboende, medan inflyttarna är mer ”resurssvaga”, 
dvs. mer beroende av SAFE-inkomster än de kvarboende.  

I genomsnitt för perioden 1990–1999 gäller att utflödet  – dvs. de som 
haft SAFE-inkomster ett visst år men inte påföljande år – var störst från 
kategorin med S-inkomst (44 procent), följt av E-inkomst (24 procent), 
A-inkomst (16 procent), S A-inkomst (8 procent) och F-inkomst i olika 
kombinationer (0.7 procent). Kvarstannandet – dvs. de som två år i 
följd var kvar i samma SAFE-inkomstkategori – var i genomsnitt vanli-
gast i kategorin med F-inkomst (90 procent), följt av A-inkomst (65 
procent), E-inkomst (51 procent), S-inkomst (38 procent) och S A-in-
komst (35 procent). Inflödet – dvs. de som blivit SAFE-inkomsttagare 
ett visst år, utan att ha varit det året innan – var i genomsnitt störst till 
kategorin med S-inkomst (8 procent), följt av A-inkomst (5 procent) 
och E-inkomst (2 procent). I genomsnitt fortsatte 83 procent av de som 
var utan SAFE-inkomst ett visst år att vara utan sådana inkomster ock-
så påföljande år. Bland personer med höga S-, A- eller S A-inkomster ett 
visst år är det mycket få som påföljande år varit utan SAFE-inkomster.  

Både när det gäller det årliga nyinflödet till kategorin med S-in-
komster och nyinflödet till kategorin med A-inkomster gäller att hu-
vuddelen av nyinflödet inte består av personer som går från en SAFE-
inkomst till en annan. Den slutsats som kan dras är att den stora mer-
parten av nytillkomna arbetslösa ett visst år inte är personer som varit 
sjukskrivna året innan, liksom att merparten av nytillkomna sjuk-
skrivna ett visst år inte är personer som varit arbetslösa året innan.  
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Ofärdens fångar 
I kapitlet studeras hur beroendet av offentliga försörjningsinkomster 
utvecklas under en låg- och en högkonjunkturperiod på 1990-talet. Ut-
vecklingen jämförs för olika grupper definierade efter typ och nivå på 
sådana inkomster under ett år som föregick respektive period. 

Analysen gäller de personer som finns med under hela den period, 
som varje analys omfattar; utfallsperioden 1992–1995 med 1990 som ut-
gångsår respektive utfallsperioden 1997–1999 med 1996 som utgångsår. 
Den från utgångsåret kvarvarande befolkningen under utfallsperioden, 
har delats in i femton varandra uteslutande kategorier med hänsyn till 
inkomstförhållandena under utgångsåret. Beskrivning och analys har 
skett med stöd av tre varandra kompletterande mått. Dels SAFE-risken, 
som anger hur stor andel i respektive befolkningsgrupp, som under ut-
fallsperioden får olika typer av SAFE-inkomster. Dels SAFE-beloppet, 
som anger genomsnittlig SAFE-inkomst i befolkningsgrupperna under 
utfallsperioden. Dels SAFE-tiden, som anger genomsnittligt antal år 
med förekomst av en viss typ av SAFE-inkomst under utfallsperioden. 

Analysen visar att en stor del av dem som ett visst utgångsår är bero-
ende av samhällets sociala skyddsnät tycks ha svårt att bli kvitt detta 
beroende, och att detta gäller vare sig vi studerar hur det går för dem 
under en följd av år som kännetecknas av en allmänt dålig konjunktur, 
eller under en följd av år då konjunkturen är god. Oavsett om det är 
bättre eller sämre tider tycks många inte kunna bryta sig ut ur den 
onda cirkel av sjukskrivningar och arbetslöshet som man av olika skäl 
har hamnat i. Man har blivit en slags ”ofärdens fångar”.  

Detta mönster gäller merparten av dem som hade offentliga försörj-
ningsinkomster under utgångsåret, men är tydligare ju mer beroende 
man i utgångsläget var av sådana inkomster. T.ex. tycks många av dem 
som under utgångsåret hade höga S-inkomster ha haft svårt att återfå 
sin hälsa. Sjukskrivningarna har fortsatt under en längre tid eller åter-
kommit i olika omgångar under flera år. Processen har ofta slutat med 
förtidspension. För dem som i utgångsläget hade höga A-inkomster var 
utvecklingen inte mindre dyster: Liksom de långtidssjuka tycks också 
långtidsarbetslösa ha svårt att komma ur sin situation. Och i deras fall 
finns inte förtidspensionen som en ”slutstation”, utan de blir kvar i sin 
arbetslöshet och sitt beroende av A-inkomster, eventuellt i någon form 
av åtgärdssysselsättning.  





 

 

 
 
UNDER1900-talets sista decennium hamnade svensk ekonomi i den dju-
paste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Decenniet inleddes med att 
BNP sjönk under tre år i följd, parat med mycket kraftigt stigande ar-
betslöshet, vikande sysselsättning, sjunkande reallöner och växande 
underskott i statens finanser. De offentliga trygghetssystemen blev hårt 
ansatta då många tvingades vända sig till dem för att klara sin försörj-
ning.  

ÄVEN OM den ekonomiska tillväxten tog fart mot slutet av decenni-
et, med ökad sysselsättning och statliga finanser som bringats under 
kontroll var inte alla problem ur världen. De offentliga försörjningsut-
gifterna sjönk visserligen under åren närmast efter krisens kulmen, 
men sedan upphörde nedgången och utgifterna låg envist kvar på en 
hög nivå. Vad är det som har hänt? Är det bara fråga om den ökning i 
sjukskrivningar som det talas så högt om idag, eller finns det andra fak-
torer som förklarar de fortsatt höga utgifterna för de offentliga väl-
färdssystemen?  

OM DETTA HANDLAR denna rapport om BRUK AV OFFENTLIGA FÖR-
SÖRJNINGSSYSTEM, som utifrån individbaserade inkomstuppgifter ana-
lyserar utvecklingen efter 1990 med fokus på Västmanlands län och 
dess kommuner. Jämförelser görs även med utvecklingen i övriga riket.  
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