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DEBATT 

 
När en del måste jobba tills de stupar medan andra inte ens släpps in på arbets-
marknaden då får samhället väldigt stora kostnader, skriver en grupp debattörer. 

Det är obalansen  

som är problemet 
 
ebatten har länge rasat om sjukskrivningarnas kostnader, men sett över en längre 
tid är det arbetslöshetens kostnader som ökat.  
Det visar en forskarstudie om bruk av offentliga försörjningssystem som tagits fram 

på initiativ av de samverkande myndigheterna i Västmanland. Den redovisar hur de 
offentliga försörjningsinkomsterna har utvecklats efter 1990 och hur de är sammansatta och 
fördelade i befolkningen. 

Under en rad år har vi betalat ut cirka 4 miljarder kronor per år i offentliga 
försörjningsstöd till länsbefolkningen. Hur ska vi se på detta? Är det möjligt att minska 
kostnaderna utan att försämra välfärden? 

En stor och växande del av kostnaderna är relaterade till arbetslösheten. Den steg kraftigt 
under krisåren i början på 90-talet. Trots att de sedan minskat ligger de fortfarande kvar på 
en mycket högre nivå än före krisen. Ökningen 1990–2002 är minst 130 procent (i riket 155 
procent). 

Samtidigt minskade kostnaderna för sjukskrivning och rehabilitering fram till 1997. Trots 
den ökning som därefter skett var de lägre 2002 än 1990. Minskningen 1990–2002 är 26 
procent (i riket 20 procent). 

I dag ökar arbetslösheten medan sjukskrivningarna minskar. 
Nyckelfrågan är alltså hur arbetslösheten ska minskas. I princip borde det vara lättare att 

få den arbetslöse – som ju söker arbete och kan arbeta – att bli självförsörjande, än att få 
den – på grund av långvarig sjukdom – arbetsoförmögne att bli det. I det förra fallet är det 
”bara” ett arbete som fattas, i det senare fallet är det i första hand återvunnen hälsa och 
arbetsförmåga. 
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Arbetslöshet och sysselsättning bestäms i stor utsträckning av faktorer som vi inte rår på 
regionalt, av näringslivets utveckling, av internationalisering och globalisering och av den 
ekonomiska politik som förs nationellt och internationellt. 

I Västmanland gör vi vad vi kan, men vi inser att våra möjligheter är begränsade. Vi kan 
dock slå fast att om vi kunde nedbringa arbetslösheten till 1990 års nivå, så skulle en stor del 
av de offentliga försörjningskostnaderna försvinna, nationalinkomsten öka och de offentliga 
finanserna stärkas genom ökade skatteintäkter. 

En annan tung del av de offentliga försörjningsinkomsterna tillfaller dem som helt eller 
delvis saknar arbetsförmåga och därför fått förtidspension. Under perioden har kostnaderna 
för dessa årligen utgjort cirka en tredjedel av de totala utbetalningarna. En ökning under de 
senaste åren gör dock att kostnaderna stigit med drygt 15 procent under perioden 1990–2002 
(i riket 30 procent). 

Förtidspensionen har oftast en förhistoria av långvariga sjukskrivningar. Återinträde i 
förvärvslivet sker nästan aldrig. Därför kommer kostnaderna inte att kunna sänkas om vi 
inte lyckas rehabilitera fler sjuka i ett tidigare skede. 

Ännu bättre vore förstås om vi kunde förebygga den typ av långvarig ohälsa som ändar i 
total eller partiell arbetsoförmåga. Men våra möjligheter att komma åt alla ohälsoalstrande 
mekanismer som leder till långtidssjukskrivning och förtidspension är begränsade. Våra 
myndigheters handlingsmöjligheter ligger mer på den rehabiliterande sidan än på den 
förebyggande. 

När det gäller förebyggande åtgärder krävs att företag och organisationer tar ett större 
ansvar för att stävja ohälsorelaterad utslagning. Det krävs också att man i större utsträckning 
är beredd att låta personer med hälsoproblem få arbeta. Inriktningen måste vara att personer 
ska kunna arbeta även när de inte presterar 100 procent. De reguljära arbetsplatserna måste 
möjliggöra detta. 

Men det kan även behövas en alternativ arbetsmarknad. Från samhällsekonomisk 
synpunkt är det alltid bättre att avlöna människor som arbetar, även om de inte klarar en 
fullgod prestation, än att betala dem för att gå sysslolösa. 

Sammanfattningsvis: Att få fram arbeten till de arbetssökande framstår som en 
förstahandsuppgift om de offentliga försörjningsutgifterna ska kunna nedbringas. En annan 
knäckfråga gäller hur nyinflödet till gruppen långtidssjuka kan minskas och hur de som 
hamnat i denna kategori ska kunna återföras till arbetslivet innan de hunnit vidare till de 
offentliga försörjningssystemens ändstation - förtidspensionen. 

Att minska de offentliga utgifterna genom att arbetslösa och sjuka tilldelas lägre ersättning 
eller helt avstängs från systemen ser vi inte som ett alternativ för fortsatt välfärd och goda 
levnadsbetingelser för alla medborgare. 
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Fotnot: Till det offentliga försörjningssystemet räknas här ersättningar relaterade till sjukdom och 
arbetslöshet, förtidspension och socialbidrag. Rapporten kan beställas via goran.sideback@mdh.se.  
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