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Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna Förord 

Förord 
Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade under hösten 2006 rapporten 
”Hur försörjer vi oss – ett regionalt perspektiv”. I den rapporten beskrevs 
hur olika gruppers försörjning varierar i olika delar av landet. Statistiken 
byggde på bearbetningar av totalräknade register. 
 
I föreliggande rapport vidgas perspektivet till hela Norden. Även denna 
rapport utgår från den totalräknade registerstatistiken. Rapporten be-
skriver försörjningsstrukturen i Sverige, Finland, Norge och Danmark 
under 1990-talet, med avseende på arbetsinkomster, transfereringar och 
disponibla inkomster.  
 
Denna rapport har utarbetats i samarbete mellan de statistiska central-
byråerna i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Rapporten har utarbetats 
av professor Joachim Vogel (Umeå universitet och SCB) och docent Paula 
Liukkonen (Stockholms universitet), som svarar för texter och analyser. 
Databeredningen har utförts av Göran Råbäck (Sverige), Pecka 
Routsalainen (Finland), Birgitte Bröndum (Danmark) och Ingrid Melby 
(Norge). Författarna vill även tacka Jussi Simpura (avdelningschef, 
Finlands statistik), Helka Hytti (fil.dr., KELA) och Stefan Vikenmark 
(Sveriges SCB) för värdefull granskning och kommentarer.  
 
Åsikter och uppfattningar som framförs i rapporten är författarnas egna 
och överensstämmer inte nödvändigtvis med SCB:s.  
 
Statistiska centralbyrån i april 2007 
 
Anna Wilén 
 Eiwor Höglund Dávila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCB tackar 
Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och 
organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som 
tillgodoser samhällets informationsbehov. 
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Sammanfattning 
Denna rapport har två målsättningar: 
• att belysa den nordiska försörjnings-

strukturens utveckling under 90-talet, 
samt att 

• diskutera de nordiska inkomstregist-
rens användbarhet för komparativa 
studier av inkomstutvecklingen 

Statistikregistrens tekniska 
jämförbarhet  
Låt oss börja med att titta på de totalräk-
nade nordiska inkomstregistrens an-
vändbarhet för komparativa studier av 
inkomststruktur och inkomstutveckling.  

En komparativ analys bör utgå från en 
gemensam och teoretiskt underbyggd 
klassificering av olika försörjningssystem 
(inkomstslag; bidragsformer). Vi har an-
vänt en funktionsindelning som ligger 
nära såväl ESSPROS som NOSOSKO 
(2002):  
• Förvärvsinkomster, före skatt 
• Arbetslöshetsstöd 
• Ersättning vid sjukfrånvaro 
• Förtidspension 
• Ålderspension inkl. förtida uttag av 

ålderspension 
• Socialbidrag 
• Studiebidrag 
 
I statistikregistren byggs dessa funktio-
ner upp av utgifts/inkomstposter som 
varje år har hämtats från (olika) under-
liggande administrativa register. Del-
posterna ligger som separata variabler i 
centralbyråernas register. Posterna har 
sedan summerats för varje funktion 
inom varje land och år av de register-
ansvariga som medverkat i projektet.  
 
Problem nr 1:  Samma funktion hanteras 
inom olika bidragssystem och kan inte 
särskiljas i de underliggande administra-
tiva registren som bygger upp de statis-
tiska centralbyråernas totalräknade stati-
stikregister. 

 
Alla fyra länder har utvecklade bidrags-
system för samtliga funktioner, men 
bidragssystemen är inte enhetligt organise-
rade inom Norden, och inte heller helt enhet-
liga över tid inom varje land. Samma bi-
dragstyp kan förekomma under olika 
ansvarsområden i olika länder och även 
redovisas på olika sätt under olika år 
inom ett land.  

Centralbyråernas totalräknade stati-
stikregister bygger på underliggande 
administrativa register, som följer varje 
lands organisationsstruktur. Ur det 
nationella perspektivet är det självklart 
naturligt att statistikregistren och publi-
cerad statistik följer de administrativa 
gränserna och verksamhetsområdena i 
landet. Men därutöver, och med hänsyn 
till statistikens internationalisering, 
borde registren dessutom vara kompa-
tibla med internationella statistiksystem.  

Vid internationella jämförelser uppstår 
emellertid problem som måste lösas 
genom ex post harmonisering av data från 
de underliggande administrativa regist-
ren. Ett sådant internationellt harmonise-
ringsarbete har skett inom NOSOSKO 
(för Norden) och ESSPROS (för EU), som 
emellertid inte heller är helt koordine-
rade inbördes.  
 
Några exempel: 
 
Arbetslöshet omfattar dels dagpenning 
från arbetslöshetskassa, samt olika 
specialbidrag som riktas mot särskilda 
grupper. Därutöver har Finland en sär-
skild arbetslöshetspension för äldre ar-
betskraft som i det finska statistikregist-
ret har redovisats under arbetslöshets-
stöd, liksom i NOSOSKO och ESSPROS1. 
Danmark har en liknande möjlighet 
genom s.k. efterlön, som är en frivillig 
                                                      
1 Detta har korrigerats i efterhand; den finska 
arbetslöshetspensionen räknas i denna rapport 
som förtidspension.  
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reträttväg för äldre arbetskraft till tidi-
gare pensionering (från 60 år), som 
räknas som ålderspension. En del av 
efterlönspensionärerna lämnar arbets-
marknaden på grund av längre arbets-
löshet, men andra gör det frivilligt och 
av andra skäl (hälsoproblem, trivsel, 
familj, fritid). Dessa delgrupper kan 
emellertid inte särskiljas i det danska 
registret. Efterlön räknas där som (för-
tida) ålderspension i registren. Således är 
kostnaderna för arbetslösheten under-
skattade i Danmark jämfört med de 
andra länderna.  
 
Ersättning vid sjukfrånvaro utgår under 
maximalt ett år i Finland, Norge och 
Danmark, men i Sverige utan tidsbe-
gränsning. Det innebär att Sverige be-
håller sjukliga inom arbetskraften i större 
utsträckning (med sjukpenning), medan 
det i de andra länderna sker en över-
strömning till andra bidragssystem eller 
till pension. Svenska sjukfrånvaroutgifter 
är således inte jämförbara med andra 
länder.  

Vidare sker i alla länder ett arbets-
givarinträde (arbetsgivarna betalar sjuk-
lön), som varierar kraftigt mellan länder-
na. I Danmark betalar arbetsgivarna 
normalt sjuklön under 52 veckor (se 
detaljer i NOSOSKO 2001). Arbetsgivar-
na får emellertid kompensation från 
staten, som dock i registren klassificeras 
som förvärvsinkomst istället för sjuk-
penning, och kompensationen kan inte 
heller särskiljas och avräknas i registren. 
Samhällsutgifterna för sjukfrånvaron i 
Danmark är alltså underskattade2, 
jämfört med andra länder.  

I Norge får de offentliganställda sjuklön 
som inte kan särskiljas i norska statistik-
register, utan bokförs som förvärvsin-
komst. Även i Norge underskattas alltså 
sjukfrånvarokostnaderna på individnivå.  
 

Förtidspension 
Alla fyra länder har hälsorelaterad för-
tidspensionering, men därutöver finns 
också möjligheter till frivillig förtidspen-
                                                      
2 Redovisas därför inte i denna rapport 

sionering i form av förtida ålderspen-
sionsuttag resp. delpension (i Danmark: 
efterlön), som även kan utnyttjas vid 
sjuklighet. Ersättningsnivåer avgör 
vilken pensionsform som kommer att 
utnyttjas. Gränserna mellan olika pen-
sionsskäl är flytande. Det finns ett starkt 
samband mellan ohälsa och arbetslöshet, 
och samma personer kan enligt reglerna 
välja mellan olika bidragsformer. Det 
svenska sjukpenningsystemet ger möjlig-
het till obegränsad sjukskrivning, vilket 
avlastar förtidspensionerna (som ger 
lägre ersättning till den sjukförsäkrade). 
Bidragssystemen är kommunicerande 
kärl, vilket påverkar jämförbarheten 
mellan länderna.  
 

Ålderspension 
Det som har sagts ovan inverkar analogt 
även på jämförbarheten av ålderspen-
sioner. Möjligheterna till obegränsad 
sjukskrivning (Sverige) resp. Finlands 
arbetslöshetspensioner avlastar ålders-
pensionssystemen. Danmarks efterlön 
absorberar många äldre som i Sverige 
skulle ha varit långtidssjukskrivna fram 
till normal pensionsålder, eller som i 
Finland skulle ha fått arbetslöshets-
pension.  
 

Socialbidrag 
Det som har sagt ovan inverkar analogt 
även på jämförbarheten av socialbidrag. 
I Danmark utbetalas kommunalt stöd 
vid arbetslöshet till oförsäkrade och till 
ungdomar via kommunala socialbidrag.  
 

Förvärvsinkomst 
Vi har nämnt ovan att sjuklön utbetalas i 
varierande omfattning i olika länder, och 
den kommer då att räknas som förvärvs-
inkomst, även då arbetsgivaren har fått 
kompensation av försäkringskassan 
(Danmark, Norge). I Finland har detta 
kunnat korrigeras i efterhand genom 
överföring av motsvarande belopp till 
sjukpenning. Detta har inte varit möjligt i 
Danmark och Norge. Förvärvsinkoms-
terna är således överskattade i Danmark 
i jämförelse med Finland och Sverige.  
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Problem nr 2. Statistikregistren föränd-
ras över tid genom att fler inkomstposter 
inkluderas eller förbättras kvalitativt, 
och att korrektioner genomförs framåt i 
tiden, men inte bakåt. 
 
Dessa problem förekommer i all sekun-
därstatistik, men har inte särskilt note-
rats i detta projekt. Vi är i detta projekt 
primärt intresserade av inkomstutveck-
lingen i olika länder, som kan ha påver-
kats fläckvist av tekniska förbättringar 
på ett sätt som leder till felaktiga slut-
satser om trenderna under 90-talet.  
 
Problem nr 3. Statistikregistren inne-
håller felklassificeringar och bortfall, 
som härrör från underliggande admi-
nistrativa register utom kontroll för de 
ansvariga för statistikregistren.  
 
Statistikregistrens kvalitet är beroende 
av kvalitén i de underliggande admi-
nistrativa registren. Fel kan vidare upp-
stå vid otillräcklig kontroll i samband 
med misstag/missförstånd vid statistik-
inläggning, resp. vid aggregering av 
inkomstposter. Vi har på några punkter 
upptäckt uppenbara fel som har korrige-
rats.  

Erfarenheterna pekar på ett grund-
läggande problem i all statistikproduk-
tion. Det behövs en kritisk massa av in-
tern kontroll i anslutning till registerupp-
byggnad, som är kopplad till använd-
ning och statistikpublicering, där både 
teknisk expertis och ämnesexpertis ingår. 
Publiceringsansvar kräver personella 
resurser, och det ger samtidigt också 
kvalitetssäkring. Ur detta perspektiv är 
en organisationsuppdelning av statistik-
produktion i en teknisk och en publicer-
ande funktion direkt olämplig.  

Den nordiska 
försörjningsstrukturen under 
90-talet. En sammanfattning 
Målsättningen i denna rapport har inte 
varit att kartlägga och jämföra hur 
detaljer inom olika bidragssystem har 
utvecklats under 90-talet (dvs. regler 

rörande tillträde, ersättningsperioder, 
ersättningsnivå osv.).  

Vi har istället valt att fokusera på ut-
vecklingen av inkomster från olika försörj-
ningssystem i relation till konjunktur- och 
sysselsättningsutvecklingen. Vi studerar 
inom vilka system som utbetalningarna 
och antal mottagare har förändrats under 
90-talet, och diskuterar i vilken utsträck-
ning förändringarna skulle kunna relate-
ras till konjunkturutvecklingen. Ett huvud-
syfte har varit att belysa utvecklingen i 
de båda länder som upplevde en djup 
arbetsmarknadskris (Finland och Sverige) 
i jämförelse med Danmark och Norge, 
som hade en lugnare arbetsmarknads-
situation på 90-talet.  

I målsättningen ingick inte heller att 
kartlägga i vilken utsträckning utbetal-
ningarna svarar mot de faktiska hjälpbe-
hoven. I de totalräknade statistikregistren 
ingår nämligen inga uppgifter som kvan-
titativt beskriver olika typer av hjälpbe-
hov på individnivå (t.ex. sjuklighet, ar-
betslöshetsperioder). Förändringar i bi-
drag kan naturligtvis tillskrivas såväl 
underliggande hjälpbehov som utform-
ning och förändringar av bidragsregler. 
Massarbetslösheten på 90-talet skapade 
naturligtvis ökade hjälpbehov, och de 
ökade hjälpbehoven ledde till ökade 
kostnader i bidragssystemen. Det inne-
bar i sin tur översyn och sparåtgärder. I 
statistikregistren kan vi se hur kostnads-
utvecklingen anpassades till konjunktur-
utvecklingen.  

Vår genomgång av den tekniska jäm-
förbarheten (avsnitt 13.1) visar att bi-
dragssystemen delvis inte är jämförbara 
mellan länderna: bidrag för samma funk-
tion (arbetslöshet, sjukdom, pension, so-
cialbidrag) kan inte alltid särskiljas och 
renodlas, varken i underliggande admi-
nistrativa register eller i den totalräkna-
de registerstatistiken. Utgifter för olika 
funktioner är därför inte helt jämförbara 
mellan länderna (se avsnitt 13.1). Där-
emot står vi på fastare mark när det 
gäller utvecklingen av utgifter för olika 
funktioner inom varje land.  

Våra beräkningar visar att förvärvsin-
komsterna följer sysselsättnings- och 
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BNP-utvecklingen under 90-talet (kapitel 
3). Sverige och Finland hade en svacka i 
början av 90-talet, men fick sedan en 
kraftig återhämtning och tillväxt under 
resten av 90-talet. Danmark och Norge 
låg betydligt högre än Finland under 
större delen av 90-talet, såväl ifråga om 
sysselsättning, BNP och förvärvsinkoms-
ter. I Sverige var krisen inte lika djup.  

Våra beräkningar visar också att kris-
ekonomierna drabbades av ökade in-
komstskillnader i början av 90-talet. 
Andelen låginkomsttagare3 ökade under 
arbetsmarknadskrisen i början av 90-talet, 
och med konjunkturuppgången kom en 
partiell återhämtning senare under 90-
talet. I Danmark och Norge minskade 
låginkomsttagarna. Norge framstår som 
landet med minst låginkomsttagare, 
Finland med flest låginkomsttagare. 
Analogt ser vi en markant ökning av 
andelen höginkomsttagare i krisekono-
mierna, särskilt i Finland, men även i 
Sverige. En sådan ökning  saknas i de 
mer framgångsrika ekonomierna Norge 
och Danmark.  

Både Sverige och Finland hade en 
kraftig ökning av arbetslösheten i början 
av 90-talet (kapitel 2), och sedan en 
minskning mot slutet av 90-talet. Samma 
trend ser vi i kostnaderna för arbetslös-
hetsstöd. Även här ser vi en kostnads-
minskning när konjunkturen vänder. 
Sverige har under hela 90-talet färre som 
fått arbetslöshetsstöd, men de som får 
har också fått högre bidrag. Det bör 
framför allt bero på högre ersättnings-
nivå.  

Sjukfrånvaro hanteras olika i de fyra 
ländernas socialförsäkringssystem och 
analogt i registerstatistiken. Nivåjäm-
förelser med Danmark och Norge är inte 
möjliga av tekniska skäl, och därför be-
gränsades jämförelserna till Sverige och 
Finland.  

För Sveriges del ser vi en markant 
ökning av den långa sjukfrånvaron (mer 
än ett år) mot slutet av 90-talet, som slår 
igenom såväl i de totala utgifterna, i ut-
gifter per mottagare och i antal motta-

                                                      
3 Med förvärvsinkomst under halva medelvärdet 

gare. Sjukfrånvaroersättningen är mer 
generös i Sverige än i Finland, med 
högre dagpenning och dessutom med 
obegränsad sjukpenningperiod (i övriga 
Norden maximalt ett år). Sverige kan ses 
som ett extremfall, och frånvaronivån 
och ökningen mot slutet av 90-talet kan 
anses ha flera möjliga förklaringar.  
• Konjunkturutvecklingen: den starka 

sysselsättningsökningen mot slutet av 
90-talet öppnar arbetsmarknaden för 
marginell arbetskraft (”sjukliga”), som 
dels får större chans att återvända till 
arbetsmarknaden, dels löper mindre 
risk att förlora arbetet.  

• Arbetskraven har skärpts under 
sysselsättningskrisen, sjukligheten har 
därför ökat, och lång sjukskrivning 
har därför blivit allt vanligare. 

• Sverige saknar lagstiftning om obliga-
torisk företagshälsovård och lag om 
anställdas rätt till rehabilitering. 

• Ersättningsnivån är högre i sjukpen-
ningssystemet än i arbetslöshetsstödet 
(kommunicerande kärl). 

• Rehabilitering av långtidssjukskrivna 
har eftersatts i Sverige4. 

• Det är ett medvetet politiskt val att 
behålla sjukliga och arbetslösa inom 
arbetskraften (arbetslinjen), hellre än 
att pensionera tidigt. 

 
Det senare skiljer sig från bidragsreg-
lerna i Finland där en särskild väg har 
lagts ut för äldre arbetskraft inom ramen 
för arbetslöshetsstödet (det så kallade 
”röret”), som leder till en särskild ar-
betslöshetspension från 60-årsålder. 
Detta dämpas i sin tur av ungdoms-
arbetslösheten.  

Möjligheten till egen sjukskrivning och 
kontroll av frånvaron påverkar också ut-
fallet. Rehabiliteringens professionalitet 
och snabbhet att ingripa påverkar den 
långa sjukfrånvarons utveckling.  

Även kostnadsansvaret torde påverka 
viljan att satsa på arbetsmiljöinveste-
ringar. En generell arbetsgivaravgift som 
i Sverige ger inga större incitament för 

                                                      
4 Riksrevisionen, 2005, ”Förtidspension utan 
återvändo”.  
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arbetsgivaren att arbeta med sjukfrån-
varo- eller förtidspensionsminskande 
åtgärder. I Finland betalar arbetsgivaren 
efter bärkraft ca 10-40 procent av de 
uppkomna förtidspensionskostnaderna. 
Det innebär till exempel att en industri-
arbetare som pensioneras i 50-årsåldern 
kostar arbetsgivaren ca 150 000 euro i 
förtidspensionskostnader som utbetalas 
till försäkringsbolaget direkt vid pensio-
neringen5. Arbetsgivarens direkta kost-
nadsansvar för förtidspensioner i företag 
med mera än 300 anställda kompenseras 
med lägre arbetsgivaravgift. I Sverige 
var vid mättidpunkten 2001 arbetsgivar-
avgiften ca 32 procent och i Finland 27 
procent. I Sverige betalar alla lika mycket, 
vilket bidrar till att öka arbetsgivarav-
giften. Det saknas ett ekonomiskt incita-
ment att handla förebyggande.  

Bidragssystemen fungerar vidare som 
kommunicerande kärl: de obegränsade 
sjukpenningperioderna i Sverige mins-
kar behovet av förtidspensionering. 
Restriktivitet med förtidspensionering 
bör ha bidragit till ökade sjukpenning-
kostnader i Sverige. Om även Sverige 
hade haft en ettårsgräns skulle de 
svenska sjukpenningutgifterna halverats 
och ligga något lägre än Finlands.6  

Förtidspensionering var betydligt van-
ligare i Finland än i Sverige, Danmark 
och Norge under 90-talet. Andelen för-
tidspensionerade i åldern 20-64 år var 
under 90-talet ca 11 procent i Finland, 
och ca 8 procent i de andra länderna. 
Notera här att dessa tal är ett medeltal 
för alla i åldern 20-64 år. Andelen och 
skillnaderna är naturligtvis mycket 
större bland äldre. Den finska strategin 
under krisen tycks således ha varit att 
pensionera tidigt, medan den svenska 
var att använda andra bidragssystem 
(sjukpenning, arbetslöshetsstöd), för att 
arbetslösa och arbetsoförmögna skulle 

                                                      
5  Dessa kostnader ingår inte i tidigare redovisade 
transfereringar 
6 Statistik från Svenskt Näringsliv och Löneana-
lyser, ”Tidsanvändningsstatistik 2004” och 
Teollisuus ja työnantajat (TT), 2004, ”TT:n työaika 
ja poissaolotiedustelu”.  

kvarstå till arbetsmarknadens förfogande 
(”arbetslinjen”).  

Ålderspensionerna har ökat i samtliga 
fyra länder. Ökningen gäller de totala ut-
betalningarna, såväl som pensionsnivåer-
na (realt) per ålderpensionär. Det finns 
stora skillnader mellan länderna. Pen-
sionsutbetalningarna är högst i Danmark, 
som nästan enbart har heltidspensionä-
rer. Finland och Sverige hade en viss 
ökning av antalet ålderpensionärer under 
krisåren, men därefter relativt oförändra-
de kostnader. Om vi lägger samman alla 
slags pensioner har pensionsutbetal-
ningarna ökat mest i Norge, som nu 
ligger i nivå med Danmark, Finland och 
Sverige. I Norge, som har en högre all-
män pensionsålder (67 år), rör det sig om 
en mindre ökning av andelen pensionä-
rer, men framför allt om en stark real 
ökning av utbetalningarna per person.  

Socialbidragen ökade i Finland och 
Sverige under krisåren, men minskade 
åter mot slutet av 90-talet. Finland hade 
fler mottagare men bara hälften så höga 
bidrag per mottagare som Sverige. Utgif-
terna var emellertid störst i Danmark, 
både totalt och per mottagare. Det beror 
delvis också på att socialbidragen ökades 
och beskattades efter 1994. Socialbidrags-
systemet tycks dessutom ha haft ett 
vidare försörjningsansvar i Danmark.  

Sverige gjorde betydligt större aktiva 
insatser i form av studiebidrag än 
Finland, och även Danmark och Norge 
(det så kallade kunskapslyftet i slutet av 
90-talet). I Finland gjordes stora sats-
ningar i forskning och utveckling bl.a. 
med TEKES (Teollisuuden Teknillinen 
Keskus/Industrins Teknikcentral) och 
Finlands Akademis forskningsanslag för 
att stimulera sysselsättningsskapande 
åtgärder i näringslivet.7 Även här är mål-
sättningen densamma i Sverige och 
Finland men vägarna skilda. I Sverige 
stimulerades massutveckling för att 

                                                      
7 Finlands Akademi och dess LIIKE-projekt som 
var inriktade på förnyelse, utveckling och 
konkurrensförstärkning av finskt arbete. Tekes 
stödde tekniska innovationer. Akademins 
satsning på forskning ökade från 100 milj.euro 
(1996) till 184 milj euro (2001). 
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behålla och skapa nya arbeten och i 
Finland satsade staten på spetskompe-
tensutveckling som skulle leda till ökat 
antal innovationer och nya arbetstill-
fällen. 

När vi sammanfattar samtliga transfe-
reringar (arbetslöshetsstöd, sjukpenning, 
förtidspension, ålderspension, socialbi-
drag) kan vi överbrygga jämförbarhets-
problemen när det gäller vissa av del-
komponenterna. Vi kan konstatera att 
både Finland och Sverige ökade sina in-
satser under de egentliga krisåren i 
första delen av 90-talet. Det gäller såväl 
de totala kostnaderna, som utgifter per 
mottagare. Finland satsade något mindre 
än Sverige, trots att den finska krisen var 
djupare. Däremot hade Finland fler 
mottagare under hela 90-talet, dvs. 
mindre bidrag till flera. Danmark ligger 
under hela perioden i nivå med Sverige. 
Norge ökade sina utgifter markant under 
slutet av 90-talet, i form av högre utbetal-
ningar till ett minskande antal mottagare.  

Den väsentligaste skillnaden mellan 
Sverige och Finland ligger i att Sverige 
utnyttjade en bredare arsenal av bidrags-
former under 90-talet som begränsade 
permanent utträde från arbetsmarkna-
den i förtid. Sjukpenning och arbetslös-
hetsstöd kunde i praktiken utbetalas 
utan tidsbegränsning. Sverige hade 
vidare mera omfattande studiebidrag. 
Finland hade mer tidsbegränsade bidrag 
(12 månader), dels en mer omfattande 
öppen arbetslöshet och dels ett särskilt 
system för förtidspensionering av arbets-
marknadsskäl (”röret”), för att slussa 
äldre arbetskraft över till s.k. arbetslös-
hetspension8. Båda länderna genomförde 
nedskärningar i transfereringssystemen 
under 90-talskrisen.  

Diskussion: Finlands och 
Sveriges väg ur krisen 
Huvudsyftet med denna rapport är att 
belysa inkomstutvecklingen under 1990-
talet för de fyra nordiska välfärdstaterna 
Finland, Sverige, Danmark och Norge. 
Finland och Sverige drabbades i början 
                                                      
8 Se vidare Hytti 2003 

av 90-talet av en djup recession med 
massarbetslöshet (17 resp. 12 procent) 
och en drastisk nedgång i sysselsätt-
ningen (till 59 resp. 69 procent9). Båda 
länderna har återhämtat sig under andra 
delen av 90-talet. 2002 låg sysselsätt-
ningen i Sverige, Danmark och Norge 
kring 75-77 procent, medan Finland hade 
68 procent. Sverige låg då fortfarande 8 
procent lägre än toppåret 1990, och 
Finland 6 procent lägre. År 2002 hade 
emellertid alla fyra länderna högre 
sysselsättning än EU-genomsnittet och 
Tyskland. Norge, Danmark och Sverige 
bildade en ledargrupp bland industrilän-
derna före USA och Storbritannien.  

Utvecklingen av förvärvsinkomster, 
bidrag och pensioner skiljer sig avsevärt 
mellan Sverige/Finland och Danmark/ 
Norge, vilket återspeglar dels arbets-
marknadskrisen (lägre arbetsinkomster i 
Sverige/Finland), dels den ökade be-
lastningen på socialförsäkringarna. 
Danmark och Norge hade en lugnare 
utveckling och kontinuerlig ekonomisk 
tillväxt under 90-talet. Under andra 
delen av 90-talet vändes utvecklingen 
uppåt igen i Finland och Sverige. Resul-
taten i denna rapport visar att Finland 
och Sverige valde olika vägar ut ur krisen.  

Även om både Finland och Sverige 
drabbades ungefär samtidigt, så var ändå 
effekterna och eventuellt även framtids-
bedömningarna artskilda. Den finska ar-
betslösheten blev betydligt högre än 
Sveriges (17 resp. 12 procent). Förmod-
ligen bedömdes även krisorsakerna 
(kollapsen av östmarknaden) och fram-
tidsutsikterna som betydligt allvarligare 
och varaktiga i Finland än i Sverige. 
Sådana bedömningar bör givetvis ha haft 
betydelse för krisbekämpningen. I 
Finland genomfördes kraftigare åtgärder 
såväl på arbetsmarknaden (t.ex. oav-
lönad arbetstidsminskning) som i social-
försäkringssystemet, som också hade 
kortare ersättningsperioder och lägre 
ersättningsnivåer än Sverige, men fler 
bidragstagare. De svenska nedskär-
ningarna i transfereringssystemet var 

                                                      
9 Procent i åldern 16-64 år 
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mindre och ofta tillfälliga och återtogs i 
konjunkturuppgången senare på 90-talet.  

Den väsentligt högre arbetslösheten i 
Finland innebar också ett tyngre ansvar 
för fördelningen av arbetstillfällen mellan 
olika åldrar. I Finland ökade arbetslös-
heten med 14 procentenheter på tre år 
(1990-1993), vilket motsvarar ungefär sex 
årskullar brutto, och 2 årskullar netto 
(efter normala pensionsavgångar). En 
mera varaktig arbetslöshet på denna 
nivå skulle innebära en svår press mot 
omfördelning av arbetstillfällen via 
tidigare pensionering resp. arbetsdelning 
(generella arbetstidsförkortningar). Båda 
dessa metoder användes i Finland, men 
inte i Sverige.  

Finland och Sverige hade också avgör-
ande institutionella skillnader i uppbygg-
naden av socialförsäkringssystemen. De 
centrala systemen, arbetslöshetskassan 
och sjukpenningsystemet, var i Finland 
tidsbegränsade till ett år. Sverige hade 
ingen bortre parantes, och fick under 90-
talet en markant ökning av långtidssjuk-
frånvaron (längre än ett år), medan lång-
tidsarbetslösheten varvades med om-
fattande utbildningsprogram. Finland 
har ett särskilt system för ersättning till 
långtidsjuka, (rehabiliteringsersättning) 
och långtidsarbetslösa som slussas vi-
dare till en särskild arbetslöshetspension 
(det så kallade ”röret”), en möjlighet som 
saknas i Sverige.  

Man skulle kunna säga att den utom-
ordentligt dramatiska sysselsättnings-
minskningen i Finland i början av 90-talet 
korresponderade mot de institutionella 
möjligheterna till tidig pensionering. I 
Sverige underlättade möjligheterna till 
långtidsbidrag utan bortre gräns (a-kassa, 
sjukpenning) att överskottsarbetskraften 
kunde stå kvar till arbetsmarknadens 
förfogande. Att införa tidsbegränsade 
bidrag var aldrig något realistiskt alter-
nativ för de svenska 90-talsregeringarna. 
Istället begränsades möjligheterna till 
tidig pensionering (genom delpension) 
som ett led i sparpolitiken. Här kan man 
se två huvudstrategier: en finsk som 
valde tidig pensionering för att öppna 
arbetsmarknaden för ungdomsgeneratio-

nen, och en svensk som istället satsade 
på att behålla arbetslösa och sjukliga 
inom arbetskraften inför den kommande 
konjunkturuppgången.  

Finland hade vidare en annorlunda 
ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och 
välfärdsstat. Den finska rehabiliteringser-
sättningen betalas till viss del av arbets-
givarna, liksom förtidspensionen. I 
Sverige faller samtliga kostnader på sam-
hället. Den finska kostnadsansvarsför-
delningen innebär ett starkt incitament 
för arbetsgivarna att vårda arbetsmiljö 
och arbetskraft, och den avlastar sam-
tidigt skattebetalarna.  

Vi har här diskuterat krisens djup och 
framtidsperspektiv, intressekonflikten 
mellan generationerna, institutionella 
förhållanden och ansvarsfördelningen 
mellan samhälle och arbetsgivare. Samt-
liga dessa faktorer överensstämmer med 
den finska resp. svenska huvudstrategin, 
nämligen att pensionera tidigt (Finland) 
resp. att pensionera sent (Sverige).  

Men Sverige och Finland skiljer sig 
även i ett vidare historiskt perspektiv. 
Mellan 1985 och 1995 pensionerades den 
stora finska krigsgenerationen, som 
bland män också hade större hälsopro-
blem än svenska män. Tidig pensio-
nering blev även ur detta perspektiv den 
logiska och humana vägen ut ur krisen.  

Utvecklingen efter krisåren? 
Var står då de nordiska länderna efter 
90-talskrisen, i jämförelse med andra län-
der? Både Sverige och Finland har klätt-
rat ifråga om sysselsättning och BNP per 
capita. De fyra nordiska länderna är fort-
farande ledande ifråga om välfärd enligt 
FN:s välfärdsindex10 och liknande index, 
och de har fortfarande lägre fattigdom 
och mindre inkomstskillnader än jämför-
bara industriländer. Bedömningarna av 
de nordiska ländernas konkurrensför-
måga är extremt gynnsamma. World 
Economic Forum (2005) placerar Finland, 
Sverige, Norge och Danmark på rang 1,3, 
4 och 6 i sitt ’Growth Competitive Index’.  

                                                      
10 Human Poverty index 2 
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90-talet blev alltså inte ett definitivt 
systemskifte utan en episod. Både 
Finland och Sverige har dock tappat en 
del av sin särställning från 80-talet. 
Danmark och Norge har utvecklats 
betydligt bättre under perioden. 
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1. Inledning 
Sverige och Finland upplevde under bör-
jan av 1990-talet en ovanligt djup reces-
sion, som i internationell jämförelse var 
exceptionell. Skälen var helt artskilda. 
Finland utsattes för stora påfrestningar 
genom minskningen av östmarknaden 
och 1980-talets penningpolitik (Niemelä 
och Salminen 2003). Utvecklingen i 
Sverige var mer sammansatt. I båda fallen 
sammanföll krisen med en internationell 
recession. I Finland minskade sysselsätt-
ningen med 14 procent, i Sverige med 
nästan 12 procent. 1994 var arbetslös-
heten i Finland 17 procent och i Sverige 
10 procent. Båda länderna drabbades av 
minskade skatteintäkter, finansiellt stöd 
till bankerna, budgetunderskott, och 
ökade socialutgifter. Ökade försörjnings-
problem och hjälpbehov konfronterades 
med minskade offentliga resurser. I båda 
länderna minskades de offentliga utgif-
terna genom sparåtgärder. 

Efter dessa djupa sysselsättningskriser 
följde en markant sysselsättningsökning 
senare under 90-talet. Krisen innebar 
dock stora påfrestningar för medborgar-
na, för statsfinanserna, och successiva 
sparåtgärder.  

Den svensk-finska utvecklingen har 
rest frågor om hållbarheten i de natio-
nella välfärdssystemen i en globaliserad 
värld. Sverige och Finland förpassades 
till en europeisk verklighet med långt 
högre arbetslöshet och lägre sysselsätt-
ning. De andra nordiska länderna med 
liknande välfärdssystem (Danmark och 
Norge) bildar självklara referenspunkter. 
Norge expanderade sina välfärdssystem, 
medan Sverige och Finland tvingades till 
sparåtgärder.  

Alla fyra nordiska länder har inter-
nationellt sett enastående statistiksystem 
med vilka man för hela befolkningen kan 
följa inkomstutvecklingen i detalj år för 
år under 90-talet. Den totalräknade re-
gisterstatistiken i de nordiska länderna 
visar hur försörjningsstrukturen i form 

av inkomster från arbete, kapital och 
transfereringar förändrades för hela be-
folkningen. Statistiken kan beskriva ut-
vecklingen såväl via årsvisa tvärsnitt, 
som via longitudinell statistik där vi 
följer enskilda personer år för år under 
90-talet.  

1.1 Välfärdsregimer och 
välfärdsutfall 
Statistiken visar hur försörjningsstruk-
turen, genom arbete och offentliga 
transfereringar, förändrades under 90-
talskrisen. Trots krisen på 1990-talet har 
de nordiska länderna behållit och för-
stärkt sin ställning bland världens mest 
konkurrenskraftiga ekonomier enligt 
”The Global Competitiveness Report 
2005-2006”.  

De fyra nordiska länderna har länge 
haft en likartad strategi för välfärdsför-
sörjningen (”välfärdsregim”). Internatio-
nella jämförelser (Vogel 2003, Esping-
Andersen 1990) visar att de nordiska län-
derna bildar ett kluster (”institutionella 
välfärdsstater”) som förenar en välfärds-
effektiv arbetsmarknad (hög sysselsättning, 
låg arbetslöshet och små löneskillnader) 
med en generös välfärdsstat (höga sociala 
utgifter, familjepolitik, generösa transfe-
reringssystem och offentliga tjänster). De 
nordiska länderna är utpräglat egalitära i 
sin välfärdsförsörjning, med små in-
komstskillnader efter skatt, låg fattigdom 
och begränsade klasskillnader. Omför-
delningen via skatter, transfereringar och 
offentligt finansierade tjänster är mer 
omfattande.  

Inom EU finns även ett sydeuropeiskt 
kluster (”familjebaserade välfärdsstater”; 
Italien, Spanien, Grekland, Portugal) 
som kombinerar svaga arbetsmarknader 
(låg sysselsättning, hög arbetslöshet, 
särskilt bland kvinnor och ungdomar) 
och likaledes svaga välfärdsstater (be-
gränsade transfereringar, svag familje- 
och arbetsmarknadspolitik). Familjen tar 
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ett större försörjningsansvar i dessa län-
der.  

De centrala EU-länderna (Tyskland, 
Frankrike, Belgien, Nederländerna, 
Österrike) bildar ett mellanliggande 
kluster mellan Norden och Sydeuropa.  

Sett i ett vidare europeiskt perspektiv 
är det av intresse att se hur Finland och 
Sverige har förändrats under 90-
talskrisen:  
• Hur har Sverige och Finland anpassat 

sina socialförsäkringssystem till 90-
talskrisen?  

• Har de båda länderna avlägsnat sig 
från det nordiska klustret?  

• Har Norge och Danmark utvecklats i 
en annan riktning?  

• Kan vi fortfarande tala om ett nor-
diskt kluster av institutionella väl-
färdsstater?  

• Vilken roll spelar olika försörjnings-
system i sin nationella kontext 

1.2 Dataunderlag och 
beräkningar 
Statistikredovisningen i denna rapport 
baseras på de samordnade nordiska 
totalregistren som har byggts upp vid 
ländernas statistiska centralbyråer. Redo-
visningen i denna rapport gäller endast 
befolkningen ”i arbetsför ålder”, som vi 
avgränsar till 20-64 år. Notera att pen-
sionsåldern varierade under denna 
period mellan länderna, såväl när det 
gäller formell som reell pensionsålder.11 

För Sveriges del omfattar beräk-
ningarna en totalräknad redovisning för 
kalenderåren 1991-2001 (datakälla: 
LOUISE), för Danmark åren 1990-2001 
(datakälla: Indkomstregistret), för Norge 
åren 1993-2001 (datakälla: Inntektssta-
tistikk for personer og familier), samt för 
Finland åren 1990-2001. Datakällan för 
Finland för åren 1995-2001 var Totalin-
komstregistret, och för åren 1990-1994 

                                                      
11 Normen för pensionsåldern var under under-
sökningsperioden 65 år i Sverige och Finland, och 
67 år i Danmark och Norge. Andelen som arbetar 
efter 65 är högst i Norge, men ökande även i 
Sverige.  

stickprovsbaserad inkomstfördelningsstati-
stik12.  

Vår redovisning inleds med en allmän 
överblick över konjunkturutvecklingen 
via statistik om sysselsättningsnivå, ar-
betslöshet och BNP-utveckling. Därefter 
går vi igenom inkomststruktur och in-
komstutveckling efter inkomstkälla: 
• Förvärvsinkomst 
• Arbetslöshetsersättning 
• Sjukpenning 
• Förtidspension 
• Ålderspension 
• Socialbidrag 
• Studiebidrag 
 
samt fem sammanfattande mått, nämli-
gen: 
• ”Ohälsoindikation” (sjukpenning, för-

tidspension) 
• Inkomstersättning (arbetslöshetsersätt-

ning, sjukpenning) 
• Summering av samtliga pensioner 
• Summering av samtliga pensioner och bi-

drag 
• Förvärvsinkomstens andel av totalin-

komsten, (där totalinkomsten omfattar 
samtliga förvärvsinkomster, pensioner 
och bidrag). 

 
Beräkningarna gäller inkomst per person 
under ett kalenderår, och beräknas före 
skatt. Samtliga beräkningar (land och år) 
uttrycks som köpkraftspariteter (PPP) 
och redovisas i euro13 för år 2001.  

Eftersom beräkningarna gäller utbetal-
da inkomster/bidrag under ett kalenderår 
kan samma person ha flera inkomst-
källor under ett år. Det gäller särskilt 

                                                      
12 I de survey/stickprovsbaserade finska uppgif-
terna för åren 1991-1994 ingår inte institutionsbe-
folkningen, som omfattar många ålderspensionärer 
(med full ålderspension). I tidsserien 1995-2001 
som är baserad på den totalräknade register-
statistiken ingår däremot hela befolkningen 20-64 
år inklusive institutionsbefolkningen.  
13 Fram t.o.m.31 december 1998 benämndes 
valutaenheten inom EU för ”Ecu” (European 
Currency Unit) som utgjordes av en sammanvägd 
”korg” av vissa medlemsstaters valutor. Den 1 
januari 1999 gjordes ett namnbyte till ”Euro”, och 
där kursen sattes till 1 ecu = 1 euro. 
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äldre under det år man lämnar arbets-
marknaden.  

Registren tillåter inte en särredovis-
ning efter heltids- och deltidsinkomst (för 
förvärvsinkomst resp. bidragsform), 
utan omfattar endast bidragsbelopp 
under året. Det finns vissa skillnader i 
omfattningen av deltidsarbetet mellan 
länderna, och omfattningen har också 
förändrats under 90-talet.14 Deltidsar-
betets andel av den totala arbetade tiden 
var enligt ILO:s årsbok 2002 lägst i 
Finland (11%) och högst i Danmark 
(16%). I Sverige var deltidsarbetets andel 
14%.  

Officiell internationellt jämförande sta-
tistik publiceras för EU genom ESSPROS 
(Eurostat, 2003) resp. för Norden av 
NOSOSKO (2002), och omfattar såväl 
bidrag som tjänster. Klassificeringen av 
transfereringar följer i huvudsak 
ESSPROS. 

1.3 Teoretiska och 
metodologiska perspektiv 
Hjälpbehov och bidragsregler 
Registerberäkningarna omfattar tre 
parametrar:  
1) belopp/år per invånare i arbetsför 

ålder (20-64 år),  
2) andelen i arbetsför ålder som haft 

resp. inkomstslag under året,  
3) belopp/år per mottagare av resp. 

inkomstslag.  
 
Dessa uppgifter beskriver tre aspekter. 
Makroutgifterna i relation till befolk-
ningen (1) är ett mått på den samlade 
ekonomiska belastningen på folkhushållet. 
Bidragsutbetalningarna uttrycks här som 
utgifter per invånare i arbetsför ålder. 
Detta belopp visar hur stora ekonomiska 
insatser nationen gör på resp. område, 
relativt till befolkningstalet.  

När sysselsättningen sviktar ökar 
hjälpbehoven. Ökade hjälpbehov innebär 
emellertid ökade samhällsåtaganden, 

                                                      
14 Tilastokeskus, 2004, ”Selvitys työaikojen 
tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti” (”En 
redovisning av arbetstidsstatistik i Finland och 
internationellt”). 

vilket utlöser översyn av tillträdesregler 
och/eller kompensationsnivå. Variatio-
ner mellan länder och år svarar således 
dels mot variationer i hjälpbehov, dels i 
ersättningsregler (inkludering, ersätt-
ningsnivå).  

Befolkningsandelen som haft vissa in-
komstslag (2) visar hur många som har fått 
sin ekonomiska försörjning helt eller delvis 
genom förvärvsarbete (dvs. via arbets-
marknaden) resp. genom transfereringar 
(via välfärdsstaten). Här mäter vi alltså 
välfärdsstatens insatser relativt arbets-
marknadens. Välfärdsstaten korrigerar 
utfallet på arbetsmarknaden genom att 
kompensera för låg förvärvsinkomst 
resp. inkomstbortfall.  

Utbetalningarna per mottagare (3) mä-
ter samhällets bidrag till bidragsmottagarnas 
materiella standard. Även här ser vi effek-
ter av hjälpbehov och ersättningsnivå, 
men även av hjälpbehovens varaktighet 
(t.ex. sjukfallens eller arbetslöshetens 
längd).  

Inkomstkällorna är kommunicerande 
kärl 
Grundstrukturen av försörjningssyste-
men (inkomstkällor) är gemensam för de 
nordiska länderna, men utformningen av 
de nationella bidragssystemen varierar 
såväl mellan länder som över tid. De 
återspeglar en nationell tradition och 
successiva politiska val. Förändringar av 
regelverket sker som en fortlöpande an-
passning till hjälpbehov, skiftande poli-
tiska värderingar och samhällsekonomi.  

Det finns betydande skillnader mellan 
de nordiska länderna, när det gäller den 
roll man har valt att tilldela olika bi-
dragsformer inom det nationella transfe-
reringssystemet. Sverige och Finland har 
i vissa avseenden gått olika vägar.  

Låt oss ta ett exempel: Finland har 
prioriterat (tidig) pensionering, medan 
Sverige istället har valt (fortsatt) inklu-
dering i arbetskraften. Finland har en 
övre tidsgräns för sjukpenningersättning 
(ett år) liksom Danmark och Norge, 
medan Sverige saknar övre gräns för 
ersatta sjukfall. Därför innehåller den 
officiella svenska statistiken en stor och 
under 90-talet kraftigt ökande volym av 
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extremt långtidssjukskrivna (över ett år), 
som saknas i de andra länderna15. Om vi 
från den totala svenska sjukfrånvaron 
lyfter de långa sjukfallen (minst 20 ar-
betsdagar/30 kalenderdagar16) är de 
kvarstående sjukfrånvarovolymerna i 
Sverige nästan jämförbara17. I Sveriges 
socialförsäkringssystem utgör därför 
sjukpenningkostnaderna en tung kost-
nad. Det innebär att den svenska sjuk-
penningstatistiken inte är jämförbar med 
Finlands, varken som indikator på sjuk-
lighet eller hjälpbehov18. 

Finland har således en tidigare utfas-
ning från arbetsmarknaden genom för-
tidspension pga. ohälsa eller arbetslös-
het. Ett annat exempel: I Danmark har 
socialbidragssystemet ett bredare upp-
drag. Där ingår ett kommunalt arbetslös-
hetsstöd till oförsäkrade. 

Olika bidragssystem är kommunicer-
ande kärl, i enlighet med en nationell 
tradition för socialförsäkringssystemets 
utformning. Länderna har valt tekniska 
lösningar enligt samma grundmodell för 
välfärdproduktion, men tilldelat försörj-
ningssystemen olika roller. Denna roll-
fördelning konfronteras vi med i stati-
stiksystemen, där den begränsar jämför-
barheten mellan länder i våra beräk-
ningar, när vi tittar på enskilda transfere-
ringssystem.  
                                                      
15 Samma tendens framgår av Svenskt Näringslivs 
tidsanvändningsstatistik som visar utvecklingen 
från 1980-talets slut till dags datum. Den långa 
sjukfrånvarons andel (sjukfall med minst 20 da-
gar) av total sjukfrånvaro utgör mera än hälften 
för såväl arbetare som tjänstemän. Inom kommu-
ner och landsting är andelen ca 60-65 procent av 
den totala sjukfrånvaron. 
16 Som lång sjukfrånvaro räknas sjukfrånvaro som 
överstiger 20 arbetsdagar (arbetsdagar räknas som 
bastal) eller 30 kalenderdagar (kalenderdagar räk-
nas i bastalet). I praktiken är gränsen för långtids-
sjukfrånvaro densamma, en månad, oavsett räk-
nesättet. 
17 Tidsanvändningsstatistik från Svenskt Närings-
liv och motsvarande finsk statistik från EK 
(Elinkeinoelämän keskus, motsvarar Svenskt 
Näringsliv).   
18 Liukkonen, 2005, ”Frånvaro från arbetet – att 
mäta, redovisa och åtgärda”, Löneanalyser, 
Svenskt Näringsliv, 2006, ”Tidsanvändning 2005”; 
Tilastokeskus, 2004, ”Selvitys työaikojen 
tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti” 

Även ur medborgarnas perspektiv 
fungerar bidragssystemen som kommu-
nicerande kärl. Variation i ersättnings-
regler (tillträdesregler, karensdagar, er-
sättningsperioder, ersättningsnivå) kan i 
någon mån styra om, var och i vilken 
omfattning medborgarna söker och får 
hjälp. Låt oss ta några exempel:  
• Om möjligheterna att få förtidspen-

sion försämras kommer långtidssjuka 
istället att låsas in i andra regelsystem 
(sjukpenning, arbetslöshet) och där 
bidra till kostnadsökningar.  

• Om möjligheterna till förtidspensio-
nering ökar så minskar kostnaderna i 
andra system (t.ex. arbetslöshetser-
sättning, sjukpenningersättning, 
socialbidrag).  

• Om sysselsättningen ökar så ökar ock-
så sjukpenningkostnaderna eftersom 
fler sjukliga kommer att ingå i arbets-
kraften och belasta sjukförsäkringen.  

• Om sysselsättningen minskar påver-
kar det sjukpenningkostnaderna, som 
minskar, eftersom äldre anställda 
med lång sjukfrånvaro pensioneras, 
alternativt har svårt att behålla eller få 
(nytt) arbete, dvs. högfrånvarofall 
flyttar från sjukpenning till arbetslös-
hetsersättning eller pension (Löneana-
lyser, 2005, Arbetstider 1988-2004). 

• Om sparåtgärder sätts in för att be-
gränsa utgifterna i riktade transfere-
ringssystem kommer istället kostna-
derna för socialbidrag att öka.  

Dynamiska effekter  
När vi studerar enskilda bidragssystem 
bör vi se dynamiska effekter av fort-
löpande förändringar av socialförsäk-
ringarna. Detta gäller särskilt under 
perioder av stora ingrepp, t.ex. under 
krisperioder med offentligt sparande 
(Sverige, Finland). Minskningar/ök-
ningar av utgifterna i enskilda system 
kan inte entydigt tillskrivas förändrade 
hjälpbehov eller ersättningsregler. Såle-
des är ökade sjukpenningutbetalningar 
inte entydigt ett uttryck för försämrad 
folkhälsa eller förändrad kompensations-
nivå, utan påverkas även av konjunktur-
läget och sysselsättningsgraden, möjlig-
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heter till försörjning via andra bidrags-
system (t.ex. förtidspension) och för-
ändringar av kompensationsgraden i 
andra system. Även förändringsarbete, 
täta omorganisationer, fusioner och om-
fördelning av arbetsuppgifter bidrar till 
ökad sjukfrånvaro.19  

Ersättningsreglerna är systemförut-
sättningar som även medborgarna an-
passar sig till. Deras utnyttjande av 
bidragssystemen varierar med kunska-
per och attityder, som t.ex. kan leda till 
underutnyttjande (p.g.a. bristande kun-
skaper eller ovilja att söka bidrag), resp. 
överutnyttjande (missbruk av bidrags-
system). Under högkonjunktur kan 
överutnyttjandet öka, och sjuknärvaron 
kan öka under lågkonjunktur. Fenome-
net sjuknärvaro (att man arbetar när man 
är sjuk och trots att man skulle ha kunnat 
sjukskriva sig) och i statistiken dold eller 
osynlig sjukfrånvaro (att man använder 
kompensationsledighet, semester eller 
schemabyten i stället för att vara officiellt 
sjukfrånvarande) uppkom under låg-
konjunkturen i början av 1990-talet. Av 
genomförda hälsobokslut i Sverige och 
Finland framgår att ca 40-60 procent av 
de anställda är  sjuknärvarande någon 
gång under året. Den i frånvarostati-
stiken osynliga dolda sjukfrånvaron är 
lägre; ca 10 procent av de anställda 
svarar att de någon gång under året bytt 
arbetsschema, använt kompensations-
ledighet eller semesterdagar vid sjuk-
dom. Största orsaken till ett nytt sjuk-
frånvarobeteende är lojaliteten mot 
arbetsguppen och arbetsuppgifter samt 
inkomstförlust.(Liukkonen, 2004).  

Försörjningsstrukturen är alltså i sin 
helhet i dynamisk förändring, i samspel 
mellan arbetsmarknad (konjunkturut-
veckling, försörjning via arbete, hjälpbe-
hov), välfärdsstat (omfördelning, for-
mella bidragsregler) och hushållssektorn 
(försörjning i familjehushåll, beteenden). 
Den dynamiska förändringen medför 
också ett nytt frånvarobeteendemönster. 
Den ersatta sjukfrånvaron har fått tillägg 
                                                      
19 Svenska ESF-rådet, 2005, ”En utsortering”, 
Liukkonen, 2005, ”Frånvaro från arbetet – att 
mäta, redovisa och åtgärda”  

av sjuknärvaro och dold sjukfrånvaro 
vars samhällsekonomiska kostnader inte 
fångas med transfereringsstatistik förrän 
de har lett till officiell sjukfrånvaro eller 
bidragsbehov.  

1.4 Rapportens målsättning 
1. Analys av den nordiska försörjnings-
strukturen under perioden 1991-2001 
Målsättningen i denna rapport är inte att 
kartlägga och jämföra hur detaljerna 
inom olika bidragssystem (regler rörande 
tillträde, ersättningsperiod, ersättnings-
nivå) har utvecklats i olika länder under 
90-talet. Syftet är inte heller att kartlägga 
i vilken utsträckning utbetalningarna 
svarar mot de faktiska hjälpbehoven. I 
registren ingår nämligen inga uppgifter 
som beskriver olika typer av hjälpbehov.  

Vi har istället valt att fokusera på ut-
vecklingen av inkomster från olika försörj-
ningssystem i relation till konjunktur- och 
sysselsättningsutvecklingen. Vi studerar 
inom vilka system som utbetalningarna 
och antal mottagare har förändrats och 
diskuterar i vilken utsträckning föränd-
ringarna skulle kunna relateras till kon-
junkturutvecklingen. Förändringar kan 
naturligtvis tillskrivas såväl under-
liggande hjälpbehov som utformningen 
och förändringar av bidragsregler.  

För varje inkomstkälla finns i anslut-
ning till texten en översiktlig redovisning 
av inkomstposter och regelsystem för 
resp. land. Se vidare detaljer i 
NOSOSKO (2002).  

 

2. Granskning av de nordiska inkomst-
registrens användbarhet för kompara-
tiva studier av inkomstutvecklingen 
I denna rapport ingår även en bedöm-
ning av den nordiska registerstatistiken 
med avseende på jämförbarhet mellan 
länder resp. inom varje land över tid.  

En komparativ analys av utvecklingen 
av inkomststrukturen måste utgå från en 
gemensam och teoretiskt underbyggd 
klassificering av olika försörjningssystem 
(inkomstslag; bidragsformer). Vi har valt 
följande indelning: 
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• Förvärvsinkomster brutto 
• Arbetslöshetsstöd 
• Ersättning vid sjukfrånvaro 
• Hälsorelaterad förtidspension 
• Ålderspension inkl. förtida uttag av 

ålderspension 
• Socialbidrag 
• Studiebidrag 

 
Jämförbarhetsproblem kan förekomma 
av flera skäl: 
1) Inkomstbegrepp och bidragsformer är 

inte jämförbara mellan länder resp. 
över tid. 

2) Samma typ av bidrag hanteras inom 
olika försörjningssystem i olika länder 
och kan inte särskiljas i de under-
liggande administrativa registren som 
bygger upp statistikregistren.  

3) Statistikregistren förändras genom att 
fler inkomstposter inkluderas, och att 
korrektioner genomförs framåt i ti-
den, men inte bakåt.  

4) Statistikregistren innehåller felklassi-
ficeringar och bortfall, som härrör 
från underliggande administrativa 
register utom kontroll för de ansva-
riga för statistikregistren.  

5) Systemförändringar genomförs som 
påverkar jämförbarheten bakåt. 

6) Otillräcklig kontroll i samband med 
misstag/missförstånd vid statistik-
inläggning. 

 
Vi återkommer till en diskussion av de 
tekniska jämförbarhetsproblemen i den 
avslutande diskussionen.  
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2. Välfärdens förutsättningar: arbete och 
tillväxt 
2.1 Sysselsättning  
Sysselsättning och arbetslöshet har ut-
vecklats i olika riktningar i industri-
länderna. Vid slutet av 80-talet hade de 
fyra nordiska länderna en ledande ställ-
ning (diagram 2.1). 1990 var 83 resp. 74 
procent av befolkningen i arbetsför ålder 
i arbete i Sverige och Finland. Sedan 
följde i Sverige och Finland en extremt 
kraftig sysselsättningsminskning med ca 
12 resp. 14 procentenheter. Den finsk-
svenska svackan i början av 90-talet var 
dock inte alldeles unik, men ingenstans 
är den lika djup. Vi ser en nedgång även 
i Norge, Danmark och Storbritannien, 
och i EU i sin helhet.  

Japans sysselsättning låg relativt stabil 
under 90-talet, men lägre än Norge, 
Sverige och Danmark. Detsamma gällde 
Tyskland, som dock fortsatte nedåt efter 
2000. Vid slutet av 90-talet låg samtliga 
nordiska länder högre än Tyskland. 
Under andra hälften av 90-talet kom en 
allmän återgång mot högre sysselsätt-
ning, starkast i Finland.  

På 2000-talet ligger Norge, Danmark 
och Sverige väl över EU-medelvärdet. 
Inget av de nordiska länderna har dock 
varit under EU-genomsnittet under 
perioden 1987-2002. Inom Norden ligger 
Norge, Danmark och Sverige ganska 
nära varandra, ca 8 procentenheter före 
Finland, 12 procent före EU, och före 
Tyskland, USA, Storbritannien och 
Japan.  
 

Diagram 2.1 
Sysselsatta i åldern 15-64 år. Procent. 
1989-2003 
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Hög sysselsättning har fram till 1990 

karakteriserat alla nordiska länder, sär-
skilt Sverige. Det har varit en förutsätt-
ning för generösa offentliga transfere-
ringar och tjänster (Vogel 2003). Den 
kraftiga arbetsmarknadskrisen i Finland 
och Sverige under 90-talet har dock ökat 
hjälpbehoven och samtidigt minskat för-
utsättningarna för generösa samhälls-
åtaganden. På 90-talet passerade Norge 
och Danmark Sverige ifråga om syssel-
sättning. Sverige och Finland har ännu 
inte återtagit de sysselsättningsnivåer de 
båda länderna hade kring 1990.  
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Diagram 2.2 
Sysselsättning bland män i åldern 15-64 
år. Procent. 1989-2003 
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Diagram 2.3 
Sysselsättning bland kvinnor i åldern 15-
64 år. Procent. 1989-2005 
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När vi delar upp sysselsättningsutveck-
lingen efter kön (diagram 2.2 och 2.3) ser 
vi emellertid stora skillnader mellan län-
derna. Hög sysselsättning bland kvinnor 
är en gemensam nordisk särart som fort-
levde även under 90-talskrisen (diagram 
2.3). Även i andra EU-länder ser vi en 
trendmässig ökning av kvinnosysselsätt-
ningen. På 80-talet höll de nordiska län-
derna en bred marginal till EU och de 
andra referensländerna. Sveriges nivå 
var då extremt hög, drygt 10 procent 
högre än i övriga nordiska länder, och 
drygt 30 procent högre än EU. 

Efter krisen och återhämtningen på 
2000-talet låg de fyra länderna åter i en 
samlad ledningsgrupp. De nordiska 
länderna har avsevärt mindre könsskill-
nader än referensländerna och övriga 
EU. Bakgrunden ligger i mer omfattande 
familjepolitik (offentlig finansierad barn-
tillsyn, föräldraförsäkring (se European 
Commission/DG5 1998) resp. aktiv 
arbetsmarknadspolitik, som bidrar till 
ökad kvinnosysselsättning. Norden 
bildar en grupp som ligger långt före 
övriga EU, särskilt Sydeuropa och 
Tyskland (Vogel 2003).  

Bland män är sysselsättningsskillna-
derna mellan länderna väsentligt mindre 
(diagram 2.2). Norge, Sverige och 
Danmark ligger i nivå med USA, 
Storbritannien och Japan, samtliga över 
EU-genomsnittet. Finland har ännu inte 
återgått till 80-talsnivån, som då låg över 
EU-snittet. 

2.2 Arbetslöshet 
En så kraftig sysselsättningskris som den 
som drabbade Finland och Sverige inne-
bär ökade påfrestningar på samhälls-
ekonomin och finansieringen av offent-
liga transfereringar och tjänster, vilket 
leder till offentligt sparande. Huvud-
alternativen är öppen arbetslöshet, 
studier (förlängd ungdomsutbildning, 
vidareutbildning) och pensionering 
(förtidspension, ålderspension).  

Diagram 2.4 visar arbetslösheten som 
andel av arbetskraften. I Finland och 
Sverige femdubblades arbetslösheten. 
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Samtidigt ser vi att arbetslösheten ökade 
mer allmänt i början av 90-talet. EU fick 
tvåsiffriga tal under mitten av 90-talet. 
Tysklands arbetslöshet ökade också kraf-
tigt, liksom Japans. Storbritannien och 
USA fick successivt lägre arbetslöshet 
och ligger nu i nivå med Sverige och 
Japan kring 5 procent liksom Danmark 
och Norge. EU-medelvärdet ligger 
nästan dubbelt så högt i början av 2000-
talet, i huvudsak en effekt av höga tal i 
Sydeuropa, Frankrike och Tyskland.  

Sysselsättnings- och arbetslöshetssta-
tistiken ger inte en fullständig bild av 
omfattningen av den grupp som fort-
farande står kvar till arbetsmarknadens 
förfogande. Vid sidan av de som varit 
arbetslösa saknas de som har lämnat 
arbetsmarknaden och inte längre söker 
arbete.  

2.3 Samhällsekonomi 
Arbetsmarknadskrisen på 90-talet fick 
omfattande konsekvenser för samhälls-
ekonomin. Skatteintäkterna minskade, 
behoven av offentliga insatser ökade och 
kostnadsökningarna genererade budget-
underskott. I diagram 2.5 ser vi att 
BNP/capita minskade i reala termer i 
Sverige och Finland under några år i 
början av 90-talet, och att tillväxten 
stannade upp även i EU, för att sedan 
fortsätta uppåt.  
 

Diagram 2.4 
Arbetslösa i åldern 15-64 år. Procent. 
1987-2002 
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Sedan 1994 är tillväxten åter positiv även 
i Sverige och Finland, trots att sysselsätt-
ningen fortsatte att minska ytterligare 
några år. Alla fyra nordiska länder drar 
ifrån EU-snittet, som hela tiden har varit 
lägre än de nordiska ländernas. I dia-
gram 2.5 ser vi att tillväxttakten är bättre 
i samtliga nordiska länder än i EU resp. 
Tyskland. År 2003 hade samtliga nor-
diska länder passerat Tyskland.  

Men relativt sett har Sverige och 
Finland, i jämförelse med Norge och 
Danmark, inte kunnat återta den terräng 
som förlorades under krisåren i början 
av 90-talet. I början av 2000-talet är 
Norges och Danmarks BNP/capita en 
femtedel högre än Sveriges och Finlands. 
Det innebär en betydligt större potential 
för att finansiera välfärdsförsörjningen. 
Samtidigt är sysselsättningsskillnaderna 
mellan Danmark/Norge och Sverige 
relativt obetydliga, men ganska stora till 
Finland. Den i nordisk jämförelse låga 
sysselsättningsgraden i Finland förklaras 
delvis av förtids- och arbetslöshetspen-
sionering av äldre arbetskraft under 
1990-talets krisår.   

Sysselsättning och samhällsekonomi 
är grundförutsättningarna för välfärds-
försörjningen. I det följande ska vi nu se 
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hur förvärvsinkomster och transfere-
ringar varierar mellan de nordiska län-
derna under 90-talet, med avseende på 
utgifter (per invånare), inkludering 
(andel mottagare) och genomsnittliga 
utbetalningar till mottagarna.  

 
Diagram 2.5 
BNP per capita 1989-2003. Euro 1995 
(PPP) 
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3. Förvärvsinkomster 
Sysselsättningskrisen i början på 90-talet 
sätter tydliga spår i förvärvsinkomsterna 
och i inkomstfördelningen. Finland och 
Sverige får naturligtvis lägre inkomster. 
Dessutom blir inkomststrukturerna 
mindre jämlika. Låginkomsttagarna ökar, 
och detsamma gäller personer med höga 
inkomster. I Norge och Danmark går ut-
vecklingen mot mindre skillnader i för-
värvsinkomster.  

Våra beräkningar visar att förvärvsin-
komsterna följer sysselsättningsutveck-
lingen och BNP-utvecklingen under 90-
talet (avsnitt 2.1). Sverige och Finland 
hade en svacka i början av 90-talet, men 
fick sedan en kraftig tillväxt under resten 
av 90-talet. Danmark och Norge låg be-
tydligt högre under hela perioden, såväl 
ifråga om sysselsättning, BNP och för-
värvsinkomster20.  

Våra beräkningar visar också att kris-
ekonomierna drabbades av ökade in-
komstskillnader. För både Finland och 
Sverige kan vi konstatera en markant 
ökning av låginkomsttagare under 
arbetsmarknadskrisen i början av 90-
talet, och en partiell återhämtning senare 
under 90-talet. Andelen som hade för-
värvsinkomster lägre än halva medelin-
komsten ökade i både Sverige och 
Finland i början av 90-talet, men vände 
sedan när sysselsättning ökade igen se-
nare under 90-talet (diagram 3.2)21. Även 
i Danmark och Norge minskade lågin-
komsttagarna. Norge framstår som landet 
med minst låginkomsttagare, och Finland 
med flest mest låga arbetsinkomster.  

                                                      
20 Svenska löner låg något lägre än danska löner, 
vilket delvis hänger samman med hanteringen av 
arbetsgivaravgifter. I Danmark betalar löntagarna 
vissa delar som i Sverige ingår i arbetsgivarav-
gifterna ur sin något högre bruttolön.  
21 Beräkningarna baseras  enbart på förvärvsin-
komster, och de baseras på hela befolkningen i 
åldern 20-64 år. Således ingår i denna grupp såväl 
personer som inte förvärvsarbetar alls, eller arbe-
tar deltid eller har timlön.  

Analogt ser vi en markant ökning av 
andelen höginkomsttagare i krisekono-
mierna, särskilt Finland22, men även i 
Sverige. Denna tendens saknas i de mer 
framgångsrika ekonomierna Norge och 
Danmark. Ökningen beror naturligtvis 
på att de genomsnittliga förvärvsin-
komsterna under varje år (vår referens-
punkt) föll i krisekonomierna Finland 
och Sverige i början av 90-talet, och i 
relativ bemärkelse ökade därmed in-
komstskillnaderna. Diagram 3.2 och 3.3 
beskriver således förändringar av fördel-
ningen av förvärvsinkomster, inte de 
absoluta inkomstnivåerna23.  

I diagram 3.4 visas en korresponder-
ande beräkning av fattigdomsutveck-
lingen inom EU24, där gränsen sätts vid 
60 procent av medianinkomsten (dispo-
nibel inkomst per konsumtionsenhet). 
Här baseras således beräkningarna på 
samtliga inkomstslag (förvärvsinkoms-
ter, bidrag, samt efter skatt). Här ser vi 
att de nordiska länderna fortfarande 
bildar ett kluster med lägre fattigdom än 
EU-medelvärdet, och väsentligt lägre än 
i Storbritannien och Irland, respektive i 
Sydeuropa. Dessa skillnader har knappast 
förändrats under 90-talet och fram till 
2004. Skillnaderna mellan de nordiska 
länderna är obefintliga. 
 

                                                      
22 Ökningen I Finland kan delvis förklaras av 
metodbyte från stickprovsbaserad intervjumetod 
till totalräknad registerstatistik. Det innebar att 
bortfallsefekter bortföll, samt att institutions-
befolkningen ingick efter 1994.  
23 Uppgången 1995 och därefter bör hänga sam-
man med att kapitalinkomster inte kunde sär-
skiljas fr.o.m. 1995.  
24 Källa: EUROSTAT 
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Diagram 3.1 
Genomsnittlig förvärvsinkomst i åldern 
20-64 år. Euro per år (PPP 2001) 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

EC
U

/å
r

D
N
F
S

 
 
Diagram 3.2 
Andel i arbetsför ålder (20-64 år) med 
förvärvsinkomst under halva medelvärdet. 
Euro per år (PPP 2001) )
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Diagram 3.3 
Andel i arbetsför ålder (20-64 år) med 
förvärvsinkomst över dubbla 
medelvärdet. Euro per år (PPP 2001) )
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Diagram 3.4 
Fattigdomskvoter inom EU. Andel 
personer med en disponibel inkomst 
/konsumtionsenhet (ke) (efter skatter och 
bidrag) som ligger under 60 procent av 
den nationella medianinkomsten. 
Procenttal 
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4. Arbetslöshetsstöd 

4.1 Bidragsformer och 
jämförbarhet 
De totala offentliga utgifterna omfattar 
dagpenning från arbetslöshetskassorna, 
utkomstskydd under arbetsmarknads-
politiska åtgärder, samt vissa speciella 
bidragsformer som varierar mellan län-
derna (se kommentarer nedan). I 
Danmark kan oförsäkrade arbetslösa få 
kommunalt arbetslöshetsstöd inom 
ramen för socialbidragssystemet. Detta 
kommunala stöd bokförs som social-
bidrag, och kan inte särskiljas och föras 
över till arbetslöshetsstöd.  

Vidare finns i Finland resp. Danmark 
särskilda pensioner för äldre arbetskraft 
över ca 60 år25 (så kallad arbetslöshetspen-
sion resp. efterlön.). Den finska arbetslös-
hetspensionen räknas i våra beräkningar som 
förtidspension.  

Danmarks efterlön är en rättighet för 
äldre arbetskraft. Den grundas antingen 
på arbetslöshet, eller på helt frivillig 
tidigare pensionering. En del av efterlön 
borde egentligen redovisas under ar-
betslöshetsstöd, men denna del kan inte 
särredovisas i danska register. Efterlön 
redovisas därför i sin helhet såsom ål-
derspension (se vidare kommentarer i 
texten). Samhällsutgifterna för arbetslöshet 
och berörda mottagare är således under-
skattade i Danmark, eftersom kommunalt 
stöd och delar av efterlön saknas.  

Bidragsformer och bidragsregler har 
förändrats många gånger under 90-talet, 
särskilt i Finland och Sverige. Se vidare 
översikten över aktuella bidragsregler år 
2001.  

                                                      
25 Åldern har varierat under 90-talet. 

4.2 Resultat 
Utgifterna för arbetslösheten i varje land 
bör i huvudsak följa utvecklingen av 
sysselsättning och arbetslöshet. Register-
statistiken visar att det har skett en an-
passning av utgifterna till arbetslöshets-
utvecklingen under 90-talet. Kompensa-
tionsnivån (år 2001) varierar avsevärt 
mellan de nordiska länderna, med en 
variation mellan 58 och 90 procent, ingen 
eller 7 karensdagar och olika maximal-
belopp.  

Arbetslösheten (se diagram 4.2, även 
diagram 2.4), hade i de nordiska län-
derna en topp omkring 1993/1994. Det 
gäller även de totala utgifterna för ar-
betslöshet (diagram 4.1), som här beräk-
nats som utgifter per person i arbetsför 
ålder (20-64 år) Därefter föll arbetslös-
heten och därmed minskade även ut-
gifterna. Mönstret är detsamma i alla 
länderna. Norge hade lägst arbetslöshet 
under 90-talet, och hade också lägst ut-
betalningar per person i arbetsför ålder. 
Efter mitten av 90-talet hade Finland 
lägre betalningar än Sverige, trots vä-
sentligt högre arbetslöshet. Det förklaras 
bl.a. av att ersättningsnivån vid arbets-
löshet var lägre i Finland. Dessutom 
hade Finland särskilda arbetslöshets-
pensioner, som förde över äldre långtids-
arbetslösa till tidig pensionering; dessa 
fall ingår således inte i detta kapitel.  

Danmarks samhällskostnader för 
arbetslösheten är underskattade, efter-
som arbetslöshetsersättning delvis 
finansieras över andra system (kommu-
nalt stöd resp. efterlön som inte kan 
identifieras här).  
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Nationella regler för arbetslöshetser-
sättning år 200126. För en utförligare 
beskrivning se NOSOSKO 2002:  
Danmark: Dagpenning vid arbetslöshet 
ger 90 procent av lönen, maximalt 385 
euro/vecka vecka (2001). Ingen karens-
dag. Beskattas. 
Norge: 62 procent av lönen, maximalt 
546 euro/vecka och 780 dagar (2001). 3 
karensdagar. Beskattas. 
Sverige: Dagpenning vid arbetslöshet 
ger 80 procent av lönen, maximalt 302 
euro/vecka i 100 dagar, därefter 257. 5 
karensdagar. Krav på 6 månaders arbe-
te under de senaste 12 månaderna. 
Maximalt 300 dagars ersättning (äldre 
arbetskraft 450 dagar), som dock för-
längs genom den s.k. Aktivitetsgaran-
tin. Under arbetsmarknadsstöd redo-
visas ersättning ur arbetslöshetskassa, 
kontant arbetsmarknadsstöd (KAS), 
samt aktivitetsstöd. Beskattas.  
Finland: Dagersättning som ger 58 pro-
cent av inkomstbortfallet under 500 da-
gar. 7 karensdagar. Krav på 10 månaders 
arbete under de senaste 24 månaderna. 
Vidare ingår arbetspolitiska utbildnings-
stöd och avgångsbidrag. Finland hade 
under perioden ett särskilt utkomst-
skydd för äldre arbetslösa, dels en 
tilläggsdagpenning och dels en arbets-
löshetspension från ca. 60 års ålder (som 
dock redovisas under förtidspension). 
Arbetslösa från 57 års ålder kan få ar-
betslöshetsersättningen förlängd tills de 
fyller 60 år och arbetslöshetspensione-
ras. Detta kallas i Finland för ”putki” 
eller ”röret” eftersom förfarandet leder 
till förtidspensionering på grund av 
hälso- och arbetsmarknadsskäl. ”Röret” 
förklarar delvis Finlands lägre syssel-
sättningsgrad. Reglerna och åldersgrän-
serna har varierat. Dessutom har Finland 
en inkomst/behovsprövad dagpenning, 
arbetsmarknadsstöd, som beviljas ar-
betslösa som fått maximal tid av in-
komstrelaterad dagpenning, samt till 
arbetssökande som första gången träder 

                                                      
26 Se vidare Nordisk statistisk socialstatistisk 
kommité 20:2003. Social tryghed i de nordiske 
lande 2001: omfang, udgifter og finansiering. 
Kapitel 5, tabell 5.5 och 5.6. 

in på arbetsmarknaden. Beskattas. 2728 
Ersättningssystemet har förändrats 
många gånger under 80-90-talet.  

 
Utbetalningarna per mottagare, dvs. per 
person som fått arbetslöshetsersättning 
någon gång under året var dock relativt 
stabil under 90-talet (diagram 4.3). Ut-
vecklingen av utbetalningarna per 
mottagare bör i huvudsak spegla ersätt-
ningsgraden och arbetslöshetens var-
aktighet. Eventuella förändringar i dessa 
avseenden (t.ex. ökande arbetslöshets-
perioder, minskad ersättningsnivå) kan 
balansera varandra.  

Norges utgifter per invånare i arbets-
för ålder låg under hela 90-talet avsevärt 
lägre än övriga länder (diagram 4.1). 
Även utbetalningar per mottagare var 
lägst i Norge, vilket tyder på att arbets-
lösheten bör ha varit mindre långvarig 
än i de andra länderna. Dessutom hade 
Norge tillsammans med Finland lägst 
ersättningsgrad (62 resp. 58 procent).  

Danmarks utgifter för arbetslösheten 
är överraskande höga, i nivå med 
Finlands och Sveriges, som hade väsent-
ligt högre arbetslöshet i början av 90-
talet. Danmarks utgifter ligger vid mitten 
av 90-talet högre än Finlands, trots att 
Finlands arbetslöshet då var nästan 
dubbelt så hög (diagram 4.1). En huvud-
förklaring kan vara att Danmark hade 
högre kompensation av inkomstbort-
fallet än alla andra nordiska länder (90 
procent), medan Finland och Norge er-
sätter ca 60 procent.  

En jämförelse mellan Finland och 
Sverige visar att Finlands arbetslöshet 
var väsentligt större under hela 90-talet 
(diagram 2.4), vilket också understryks 
av diagram 4.2, där vi mäter arbetslös-
heten genom att räkna andelen personer 
som fått arbetslöshetsersättning under 
året. Däremot var ersättningen per motta-
gare i reala termer (diagram 4.3) ungefär 
en fjärdedel högre i Sverige. En huvud-

                                                      
27 Omfattar arbetslöshetsersättning, arbetslöshets-
pensioner, arbetspolitiska utbildningsstöd samt 
avgångsbidrag. 
28 Se vidare Hytti 2003.  
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förklaring är att kompensationsnivån var 
(maximalt) 80 procent i Sverige, men 
bara 58 procent i Finland.  

Men för en jämförelse av arbetslös-
hetsersättningarna är det nödvändigt att 
även beakta andra bidragsformer som 
kan bli aktuella vid arbetslöshet. 
Danmark och Finland har en relativt 
omfattande tidig avgång från arbetslivet. 
I Finland kan arbetslösa få tidigare 
pension av arbetsmarknadsskäl från ca 
60 års ålder (dvs. långtidsarbetslösa), 
vilket naturligtvis avlastar arbetslöshets-
försäkringen och bidrar till de relativt 
låga utbetalningarna per mottagare av 
arbetslöshetsstöd (se diagram 4.3). 
Finland har dessutom möjligheter till 
delpension inom ramen för ålderspen-
sionssystemet. Andelen delpensionärer 
ökade kraftigt efter 1998.  
 
Diagram 4.1 
Arbetslöshetsutgifter per person i 
arbetsför ålder (20-64 år). Euro per år 
(PPP 2001) 
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Diagram 4.2 
Andel personer i arbetsför ålder (20-64 år) 
som fått arbetslöshetsersättning. 
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Diagram 4.3 
Arbetslöshetsersättning per mottagare i 
arbetsför ålder (20-64 år). Euro per år 
(PPP 2001) 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

EC
U

/å
r

D
N
F
S
D

 
 



Arbetslöshetsstöd Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna 

30 Statistiska centralbyrån 

Analogt kan man i Danmark lämna 
arbetsmarknaden med s.k. efterlön, en 
särskild ålderspensionsordning för 60-67 
åringar. Efterlön etablerades för att re-
ducera arbetslösheten och underlätta fri-
villig tidigare exit. Efterlönspensionä-
rerna får arbeta högst 200 timmar/år 
utan reduktion av pensionen. Statistiken 
för Finland och Danmark är emellertid 
inte helt jämförbar, eftersom Danmarks 
efterlön betalas via arbetslöshetsförsäk-
ringen, men redovisas under ålders-
pension (även i NOSOSKO).  

Den finska vägen under 90-talskrisen 
var alltså att underlätta tidig pensione-
ring, vilket flyttade samhällsutgifterna 
till andra bidragssystem (pension). 
Sverige var mer restriktiv med tidig pen-
sionering.  

Även Sverige har möjligheter till tidig 
delpensionering, som dock begränsades 
under 1990-talet. I det nya svenska ål-
derspensionssystemet ingår tidig exit, 
men mot längre livslång pension.  
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5. Sjukpenning 
5.1 Sjuklighet och 
sjukskrivning 
De samhällsekonomiska kostnaderna för 
sjukfrånvaro bestäms i princip av fyra 
faktorer, nämligen arbetsmiljön och där-
med arbetskraven, befolkningens hälsa och 
arbetsförmåga, vidare inkluderingen av 
sjukliga i arbetskraften samt aktuella regler 
för sjukpenning/sjuklön.  

En djup och långvarig recession som 
den som Finland och Sverige upplevde 
på 90-talet kan på sikt leda till föränd-
ringar i samtliga dessa avseenden. Krisen 
kan leda till ökade arbetskrav, som kan 
leda till ohälsoeffekter, som driver upp 
sjukfrånvaron längre fram. I en kris-
ekonomi ökar vidare hjälpbehoven och 
därefter det offentliga sparandet genom 
nedskärningar i bidragsreglerna.  

Sjukfrånvarokostnaderna kan vidare 
minska i lågkonjunktur därför att sjuk-
liga trängs ut från arbetsmarknaden, och 
därmed istället kommer att försörjas i 
andra bidragssystem. I första hand gäller 
det arbetslöshetsersättning, men det kan 
även gälla andra system, t.ex. förtida 
”frivillig” ålderspension, delpension 
eller socialbidrag. Det senare gäller kan-
ske främst Sverige, som inte har någon 
begränsning av sjukperiodernas längd, 
och som i praktiken har högre kompen-
sation i sjukpenningsystemet än vid ar-
betslöshet (om man även beaktar arbets-
marknadsförsäkringar som ger tillägg till 
sjukpenning).  

Konjunktursituationen kan vidare på-
verka attityder och sjukskrivningsbe-
teende. I lågkonjunktur kan risken att 
förlora anställningen leda till underut-
nyttjande av sjukförsäkringen (sjuknär-
varo). Sjuknärvaro kan leda till ökad 
sjuklighet lägre fram, och till framtida 
sjukpenningkostnader. I högkonjunktur 
med låg risk att förlora anställningen kan 
överutnyttjande (missbruk) öka.  

Sjukskrivningsbeteendet påverkas vi-
dare av möjligheten att få tidig och pro-

fessionell rehabiliteringshjälp. Många 
långtidssjuka i Sverige tycks glida över 
till förtidspension på grund av obefintlig 
rehabilitering eller uppföljning av lång-
tidssjukfrånvaron på arbetsplatsen. Före-
tagshälsovårds- och arbetsmiljöarbetets 
professionalitet påverkar också rehabi-
literingens effektivitet (Liukkonen, 2005.)  

Den fjärde faktorn är utformningen av 
sjukpenningsystemet (tillträde, karens-
dagar, ersättningsnivå, ersättningsperio-
der) resp. motsvarande utformning av 
alternativa försörjningssystem, i synner-
het möjligheterna till arbetslöshetsunder-
stöd, förtidspension, ålderspension och 
socialbidrag. Bidragssystemen fungerar i 
viss mån som kommunicerande kärl, där 
utnyttjandet kan påverkas av regler 
(rättigheter och begränsningar).  

5.2 Statistikkällornas 
jämförbarhet 
Jämförelser mellan länder kompliceras 
framför allt genom två faktorer, näm-
ligen förekomst av sjuklön i början av ett 
sjukfall (fortsatt löneutbetalning, ”arbets-
givarperiod”) resp. regler rörande sjuk-
penningperiodens längd och karensdagar. I 
de statistikregister vi har använt registre-
ras inte sjukfrånvaro som ersätts av sjuk-
lön från arbetsgivaren i början av ett 
sjukfall (den lagstadgade arbetsgivar-
perioden, så kallat arbetsgivarinträde). 
Arbetsgivarinträdet varierar mellan 16 
dagar i Norge, 1429 dagar i Sverige och 10 
dagar i Finland.  

Sjukpenningsutbetalning börjar efter 
den lagstadgade arbetsgivarperioden. 
Registren omfattar normalt enbart sjuker-
sättning som utbetalas direkt till den an-
ställde30. Fortsatt utbetalning av sjuklön 
efter den lagstadgade arbetsgivarperio-

                                                      
29 Under 1998: 21 dagar 
30 I Finland kan dagpenningen betalas till arbets-
givaren om löneutbetalning fortsätter efter den 
lagstadgade arbetsgivarperioden.  
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den räknas således inte med i sjukpen-
ningstatistiken, utan räknas som för-
värvsinkomst.  

Här finns det avsevärda skillnader 
mellan länderna. Danmark har sjuklön 
(med 100 % ersättning) under 300 dagar. 
Detsamma gäller för norska offentligan-
ställda. Danska och norska registerdata 
underskattar alltså sjukfrånvarokostna-
derna (i jämförelse med Sverige), och är 
därför inte helt jämförbara med de andra 
länderna. Danska och norska register-
uppgifter kan inte jämföras med finska 
och svenska data31. Danmark och Norge 
har därför uteslutits vid beräkning av 
sjukpenningutgifter.  

De finska registeruppgifterna har 
kunnat justeras i efterhand: sjukfrånvaro 
som har ersatts via sjuklön och för vilken 
arbetsgivaren i efterhand har fått kompensa-
tion av staten har överförts från förvärvs-
inkomst till sjukpenning. Detta innebär 
att finska och svenska sjukpenning-
uppgifter är relativt jämförbara.  
 

Nationella regler för sjukpenning-
ersättning eller sjuklön år 200132. För 
en utförligare beskrivning se 
NOSOSKO 2003:  
Danmark: I Danmark får de flesta lönta-
gare sjuklön utbetalad av arbetsgivaren 
under hela sjukperioden (ingen karens-
dag), med 100 procents ersättning. 
Arbetsgivaren får normalt ersättning av 
staten, men sjuklönen bokförs i den danska 
registerstatistiken som lön. Sjuklönen (er-
sättning till arbetsgivarna) omfattar 
maximalt 52 veckor under 1,5 år. In-
komsttaket är 347 PPP-euro/vecka 
(2001). Sjukpenning i danska register 
visar enbart (offentligt finansierade) 
sjukdagar för personer utan lön samt till 
arbetslösa och egenföretagare. Danska 
registerdata är därför inte jämförbara 
med övriga nordiska länder. Beskattas. 
Läkarintyg krävs från fjärde sjukdagen.  
Norge: Sjukpenning utbetalas med 100 
procent av inkomstbortfallet under 52 

                                                      
31 Analogt finns det även en överskattning av för-
värvsinkomsterna, i den mån sjuklön räknas som 
förvärvsinkomst och inte sjukpenning.  
32 Se vidare Nordisk statistisk socialstatistisk kom-
mité 20:2003. Social tryghed i de nordiska lande 
2001: omfang, utgifter og finansiering. Kapitel 6. 

veckor (ingen karensdag) under en 3-
årsperiod. Företagen betalar de första 16 
dagarna, ingen karensdag (ingår inte i 
registerberäkningarna). Inkomsttaket är 
546 PPP-euro/vecka (2001). Statsan-
ställda får inte sjukpenning utan fortsatt 
löneutbetalning. I den norska register-
statistiken registreras statsanställdas 
sjukfrånvaroersättning som förvärvsin-
komst under hela perioden, och kan 
inte särredovisas. Beskattas. Läkarintyg 
krävs från fjärde sjukdagen.  
Sverige: En karensdag för alla och 80 
procent av inkomstbortfallet ersätts. Ar-
betsgivaren betalar sjuklön under de 
första 14 dagarna. I Sverige finns till 
skillnad från övriga länder ingen be-
gränsning av ersättningsperiodens längd, 
vilket komplicerar nordiska jämförelser. 
Långtidssjukskrivna (sedan mer än ett 
år) som i Sverige får fortsatt sjukpen-
ning har i andra länder i regel fått för-
tidspension eller deras rätt till pension 
utreds. I Sverige kan man vidare få par-
tiell sjukpenning, liksom partiell förtids-
pension. Tillfällig sänkning till 75 pro-
cent 1997, resp. 28 dagars arbetsgivarin-
träde under 1998. Inkomsttak: 468 PPP-
euro/vecka (2001). Beskattas. Läkarin-
tyg krävs från åttonde sjukdagen. 
Finland: Anställda i Finland får sjuklön 
under de första 10 dagarna, som ger 100 
procent av inkomstbortfallet upp till 2 
månader, därefter ca 85 procent och 
efter 6 månader 70 procent. Arbetsgi-
varen får kompensation av staten för ut-
betald sjuklön, med maximalt 52 veckor 
under en 2-årsperiod. Ingen karensdag 
efter en viss anställningstid. Beskattas. 
Läkarintyg krävs i regel från första sjuk-
dagen. Kompensationen som arbetsgi-
varna får har i det finska (sekundär-
bearbetade) registret som använts i den-
na studie definierats som sjukpenning, 
och räknas inte heller som förvärvsin-
komst. Så kallad rehabiliteringsersätt-
ning som man kan få i Finland efter 
långa sjukfall (52 veckor) i ett annat bi-
dragssystem, har i denna rapport räk-
nats som sjukpenning för att motsvara 
utgiften för den långa sjukfrånvaron i 
svensk frånvarostatistik. 

 
Det finns vidare stora skillnader mellan 
länderna i ersättningsperiodens längd. 
Finland, Danmark och Norge har en be-
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gränsning till en ersättningsperiod om 
maximalt ett år, medan Sverige har obe-
gränsad sjukpenningperiod. I Sverige 
omfattar därför sjukpenningstatistiken 
mer än 100 000 personer med längre 
sjukskrivningstider än ett år. Om dessa 
fall skulle lyftas ut ur den svenska från-
varostatistiken (för att göra svensk stati-
stik jämförbar med finsk statistik) så 
halveras den svenska sjukfrånvaron, och 
blir något lägre än i Finland (Liukkonen, 
2003). Medan svenska sjukliga stannar 
kvar och försörjs i sjukpenningsystemet, 
överförs långtidssjuka i andra länder efter 
något år till andra försörjningssystem. 
De finska långtidsfallen finansieras dels i 
ett annat system som rehabiliteringsfrån-
varo, dels via tidig pensionering. För att 
öka jämförbarheten mellan Finland och 
Sverige har de finska registren korrige-
rats i efterhand genom att föra över reha-
biliteringsfallen till sjukpenningsystemet.  

Länderjämförelser av sjukpenning är 
således problematiska. Däremot är jäm-
förelser över tid och inom varje land relativt 
tillförlitliga. Förändringarna av utbetald 
sjukpenning inom varje land som visas i 
statistiken mäter den variation vi intres-
serar oss för, nämligen utvecklingen av 
utbetalningar över tid. Däremot kan vi 
inte entydigt avgöra i vilken utsträck-
ning utbetalningarna beror på variatio-
ner i hjälpbehoven i den sysselsatta be-
folkningen (sjuklighet), eller på föränd-
ringar i regelverket, eller på rehabilite-
ringsarbetets/företagshälsovårdsarbetets 
effektivitet.   

5.3 Beräkningar 
Beräkningarna i detta kapitel måste allt-
så begränsas till Finland och Sverige. 
Våra beräkningar visar att det är Finland 
som har de lägsta offentligt finansierade 
utgifterna för sjukfrånvaro (av ovan an-
förda skäl), och det gäller såväl makro-
kostnaderna (per invånare, se diagram 
5.1), som utgifterna per mottagare (dia-
gram 5.3). Finland har dessutom lägre 
andel av befolkningen i arbetsför ålder 
som haft sjukpenning under året (ca 11 
procent, se diagram 5.2), med undantag 

för mitten av 90-talet, då man låg över 
Sverige33.  

I diagram 5.2 kan vi vidare se att ande-
len som varit sjukfrånvarande minskar 
vartefter den finska och svenska arbets-
marknadskrisen fördjupas, när syssel-
sättningen minskar och arbetslösheten 
ökar. I Sverige ser vi ett tydligt samband 
mellan konjunkturläget och sjukpen-
ningkostnaderna (utgifter per invånare 
resp. andel mottagare, se diagram 5.1-2). 
I Finland är sambandet svagare. Det sker 
först en tydlig nedgång av sjukpenning-
kostnaderna i konjunkturnedgången i 
början av 90-talet (sjukliga trängs ut från 
arbetsmarknaden), dels en svag ökning 
av sjukfrånvaron i konjunkturuppgången 
under andra delen av 90-talet (sjukliga 
har större chans att få jobb/behålla 
jobbet).  

I Sverige diskuterar man tre olika 
teorier, nämligen (1) utgallring/återkomst 
av sjuklig arbetskraft i vikande/ökande 
konjunkturläge, (2) arbetsorganisatoriska 
orsaker som t.ex. slimmad bemanning, 
ökande arbetskrav, täta omorganisatio-
ner och efterföljande hälsoförsämringar 
under 90-talet, samt (3) sambandet 
mellan otrygghet på arbetsmarknaden och 
disciplinering (sjuknärvaro på grund av 
rädsla att förlora arbetet; överutnyttjan-
de av arbetskraften utan möjlighet till 
återhämtning).  

Diagram 5.3 visar för 90-talet en sjuk-
penningökning per mottagare, som är 
gemensam för Sverige och Finland (dock 
ganska svagt). Den ska dock ses i ljuset 
av en allmän realinkomstökning.  

Sveriges har haft en markant ökning 
av långa sjukfall under senare delen av 
90-talet, vilket driver upp utbetalning-
arna per mottagare. SCB:s undersök-
ningar av levnadsförhållanden visar 
under 90-talet en parallell ökning av 
ökade arbetskrav, arbetsmiljöförsäm-

                                                      
33 Arbetsgivaravgiften är i Sverige 32,28% (2006) 
och i Finland 27% (2006). Relationen, ca 5 procent-
enheter lägre avgift i Finland, har gällt under hela 
1990-talet. Eftersom arbetsgivaren (med mer mera 
än 300 anställda) betalar en del av förtidspen-
sionskostnaderna själva kan den generella avgif-
ten hållas något lägre än i Sverige. 
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ringar och ökad psykosomatisk ohälsa, 
särskilt bland kvinnor. Dessa resultat 
korresponderar mot ökningen av den 
långa sjukfrånvaron34. Andra förkla-
ringar är sämre rehabilitering under 90-
talet (”företagshälsovårdsarbetets kris-
år”) och begränsningar i möjligheterna 
till förtidspension. Till bilden hör också 
att ersättningsnivån i sjukpenningssyste-
met (inkl. avtalsersättningar) är högre än 
i arbetslöshetsstödet. Eftersom det finns 
ett starkt samband mellan sjuklighet och 
arbetslöshet kommer en del av långtids-
arbetslösheten att finansieras via sjuk-
penningsystemet, vilket också bidrar att 
höja.  

Den svenska sjukfrånvaron är mer 
konjunkturberoende än den finska som 
visar stabil utveckling under hela 1990-
talet. I Finland tar arbetslöshetspensio-
nen delvis hand om samma målgrupp 
som i Sverige syns i statistiken som 
långtidsjukfrånvarande i flera år. Om vi 
tar bort den långa sjukfrånvaron i svensk 
statistik och jämför resterande frånvaro-
volym med den finska är utvecklingen 
mer stabil och jämförbar. Det är alltså 
den långa svenska sjukfrånvaron som 
utgör förklaringen till skillnaderna i 
sjukpenningutgifter i diagram 5.1. Skill-
naderna i sjukpenningutgifternas ut-
veckling förklaras också indirekt av 
sättet att organisera företagshälsovårds- 
och rehabiliteringsarbetet samt dessas 
effektivitet. I Finland har rätten till före-
tagshälsovård och rehabilitering fast-
ställts med lagstiftning, medan motsvar-
ande lagar saknas i Sverige. Närmare 80 
procent av den finska arbetskraften om-
fattas av företagshälsovården.  

 

                                                      
34 Samma utveckling framgår av privata närings-
livets frånvarostatistik som visar utvecklingen för 
kvinnor respektive män och indelningen i kort 
och lång sjukfrånvaro (Tidsanvändningsstatistik, 
Svenskt Näringsliv/Löneanalyser, 1991-2006) 

Diagram 5.1 
Sjukpenningutgifter per person i arbetsför 
ålder (20-64 år). Euro per år (PPP 2001) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

EC
U

/å
r

F

S

 
 
Diagram 5.2 
Andel i arbetsför ålder (20-64 år) som har 
fått sjukpenning under året 
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Diagram 5.3 
Sjukpenning per mottagare i arbetsför 
ålder (20-64 år). Euro per år (PPP 2001) 
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6. Förtidspension  
6.1 Jämförbarhet mellan 
länderna 
Både sjukpenning och förtidspension är 
relaterade till ohälsa och arbetshandi-
kapp (tillfällig eller permanent). Arbets-
marknadspolitiska skäl förklarar i 
Finland en del av förtidspensionerna. I 
Sverige används begreppet ohälsa me-
dan i Finland talas det om arbetsoför-
måga. Begreppet ohälsa går inte att över-
sätta på ett bra sätt till finska. Antingen 
är man sjuk eller frisk men inte 
”ohälsad”. Båda speglar utvecklingen av 
arbetskraven, folkhälsan och inklude-
ringen av de sjukliga (eller personer med 
nedsatt arbetsförmåga) - i arbetskraften. 
Ökade arbetskrav kan långsiktigt bygga 
upp kostnadsökningar i båda system. 
Restriktivare regler för förtidspensio-
nering kan minska kostnaderna för 
förtidspensionerna, men samtidigt öka 
kostnaderna för långa sjukskrivningar 
eller arbetslöshet. Samhällets utgifter för 
sjukpenning, förtidspension och arbets-
löshet är kommunicerande kärl.  

I detta kapitel är vi intresserade av 
tidig pensionering, som sker före normal 
pensionsålder, och som finansieras utanför 
ålderspensionssystemet. Det innebär att 
dels förtidspension av hälsoskäl ingår, 
dels av arbetsmarknadsskäl. I Finland 
gäller det arbetslöshetspensionerna för 
äldre arbetskraft. Förtida uttag i ålders-
pensionssystemet räknas däremot som 
ålderpension. Efterlön i Danmark räknas 
som ålderspension, vilket kan diskute-
ras. 

6.2 Resultat 
Förtidspensioneringskostnaderna har 
ökat i Sverige och Finland under arbets-
marknadskrisen i början av 90-talet (dia-
gram 6.1), parallellt med den dramatiska 
ökningen av utgifterna för arbetslöshets-
ersättningar (se diagram 4.1). Kostnads-
ökningen avstannade när sysselsätt-
ningskrisen planade ut efter mitten av 

90-talet, först i Sverige, några år senare i 
Finland. Förtidspensionskostnaderna 
ökade mest Finland, och var markant 
högre i Finland än i Sverige.  

I Sverige stagnerade kostnaderna för 
förtidspensioner efter 1994, och minska-
de sedan under några år, för att sedan 
öka på nytt vid sekelskiftet. Under se-
nare delen av 90-talet var kostnaderna 
för förtidspensioner lägst i Sverige, (dia-
gram 6.1), trots att Norge och Danmark 
hade lägre arbetslöshet än Sverige. I 
Sverige var man alltså mer restriktiv 
med förtidspensionering, med tanke på 
de höga arbetslöshetstalen i Sverige. I 
Sverige ökade istället de långa sjukskriv-
ningarna (mer än ett år), se avsnitt 5. 
Riksrevisionsverkets (2005) granskning 
av de svenska förtidspensionerna visar 
att under en tioårsperiod har kvinnornas 
och ungdomars andel av förtidspensio-
nerade kraftigt ökat.  

I Norge ökade utgifterna för förtids-
pensionering kraftigare under 90-talet än 
i de andra länderna, trots att arbetslös-
heten var betydligt lägre. Norge fick 
under 90-talet dels ökade utbetalningar 
per mottagare (diagram 6.3), och dels en 
större volym, vilket yttrar sig dels i flera 
som under ett visst år hade många må-
nader med pension, dels i fler 
förtidspensionärer. Även Danmark fick 
ökade utgifter, men inte fler förtidspen-
sionärer utan kraftigt ökade utbetal-
ningar per mottagare35.  

Utbetalningarna per förtidspensionär 
och år var vidare lägre i Finland än i de 
andra nordiska länderna (diagram 6.3).  

Vi har alltså två mönster för utveck-
lingen av förtidspensionering, ett 
norskt/danskt, som pekar mot kraftigt 
ökande utbetalningar per mottagare, vil-
ket tyder på ökad ersättningsnivå 

                                                      
35 Danmark hade en jämn ökning i ersättnings-
nivån. Ökningen från 1993 till 1994 är teknisk och 
beror på en skattereform där en del bidrag blev 
beskattade och  kom med i registerstatistiken. 
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och/eller ökad förtidspensionering på 
heltid. Vi har vidare ett finskt/svenskt 
mönster med utgiftsökning främst under 
de egentliga krisåren i början av 90-talet. 
Skillnaden mellan Finland och Sverige 
består i en mer restriktiv förtidspensio-
nering i Sverige, som stabiliserade för-
tidspensionerna på en lägre nivå än i 
Finland (diagram 6.2). Under hela 90-
talet hade Sverige en fjärdedel fler för-
tidspensionärer i åldern 20-64 år. I 
Sverige ökade inte heller utbetalningarna 
realt per förtidspensionär under 90-talet, 
medan de ökade i de tre andra länderna. 
I Sverige har Försäkringskassan under 
de senaste åren haft en mer restriktiv 
linje vid beviljande av förtidspensioner 
på heltid, vilket kan förklara utveck-
lingen. 

Försäkringskassorna har erhållit ökade 
medel för arbetslivsinriktad rehabilite-
ring och rollerna i rehabiliteringsarbetet 
har setts över. Arbetsgivaransvaret har 
förstärkts. Riksrevisionen har också ställt 
högre krav på försäkringskassorna att 
bättre följa upp och ompröva beviljade 
förtidspensioner.36 

En mer restriktiv praxis vid förtids-
pensionering under den svenska krisen 
skulle (delvis) kunna förklara den mar-
kanta ökningen av andelen med långa 
sjukfall i Sverige (inlåsning av sjukliga 
på arbetsmarknaden), och därmed den 
kraftiga ökningen av sjukpenningkost-
naderna och av de långa sjukfallen (dia-
gram 5.1).  
 

                                                      
36 Riksrevisionen, 2005, ”Förtidspension utan 
återvändo”. 

Diagram 6.1 
Förtidspensionsutgifter per person i 
arbetsför ålder (20-64 år). Euro per år 
(PPP 2001) 
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Diagram 6.2 
Andel i arbetsför ålder (20-64 år) som 
hade förtidspension under året 
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Diagram 6.3 
Förtidspensionsbelopp per mottagare i 
arbetsför ålder (20-64 år). Euro per år 
(PPP 2001) 
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7. Summerat ohälsotal: sjukpenning plus 
förtidspension 
I diagram 7.1-3 summerar vi nu ohälso-
kostnaderna (ohälsotal = sjukpenning + 
förtidspension) i Sverige och Finland37. 
Uppgifterna för Norge och Danmark 
redovisas inte här. De inte är jämförbara, 
eftersom sjuklön inte kan särskiljas från 
förvärvsinkomst (se kaåitel 3).  

Här ser vi nu (i princip) transfere-
ringarna för ”ohälsan” per person, oav-
sett i vilket system de bokförs. Sverige 
skiljer sig markant från Finland. Sverige 
har högre ohälsokostnader än Finland 
(diagram 7.1), men detta beror delvis på 
att Sverige inte har någon bortre gräns 
för sjukpenning och därför har stora ut-
gifter för extrem långtidsfrånvaro (över 
12 månader). En tidsbegränsad sjukpen-
ningperiod (som i Finland) skulle istället 
leda till kostnadsökningar i andra trans-
fereringssystem, såsom förtidspension, 
arbetslöshetskassa eller socialbidrag38. En 
kortare period kan även bidra till en 
effektivisering av företagshälsovårds- 
och rehabiliteringsarbetet för att minska 
den långa sjukfrånvaron.  

Diagram 7.2 visar att även andelen i 
arbetsför ålder med ”ohälsobidrag” följer 
konjunkturutvecklingen. Andelen var 
högre i inledningen till krisen i Sverige, 
än i krisbotten vid mitten av 90-talet. 
Detta beror delvis på nedskärningar i 
transfereringarna (både sjukpenning och 
förtidspension). Men när den svenska 
konjunkturen sedan vänder uppåt igen 
följer ohälsokostnaderna med uppåt. 
Kostnadsökningarna faller i första hand i 
sjukpenningsystemet.  
                                                      
37 Notera att förtidspensioner inte alltid ges av 
hälsoskäl, utan även av arbetsmarknadsskäl. 
Finlands arbetslöshetspensioner ingår i beräk-
ningarna av förtidspensioner.  
38 För Finlands del övergår en del av de långa 
sjukskrivningarna till rehabilitering som finan-
sieras i ett annat system. I detta avsnitt har även 
rehabiliteringspenning under året räknats som 
sjukskrivning. . 

Finland följer samma mönster när det 
gäller konjunkturnedgången i början av 
90-talet, men följer inte Sverige uppåt i 
konjunkturuppgången. En huvudförkla-
ring bör vara en ökande andel ålderspen-
sionärer. Finland hade under 90-talet fler 
ålderspensionärer i arbetsför ålder (20-64 
år) än Sverige, och skillnaden växte dess-
utom under senare delen av 90-talet. 
Detta reducerade ”ohälsokostnaderna” i 
Finland, relativt till Sverige. Möjligheten 
till obegränsad sjukskrivning i Sverige 
innebar att fler sjukliga kunde stanna 
kvar i arbetskraften, vilket medförde 
både positiva och negativa konsekvenser 
för individen och samhället. De positiva 
effekterna är att individen kan stanna 
kvar i arbetskraften och behåller möjlig-
heten att försörja sig samt tjäna ihop till 
full ålderspension.  

Hanteringskostnaderna för samhället 
att förtidspensionera personer med 
”korta” respektive ”långa” sjukdoms-
historier torde också variera kraftigt. 
Kostnaderna för hanteringen av hjälp-
behövande i försäkrings- eller bidrags-
systemet riskerar att öka med ”långa” 
och komplexa utredningsärenden.  

Resultaten tyder alltså på att Sverige 
och Finland använde socialförsäkrings-
systemet på olika sätt under 90-talet. Den 
tidiga ålderspensioneringen i Finland 
gav plats åt ungdomar i arbetskraften 
under sysselsättningskrisen på 90-talet. 
Sverige använde sjukpenningsystemet 
inte enbart för ersättning av sjukfrånvaro 
utan också för att hantera arbetslösheten. 
I båda länderna har sjukförsäkringen an-
vänts inte enbart för ersättning av sjuk-
frånvaro utan även för arbetsmarknads-
politiska syften. Se vidare nästa avsnitt 
för en redovisning av ålderspension. 

Resultaten talar också både för kon-
junkturteorin (inklusion/exklusion av 
sjukliga i arbetskraften i högkonjunktur) 
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och disciplineringsteorin (reaktioner på 
den konjunkturbetingade arbetslöshets-
risken). Lågkonjunktur bör ge en friskare 
arbetsstyrka (sjukliga har svårare att få 
jobb resp. behålla jobbet), vilket bör leda 
till minskande sjukpenningutgifter. 
Disciplineringsteorin talar för mindre 
missbruk under konjunkturnedgången, 
samt ökad sjuknärvaro. Sjukfrånvaro-
mönstret skiftar med konjunkturerna. 
Samtidigheten av arbetsorganisatoriska 
rationaliseringsläror, disciplineringen 
och rädslan att förlora arbetet förstärkte 
varandras effekter och påverkade sjuk-
frånvarobeteendet. 
 
Diagram 7.1 
Ohälsokostnad per person i arbetsför 
ålder (20-64 år). Euro per år (PPP 2001). 
Ohälsokostnad omfattar sjukpenning och 
förtidspension 
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Diagram 7.2 
Andel personer i arbetsför ålder (20-64 år) 
som fått sjukpenning eller förtidspension 
under året. 
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Diagram 7.3 
Ohälsokostnad per mottagare i arbetsför 
ålder (20-64 år). Euro per år (PPP 2001). 
Ohälsokostnaden omfattar sjukpenning 
samt förtidspension 
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8. Ålderspension 
8.1 Bidragsformer och 
jämförbarhet 
Ålderspensionerna beräknas för samtliga 
personer i arbetsför ålder (20-64 år). Med 
ålderspension avses här allmän grund-
pension, tilläggspension, garantipension 
samt delpension som finansieras via 
stat/kommun, vidare kollektiva avtals-
pensioner som finansieras via arbets-
givaren som en förmån av anställnings-
förhållandet, samt supplerande offentligt 
finansierade pensioner för speciella 
situationer.  

Ålderspension följer (i princip) en lag-
stadgad eller avtalad pensionsålder. För-
tida uttag av ålderspension eller deltids-
pension (dvs. av grundpension resp. av-
talspension) räknas i detta avsnitt som 
ålderspension. Den innebär i allmänhet 
en reducering av den livslånga ålders-
pensionen efter aktuell pensionsålder.  

I redovisningen ingår således inte pri-
vata pensioner som betalas av indivi-
derna själva, och inte heller förtidspen-
sioner som ges av hälsoskäl i alla län-
derna eller av arbetsmarknadsskäl (det 
gäller Finlands arbetslöshetspension), se 
avsnitt 7.  

De tre typerna av ålderspensioner 
(grundpension/lagbunden pension, 
avtalsbaserade pensioner, samt privat/ 
enskilt pensionssparande) ger ramen för 
den materiella levnadsstandarden efter 
utträdet från arbetsmarknaden. I de 
flesta länder ger pensionssystemen en 
viss flexibilitet med möjlighet för individ 
och samhälle att trygga inkomstförsörj-
ningen under en djup recession genom 
tidigare exit från arbetsmarknaden (del-
pension; förtida uttag av ålderspension). 
Möjligheterna att gå i pension före ordi-
narie pensionsålder liksom pensions-
nivåerna varierar avsevärt mellan län-
derna, liksom pensionsnivån. Under 90-
talet har pensionssystemen dessutom 
förändrats i flera avseenden. 

I Sverige sänktes ATP-pensionerna med 
2 procentenheter vid samma tidpunkt. 
Både Sverige och Finland införde således 
sparåtgärder i kristoppen i mitten av 90-
talet.  
 

Nationella regler för ålderspension år 
200139. För en utförligare beskrivning 
se NOSOSKO 2003:  
Danmark: Normal pensionsålder var 
under 90-talet 67 år, men har satts ned 
till 65 år från juli 2004. Ålderspension 
kan tas ut från 60 år (s.k. efterlön) med 
reducerat belopp40. Vidare finns ett 
övergångsbidrag för åldrarna 50-59 år 
och en delpension. 45 procent av pen-
sionärerna får enbart grundpension. 
Garanterad grundpensionsnivå är 670 
PPP-euro/månad (2001). Alla pensions-
delar beskattas.  
Norge: Normal pensionsålder är 67 år, 
och ålderspension kan inte tas ut i för-
tid. Vissa yrkesgrupper (statsanställda, 
vissa yrkesgrupper) får dock ålderspen-
sion från 62 år. Det gäller även vissa 
avtalspensionärer inom privat sektor. 
Garanterad grundpensionsnivå är 707 
PPP-euro/månad (2001). Alla pensions-
delar beskattas. 
Sverige: Normal pensionsålder är 65 år. 
Ålderspension kan tas ut från 61 år med 
reducerat belopp under hela pensio-
närsåren (”förtida pensionsuttag”). 21 
procent av pensionärerna får enbart 
grundpension. Garanterad grundpen-
sionsnivå är 417 PPP-euro/månad (2001) 
med tillägg för bostadskostnader (bo-

                                                      
39 Se vidare Nordisk statistisk socialstatistisk kom-
mitté 20:2003. Social tryghed i de nordiska lande 
2001: omfang, utgifter og finansiering. Kapitel 7.  
40 I Danmark finns en särskild ålderspensionsord-
ning (rättighet) för 60-67-åringar (efterløn) som 
etablerades för att reducera arbetslösheten och 
underlätta tidigare frivillig exit (efterlön gäller 
således inte bara pga. egen arbetslöshet). Efterlön 
finansieras inom arbetslöshetsstödet, men räknas i 
statistiksammanhang som ålderspension. Efterlön 
innebär en avlastning av arbetslöshetsstödet. 
Således är danska ålderspensionsuppgifterna inte 
helt jämförbara med övriga länders. 
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stadstillägg). Alla pensionsdelar beskat-
tas.  
Finland: Normal pensionsålder är 65 år. 
Pension kan tas ut från 60 år med redu-
cerat belopp. Finland har vidare sär-
skilda supplerande pensioner, nämligen 
deltidspension (förtida uttag av ålders-
pensionen) från 58 år, och arbetslöshets-
pension, som här emellertid räknas som 
förtidspension. 12 procent av pensionä-
rerna får enbart grundpension. 
Garanterad grundpensionsnivå är 409 
PPP-euro/månad (2001). Alla pensions-
delar beskattas. 

 

8.2 Resultat 
Notera att redovisningen i detta avsnitt 
endast omfattar personer under 65 år. I 
reala termer har utgifterna för ålderspen-
sionerna ökat i alla fyra länder (diagram 
8.1), vilket i huvudsak beror på ökade 
pensionsnivåer, och inte på fler ålders-
pensionärer i åldrarna under 65 år (dia-
gram 8.2).  

Danmark har högst utgifter (räknat 
per invånare i åldern 20-64 år), och 
Norge har lägst utgifter. Skillnaderna i 
pensionsutbetalningarna byggs upp av 
färre mottagare (Norge, se diagram 8.2) 
och högre utbetalningar per mottagare 
(Danmark, diagram 8.3). I Danmark 
finns i stort sett enbart heltidspensio-
närer (efterlön), och därtill är grundpen-
sionen relativt hög. Till bilden hör också 
att förtidspensionerna har expanderat 
framför allt i Finland, Danmark och 
Norge.  

I Sverige, Finland och Danmark ligger 
andelen som fått ålderspension kvar vid 
ca 4-5 procent under hela 90-talet (dia-
gram 8.2), medan Norge (med pensions-
åldern 67 år och utan möjlighet till för-
tida uttag) ligger under 2 procent. Här 
gäller det ofta speciella yrkesgrupper. 
 

Diagram 8.1 
Utgifter för ålderspension per person i 
arbetsför ålder (20-64 år). Euro per år 
(PPP 2001) 
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Diagram 8.2 
Andel personer i arbetsför ålder (20-64 år) 
som hade ålderspension 
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Diagram 8.3 
Ålderspension per mottagare i arbetsför 
ålder (20-64 år). Euro per år (PPP 2001) 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

EC
U

/å
r

D
N
F
S

 
 



Samtliga pensioner Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna 

44 Statistiska centralbyrån 

9. Samtliga pensioner 
Gränsen mellan ålderspensioner och för-
tidspensioner är flytande. I flera länder 
finns mellanformer i form av frivilligt 
förtida uttag av ålderspension (med 
aktuariskt reducerad nivå). Vissa länder 
har ”rena förtidspensioner” utan sam-
band med ålderspensionssystemet, med 
särskilda skäl, nämligen ohälsa (alla län-
der) resp. arbetslöshet (Finland arbets-
löshetspension). Däremot räknas 
Danmarks efterlön som ålderspension. 
De reella skälen för förtidspension har 
ofta varit flytande (t.ex. Sverige tidigare 
under 80- och 90-talet). I detta avsnitt 
redovisar vi därför alla pensioner samlat, 
för att beskriva försörjningen vid defini-
tiv exit från arbetsmarknaden, dvs. sum-
man av förtidspensioner och ålderspen-
sioner.  

Om vi lägger samman alla offentliga 
och avtalsbaserade pensioner så visar 
registren att kostnaderna per capita i 
åldern 20-64 år ökade realt under 90-talet 
i samtliga länder (diagram 9.1), mest i 
Norge och Finland. Pensionsutgifterna 
var lägst i Sverige.  

Likaså ökade pensionsnivåerna per 
mottagare i samtliga fyra länder, i Norge 
och Danmark (diagram 9.3) relativt kraf-
tigt, men betydligt svagare i krisekono-
mierna Finland och Sverige. Vid sekel-
skiftet hade norska och danska pensionä-
rer markant högre pension än finska 
pensionärer. En viktig förklaring till 
dessa skillnader är volymen av olika 
pensionstyper i olika länder, samt insla-
get av deltidspensioner. Medelpensions-
nivån påverkas även av hur tidigt förtida 
pensioner börjar tas ut, vilket påverkas 
inslaget av delårspensioner i beräk-
ningarna. 

Andelen pensionärer i arbetsför ålder 
håller sig relativt stabilt kring 12 procent 
i Danmark, Sverige och Finland (dia-
gram 9.2). I Finland och Sverige kan vi 
emellertid se en viss ökning under 
sysselsättningskrisen i början av 90-talet.  

Detta avsnitt visar således att Finland 
har en mera omfattande pensionering 
(samtliga pensionsformer), såväl per 
arbetsför befolkning och antal pensionä-
rer, men något lägre pensionsutbetal-
ningar per pensionär än Sverige. Vid 
sekelskiftet hade dock denna skillnad 
försvunnit. Notera att beräkningarna i 
diagram 9.3 gäller personer under nor-
mal pensionsålder (65 år) Beräkningarna 
påverkas inte bara på ersättningsnivån 
utan även av fördelningen mellan heltids/ 
helårspensionärer och deltids/delårs-
pensionärer.  
 
Diagram 9.1 
Pensionsutbetalningar per år och person i 
arbetsför ålder (20-64 år). Förtids- och 
ålderspension 
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Diagram 9.2 
Andel i arbetsför ålder (20-64 år) som 
hade inkomst av förtids- eller 
ålderspension under året 
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Diagram 9.3 
Pensionsutbetalningar per år och 
mottagare i arbetsför ålder (20-64 år.) 
Förtids- och ålderspension 
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10. Socialbidrag 
10.1 Bidragsformer och 
jämförbarhet 
Socialbidrag omfattar offentliga kontant-
bidrag som inte ingår i andra riktade bi-
dragssystem. Det är alltså frågan om det 
sista skyddsnätet som tar vid när andra 
system inte är tillämpliga. Avgräns-
ningen till andra bidragssystem varierar 
mellan de nordiska länderna, vilket gör 
länderjämförelser av socialbidrags-
nivåerna komplicerade. Däremot är jäm-
förelser av tidsserierna för de olika län-
derna mera tillförlitliga.  

I Danmark har socialbidragen tillde-
lats en mer omfattande roll inom ramen 
för socialförsäkringssystemet. Kommu-
nerna betalar t.ex. socialhjälp till icke för-
säkrade arbetslösa, medan man i Norge 
och Sverige har ett särskilt arbetsmark-
nadsstöd som ligger utanför social-
bidragssystemet, eventuellt kompletterat 
med socialbidrag. Socialbidragen är be-
hovsprövade i alla länder.  

Socialbidragen var obeskattade under 
90-talet i Norge, Finland och Sverige. I 
Danmark var socialhjälpen obeskattad 
fram till 1993, men blev därefter beskatt-
ningsbar. Det innebar en markant ökning 
av utbetalningarna mellan 1993 och 
199441 (se diagram 10.1 resp. 10.3), som 
förklarar de exceptionella beloppen för 
Danmark.  

10.2 Resultat 
Socialbidragsutvecklingen följer i viss 
mån konjunkturutvecklingen. Finland 
och Sverige hade en markant ökning av 
utgifter per invånare (diagram 10.1) och 
andel bidragstagare under arbetsmark-
nadskrisen i början av 90-talet (diagram 
10.2). I konjunkturuppgången därefter 
minskade utgifter och bidragstagare 

                                                      
41 Beräkningarna för Danmark är alltså brutto före 
skatt fr.o.m. 1994, vilket innebär en överskattning 
av socialbidragen i jämförelse med de andra län-
derna. 

markant. I Norge och Danmark var ut-
vecklingen lugnare. 

Det finns också stora skillnader mellan 
de nordiska länderna när det gäller ut-
betalningarna till mottagarna av socialbi-
drag (diagram 9.3). Lägst bidrag per 
mottagare utbetalades i Finland, trots att 
Finland hade de största problemen på 
arbetsmarknaden, flest bidragstagare (se 
diagram 10.2), och sannolikt även längre 
bidragsbehov. Sverige och Norge hade 
ca dubbelt så höga betalningar per motta-
gare som Finland, och Danmark hade 
fem gånger högre (vilket delvis beror på 
att socialbidragen var beskattade efter 
1994). Utbetalningarna per mottagare 
ökade svagt under 90-talet i alla länder-
na i takt med den allmänna realinkomst- 
och standardökningen.  

Hjälpbehoven i Finland har i större 
utsträckning än i Sverige hanterats i 
andra system, genom mer omfattande 
förtidspensionering av hälsoskäl och 
arbetsmarknadsskäl (arbetslöshetspen-
sionerna). Sverige hade en större volym 
som försörjdes via långtidssjukskrivning 
(längre än ett år), och som därmed fort-
farande ingick i arbetskraften, medan 
Finland hade möjlighet till tidigare ut-
träde från arbetsmarknaden via arbets-
löshetspension.  
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Diagram 10.1 
Socialbidragsutgifter per person i 
arbetsför ålder (20-64 år). Euro per år 
(PPP 2001) 
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Diagram 10.2 
Andel personer i arbetsför ålder (20-64 år) 
som fått socialbidrag. Procent 
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Diagram 10.3 
Socialbidrag per mottagare i arbetsför 
ålder (20-64 år). Euro per år (PPP 2001) 
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11. Studiebidrag   

11.1 Jämförelser mellan 
länderna 
Offentligt stöd till studieverksamhet kan 
allmänt uppfattas som åtgärder för att 
utveckla befolkningens och arbetskraf-
tens kompetensnivå. I lågkonjunktur kan 
utbildningssatsningar dels öka anställ-
ningsbarheten, dels överbrygga syssel-
sättningsproblem med aktiveringsin-
satser.  

De nordiska länderna har byggt upp 
olika system, som täcker speciella ut-
bildningsmål, och det har också skett 
kraftiga förändringar under 90-talet. I de 
svenska registren kan vi inte särskilja 
bidragsdelen från lånedelen i studie-
stödet till vuxenstudier resp. högre stu-
dier. I statistiken från Danmark, Finland 
och Norge redovisas inte studielån alls. 
Svenska studiesubventioner är alltså 
överskattade jämfört med de andra 
länderna. I samtliga länder utom Norge 
är bidragsdelen av studiestödet beskatt-
ningsbar. Redovisningen gäller även här 
20-64 åringar och perioden 1991-2001. 
Samhällets utgifter för studier är således 
inte helt jämförbara, men däremot är 
trenderna inom de olika länderna jäm-
förbara.  

11.2 Resultat 
Utgifterna för studieändamål var högst i 
Sverige (diagram 11.1), med reservation 
för jämförbarheten. Under andra hälften 
av 90-talet kom en stor satsning i Sverige 
genom det s.k. Kunskapslyftet. Men även i 
Danmark och Norge ökade utbildnings-
investeringarna. (diagram 11.1). Kun-
skapslyftet i Sverige fick en rejäl effekt i 
slutet av 90-talet, men kom sent och i 
konjunkturuppgången. Beräkningarna 
visar en markant utgiftsökning per bi-
dragsmottagare i Sverige (diagram 11.3), 
liksom av andelen deltagare i utbild-
ningsprogram (diagram 11.2). I Sverige 
genomfördes under perioden flera stats-
finansierade målinriktade program såväl 
för unga som äldre arbetslösa. Utbild-
ningssatsningar gjordes för arbetslösa att 
starta egna företag m.m. Studiesatsning-
arna kan också ses som en arbetsmark-
nadspolitisk investering, som skulle 
överbrygga sysselsättningskrisen. Dess 
effekt var bl.a. att minska den öppna 
arbetslösheten.  

Andelen i arbetsför ålder som har del-
tagit i (offentligt subventionerad) utbild-
ning ger en säkrare bild av skillnaderna 
mellan länderna (diagram 11.2). Med 
tanke på sysselsättningsläget och arbets-
löshetsnivån är andelen i utbildning 
relativt låg i Finland. Studieutgifterna i 
Finland ökade knappast efter mitten av 
90-talet, och inte heller bidragsnivån 
(diagram 11.1). Det tyder på att offent-
liga utbildningssatsningar spelade en 
svagare roll än i Sverige.  

Även Norge, som hade den bästa ar-
betsmarknadssituationen under 90-talet, 
fick en viss ökning av utbildningsutgif-
terna per mottagare, däremot ökade inte 
andelen mottagare.  
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Diagram 11.1 
Utgifter för studiebidrag per person i 
arbetsför ålder (20-64 år). Euro per år 
(PPP 2001) 2001). 
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Diagram 11.2 
Andel personer i arbetsför ålder (20-64 år) 
som fått studiebidrag 
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Diagram 11.3 
Studiebidrag per mottagare i arbetsför 
ålder 20-64 år. Euro per år (PPP 2001) 
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12. Samtliga transfereringar  
• sjukpenning 
• arbetslöshetsersättning 
• förtids-/ålderspensioner 
• socialbidrag 

12.1 Bidragsformer och 
jämförbarhet 
I detta avsnitt summerar vi nu samtliga 
bidragsformer (stöd vid sjukfrånvaro och 
arbetslöshet, förtidspension, ålderspen-
sion och socialbidrag) per person i ar-
betsför ålder, per mottagare av något 
bidrag/pension, samt andelen som fått 
något bidrag/pension under året.  

Vid summering över samtliga dessa 
bidrag kvarstår vissa jämförbarhetspro-
blem som vi har nämnt i tidigare avsnitt. 
Det gäller särskilt sjukpenning42. Resul-
taten visar således hur samhällsstödet 
utvecklades parallellt med konjunktur-
utvecklingen under 90-talet.  

12.2 Resultat 
Volymen av offentliga transfereringar 
har ökat kraftigt i både Sverige och 
Finland under arbetsmarknadskrisen i 
början på 90-talet (diagram 12.1). Vi kan 
också se en brant utgiftsökning i 
Danmark under denna period, som dock 
delvis är teknisk (beror på att vissa 
bidrag beskattades från 1994). I Finland 
och Danmark bör möjligheterna till tidig 
pensionering vara väsentliga (Finlands 
arbetslöshetspension, resp. Danmarks 
efterlön). I Sverige fortsatte kostnads-
ökningen i konjunkturuppgången, trots 
kraftig sysselsättningsökning.  

Efter mitten av 90-talet planar utgifts-
ökningen i Finland, Sverige och 
Danmark, men fortsätter att öka i Norge 
(diagram 12.1). I Sverige kommer sedan 
en ny ökning mot slutet av 90-talet, som 
till stor del kan hänföras till en ökning av 
de långa sjukfallen (mer än ett år). 
                                                      
42 Studiebidrag ingår däremot inte i denna beräk-
ning.  

Underliggande under dessa trender är en 
allmän reallöneökning som också inver-
kar på bidragsnivåerna.  

I diagram 12.2 ser vi att andelen i ar-
betsför ålder som har fått någon form av 
bidrag/pension är klart högre i Finland 
under hela perioden, kring 70-80 pro-
cent, med en topp 1996 (konjunktur-
botten). Skillnaderna mellan Sverige, 
Danmark och Norge är relativt små, och 
ligger kring 60 procent, dvs. ca 12-16 
procentenheter lägre än Finland (dia-
gram 12.2).  

En jämförelse av utbetalningarna per 
mottagare visar stora skillnader (dia-
gram 12.3). Mottagarna i Sverige och 
Danmark är färre, men de har fått 
väsentligt högre bidrag/pensioner, och 
Finland lägst. Orsakerna bakom dessa 
skillnader är komplexa. De beror dels på 
ersättningsnivåer inom resp. system, dels 
på ersättningsperiodens längd. Andra 
viktiga faktorer är andelen heltids- och 
helårsmottagare i pensionssystemet (del-
tidspensioner), långa sjukskrivningar 
(fleråriga i Sverige), samt hur tidig pen-
sionering kan ske.  

Låt oss sammanfatta. Finland har en 
betydligt större andel bidragsmottagare 
än de andra länderna, men finska motta-
gare får betydligt lägre ersättning. 
Sverige har färre mottagare, men dessa 
får högre bidrag än i de andra länderna. I 
Norge har transfereringarna ökat, men 
bidragsmottagarna minskat, och dessa 
har fått betydligt större utbetalningar på 
senare år.  
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Diagram 12.1 
Samtliga transfereringar, per person i 
arbetsför ålder (20-64 år). Euro per år 
(PPP 2001). Summering av offentligt 
finansierade pensioner och bidrag 
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Diagram 12.2 
Andel personer i arbetsför ålder (20-64 år) 
som fått offentligt finansierade pensioner 
eller bidrag (ålderspension, 
förtidspension, sjukpenning, 
arbetslöshetsersättning, studiebidrag, 
socialbidrag) 
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Diagram 12.3 
Samtliga transfereringar per mottagare. 
Euro per år (PPP 2001). Summering av 
offentligt finansierade pensioner och 
bidrag 
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Fakta om statistiken  
(Se även kapitel 1: Inledning) 

 
Statistikredovisningen i denna rapport 
baseras på de samordnade nordiska to-
talregistren som har byggts upp vid län-
dernas statistiska centralbyråer och avser 
enbart befolkningen ”i arbetsför ålder”, 
som avgränsas till 20-64 år. Pensions-
åldern har dock varierat under denna 
period mellan länderna, såväl när det 
gäller formell som reell pensionsålder.43 

För Sveriges del omfattar beräkningar-
na en totalräknad redovisning för kalen-
deråren 1991-2001 (datakälla: LISA, tidi-
gare LOUISE), för Danmark åren 1990-
2001 (datakälla: Indkomstregistret), för 
Norge åren 1993-2001 (datakälla: Inntekts-
statistikk for personer og familier), samt för 
Finland åren 1990-2001. Datakällan för 
Finland för åren 1995-2001 var Totalin-
komstregistret, och för åren 1990-1994 stick-
provsbaserad inkomstfördelningsstatistik44.  

Under 2004 utvidgades den longitu-
dinella databasen LOUISE och döptes 
samtidigt om till LISA. För närvarande 
innehåller databasen årgångarna 1990-
2004 och omfattar samtliga individer 16 
år och äldre som var folkbokförda 31 de-
cember respektive år. Databasen integre-
rar befintliga data från arbetsmarknads-, 
utbildnings- och den sociala sektorn och 
uppdateras varje år med en ny årgång. 
Det primära objektet i LISA är individen, 
men även kopplingar till familj, företag 
och arbetsställe finns. Databasen ger 
underlag för longitudinell statistik och 
forskning, kring hela eller grupper av 
                                                      
43 Normen för pensionsåldern var under undersök-
ningsperioden 65 år i Sverige och Finland, och 67 år 
i Danmark och Norge. Andelen som arbetar efter 
65 är högst i Norge, men ökande även i Sverige.  
44 I de survey/stickprovsbaserade finska uppgif-
terna för åren 1991-1994 ingår inte institutionsbe-
folkningen, som omfattar många ålderspensionärer 
(med full ålderspension). I tidsserien 1995-2001 
som är baserad på den totalräknade registersta-
tistiken ingår däremot hela befolkningen 20-64 år 
inklusive institutionsbefolkningen.  

befolkningen eller geografiska områden, 
om samband mellan förvärvsarbete och 
alternativa sysselsättningar (studier, för-
äldraledighet, arbetslöshet, åtgärder etc.) 
och mellan förvärvsarbete och ohälsa. 
(För mer information: tfn 019-17 64 40;  
e-post: lisa@scb.se) 

Redovisningen i denna rapport inleds 
med en allmän överblick över konjunk-
turutvecklingen via statistik om syssel-
sättningsnivå, arbetslöshet och BNP-
utveckling. Därefter redovisas inkomst-
struktur och inkomstutveckling efter 
inkomstkälla: 
• Förvärvsinkomst 
• Arbetslöshetsersättning 
• Sjukpenning 
• Förtidspension 
• Ålderspension 
• Socialbidrag 
• Studiebidrag 
 
samt fem sammanfattande mått, nämli-
gen: 
• ”Ohälsoindikation” (sjukpenning, för-

tidspension) 
• Inkomstersättning (arbetslöshetsersätt-

ning, sjukpenning) 
• Summering av samtliga pensioner 
• Summering av samtliga pensioner och 

bidrag 
• Förvärvsinkomstens andel av totalin-

komsten, (där totalinkomsten omfattar 
samtliga förvärvsinkomster, pensioner 
och bidrag). 

 
Beräkningarna gäller inkomst per person 
under ett kalenderår, och beräknas före 
skatt. Samtliga beräkningar (land och år) 
uttrycks som köpkraftspariteter (PPP) 
och redovisas i euro45 för år 2001.  
                                                      
45 Fram t.o.m.31 december 1998 benämndes 
valutaenheten inom EU för ”Ecu” (European 
Currency Unit) som utgjordes av en sammanvägd 
”korg” av vissa medlemsstaters valutor. Den 1 
januari 1999 gjordes ett namnbyte till ”Euro”, och 
där kursen sattes till 1 ecu = 1 euro. 
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Eftersom beräkningarna gäller ut-
betalda inkomster/bidrag under ett 
kalenderår kan samma person ha flera 
inkomstkällor under ett år. Det gäller 
särskilt äldre under det år man lämnar 
arbetsmarknaden.  

Registren tillåter inte en särredovis-
ning efter heltids- och deltidsinkomst (för 
förvärvsinkomst resp. bidragsform), 
utan omfattar endast bidragsbelopp 
under året. Det finns vissa skillnader i 
omfattningen av deltidsarbetet mellan 
länderna, och omfattningen har också 
förändrats under 90-talet.46 Deltidsar-
betets andel av den totala arbetade tiden 
var enligt ILO:s årsbok 2002 lägst i 
Finland (11%) och högst i Danmark 
(16%). I Sverige var deltidsarbetets andel 
14%.  

Officiell internationellt jämförande 
statistik publiceras för EU genom 
ESSPROS (Eurostat, 2003) resp. för 
Norden av NOSOSKO (2002), och om-
fattar såväl bidrag som tjänster. Klassifi-
ceringen av transfereringar följer i 
huvudsak ESSPROS.  
 
Registerberäkningarna omfattar tre para-
metrar:  
1) belopp/år per invånare i arbetsför 

ålder (20-64 år); 
2) andelen i arbetsför ålder som haft 

resp. inkomstslag under året; 
3) belopp/år per mottagare av resp. 

inkomstslag.  
 
Dessa uppgifter beskriver tre aspekter. 
Makroutgifterna i relation till befolk-
ningen (1) är ett mått på den samlade eko-
nomiska belastningen på folkhushållet. Bi-
dragsutbetalningarna uttrycks här som 
utgifter per invånare i arbetsför ålder. 
Detta belopp visar hur stora ekonomiska 
insatser nationen gör på resp. område, 
relativt till befolkningstalet.  

                                                      
46 Tilastokeskus, 2004, ”Selvitys työaikojen 
tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti” (”En 
redovisning av arbetstidsstatistik i Finland och 
internationellt”). 

När sysselsättningen sviktar ökar 
hjälpbehoven. Ökade hjälpbehov innebär 
emellertid ökade samhällsåtaganden, vil-
ket utlöser översyn av tillträdesregler 
och/eller kompensationsnivå. Variatio-
ner mellan länder och år svarar således 
dels mot variationer i hjälpbehov, dels i 
ersättningsregler (inkludering, ersätt-
ningsnivå).  

Befolkningsandelen som haft vissa in-
komstslag (2) visar hur många som har fått 
sin ekonomiska försörjning helt eller delvis 
genom förvärvsarbete (dvs. via arbets-
marknaden) resp. genom transfereringar 
(via välfärdsstaten). Här mäter vi alltså 
välfärdsstatens insatser relativt arbets-
marknadens. Välfärdsstaten korrigerar 
utfallet på arbetsmarknaden genom att 
kompensera för låg förvärvsinkomst 
resp. inkomstbortfall.  

Utbetalningarna per mottagare (3) 
mäter samhällets bidrag till bidragsmotta-
garnas materiella standard. Även här ser vi 
effekter av hjälpbehov och ersättnings-
nivå, men även av hjälpbehovens varak-
tighet (t.ex. sjukfallens eller arbetslös-
hetens längd). 

För en mera utförlig diskussion kring 
inkomstkällorna från resp. land hänvisas 
till avsnitten ”Inkomstkällorna är kom-
municerande kärl” resp. ”Dynamiska 
effekter” sid. 9ff. 
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In English  

Summary  
This report has two objectives:  
• to illustrate the development of 

Nordic systems of social protection 
during the 1990s, and  

• to discuss the usefulness of the 
Nordic income register for compara-
tive studies of income trends. 

Technical comparability of the 
statistics register  
Let us begin by looking at the usefulness 
of the complete Nordic income register 
for comparative studies of income 
structure and income development.  
A comparative analysis should be based 
on a joint and theoretically well-founded 
classification of various social protection 
systems (types of income, forms of 
benefits). We have used a classification 
of functions that is closely related to 
ESSPROS and NOSOSKO (2002):  
• Labour income, before taxes 
• Unemployment benefits 
• Paid sick leave 
• Early retirement pension 
• Old-age pension including premature 

retirement pension 
• Social assistance 
• Study grants 
 
These functions are built up in the 
statistics register by items of expenses 
and income that are collected each year 
from underlying administrative 
registers. The sub-items are arranged as 
separate variables in the registers of the 
statistics agencies. The items have then 
been summed up for each function 
within each country and year by those 
responsible for the registers who have 
participated in the project.  
 
Problem no. 1:  The same function is 
handled in different social protection 
systems and cannot be differentiated in 

the underlying administrative registers 
that build up the complete statistics 
registers of the statistics agencies.  

All four countries have developed 
social protection systems for all the 
functions, but the social protection systems 
are not uniformly organised within the 
Nordic countries, and are not completely 
consistent over time within each country. 
The same subsidy type can occur under 
different areas of responsibility in 
different countries, and can also be 
presented in different ways in different 
years within the same country.  

The complete registers of the statistics 
agencies are based on underlying 
administrative registers that follow the 
organisational structure of each country. 
From a national perspective, it is 
naturally evident that the statistics 
registers and published statistics follow 
the administrative boundaries and areas 
of activities in the country itself. But in 
addition to this, and with consideration 
to the internationalisation of statistics, 
the registers should be compatible with 
international statistics systems.  

However, when making international 
comparisons, problems that occur must 
be solved via ex post harmonisation of data 
from the underlying administrative 
registers. Such harmonisation work has 
been done within NOSOSKO (for the 
Nordic countries) and ESSPROS (for the 
EU), which has however not been 
completely coordinated internally.  
 
Some examples: 
 
Unemployment includes compensation 
from the unemployment benefit offices, 
as well as special subsidies that are 
directed towards particular groups. 
Moreover, Finland has a special 
unemployment pension for older people 
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in the labour force; this pension is 
presented in the Finish statistics register 
as unemployment support, as in 
NOSOSKO and ESSPROS 47.  

Denmark has a similar alternative 
known as “efterlön”, a voluntary line of 
retreat for earlier retirement (from age 
60) for older workers, which is treated as 
old-age pension. Some of these Danish 
workers leave the labour market because 
of long-term unemployment, but others 
do so voluntarily or for other reasons 
(health problems, well being, family, 
leisure time). However, these sub-groups 
cannot be differentiated in the Danish 
register. "Efterlön" is treated as (early) 
old-age pensions for these sub-groups. 
Compared to the other countries, the 
costs for unemployment are thus 
underestimated.  

Paid sick leave is given for a maxi-
mum of one year in Finland, Norway 
and Denmark, while in Sweden there is 
no time limit. This implies that those of 
poor health remain in the labour force in 
Sweden to a greater degree (with paid 
sick leave), while in other countries there 
is a spill over to other social protection 
systems or to retirement.  Therefore it is 
not possible to compare sick leave 
expenses of Sweden with other 
countries.  

Moreover, employers handle 
administration of sickness benefits in all 
countries, and this administration varies 
sharply among countries. In Denmark 
employers normally distribute sick pay 
for 52 weeks (see details in NOSOSKO 
2001). Nevertheless, employers receive 
compensation from the government, 
which is however classified as labour 
income in the register instead of as sick 
pay, and this compensation cannot be 
differentiated in the register. Public 
sector costs for sick leave in Denmark are 
thus underestimated48 compared to other 
countries.  
                                                      
47This has been corrected afterwards; the Finnish 
unemployment pension is treated as early 
retirement pension in this report.  
48 This item is therefore not presented in this 
report. 

In Norway public sector employees are 
given sick pay that cannot be 
differentiated in the Norwegian statistics 
registers, but is recorded as income from 
employment. Sick leave costs on an 
individual level are also underestimated 
in Norway.  

Early retirement pension 
All four countries have a health-related 
early retirement pension, but an 
additional voluntary pension in the form 
of early retirement withdrawals and 
partial retirement is also available 
("efterlön" in Denmark) which can be 
used in case of illness. The levels of 
compensation determine which form of 
pension will be used. The boundaries for 
the different reasons for retirement are 
not distinct. There is a strong connection 
between poor health and unemploy-
ment, and according to the rules, the 
same persons can choose among 
different forms of benefits. The Swedish 
sick pay system allows more 
opportunities for unlimited sick leave, 
which relieves the pressure of early 
retirement pensions (which give lower 
compensation to those covered by health 
insurance).  The system of public 
transfers is a communicating vessel, 
affecting the comparability among 
countries.  

Old age pension 
That which has been said above similarly 
also affects the comparability of old age 
pensions. The possibilities for unlimited 
sick leave (Sweden) and Finland's 
unemployment pensions relieve the 
pressure on the old age pension system. 
"Efterlön" in Denmark absorbs many 
older persons who in Sweden would 
have been on long-term sick leave up 
until the normal retirement age, or those 
in Finland who would have received 
unemployment pension.  

Social assistance 
As has been stated above, the 
comparability of social assistance is also 
similarly affected. In Denmark, those 
who are not covered by insurance and 
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young people are compensated via 
municipal social assistance.  

Labour income 
We have mentioned above that sick pay 
is paid in varying degrees in difference 
countries, and it is then included as 
labour income, even if the employer has 
received compensation from the national 
insurance office (Denmark, Norway). In 
Finland this has been corrected after-
wards by a transfer of the corresponding 
amount to sick pay. This has not been 
possible in Denmark and Norway. As a 
result, labour income in Denmark has 
been overestimated compared to labour 
income in Finland and Sweden.  
 
Problem no. 2.  The statistics registers 
change over time by the addition of more 
income items or qualitative improve-
ments and corrections that are made 
forward in time but not backwards. 

These problems exist in all secondary 
statistics, but have not been particularly 
noted in this project. Here we are 
primarily interested in income trends in 
the different countries; these trends may 
have been affected here and there by 
technical improvements which could 
lead to incorrect conclusions about the 
trends during the 1990s.  
 
Problem no. 3.  The statistics registers 
contain incorrect classifications and non-
response that originate from underlying 
administrative registers that are beyond 
the control of those responsible for the 
statistics registers. 

The quality of the statistics registers is 
dependent on the quality of the under-
lying administrative registers. Errors can 
also occur if mistakes/misunderstanding 
go unchecked when submitting statistics 
to the registers, or when aggregating 
income items.  We have discovered some 
obvious errors that have been corrected 
for some items.  

Experience shows that this is a basic 
problem in all production of statistics. A 
critical mass of internal examination is 
needed in connection with building up 
registers, which is linked to the usage 

and publishing of statistics, and includes 
expertise in technology and subject 
matter. Responsibility for publishing 
requires staff resources, and also results 
in quality assurance. From this 
perspective, an organisational division of 
statistics production into a technical and 
a publishing function would be directly 
unsuitable.  

The Nordic structure of social 
protection systems during the 
1990s. A summary 
The objective of this report has not been 
to survey and compare how details 
within different social protection systems 
have developed during the 1990s (i.e. 
rules concerning admission, 
compensation periods, compensation 
levels etc).   

Instead we have chosen to focus on 
development of income from different social 
protection systems in relation to economic 
and employment trends. We study the 
changes in payments and the number of 
recipients that have occurred in the 
systems during the 1990s, and discuss 
the degree to which the changes can be 
accredited to economic trends. One of 
the main objectives has been to illustrate 
development in both of the countries 
that experienced a deep labour market 
crisis (Finland and Sweden) in 
comparison to Denmark and Norway, 
which had a more peaceful labour 
market situation during the 1990s.  

Moreover, this study did not aim to 
examine the degree that the payments 
covered the actual needs for help. The 
complete statistics registers do not 
include information that quantitatively 
describes different types of needs for 
help on an individual level (for instance 
sickness or periods of unemployment). 
Changes in subsidies can of course be 
accredited to both the underlying needs 
for help and the formulation and 
changes in rules for benefits. Mass 
unemployment during the 1990s 
naturally created an increased need for 
help, and this increased need resulted in 
higher costs in the social protection 
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system. This in turn led to in-depth 
examination and measures for reducing 
costs. We can see how the development 
of costs was adapted to the market 
situation in the registers.  

Our review of the technical compara-
bility (section 13.1) shows that it is not 
possible to compare the social protection 
systems among the countries:  benefits 
for the same function (unemployment, 
sickness, pension, social assistance) 
cannot always be differentiated and 
refined, neither in the underlying 
administrative registers nor the complete 
register statistics. Expenses for the 
various functions are thus not complet-
ely comparable among countries (see 
section 13.1). On the other hand we stand 
on firmer ground concerning the 
development of expenses for various 
functions within each country.  

Our calculations illustrate that labour 
income follows the trends for employ-
ment and GDP during the 1990s 
(Chapter 3). Sweden and Finland 
experienced a slump in the beginning of 
the 1990s, but this was followed by a 
sharp recovery and growth for the rest of 
the 1990s. Denmark and Norway were 
ranked considerably above Finland 
during the greater part of the 1990s, 
concerning employment, GDP and 
labour income. Sweden did not feel the 
crisis as deeply.  

Our calculations also show that the 
crisis economies were also hit by 
increasing differences in income in the 
beginning of the 1990s. The percentage 
of low-income earners49 rose during the 
labour market crisis of the early 1990s, 
and when the market was in the 
upswing phase a partial recovery 
occurred later in the decade. The number 
of low-income earners dropped in 
Norway and Denmark.  Norway stands 
out as the country with the fewest low-
income earners, while Finland tops the 
list with the most. Similarly we see a 
sharp increase in the percentage of high-

                                                      
49 With a labour income of less than half the 
average value 

income earners in the crisis economies, 
particularly in Finland but also in 
Sweden. This increase is not seen in the 
more successful economies of Norway 
and Denmark.  

Unemployment rose sharply in 
Sweden and Finland in the early 1990s 
(Chapter 2), and then fell towards the 
end of the 1990s. We see the same trend 
for the costs for unemployment 
compensation. Here we also see a 
reduction of costs when the economy 
turns. During the entire decade of the 
90s, fewer people in Sweden received 
unemployment compensation, but 
benefits were also higher for those who 
received money.  

Sick leave is handled differently in the 
social insurance systems of the four 
countries, and similarly in the register 
statistics. Due to technical reasons it is 
not possible to compare levels between 
Denmark and Norway, and therefore 
comparisons are limited to Sweden and 
Norway.  

In Sweden we see a sharp rise in long-
term sick leave (more than one year) at 
the end of the 1990s, which affects total 
expenses, expenses per recipient and the 
number of recipients. Compensation for 
sick leave is more generous in Sweden 
than in Finland, with a higher daily rate 
and an unlimited period of paid sick 
leave (maximum of one year in the other 
Nordic countries). Sweden can be seen as 
an extreme case, and the level of 
absenteeism and its increase towards the 
end of the 1990s may be due to a number 
of possible explanations.  

Economic trends: the sharp increase of 
employment at the end of the 1990s 
opens the market for marginal labour 
("of poor health"), who firstly have a 
greater chance of returning to the labour 
market, and secondly run less of a risk of 
losing their jobs.  

Work requirements have become more 
stringent during the employment crisis, 
and thus poor health has increased and 
long-term sick leave has therefore 
become more common. 
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Sweden has no legislation for oblige-
tory occupational health care services 
and employees' rights for rehabilitation. 

The compensation level is higher in 
the sick pay system than the level for 
unemployment compensation 
(communicating vessels). 

Rehabilitation for those on long-term 
sick leave has been neglected in 
Sweden50. 

It has been a deliberate political choice 
to keep those of poor health and those 
who are unemployed on the labour 
market rather than allowing them early 
retirement. 

The last point above differs from 
compensation rules in Finland where a 
specific road has been paved for older 
persons on the labour market within the 
frame of unemployment compensation 
(known as "röret" = “the tube"), which 
leads to a special unemployment pension 
from age 60 onwards. This is in turn 
subdued by unemployment of young 
persons.  

The possibility of one's ability to report 
one's own sick leave and checking of absence 
also affects the results. The 
professionalism and swiftness of 
rehabilitation affect development of 
long-term sick leave.  

In addition, the responsibility of costs 
ought to affect the will to invest in the 
working environment. General payroll 
contributions from employers as is the 
custom in Sweden hardly give an 
employer any incentive to work with 
measures concerning the reduction of 
sick leave or early retirement. In Finland 
employers pay contributions (according 
to one's means) about 10-40 percent of 
costs for resulting early retirement. This 
means that an industrial worker who 
retires at age 50 costs his/her employer 
roughly EUR 150 000 in early retirement 
costs that are paid to the insurance 
company directly upon retirement51. In 
Finland the direct responsibility of 
                                                      
50 The National Audit Office, 2005, "Förtidspension 
utan återvändo".  
51 These costs are not included in previously 
reported transfers 

employers for early retirement pension 
costs in enterprises with more than 300 
employees is compensated with a lower 
payroll contribution. At the time of 
measurement in 2001, employer payroll 
contributions were about 32 percent in 
Sweden, and 27 percent in Finland. In 
Sweden, costs are constant, contributing 
to increased payroll contributions. 
Consequently there is a lack of economic 
incentive to take preventative measures.  

The social protection systems continue 
to function as communicating vessels: the 
unlimited periods of sick leave in 
Sweden reduce the need for early retire-
ment.  Restrictions for early retirement 
have most likely contributed to increased 
costs for sick leave in Sweden. If Sweden 
also had a one-year limit for sick leave, 
the Swedish costs for sick leave would be 
cut in half and be somewhat lower than 
costs in Finland.52  

During the 1990s, early retirement was 
considerably more common in Finland 
than in Sweden, Denmark and Norway. 
During that time, about 11 percent of 
those aged 20-64 had entered early 
retirement while the corresponding 
figure in the other countries was about 8 
percent. It is important to note that these 
figures are averages for all those aged 20-
64. Percentages and differences are of 
course much higher among older 
persons. During the crisis, it seems that 
Finland's strategy was to grant early 
retirement, while in Sweden other social 
protection measures have been used 
(sick pay, unemployment benefits) so 
that the unemployed and those unable to 
work would remain on the labour 
market.  

Old age pensions have increased in all 
the four countries. The increase concerns 
total payments as well as the pension 
levels (real) per pensioner. Considerable 
differences exist among the countries. 
Pension payments are highest in 

                                                      
52Statistics from the Confederation of Swedish 
Enterprise and Pay Analyses, "Tidsanvändnings-
statistik 2004" (Time Use Statistics 2004). and 
Teollisuus ja työnantajat (TT), 2004, ”TT:n työaika 
ja poissaolotiedustelu”.  
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Denmark, which nearly only has full-
time pensioners. The number of old-age 
pensioners in Finland and Sweden 
increased somewhat during the crisis 
years, but costs were relatively 
unchanged. If we consider all types of 
pensions, pension payments have 
increased the most in Norway, which is 
now on the same level as Denmark, 
Finland and Sweden. Norway, which has 
a higher retirement age (67 years), only 
had a slight increase in the number of 
pensioners, but payments per person 
increased sharply.  

Social assistance increased in Finland 
and Sweden during the crisis years, but 
fell again at the end of the 1990s. Finland 
had more recipients but only half as high 
payments per recipient compared to 
Sweden. At the same time, payments 
were highest in Denmark, both in total 
and per recipient. This is partly because 
social assistance increased and was taxed 
after 1994. Moreover, social assistance in 
Denmark seems to have a further 
responsibility for the social protection 
system in Denmark.  

Compared to Finland, Sweden has 
taken a more active role in the form of 
study grants, as well as Denmark and 
Norway (via the "Adult Education 
Initiative" and the end of the 1990s). 
Finland invested considerably in 
research and development with TEKES 
(Finnish Funding Agency for Technology 
and Innovation) and the Academy of 
Finland to stimulate creation of jobs in 
industry.53 Even if the goals in Sweden 
and Finland are the same, Sweden takes 
a different direction. In Sweden, mass 
development is stimulated to keep and 
create new jobs, while in Finland the 
government invested in development of 
expertise which would lead to an 
increased number of innovations and 
new job opportunities. 

                                                      
53 The Academy of Finland and its LIIKE project, 
directed towards renewal, development and a 
strengthening of competition of Finnish work. 
TEKES supported technical innovations. Invest-
ments of the Academy of Finland increased from 
EUR 100 million (1996) to EUR 184 (2001). 

In summarising all transfers 
(unemployment compensation, sick pay, 
early retirement, old-age pension, social 
assistance) we can overcome problems of 
comparability concerning certain sub-
components. We can see that both 
Finland and Sweden increased their 
investments during the actual crisis 
years in the first part of the 1990s. This 
applies to both the total costs and 
expenses per recipient. Finland invested 
somewhat less than Sweden, even 
though the Finnish crisis was more 
serious. On the other hand, Finland had 
more recipients during all of the 1990s, 
i.e. less compensation to more people. 
During the entire period, Denmark was 
at the same level as Sweden. Norway 
increased their expenses significantly at 
the end of the 1990s in the form of higher 
payments to a reduced number of 
recipients.  

The most important difference 
between Sweden and Finland is that 
Sweden used a vast armoury of subsidy 
forms during the 1990s that limited 
permanent exit from the labour market 
prematurely. Sick pay and unemploy-
ment compensation could in practice be 
paid out indefinitely. In addition, 
Sweden had more comprehensive study 
grants. Finland had a 12-month limit on 
benefits, more open unemployment and 
a particular system for early retirement 
for labour market purposes ("the tube") 
to pass older persons in the labour force 
on to so-called unemployment pension54. 
Both of the countries made cutbacks in 
the system of transfers during the crisis 
of the 1990s.  

Discussion: Way out of the crisis 
for Finland and Sweden 
The main purpose of this report is to 
illustrate income development during 
the 1990s for the four Nordic welfare 
countries Finland, Sweden, Denmark 
and Norway. Finland and Sweden were 
hit in the beginning of the 1990s by a 
deep recession with mass unemploy-

                                                      
54See Hytti 2003 for more information 
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ment (17 and 12 percent respectively) 
and a drastic downturn of employment 
(to 59 and 69 percent respectible)55. Both 
countries recovered during the second 
half of the 1990s. In 2002, employment in 
Sweden, Denmark and Norway was 
around 75-77 percent, while the 
corresponding figure in Finland was 68 
percent. At that time, Sweden was still 8 
percent lower than the peak year of 1990, 
and Finland was 6 percent lower. How-
ever, in 2002 the four countries had a 
higher employment rate than the EU 
average and Germany. Norway, 
Denmark and Sweden formed a 
leadership group among the industrial 
countries ahead of USA and the UK.  

Trends for labour income, benefits and 
pensions differ considerably between 
Sweden/Finland and Denmark/Norway, 
which is reflected partly in the labour 
market crisis (lower income from labour 
in Sweden/Finland) and partly in the 
increasing load on social insurances. 
Trends in Denmark and Norway were 
calmer and growth was continuous 
during the 1990s. During the second half 
of the 1990s, the situation turned 
upwards again in Finland and Sweden. 
The results in this report show that 
Finland and Sweden chose different 
paths out of the crisis.  

Even though Finland and Sweden 
were both hit at about the same time, the 
effects and any future assessments are 
specifically distinct. Unemployment in 
Finland was considerably higher than in 
Sweden (17 and 12 percent respectively). 
The reasons for the crisis (collapse of the 
East European market) and future 
predictions were probably assessed as 
considerably more serious and long 
lasting in Finland than in Sweden. Such 
assessments should have been significant 
in finding ways of how to fight the crisis. 
Finland conducted more powerful 
measures both on the labour market (e.g. 
unpaid reduction of working time) and 
in the social insurance system, which 
also had shorter periods of compensation 

                                                      
55 Percent for those aged 16-64 

and lower levels of benefits than in 
Sweden, but more recipients. In Sweden 
cutbacks in the system of transfers were 
smaller and often temporary; the levels 
were restored when the market turned 
upwards later in the 1990s.  

The considerably higher unemploy-
ment in Finland also implied a heavier 
responsibility for distribution of employ-
ment opportunities among persons of 
different ages. Unemployment in 
Finland rose by 14 percentage points in 
three years (1990-1993), which 
corresponds to about six birth year 
cohorts gross and two birth year cohorts 
net (after normal retirement). A more 
lasting unemployment at this level 
would involve considerable pressure to 
redistribute employment opportunities 
via early retirement and a shortening of 
working hours. Both of these methods 
were used in Finland but not in Sweden.  

Finland and Sweden also had vital 
differences in the structure of their social 
insurance systems. The main systems for 
unemployment benefits and sick pay 
were limited to one year in Finland. 
Sweden had no such limit of one year, 
and a sharp increase in long-term sick 
leave occurred during the 1990s while 
long-term unemployment alternated 
with comprehensive programmes for 
education and training. Finland had a 
specific system for compensation for 
those on long-term sick leave 
(compensation for rehabilitation) and 
those who were on long-term unemploy-
ment were further transferred to 
unemployment pensions (known as 
“röret” = "the tube"), a possibility not 
available in Sweden.  

One could say that the extremely 
dramatic drop in employment in Finland 
at the start of the 1990s corresponded to 
the institutional possibilities of early 
retirement. The situation in Sweden was 
eased due to long-term benefits for an 
unlimited period (unemployment, sick 
leave) that allowed the surplus labour 
force to remain on the labour market. 
The Swedish governments of the 1990s 
never saw the introduction of a time 



In English Labour income and public transfers in the Nordic countries 

62 Statistics Sweden 

limit for receiving benefits as a realistic 
alternative. Instead, Sweden limited the 
possibilities for early retirement (via 
partial retirement) as a part of a savings 
policy. Here we can see two main 
strategies: Finland preferred early 
retirement as a way to open the labour 
market for the younger generation, while 
Sweden chose to keep the unemployed 
and those of poor health on the labour 
market in store for the upcoming turn in 
the economy.  

Furthermore, Finland had a different 
distribution of responsibility between 
employers and the welfare state. To a certain 
extent, rehabilitation compensation in 
Finland is paid to employers, as is early 
retirement pension. In Sweden all costs 
are borne by society. The Finnish 
distribution of responsibility for costs is 
a strong incentive for employers to take 
care of the working environment and the 
labour force, while at the same time 
eases the burden of taxpayers.  

We have discussed the depth of the 
crises and future perspectives, conflicts 
of interest among generations, 
institutional conditions and the 
distribution of responsibility between 
society and employers. All these factors 
are in agreement with the Finnish and 
Swedish main strategies respectively, 
namely: early retirement in Finland and 
late retirement in Sweden.  

However, Sweden and Finland also 
differ from a historic perspective. From 
1985 to 1995, large numbers of persons of 

the World War II generation entered 
retirement, among whom many Finnish 
men had more serious health problems 
than Swedish men. Consequently, early 
retirement from this perspective was also 
the logical and humane way out of the 
crisis for Finland.  

And after the crisis years? 
Where do the Nordic countries stand 
after the crisis of the 1990s compared to 
other countries? Both Sweden and 
Finland have climbed up from the slump 
with regards to employment and GDP 
per capita. The four Nordic countries are 
still in the lead regarding welfare 
according to the Human Poverty Index 
of the UN and other similar indices. All 
countries still have less poverty and 
smaller differences in income compared 
to other similar industrial countries. 
Assessment of the competitiveness of the 
Nordic countries is extremely favourable. 
The World Economic Forum (2005) 
places Finland, Sweden, Norway and 
Denmark as number 1, 3, 4 and 6 in their 
"Growth Competitive Index".  

The period during the 1990s was thus 
not a definite shift in systems but rather 
an episode. However, both Finland and 
Sweden have lost a bit of their unique 
positions of the 1980s, while Denmark 
and Norway have developed 
considerably better during the period. 
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