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Förord

Utvecklingen inom förtidspensionsomrádet är aktuellt debattämne.ett
Under åren 1992 och 1993 inträffade kraftig ökning antalet nybe-en av
viljade förtidspensioner. Många frågor ställdes orsakerna till dennaom
utveckling. Vilka bakomliggande faktorer och finns Varförprocesser
innebär inte satsningen ökade arbetsmiljö- och rehabiliteringsinsatser enminskad förtidspensionering Vilken koppling finns till utvecklingen på
arbetsmarknaden Frågor ställs och diskussionen har varit och fort-är
farande intensiv.

I samband med Sjuk- och arbetsskadeberedningenatt våren 1994 disku-
terade aktualiseradesexpertrapport, frågornaen förtidspensioneringom
och långtidssjukskrivning. Den långsiktiga utvecklingen ingav enligt bered-

Åtgärderningen stark måste vidtas fören till ståndoro. föränd-att en
ring. För få fram förslag tillatt lämpliga åtgärder ansåg beredningen sig
behöva bredare och djupare kunskapen de bakomliggande faktorerom
och orsakar långtidssjukskrivningprocesser, som och förtidspensionering.

Långtidssjukskrivning och förtidspensionering kan inte isolerat frånses
läget på arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken. Förutsättningarna
för använda människorsatt arbetsförmåga torde exempelvis beroendevara

situationen på arbetsmarknaden ochav de möjligheter den erbjuder. För
den Arbetsmarknadspolitiska kommittén har frågorna långtidssjuk-om
skrivning och förtidspensionering därmed också intresse.ett

Sjuk- och arbetsskadeberedningen och Arbetsmarknadspolitiska kom-
mittén beslöt därför tillsammansatt hearing dessa viktigaarrangera en om
frågor.

Syftet med hearingen få del denatt samhällsvetenskapligtvar ta av
inriktade kunskap, finns långtidssjukskrivningsom och förtidspen-om
sionering. Avsikten få kvalificeradatt belysningvar och diskussionen omSociologiska, socialmedicinska liksom andra faktorer och processer, sompåverkar utvecklingen. Redovisning och diskussion skulle omspänna såväl

längre perspektivett de årens förändringar.som senaste Målet dels attvaröka utredningarnas kunskaper, dels få idéer och förslag till åtgärder samtfå underlag för diskussion behovet ytterligareom vetenskapliga studier.av
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förstakammarsal.riksdagens1994 ioktober5genomfördes denHearingen

anförandenforskarnassåväldokumentationbetänkande ärDetta somaven
presentationkortInledningsvisdiskussionen.efterföljande avden ges en

varjeinledningsanföranderedovisas detDärefterforskare.inbjudna som
efter-redovisninginnehålleravsnittetavslutandehöll. Detforskare aven

förtjänstfulltstenografer sättriksdagensdiskussion, ettmiddagens som
dokumenterat.

erfarenheter,kunskaper ochdefaktaunderlagdetVi hoppas somsamtatt
underlag förviktigtskall kunna utgörabetänkande, etti dettaredovisas

långtids-diskussionberikandeochfortsatttillbidrakunnaliksom omen
förtidspensionering.ochsjukskrivning

kommitténArbetsmarknadspolitiskaarbetsskadeberedningenochSjuk-

ForsbergAndersAlbågeLars-Gunnar
OrdförandeOrdförande
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Hans Berglind professor iär socialt arbete vid Socialhögskolan i
Stockholm. Han har sedan början 1970-talet forskat kring utslagning,av
arbetslöshet och förtidspensionering. Berglind ocksåär knuten tillnumera

Östersund.Mitthögskolan i

Antoinette Hetzler disputerade i sociologi vid University of California
Santa Barbara år 1971. Tjänstgjorde vid bl.a. New York University och
University of California Berkely innan hon år 1974 kom till Lunds
universitet. Utnämndes år 1993 till professor i sociologi vid Lunds
universitet.

Hetzler har i sin forskning belyst välfärdsstatens utveckling, socialpoli-
tikens former, tillämpning konsekvenseroch medborgarskapetssamt ut-
veckling och betydelse för den offentliga identiteten.

Hannelotte Kindlund avdelningsdirektörär vid Riksförsäkringsverket,
utvärderingsavdelningen. Hon har under många år arbetat med analyser,

och kostnadsberäkningar inom området sjukpenningförtids-prognoser
pension.

Stafan Marklund sedan årär 1990 professor i sociologi med inriktning
socialpolitik vid Umeå universitet.mot Han har framför allt arbetat med

komparativ välfárdsforskning, långtidssjukskrivning och förtidspensioner
har också skrivit fördelningsfrågor, fattigdommen och attityder tillom om

välfärd.
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Wadensjöharforskningsarbetetsittdeluniversitet. EnStockholms av
utträdetidigtberördelEnavtalsförsäkringar. urområdet annanägnat
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vidsocialmedicinihögskolelektorochdocentDiderichsen ärFinn
KarolinskaSocialmedicin,ochHälsaInternationellförInstitutionen

social-studierepidemiologiskaForskningsinriktningen är avinstitutet.
harForskningensjukdom.konsekvenserochtillorsakerekonomiska av

arbetslöshet.ochmigrationmedsambandetgälltbl.a.
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Bakgrund

Som så har förtidspensioneringenvet ökat mycket kraftigt under åren
År1992 och 1993. 1992 förtidspensionerades 58över 000 och årpersoner

1993 över 62 000 inklusive de ficktusen, sjukbidrag. Därefter lärsom det
ha skett viss minskning, något säkert fåren hörasom mer om senare.Jag ska i det följande skärskåda olika förklaringar till den här utveckling-

medfört starkt ökade kostnader fören, som socialförsäkringen.
Låt mig först slå fast problemet inteatt är I början 1970-taletnytt.

förtidspensioneringen kraftigt,steg även siffrorna inte riktigt likaom var
höga idag. Det ledde bl.a. till jag ficksom i uppdragatt sysselsätt-av
ningsutredningen analysera utvecklingen.att Resultaten avrapporterades i

offentligt betänkande SOUett 1977:88 och jag ska längre fram redogöra
för några resultat från den studien.

Det ocksåär slåvärt fast denatt svenskaatt utvecklingen inte unik.är
När jag i början 1970-talet kontakt medtog nordiskaav kolleger så fann
jag de också funderadeatt varföröver förtidspensioneringen ökade i det

landet. I internationelltett perspektivegna detär så Sverigesnarast att
lyckats hålla sysselsättningen högre nivå iän många andraen länder
och det gäller inte minst dcn äldre arbetskraften.

Olika förklaringsmodeller

Det har gjorts rad försök förklara varför nivånatten på förtidspensione-
ringen varierar och då framför allt varför den ökar, fallet varit desom

åren. Förklaringarnasenaste i huvudsakär tre typer:av
Valfrihetsmodellen: Enligt modellen betonas människoratt väljer låtaatt
sig förtispensioneras framför arbeta. Manatt förtidspensione-attmenar
ringen blivit attraktiv. Det lönar sig allt bättre förtidspensionatt ta jämfört
med arbeta. Allt färre villatt således arbeta. I den aktuella debatten fram-
förs synpunkter det här slaget Andersav Isakssont.ex. och Boav
Södersten.

Utslagningsmodellen: Enligt modellen betonas det blivit alltatt svårare,
speciellt för den äldre arbetskraften, få och behålla arbeteatt på den kon-
kurrensutsatta arbetsmarknaden, sig de ville arbeta eller inte. Gerhardvare
Larsson tillhör dem framhållit riskerna för ökadsom utslagning i formen

förtidspensionering.av
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kallat:på bättrebristijagmodellen hartredje namnDen
hinderochmöjligheterdeframlyfter somHärSystemmodellen: man

lång-beslutarstatsmakternaOm attskapar.socialförsäkringssystemet t.ex.
förtidspensione-begripligtså detminskas, ärskatidssjukskrivningen om

inteförsvinnerlångtidssjukskrivnavarittidigareDeökar.ringen som
demHetzler ärAntoinetteändras.bestämmelserna somen avför att

förklaringar.den härbetonat typen av

förkla-baradetintrycket är sortsfåkan atttidningsdebatten enAv man
förkla-inte. Denaturligtvisdetenkelt treså ärMengäller.ringar som

försökaviktigavarandra. Det ärutesluta attintebehöverringsmodellerna
åter-skabetyder. Jagförklaringarnaolikademycket senarefast hurslå

emellertidvill jagFörstvärda.förklaringar ärolikavadfrågantillvända
förtidspensioneringen,forskningentidigaredenexposé över omgöra en

den.läradelvi har attjageftersom avatttror en

1970-taletsedanFörtidspensioneringen
År regeringenLO till1969 skrevtiden.itillbakstjugofem ârgåLåt oss skrivelsenIförtidspension.förreglernaändringståndtillfåför att aven

det bl.a.:heter
hafteffektivisering ärochomvandling somNäringslivets processen

Mångapositiva intresse.ochstödfackföreningsrörelsenssvenskaden
därmed kom-intensitet ochtilltagit iomvandlingenpåtydertecken att

Strukturföränd-livssituation...människorsallt flerigripa djuptmit att
utveck-organisatoriskaochtekniskadennäringslivetinomringar samt

ochsysselsättningmedproblemmedförföretagen anpass-inomlingen
behovmedförDettaarbetstagare.äldremångaför avarbetetning i

förkanmening när-LO:sEnligtdem.förförmånertrygghetsskapande
ipensioneringenallmännaeller denäldrestödetdet s.k.varkenvarande

trygghet....dennalämnasituationeralla
grunder.medicinskaförtidspensionfåbara kunnathadeTidigare man

medarbetstagaregällatillförtidspensiontill attutvidgaLO rättenvilleNu
långunderarbetstagaretill äldrearbetsuppgifter,krävandeoch somtunga

LO:s1969.StockholmRiksförsäkringsverket,förtidspensionering.1 Vidgad
utredning.i nämndabilaga lingårskrivelse som
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tid varit arbetslösa och till personer i samband med strukturomvand-som
ling och och teknisk förändring i arbetslivet har svårt finna lämpligaatt
arbeten.

Som resultat skrivelsen fick Riksförsäkringsverketett i uppdragav att
utreda frågan och lade redan år fram utredning i dragsamma en storasom
tillmötesgick LO:s krav på liberalisering. Från den l juli 1970 ändrades
lagen bl.a. infördeatt särskild äldre-paragrafgenom iman en som
första hand avsedd gälla för fylltatt 63 år,var där det hettepersoner som

Ifråga äldre försäkradatt: skall bedömningen främstom hansavse
förmåga och möjlighet bereda sig fortsatt inkomstatt sådant arbetegenom

han tidigare utfört eller för honomsom tillgängligt lämpligtannatgenom
2arbete...

När lagen ändrades så den allmänna pensionsâldern fortfarande 67var âr
och det framgår tydligt förarbetena till lagen den äldre arbetskraftenav att
enligt allmänt spridd uppfattning hade fått svårt hävdaen sig på arbets-att
marknaden under slutet 1960-talet. Det missvisandeär hävda lag-av att att
ändringen orsakade den följande ökningen förtidspensioneringen. Detav
förefaller lagändringen möjliggjordesnarare som ökningom en som
orsakades förändringar på arbetsmarknaden vilka försvåratav läget för den
äldre arbetskraften.

Efter lagändringen rådde det först viss oklarhet helt kundeen om man
bortse från medicinska faktorer för den äldsta dvs de fylltgruppen, som
63 år. Frågan diskuterades i riksdagen med anledning skogs-att ettav par
arbetare hade åldern inne nekades förtidspensionsom med motiveringen

de inte hade någraatt medicinska fel utöver vad kan höra tillsom ansesÅrnormalt åldrande. 1972 infördes kompletteringsregel innebaren attsom
de äldre kunde få pension på arbetsmarknadsmässigarent grunder. När
pensionsåldern år 1976 sänktes till 65 år kom denna regel att avse per-

mellan 60 och 65 år. Regeln avskaffadesoner som bekant hösten 1991.
Ett skäl det blivit vanligtatt intevar längreatt behövdes ipersoner som
sina jobb först fick A-kassa från dryga 58 års ålder och därmed automa-
tiskt kvalificerade sig för förtidspension. De stod aldrig till arbetsmark-
nadens förfogande. Trots de s.k. A-fallen avskaffadesatt har, vi sett,som
förtidspensioneringen ökat tidigare.än Mellan åren 1991 och 1992mer

den med hela 18steg procent.
Förtidspensioneringen varierar således över tiden, den varierarmen

också regionalt. Glesbygdslänen har sedan länge haft högre andelar

2Lagen allmän försäkring 7 kap. 3 § 1970-07-01.om
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nämnda studientidigareuppgifter i denminaochförtidspensionärer en av
regionala varia-förklara deförsökasysselsättningsutredningenför attvar

har högrekommunervarför vissaförståförsökagälldeDettionerna. att
För kortandra kommuner.förtidspensionerade attänblirandel sam-som

arbets-nivåndelsig förså visade det männensresultaten attmanfatta
pensionsinkomstrelativochisoleringsocialliksomi kommunenlösheten

sammanhängdedelkvinnornasförklaringsfaktorerna. Förviktigastedevar
relativisolering ochsocialsjuklighet,medfrämstförtidspensioneringen
relativarbetslöshetsnivån. Medmedhandi andraochpensionsinkomst
ipensionsinkomsten kom-genomsnittligadenmenadespensionsinkomst

i kommunen.arbetsinkomstengenomsnittligaförhållande till denimunen
viktigEnbegränsningar.sinaharundersökningarhärDen typen av
någrakan drakommunnivå intesambandbegränsning är att avman

det finnsindividnivå. Attpåsambanden etthurslutsatser utsäkra serom
nivåkommunalpåförtidspensioneringocharbetslöshetmellansamband

förtidspensio-blirarbetslösadedetnödvändigtvis ärintebetyder att som
mått kon-arbetslöshetsnivân ärsåi stället ettDet kannerade. attvara

detjobb kanOm detarbetsmarknaden. ärlokala ontpå denkurrensen om
de ärslås alldeleskonkurrenskraftigaminst oavsettutså de omattvara

ellerarbetslösa
orsakbetydelsearbetslöshetensifrågasättakomdel forskareEn somatt

regionaladeninte1980 fannHedströmPeterförtidspensionering. atttill
individ blevförbetydelsenämnvärdnågonhadearbetslösheten om en
attityder tillförändradeanalys kanhansEnligtej.ellerförtidspensionär

förklaringar.viktigaregeltillämpningändradförtidspension och ses som
avsåg1985. AnalysenWadensjöEskilgjortsstudie harliknandeEn av

fannWadensjöhellerår. Inteoch 50-6416-49åldersgrupperi tvâmän
förtidspensione-förbetydelsehade någoni regionenarbetslöshetsnivånatt

Ålder, däremotbetyddearbetsförmåganedsattcivilstånd ochringen.
undersökning.mycket i hans

undersök-de härjämförelseintressant tre1989 görHöögJonas aven
möjlighetenfrånbortWadensjö försöker attpåpekarningarna. Han att se

rationalise-fortgåendetillrelateratkanförtidspensionärerantalet envara
i sindennaomfördelning ochregionaloch turstrukturomvandling attring,

arbetskraft.svârplaceradförarbetslöshettillledakan stora grupper
förtidspensione-mellansambandetgällerdetsiffrorna närfärskasteDe

iUmeåsociologernafrånregional nivå kommerarbetslöshetring och en
medi år ochtidigaresocialförsäkringsutskotttill riksdagensrapport

redovisasm.fl. 1994. DärMarklundförfattarnamnförstaMarklund som
sig detvisar1983-1994. Detför periodensiffror attintressantamycket
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finns samband, något högreett för förmän än kvinnor, det inteärmen
särskilt starkt försvagasoch tiden.över Författarna tycker också resul-att

svårtolkade.ärtaten
Över huvud detär svårttaget i det här slagetatt undersökningarav

fånga förändringar och följaupp Det är fördelprocesser. kanen om man
göra studierna longitudinellt, dvs följa individerna över tiden. Det gäller
också hitta bra mått på detatt vill studera. En anledningman till denatt
öppna arbetslösheten inte givit utslag i del undersökningar kanskeen är attden inte någotär särskilt bra mått. sysselsättningsläget. Om det såär

i kommuneratt med hög arbetslöshetman försöker pensionera bort de
arbetslösa, så sjunker arbetslösheten samtidigt förtidspensionsnivånsom
stiger. Därigenom så försvagas sambandet eller försvinner helt.

I mitt arbete vid Mitthögskolans enhet för socialförsäkringsforskning så
försöker vi komma tillrätta med de här problemennu i studie för-en avtidspensioneringen igörs samarbete med docent Anderssom Gullberg vid
socialstyrelsens epidemiologiska centrum.

Förtidspensioneringen och arbetslivet

Under 1970-talet jag också engagerad i studievar på individnivå, dären
bl.a. följde hur förtidspensioneringen såg i olika yrken.ut Vi utgick

från folk- och bostadsräkningen år 1970 och följde sedan hur många somförtidspensionerats i olika undergrupper, bl.a. yrken. Avsikten att tavarreda på hur det kom sig vissa yrkenatt upphov till så mycket flergav
förtidspensionärer än andra. Jag försökte förklara det med två huvud-
faktorer, nämligen yrkenas antalsmässiga utveckling, dvs expansionsgrad
och påfrestningarna i olika yrken mätta med tillhjälp yrkesskadestati-av
stiken. Resultaten visade i korthet det fanns klartatt sambandett mellan
yrkesskaderisker och förtidspensionering. Det gällde för både män och
kvinnor. För delmännens visade det sig det fannsatt klart negativtett
samband mellan yrkenas expansionsgrad och förtidspensionsnivån. Det
innebär i klartext den haratt yrke där antaletettsom yrkesutövare påär
nedgång, löper riskstörre bli förtidspensioneradatt än den tillhörsom ettyrke expanderar antalsmässigtsom eller i varje fall inte krymper.

För kvinnornas del kunde inte något motsvarande sambandse mellan
förtidspensionering och tillhörighet till krympande yrkessektorer. Kanske

kvinnornas arbetsmarknadvar 1970-talet överlag så expansiv denatthär effekten inte gick upptäcka. Iatt studier medsenare upplägg-samma
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visat sigdetUmeå, hariStattin attochHöög sam-utförtsning, avsom
l980-talet.3underdelkvinnornasförfinnsbandet även

hade högrekvinnorsigdetvisade1970-taletfrån attundersökningenI
konstanthållandemedochyrkenjämförbaraiförtidspensionsnivå mänän

förtidspensioneradesarbetaryrkeniKvinnoråldersskillnaderna. tungaav
högrehadetotaltAtt männen settutsträckning män.än eni högrealltså

hadedemedsammanhängde att ogynnsammareförtidspensionsnivâ en
dessutomarbetaryrkeniarbetadeFler män tunga somyrkesfördelning.

antalsmässigt.krympte
förtidspensionsstati-ikvinnorna männenpasserade1980-taletmittenI av

förtidspension.beviljaskvinnorfler ännågot mändetNu somstiken. är
arbets-kvinnornasförklaring ärtänkbarEn attdetförklaraviskaHur

detStattin a.a. attexpansiv. Hööglika menarlängre ärintemarknad
bidragandeEnkrympande yrken.ikvinnorflerblivit1980-taletunder

förtidspensions-högmedyrkenmansdomineradeocksåorsak kan attvara
därförbetingelserlikaövrigtiunderyrkendessaochnivå krymper att --

tidigare.förtidspensionärermångalikaproducerar sominte
i yrkes-förändringarhurfrågantillåterkommerUmeåsociologerna om

kvinnorochblandförtidspensioneringen män genompåverkarstrukturen
preliminära1988. Deför årdemmed1993årförresultatenjämföraatt

förstärktshatyckstendenserTidigarespännandemycket ut.resultaten ser
tillupphovyrkenKrympandedel.kvinnornasför gergäller ävendetoch

yrken.växandeellerstabilamedjämförtförtidspensionärerfler
förtidspensioneringarfleralltinnebärDetta attkonstaterar:Författarna

vissainnebärstrukturomvandling attdeneffekt somkan avsom enses
få arbetenkaninteanställdadeochminskarindustrisektorn attdelar av

1994:80.m.fl.Marklundväxersektorerinom som

slutsatserpreliminäraNågra
några slut-draKanstudiernatidigarededå läravikanVad avoss

förklaringsmodellernaolikaderelevansensatser avom
väljermänniskorinnebär attvalfrihetsmodellen, attgällerdetNär som

mening ingetenligt mindenså hararbeta,framförförtidspensioneras att
resursstarkaförtidspensionärerna ärsåintestöd. Det är attstarkare

Förtidspen-författarens1992 rapport3 Stattin, MJ samtSe Höög, samma
universitet.Umeåinstitutionen,Sociologiskayrke,ochsion
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med möjlighet välja mellan förtidspensionpersoner att och arbete. Det
finns visserligen samband tidenöverett mellan relativ pensionsnivå och
förtidspensionering, det svårtär detatt är orsakssamband.men tro att ett
Däremot förefaller det troligt den har småatt möjligheter få jobbsom ett

han eller hon kan klara lusten arbeta.som tappar Motivationenatt avtar
med bristande möjligheter till arbete. Jag det rimligtror är hypotes.att en
Den vill minska ersättningen till förtidspensionärernasom för få fler iatt
arbete kommer inte bli särskilt framgångsrik.attnog

Utslagningsmodellen har visst stöd i data.ett Att i farliga ochpersoner
krympande yrken löper relativt risk bli förtidspensioneradestor att verkar
klart belagt. Likaså finns det mycket tyder på vissa harattsom grupper
svårare hävda sig på arbetsmarknadenatt och svårare desto lägre efter-
frågan på arbetskraft Särskiltär. äldre,utsatta är ensamstående,grupper
lågutbildade och invandrare. I dåliga tider löper de riskstörre förloraatt
jobben, speciellt de sjukliga,är och de riskerar sedanom inte kommaatt
tillbaks i arbete eftersom de inte står sig i konkurrensen med bättre
utbildade och högpresterande.mer

Det jag, i brist på bättre kallat systemmodellen institutio-namn, avser
nella förhållanden såsom utformningen socialförsäkringen. Sådanaav
faktorer är betydelse förstor utvecklingen. Mitt intryckav är de olikaatt
socialförsäkringarna fungerar kommunicerande kärl. Minskarsom vi
möjligheterna långtidssjukskrivenatt så ökar förtidspensioneringen,vara
vilket precisär vad skett. Minskar vi möjligheterna till förtidspensionsom
så riskenär socialbidragenstor skjuteratt i höjden. Genom bidragenatt
handläggs olika myndigheter och försökerav på sittsom håll,var en spara
så kännetecknas optimeringsystemet på suboptimal nivå.av Deten är ett
allvarligt systemfel borde kunna tillrättassom

Det kan fruktbart förtidspensioneringenvara att se i tvåsom en process
Särskilt i tidersteg. snabb strukturomvandling arbetskraftenav pressas ut

på marknaden. De minst konkurrenskraftiga slås och blir aktuellaut för
olika åtgärdertyper eller bidrag. Varav hamnar i beror påsystemetman
hur regelverket och hur det tillämpasut olikaser aktörer. Jag harav
försökt sammanfatta delatt dessa tankegångar i figur.en Iav denen
försöker jag beskriva olika ivägar det sociala bidragssystemet. Figuren är
inte fullständig. Det finns andra bidragssystem än dem jag har fått plats
med i figuren.
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Det inteär någon kausal modell. Det är modell besluts-översnarare en
gången. Det finns flera aktörer fattar beslut, personalanställare,som t.ex.
läkare och andra arbetar med rehabilitering, handläggaresom på försäk-
ringskassan och i socialtjänsten, arbetsförmedlare m.fl. Men naturligtvis
finns föremål förär alla dessa beslutpersonen ocksåsom med aktör.som

Figuren handlar iär arbetsför ålderom personer intesom men som
förvärvsarbetar. Hur många blir aktuella för olika åtgärdersom typer av
eller bidrag såledesär i första hand beroende sysselsättningsläget. Omavantalet är arbete ökar, så ökarutan tillströmningensom till Avsystemet.
dem inte arbetar vill del förvärvsarbeta,som del vill det inte,en medanen
andra tveksamma.är Några hamnar på försäkringskassan där den vikti-

frågan gällergaste arbetsoförmögen,är dvsom harpersonen arbets-en
förmåga varaktigtär nedsatt på grund sjukdom.som Avgörande förav om

hamnar i förtidspensionsfacket vadman är med begreppsom menas som
arbetsoförmåga eller nedsatt arbetsförmåga respektive sjukdom. Jag
tycker sjuk- och arbetsskadeberedningen, detsom viktigäratt vi analy-att

hur sådana begrepp definieras och tillämpasserar i praktiken de olikaav
aktörerna.

En studie begreppet arbetsoförmåga och hur detav används olikaav
aktörer ingår doktorandprojekt vidett Mitthögskolanssom enhet för
socialförsäkringsforskning där jag är engagerad. En central studieannan
gäller de olika aktörernas handlingsutrymme vid beslut förtidspensio-om
nering. Genom enheten arbetaratt tvärvetenskapligt hoppas vi kunnaatt geallsidig bild förtidspensioneringen.en av
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En tendens i debatten förtidspensioneringen tolkaär statistikenom att över
nybeviljade förtidspensioner på felaktigt sätt, och låtaett tolkningen ligga
till grund för krav på försvagning de sociala rättigheterna. Effektenen av

detta blir överdramatiserad bild utslagningenav frånen arbetsmark-av
naden därmedoch förväntade krav på socialförsäkringssystemetav och-
andra sociala trygghetssystem i framtiden.

Vissa uttolkare statistiken tycker sig ha spårat förhöjningav antaleten av
nybeviljade förtidspensioner mellan åren 1992 och 1993. De extrapolerar
vilt utifrån sina siffror, de oundvikligrepresenterarsom utveck-om en
lingstendens reglerna för förtidspensionering kvarstår oförändrade.om

Men detta ingetär eller allvarligt problem.stort Den höjning som man
beror till allra delensett största på den satsning pâ yrkesinriktad rehabili-

tering genomförs vid landets försäkringskassor. Ettsom antal lång-stort
tidssjuka bedömts icke rehabiliteringsbara har förtidspensione-som som

så krafter ochrats, kanatt insättas på sjukfall medresurser godanu pro-
Detta ledde till förhöjd pensioneringsfrekvensgnoser. underen andra

halvåret 1992 förstaoch halvåret 1993.
Att det frågaär tillfällig höjning framgår riksförsäkrings-om en av

verkets kvartalsstatistik. Första och andra kvartalen 1993 ökade antalet
nybeviljade förtidspensioner med 10,6 respektive 25,1procent procent
jämfört med motsvarande perioder 1992. Redan det tredje kvartalet är
ökningen obefintlignästan 0,6 procent medan det fjärde kvartalet upp-
visar minskning med 7,3 jämförten medprocent period 1992.samma
Statistiken för år 1994 visar denna trend fortsätter.att Första halvåret
minskade antalet nybeviljade förtidspensioner med 18 i förhållandeprocent
till första halvåret 1993. Till och med i förhållande till år 1992 repre-

1994 års siffrorsenterar minskning, med 2,8 Deten medärprocent.
andra ord döma statistikenatt uppenbart uppgångenav att tillfällig,var
och den förklarasatt det faktum den i tidenatt sammanföllav med ett
aktivt arbete på försäkringskassorna för identifiera rehabiliteringsbaraatt
sjukfall och pensionera i det avseendet hopplösa fall.
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internatio-historiskt ochförtidspensioneringen,studieingåendeEn avmer
svenskaden aktuellabildnyanseradjämförande,nellt avmerenger

000,1992 55förtidspensioner âr mot-nybeviljadeAntaletsituationen. var
sysselsatta.deoch 1,51arbetskraften procent1,21 avprocent avsvarar

motsvarande 1,32År förtidspensioner procent35749beviljades av1972
Förhållandenasysselsatta.de1,53respektivearbetskraften procent av

sedan.för 20 årmedidentiska jämförtordandra nästanmed1992 var
ocksåmärkbar närår 1993förtidspensioner ärnybeviljadeiUppgången

årnedgångenliksomsysselsatta,ocharbetskraftentillrelaterasantalet
nivå.1972 årsunderliggervärdeninnebär1994 somsom

mellanutvecklingenvisarnordiskavåramed attjämförelseEn grannar
ochförtidspensionärerantaletgällerdetSverigei1990 näroch1978

medani Norge,likartad deniförtidspensioner ärnybeviljade stort sett
betydligt högrepåFinlandochnivåerobetydligt lägrepåDanmark ligger

nivaer.
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Nybeviljade förtidspensioner i relation
till arbetskraften och antalet
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Det viktigtär förstå dagensatt svenska situation i detta perspektiv. Det är
inget specifikt svenskt problem, och det ingetär specifikt 1990-talsfeno-

Frågan är egentligen det i någotmen. avseende är problemom över-ett
huvudtaget.

Med den omfattande kritiken förtidspensioneringsreglernamot och mot
försäkringskassan har det skapats osäkerhet kringstor begreppet arbets-
oförmåga. Konsekvenserna försämringar dessa reglerav ärav att ett stort
antal människor drabbats hälsoförluster ochsom arbetsoförmågaav i
verklig mening istället för förtidspensionerasatt tvingas i arbetslös-ut enhet de sannolikt aldrig kommersom ur.



1990-taletunderFörtidspension26

Arbete,forskningsprojektetLund pågåriinstitutionenSociologiskaVid
omfattar avslutadeStudienrehabilitering.yrkesinriktadochsjukdom

den oktobertidigast 1påbörjadesvaraktighet60 dagarssjukfall över som
förUtgångspunktenjuni 1993.30denavslutades enoch1990 senast

långtidssjukskrivningar, eftersommåsteförtidspensioneringanalys varaav
Förtids-rekryteras.förtidspensionärernybeviljadedennadet är gruppur

sjukfall kanlängrevilketpåflera sätt ettpension ettrepresenterar av
preliminäravissahalvvägs,kommit knapptharProjektetavslutas. men

redovisas.resultat kan

Forskningsprojektet
REHABILITERINGYRKESINRIKTADOCHSJUKDOMARBETE,

universitetLunds

Pilotundersökning.
allmännaMalmöhuslångtidssjukfall iavslutade12.500
lokalkontoren.insamladeförsäkringskassa 92.07,90.10 av- variabler:fyrautifråninputkategorier,96bygger påAnalysen

anställningsförhållandenåldersgruarbetshinder, 238
kön.samt

Huvudundersökning.2.
allmännaMalmöhussjukfall iavslutadeCa 9.000

födda Insamladedag93.06, 1-15.Rirsäkringskassa90.10 av- arbetsgivare,uppgiftermedkompletteradeochprojektet, om
enligtyrkesekundärdiagnosocharbetsställe, primär- samt

analys.ipreliminäringårlokalkontorNYK. 2015 av

för-i helresulteradelångtidssjukfallenstuderadedellDrygt procent av
periodenomfattarstudienbeaktasammanhangetibör attMantidspension.

igång dendrogförsäkringskassorna storatid dåden1990-1993, dvs.
förtidspensione-påinverkathavisadesrehabiliteringssatsning ovansom
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ringsfrekvensen under åren 1992 och 1993. En jämförelse mellan förtids-
pensionsfallen och fall med andra avslutningsanledningar i avseende på

karakteristika visar påyttre rad skillnader. När det gäller arbetshinderen
andelenär med hjärt, lung- och kärlsjukdomar ledsjukdom ochsamt

reumatism dubbelt så hög för de förtidspensionerade för de övriga.som
Arbetshindret annan fysisk sjukdom iär motsvarande grad lägre repre-

medan övriga arbetshindersenterat, ungefärär jämnt fördelade mellan de
båda grupperna.

Frisk hemmamake0,5%- Studier 1,4%T Ålderspension1,7%
Avliden 1,8%IAnnan social- Övrigt 1 3%fdrsäkrings- j|Indragensjuk- förmån 8%

penning 1,6%
Partiell förtids-
pension3,2%

Hel förtids-
pensionl l %

Skyddat
arbete0,3%

Frisk och
arbetslösl 100 I arbete

Det finns minimal överrepresentation arbetslösaen bland de förtids-av
pensionerade och större överrepresentation anställda ien skyddad verk-
samhet, medan andelen anställda och egenföretagare någotär mindre än
vid andra avslutningsanledningar.

54 de studerade långtidssjukfallenprocent av utgörs kvinnor och 46av
Könsfördelningenmän.procent bland deav förtidspensionerade 49,8är

respektive 50,2procent Männenprocent. är med andra ord överrepre-
senterade bland förtidspensionsfallen när jämför med långtidssjukfall.man
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helavslutningsanledningÅldersvariabeln förutslagsgivandedenär mest
Äldre kraftigtöverraskande,inte51-65 årförsäkrade är,förtidspension.

allafjärdedelarmedförtidspensionsfallen,blandöverrepresenterade tre av
pensioner.förtida

degång undernågonrehabiliteringgenomgåtthadeförsäkradedenOm
sannolikheten förfördubblassjukfallet attaktuellaföregick dettvâ år som
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Sammanfattningsvis det äldreär och kvinnormän 61 -65 år denärsom
riskgruppenstörsta för förtidspension. Förtidspensioneringsfrekvensen för

dessa 29år respektive 32procentgrupper jämföras med 11procent, att
för samtliga fall.procent

I undersökningsmaterialet ingår uppgifter försäkringskassans rehabili-om
teringsinsatser i sjukfallen. En jämförelse mellan fall avslutades medsom
förtidspensionering och fall avslutades på sätt uppvisar intres-som annat

skillnader.santa
Det är uppenbart beslut förtidspensioneringatt i långvarigtom sjuk-ett

fall regel föregås prövning ochsom överväganden, medav betydande
insatser rehabilitering. Att sådana insatser inte förekommitav i ochvart

förtidspensioneringsfallenett hängerav naturligtvis med vissasamman att
individer såär uppenbart restarbetsförrnågautan rehabiliteringatt sigter
obehövlig.

I pilotstudien delades materialet in i 96 s.k. inputkategorier se bild sid.
26 på basis vissa kända karakteristika. Jag villav redovisa några deavkategorier har frekvensstörst förtidspensioneringsom avslutningsan-som
ledning. De med frekvens för såväl förtidspensionanges återgång isom
arbete. Endast kategorier med 10 sjukfallän har tagits med ochmer statis-
tiken kommer från de 12 500 fall ingick i pilotundersökningen,som dvs
avslutade långtidssjukfall från oktober 1990 till juli 1992.
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ochSagt sam om...

Ö
.

glidningistället denProblemetarbetsför- ärhabedömsdeOm sjukdoms-tillämpningenhanhar iarbete,lämpligt avmågai hos patien-skettbegreppetsjukpen-tilllängre sominte rätt socialför-och inomläkarearbete intelämpligtOmning. er, säkringsadministrationenfinnsnärvarandeför att raktikenoch iformstödsamhällets iFår sommav - sjukpen-såvinnebärarbetsmarknadspolitiska att
fdrtidspensione-ningersättningochåtgärder som påriskerarring attarbetslöshet varaunder allmännadenväg mot

inkomstbortfallsersättuing
statsråd iföredragandeochFdrslitningsskador somVid dessa avsågl9909l:l4l attandraHeraoch propbesvärpsykiska undvika.allsdet intesjukdomstillstånd är

påverkarsjukdomensjälvklart att det idenOch görarbetsfiirmågan. om sjuk-säkertallsdet intearbete,nuvarande attärdñs arbete.iarbetsförmåganedsatt annatinnbäraskulle ettdomen

Förstaochmellan 1992ensioneringÖkningen fiirtidstilliiállig0 av aktivtmedsammanfölloch etthalvåret 1993 var rehabili-identifieraförRirsältringsltassornavidarbete att hopplösaavseendetdetpensioner-aiochsjukfalltåiängsbara
endastharsysselsättningsintensitetSS-64-åringarnas den1970-talet. 1970börjansedanmåttli varvarierat av 63,2%.och 199368.9%19901986 5,2%,63,7%,

tillGit-hållandeiRirtidspensionernybeviljadeAntalet° arbetskraftentillRirhållandeoch i varsysselsattaandelen
1970.1992detsamma som

arbetslösaöverrepresentationminimalblottEnnsDet en.O Rirtidspensioneringar.nybeviljadebland

sex-i-topp-dennapákategoriernatvâendastärVärt att avatt notera
små. Detmycketantalsmässigtövrigtfördearbetslösa; ärbestårlista av

inaturligtkategorier,samtligaförsäkrade iäldregenomgåendeär
hälftenbestår män,kategoriernahälften avochsammanhanget, avav

kvinnor.
islåsföredragför mittdetillustrerarbilden anavslutande somtemaDen

prat-Iverklighet.och1990-taletunderFörtidspension myttiteln, -
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bubblorna citeras Rätten till förtidspension och sjukpenning Social-
departementet, Ds 1994:91, där förtidspensioneringen beskrivs ettsom

på väg tillsammanssystem att med sjukförsäkringen bli allmäneninkomstbortfallsersättning. Till grund för denna tolkning ligger felaktiga
analyser det slag jag redovisatav Förtidspension delas inteovan. ut
okontrollerat till simulanter, vilket departementsskrivelsen intryckger av.Så långt myten.

Verkligheten beskrivs bl.a. de fakta iav undersom rutananges prat-
bubblorna, och jag till dels diskuterat Densom kraftiga ökningenovan. avnybeviljade förtidspensioner under åren 1992 och 1993 svarade mot ett
uppdämt behov i form långa sjukfall förutsättningarav utan för fram-
gångsrik rehabilitering. Att så falletär framgår bl.a. pensionerings-attav
frekvensen i relationmätt till arbetskraften och de sysselsatta lika storvarår 1992 år 1972. Sysselsättningsintensitetensom bland de äldre, de med
förhållandevis flest förtidspensioneringar, har genomgått mycket måttliga
förändringar sedan början 1970-talet, och förändringarnaav speglar

arbetslöshetsutvecklingensnarare pensioneringsfrekvensensän utveckling.
Till detta kommer arbetslösa endastatt minimaltär överrepresenterade
bland förtidspensionärer.nya

Att skilja relevanta data ochut analysera dem korrektatt är måste,ett
för ska förståatt vad händer i arbetslivet och inomsom socialförsäk-
ringen.
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Debatten inom ohälsoomrâdet har under âr förskjutits från gällasenare att
långa sjukfall till främst handla förtidspensionering.att Detta torde iom
första hand ha orsakats det mycket höga nybeviljandet förtidspen-av av
sioner under åren 1992 och 1993. Dessa år beviljades 58 000 respektive
62 000 förtidspensioner. Under andra hälften 1980-talet harnya frek-av

nybeviljade förtidspensioner i genomsnitt uppgåttvensen till årligen caÖkningen50 000. under de åren har enligt min tolkningsenaste i första
hand uppstått förtidspensioneringatt tidigareprövasgenom inumera ett

Ökningenlångt sjukfall. torde således tillfällig och motsvarasvara av en
minskning i antalet pågående långa sjukfall. Antagandet det handlaratt om

tillfällig ökning styrks det faktum, antaleten nybeviljade förtidspen-attav
sioner under år 1994 hittills legat markant under frekvensen för de före-
gående två åren se diagram 1. Enligt Riksförsäkringsverkets prognoser
kommer antalet nybeviljade förtidspensioner under år 1994 vidatt stanna
54 000.

ÅrenDiagram l Nybeviljade förtidspensioner månad. 1992-1994.per

tusen
10

1 992
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i denhandi förstainteproblemetliggerkorrekt,tolkning ärminOm
ställetiproblemförtidspensioneringen. Det är avutvecklingenaktuella av

tiden ochkraftigtganska övervarieratharNybeviljandetlångsiktig art.
ökatförtidspensionärerbeståndettotaladetharâr. Däremottillfrån år

2.diagram1960-talet sesedankontinuerligt

000-talförtidspensioner lnybeviljadeantalet resp.Utvecklingen2Diagram av
1960-1994.000-tal.10förtidspensionärerbeståndet
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Ökningen följdlång tid. ärunderökatharförtidspensionärer enBeståndet
antaletår överstigervarjeförtidspensionernytillkomnaantaletattav

i diagramvisasDettaupphörda.
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Diagram tillkomna3 Antalet och upphörda förtidspensioner 1984-1993.
tusen
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Förtidspensioner kan i princip upphöra skäl, dödsfall,tre indragningav
och övergång till andra pensionsformer, främst ålderspension. Jag åter-
kommer till detta längre fram.

Förtidspension beviljas sällan den föregåttsutan att långvarigtettav
sjukfall. Riksförsäkringsverket har gjort liten undersökning hur sjuk-en av
skrivningsmönstret före förtidspension åren 1991 ochsett ut 1993. Resul-

visade sjukskrivningsmönstrettaten att året före förtidspensioneringen inte
har förändrats sedan början l980-talet. Förtidspensioneringsgradenav

såsom tidigaremotsvarar ganska exakt sjukskrivningsgraden året före- -pensioneringen. Både i början 1980-talet och i början 1990-taletav av
bildade nybeviljade hela förtidspensioner bland försäkrade 60 år och äldre

undantag. Förett dessa sjukskrivningsgraden året före pensioneringenvar
lägre. Denna företeelse kan tolkas direkt konsekvens desom en av
särskilda reglerna för förtidspensionering bland äldre.

Under 1980-talet diskuterades förtidspensioneringen ganska lite. I stället
stod det kontinuerligt ökande antalet mycket långvariga sjukfall i fokus för
intresset. Eftersom det finns mycket starktett samband mellan långvariga
sjukfall och förtidspensioner det inteär rimligt, diskuteraratt utveck-man
lingen på förtidspensionsområdet beakta utvecklingenutan att de långaav
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sjukfalllångaantalet pågåendeframgårdiagramföljandesjukfallen. Av att
ersättningsfalllångvarigaantalettotalaår. Detpåkraftigtminskat senare

års tidpågått isjukfall överantaletplus ettförtidspensionerantalet som
Ökningen understarkvarit särskilthar1980-talet.helaunderhar ökat

tydligtökningendäremot har1990-taletUnderhälft.andra1980-talets
avstannat.

1980decemberUtvecklingersättningsfall.långvariga4 AntaletDiagram -
1993.december

tusen
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Totalt

400

slonerFörtlds pen
------------------------------------------------------------------300

---------------------------------------------------------------200
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år1sluktall
O 199019851980

grund antaletförtidspensioner attantaletökar avpåpekatstidigareSom
Förtidspensionerupphörda.antaletöverstigerregelbundetnytillkommande

ålderspen-främstpensionsformer,andratillövergånggrundupphör av
rehabilitering.fallantalmindreiochdödsfall genomettsion samt genom

tilltillbakaförasförtidspensionärer kanbeståndetökadedetviss delEn av
harRiksförsäkringsverketdennainomdödlighetenminskadeden grupp.

förtidspensionärer,blanddödlighetsutvecklingenundersökninggjort aven
devisarUndersökningen ett-kort.inom attpubliceraskommer attsom

ochnivå1970-taletsrelation tillibådekraftigtminskatdödsriskernaåriga
se1980-taletför börjanobserveradesnivåertill derelationi avsom

5diagram
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Diagram 5.1 Ettåriga dödsrisker för fdrtidspensionärer. Förändring över tiden.
Män.
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tiden.Förändring överförtidspensionärer.fördödsriskerEttåriga5.2Diagaram
Kvinnor.

Dödsrisk, 000
35

605030 4020

Ålder

1970-taI 1987-911980-84
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Förändringen i dödligheten har sina skäl delvis i diagnoserna bakomatt
förtidspensionerna förändrats tiden. T.ex.över har andelen nybeviljade
pensioner pâ grund sjukdomar i rörelseorganen ökat mycket kraftigt.av
Dödligheten förtidspensionärerför med denna diagnos relativtär låg. Men
förändringar i diagnosmönstret förklarar inte hela minskningen i döds-
riskerna. Som diagram 6 visar, har dödligheten också minskat inom de
flesat diagnosgrupperna.

Diagram Ettåriga6 dödsrisker, promille, efter pensioneringsdiagnos. Män.

N

ooo
140
120 -
100

1980-84ao
°° 51987-91
40
20 . . . . . . . . . 4. . V. . - . . v.
0 J

oss 0,0 §0oGG égø 09° 06 Ägg40. 90Q o9, x Ö+5 ö å#0°o° e
9 0 2§6

2

Det bör påpekas dödligheten bland förtidspensionäreratt minskningentrots
dödsriskerna, fortfarande markant högreär blandav än intepersoner som

uppbär förtidspension se diagram 7.



Aktuella siffror42 om

förtids-Efter förekomst1987-1991. Män.Ettåriga dödsriskerDiagram 7 av
pension.

Dödsrisk, ooo
30

Förtidspens
25

20

15

10
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__0
60504020 30

Ålder

under-fram ikommitresultatnågrajag viljaskulleTill slut ta ensomupp
åren 1988-1990.underförtidspensionernybevilajderörandesökning
Bostadsräkningensamkörning Folk- ochUndersökningen baseras aven

förtidspensioner årennybeviljadeuppgiftermed blandår 1990 annat om
utbildningsnivån harvisar blandstudieDenna1988-1990. annat att

förförtidspensionerad. Riskenbliriskenbetydelse förmycket attstor
för6 gånger högrefolkskola än mänmed högstförtidspension för mänär

diagram 8.forskarutbildning semed
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Diagram 8 Sannolikheten för förtidspensionering 1990 efter utbildningsnivån.Åldersstandardiserade uppgifter.
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Inom för undersökning harramen analyssamma gjorts förtidspen-en av
sionering bland invandrare. Analysen visar föddaatt utomlandspersoner
har dubbelt så hög risk bli förtidspensioneradeca att svenskfödda.som
Resultaten beskrivs inärmare Socialstyrelsens Sociala âr 1994. Irapport
avsnittet rörande förtidspension bland invandrare visas även diagramett
rörande utvecklingen andelen förtidspensionärer blandav invandrare
respektive bland svenskar. Diagrammet har diskuterats mycket och tagits

intäkt för ökningen i beståndetattsom förtidspensionärer helt ligger på in-
vandrarna. Diagrammet har inte tagits fram inom Riksförsäkringsverket

jag har gjort vissa överslagsberäkningarmen för kontrolleraatt dess inne-
börd. Dessa beräkningar visar entydigt invandrarbefolkningenatt inte kan
stå för hela ökningen, eftersom den ärliga ökningen totalbestândetav
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invandrare.blandförtidspensionernybeviljadeantaletårligadetöverstiger
upphördavisst antalfinnsvarje årinvandrarebland ettdetEftersom även

blandförtidspensionerökningenårligatorde denförtidspensioner, av
ökning.årligatotalbeståndetsundermarkantliggainvandrare
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Inledning
Denna inledning är sammanfattning uppdragsrapporten från Socio-av en
logiska Institutionen vid Umeå Universitet Riksdagens socialförsäkrings-

1994.utskott i maj Här delar denpresenteras rapporten.av
Socialförsäkringsutskottet ville utreda orsakerna till den fortsatta

ökningen förtidspensionering i Sverige underav år. I uppdragetsenare
nämns framförallt faktorer har göra med de förändradeattsom reglerna
inom socialförsäkringen, förändringarna i arbetslöshetens nivå och struk-
turförändringar på arbetsmarknaden. Flera dessa frågor kräver mycketav
omfattande forskning för kunna utredas tillfredsställande.att Inom ramenför några de pågående forskningsprojekten vidav sociologiska institutio-

i Umeå finns dock vissa möjligheternen granska några frågeställ-att av
ningarna utifrån redan genomförda analyser och med hjälp komplette-av
ringar och uppdateringar dessa. Tidigare analyser inomav förramen
projekten finns beskrivna i flera i antologin Rehabiliteringuppsatsernaav
i samhällsperspektiwett Marklund red 1992. Det gäller i första hand

projekt:störretre

Rehabiliteringsprojektet. Här berörs rad frågeställningar kringen
arbetsrehabilitering långvarigt sjuka och problem kring förtidspensione-av
ring framförallt utifrån olika aktörers synvinkel och med hjälp av enanalys regelsystemets förändringar. Härav analyseras också materialett
kring andelen arbetslösa och andelen nybeviljade förtidspensioner på
kommunnivå för åren 19844993.

2. LS-projektet. Med hjälp databasen från den s.k. LS-undersökningenav
genomfördes Riksförsäkringsverketsom analyseras delsav hur långvarigt

sjuka skiljer sig från normalbefolkningen i rad olika avseenden och delsen
hur förtidspensionärerna skiljer sig från de långvarigt sjuka inte för-somtidspensioneras. Framförallt granskas betydelsen yrke, arbetslöshet ochav
arbetsmiljö. Materialet de två perioderna 1979-1985avser och 1986-1991
och består uppgifter från intervju med försäkradeav långtidssjukaen och

jämförelsegrupp, uppgifter från försäkringskassornaen och vissa uppgifter
från register.

l Marklund, Staffan Lindqvist. Rafael Stattin, Mikael Grape, Ove
Varför ökar antalet förtidspensionärer regelförändringar, yrkesförändringar och-arbetslöshet 1980-1993. Riksdagen 199394, Saml Nr 26, Bilaga 3.
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förtidspensio-samtligabestårMaterialetYrkesförändringsprojektet.3. av
bostadsräk-ochfrån Folk-med datakompletterade19931988 ochnerade

familjesammansättning. Dettaochgäller yrke1990 vadoch1985ningarna
ijämförelsematerialmedockså kompletteratsmaterial har ett personerav

analy-för projektetförtidspensionerats. Inominteålder ramensomsamma
förtidspen-för riskenbetydelseyrkesförändringarnas attochyrketsseras

befolkningen.isioneras

utstötningsmodellenochAttraktions-

underökaSverige fortsätteriförtidspensioneringenvarför attFrågan om
radEnpå enkelt sätt.inte besvaras1980-1993 kantidsperioden etthela

teoretiskt plan kanPåriktningar.i olikautvecklingen ettpåverkarfaktorer
tillgänglighet ochförtidspensionensökarfaktorermellanskilja somman
yrkesverksammaförblimöjlighetermänniskorsminskar attfaktorer som

bakomliggertankemodellerDe vartålderspensioneringen.fram till som
attraktionsmodellenhärbetecknasdessa synsättoch somett av

faktorerexempelfigur 1.1utstötningsmodellen. Irespektive somges
samhälle-förtidspensioneringensökademed densambandidiskuteratsofta

orsaker.liga

ochattraktionsmodellenförtidspensioneringtill ökadOrsakerFigur 1 -
utstötningsmodellen.

UtstötningsmodellenAttraktionsmodellen
arbetsmiljöIförsämradsjukdomsbegreppVidgat

arbetslöshetOkadersättningsnivåHöjd
strukturförändrlngarYrkes- ochpensionsprövningGenerösare

betraktasförhållanden kanpå vilkatvekaningenDet är att somsynenom
harmedicinska vetenskapenDenvidgats.gradvis harsjukdomsom

gradvisoch har ocksåsjukdomtillståndflerkommit accepteraatt som
ocksåutveckling harDennadiffusamedtillståndfler symptom.accepterat

praxislagregler ochrättsligai detformaliserats systemet somgenom
arbetsförmåga,prövningeni frågaAvensjukdomsbegreppet.vidgat avom

förtids-sjukskrivning ochvidprövningendelenandradenutgör avsom
uppmjukningskettdethävda attpension kan att genomenman
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kravtröskeln i fråga omfattning och hos arbetsoförmåganom permanens
sänktsgradvis.

Villkoren i försakringssystemet har också blivit Ersätt-generösa.mer
ningen till förtidspensionärer har höjts och majoritet förtidspensio-en av
närerna har pensionsnivå på 70över den tidigare inkomsten.en procent av
Förändringarna ersättningsnivån inom övriga delar socialförsäk-av av
ringen kan också spela roll för förtidspensionens relativa attraktion. Det
gäller framförallt inom arbetsskadeförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen
och sjukförsäkringen. Ersättningsnivån inom arbetsskadeförsåkringen är
generellt högre och det har skett kraftig ökning antalet godkändaen av
arbetsskador under år vilket påverkat ökningen andelen förtids-senare av
pensionärer.

Hur försäkringskassorna bedömer sjukligheten och nedsättningen i
arbetsförmågan i samband med pensionsprövningen påverkar också själv-
fallet antalet potentiella förtidspensionärer. Under år har rehabilite-senare
ringsambitionerna höjts för förkorta de långa sjukfallen.att En eventuell
effekt försöken minska den långa sjukfrånvaronatt kanav ökningvara en

förtidspensioneringen i de fall där återgångav till arbete bedöms oreali-en
stisk. Ett problem de ökadeär svårigheternaannat med arbetsrehabilite-
ring beror på det försämrade arbetsmarknadsläget.som Visserligen finns
inte längre förtidspension arbetsmarknadsskäl, bedömningenav men av
individens restarbetsförmåga måste ställas i relation till den faktiska
arbetsmarknaden. Särskilt på där arbetslöshetenorter högär måste man
räkna med tillämpningen förtidspensioneringatt i det konkreta falletav
påverkas arbetsmarknadsläget.av

Förändringarna inom utstötningsmodellens faktorer kanskeär ännu mer
dramatiska under år. Det har skett kraftig ökningsenare arbetslös-en av
heten sedan 1991. En ökad arbetslöshetsnivå påverkar antalet förtidspen-
sionärer rehabiliteringen försvårasatt ochgenom bliattgenom attpressen

med anställda ökar. Det också rimligtärav del anställdaatt anta att en
upplever de vid hög arbetslöshetatt bör lämna plats till yngre personer.
Vid sidan de starka konjunktureffekterna under deav årenssenaste reces-
sion kan räkna med ökat i strukturförändringarnaettman tempo inom
industrin. Inom den traditionella industrisektorn minskar antalet anställda
kraftigt. Det tycks inte heller ske någon kraftig ökning antalet anställdaav

konjunkturförbättringen.trots Detta leder också tendetiellt till ökningen
antalet förtidspensioner skälav hög arbetslöshet,av samma son1 en men

med långsiktigt allvarliga konsekvenser. Om struktureffektenmer starkär
kan räkna med antalet förtidspensionärerattman tenderar stiga på långatt
sikt.
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inte allmänt hävda det har skettarbetsmiljön kanNär det gäller attman
för-medföra ökad tendens tilltid skulle kunnaförsämringar över ensom

blivit bättre för de flestafysiska arbetsmiljön hartidspensionering. Den
psyko-sociala miljön för vissatroligt dendäremotanställda. Det är att

kraven på lön-ökat ochförsämrats attatt tempot genomgenomgrupper
offentligaFramförallt inom den sektornsproduktivitet skärpts.samhet och

utför arbets-till färre anställdalettkostnadspressenyrken har att samma
sjukskrivningoch risken föröverbelastningsstressenökarvolym. Detta

förtidspensionering.risken förförlängningen dettaoch i av

förtidspensionering i Sveriges kommu-Arbetslöshet och
1984-19932ner

förtidspensioneringen på fleraförbetydelsehaArbetslösheten kan antas
arbetslöshets-med omfattandetänkbartolika Det ärsätt. att personer

aktivt försöker lösaarbetsmarknadenpositionerfarenhet och en svag
förtidspension sambandiansökaförsörjningsproblemsina att omgenom

arbetslöshetenlångtidssjukskrivning. Här betraktas närmastmed som en
rimligtocksåmed sig. Detindividerna bär är attegenskap antaattsom

tillpåverkar möjligheternaindividerna borarbetslöshetsnivân på den ort
efterpartiellt arbetshandikappadeförmöjligheternarehabilitering och att

arbetslöshetentill Denna aspekt äråtergå arbete.sjukfrånvarolängreen
dettastrukturellt problem. Iindividuelltförsta handinte i utan ettett

Arbetslöshetberöras.det kommerframföralltavsnitt detär attsenare som
prövningen vilkasamband medbehandlas iproblemindividuelltett avsom

frånförtidspensionerasskiljer långtidssjukaindividegenskaper somsom
långtidssjuka.övriga

för dennegativa konsekvenserradsig själv hararbetslöshet iAtt en
haroch Diderichsenstudier. Janlertflertal tidigareienskilde har visats ett

Diderichsen 1993Janlertarbetarskyddstyrelsentilli samm-rapporten
enskilda indivi-få förarbetslöshet kaneffekterdeanfattat några somav

försämradrisk förleder till ökadarbetslöshetbelagtdetder. De attanser
jäm-risk för dödlighetökadför individer,ökadpsykisk hälsa, samtstress

tillockså arbetslöshet ledernormalbefolkningen. Defört med attmenar
förtidspension.formfrån arbetslivet iutslagningförökad risk av

andel2 arbetslöshetochsambandenmellangenomfört analysenharOve Grape av
förtidspensionärer.
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Westins studie arbetslöshet och ohälsa visade de blevav att av som
arbetslösa vid företagsnedläggning hade många redan tidigareen hälso-
problem, då uppleva sig sjukautan att Westin l990.Vidmen före-som
tagsnedläggningen accentuerades problemen och de arbetslösa upplevde

ochsmärta sjuklighet tidigare,än vilket eftermer treârsperiod ledde tillen
de flesta med hälsoproblematt förtidspensionerade. Westins studievar

pekar också på problem uppstårett skallnär undersöka sambandsom man
mellan arbetslöshet och förtidspension. Arbetslöshetens inverkan på hälsan
i form förtidspension märks enligt Westin först efter långav tid. Förtids-
pension slutetappenutgör i sjukrollskarriär Westin 1990.en

I den fortsatta diskussionen bör skilja på arbetslöshetserfaren-man egen
het och arbetslöshetsnivån på den individen bor. Berglindort 1977

inte direkt kan sluta sigatt till sambandmenar mellanman ett arbets-egen
löshet och förtidspension på grundval den kommunala arbetslöshets-av
nivån. Det inte säkertär är det deär arbetslösaatt är blir för-som som
tidspensionerade. Det kan förhålla sig så, kommunal arbetslöshetatt är en
indikator på sysselsättningsläget, vilket kan innebära även andraatt än
direkt arbetslösaöppet riskerar bli förtidspensionerade.att Dessa grupper
kan i kommun de ogifta, lågutbildade, deen med högvara sjuklig-samt
hetsnivå.

Individuella orsaksfaktorer ålder och kön spelar roll försom storen
risken förtidspensioneras Marklundatt 1992, risken kan öka ellermen
minska på grund förhållanden Näringsstrukturorten. ochav tätortsgrad
påverkar hur bl.a. ålderseffekten på förtidspensionering Berglindutser
1977.

Berglind vidare större regioneratt, undersökermenar destoman mer
heterogena blir de Berglind 1977. Därmed lämpar de sig också, enligt
honom, försämre förklara faktoreratt exempelvis arbetslöshetsnivåsom
och näringsstruktur. Knudsens 1975 och Siréns 1976 undersökningar
visar båda, andelen invalidpensionerade3att stiger med ökande regional
arbetslöshetsnivå. Kolberg 1977 finner i sin norska undersökning enbart

moderat sambandett mellan arbetsmarknadssituation och förtidspension
Han finner däremot starkare sambandett mellan hälsorisker i yrken och
förtidspension.

3 Invalidpension användshär med uttrycket förtidspensionsynonymt även deominte i varje detalj överensstämmer.
4 Beräknat antalet arbetsplatser invånaresom år.över 16per
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arbetslöshetsnivån i riket eller kon-samladedenframhållasbörDet att
variatio-synligt samband mednågot direktinte harjunktursvängningarna

intehelhet kanSverigeförtidspensioner. Förnybeviljadei mansomnerna
förklaring till ökningenentydignågonarbetslösheten utgörhävda avatt

åren.eller under detrendmässigtsigförtidspensioner senastevare
individen borpå denarbetslöshetenmöjligtdet ortDäremot är att sam-

Fördennaförtidspensioneras prövaandelenmed attvarierar ort.som
möjliga nivå. gällerHärinformation lägstanödvändigt meddetdetta är

det kommuner.
ochfram uppgifter förgått få mändet1984-1993 har10 årende attFör

i landets kom-förtidspensioneradeandelarbetslöshetsnivå ochkvinnor om
geografiskfall inte överensstäm-muner5. i vissadet ärgrundPå att enav
förtidspensionsstatistikenförsäkringskasseområdemellan detmelse som

arbetslöshetsstatistiken omfattar harkommun ettoch denpåbaseras som
förändringargäller deproblemEttslagitsfåtal kommuner annatsamman.

främstårenunder deskettkommunsammansättningen senastei genomsom
gamlafall har denI dessakommuner.bildatkommundelarvissa egnaatt

enhetermaterialet 279omfattarSammanlagtfått gälla.indelningsgrunden
förtidspensionerade ochandel mänocharbetslösaandeluppgifterför om

observationer.alltså 2 790materialetomfattartio årenför deochkvinnor
förtidspensioneradeandelenarbetslösa ochandelenhurexempel påEtt

för 1992 haruppgifternafigur 2 därframgårvarandrasig tillförhåller av
Ävenspridda.starktobservationerna ärtydligtvisarFigurenplottats. att

i formsambandpositivtvisstmarkerakan en regres-ett avmanom
och osäkert.slonslinje är svagt

arbetslösaoch andelenandelen5 uppgifter öppetbestårDatamaterialet omav
Arbetslöshetsuppgif-1984-1993.kvinnorochförtidspensioner för männybeviljade

arbetslöshetendenmaterial öppnaArbetsmarknadsstyrelsens överfrånkommerterna
Riksförsäkrings-frånförtidspensionering kommerUppgifernakommunnivå. överpå

beviljandedatum.1992 och1984 tillför årenförtidspensionsregisterverkets avser
ieftersläpning3 % grund000 individerpåmindre bortfall lfinns1993För avett

registreringen.
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förtidspensionerFigur Andelen arbetslösa och andelen nybeviljade2 i Sveriges
1992 linjärkommuner plott, regression.

förtidspensioneradeAndel i kommunerna,procent
2,5

2,0 -

51 -a

1,0

00
8

Andelarbetslösai kommunerna,procent

Utan in sambandet förändratspå hur i detalj från år till år och föratt
respektive kvinnor kan korrelationstablå illustreramän det ändåatten

finns samband mellan arbetslöshetsnivå och förtidspensionsnivå iett
kommunerna och förhållandena för och kvinnor skiljer sig.mänatt

Tabell l Korrelationskoefficienter produktmomentkorrelation för andel
arbetslösa och förtidspensioneradeandel årsvis fördelat på och kvinnormän och
totalt.

År 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Kvinnor 0,370,29 0,53 0,42 0,51 0,45 0,40 0,35 0,32 0,23
Män 0,510,38 0,56 0,52 0,54 0,60 0,61 0,38 0,44 0,30
Totalt 0,58 0,49 0,60 0,51 0,56 0,56 0,55 0,40 0,41 0,30
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arbetslöshetmellanKorrelationenåren.likartade överFörhållandena utser
jäm-1980-talet imittenundernågot bättreförtidspensioneringoch avvar

korrelationskoefficien-1990-talet,underårenförstamed deförelse men
korrelationskoefñcientenfaktumDetlåga.genomgående attärterna

i allt mindrearbetslöshetensåtolkasåren kandeunder attsjunker senaste
kommunnivå.förtidspensioneringenpåverkargrad

arbets-sambandet mellanvad gällerkvinnorochförUtvecklingen män
åt.skiljer sigi kommunernaförtidspensioneradeandellöshetsnivå och

förtidspensionarbetslöshet och ärkorrelation mellani formSambandet av
kan tolkasDettaför kvinnorna.förstarkare männen ängenomgående som

gradnågot änförtidspensionering i störrepå männensindikator atten
bakom dettaskälen ärEttarbetslösheten. attpåverkaskvinnornas avav
verksamhetoffentlig åriarbetargrad männeni högre änkvinnorna som

konjunkturkänslig.mindre
i kommunerförtidspensioneringar störreärvolymenalltsåFrågan är om

Vi har därförarbetslöshet.med lågi kommunerarbetslöshet änmed hög
genomsnittlig arbets-påberoendeikommunerdelat in landets tre grupper

utveck-framgår3 och 4figur1984-1993. I attperiodenunderlöshetsnivå
högarbets-ochlågarbetslöshetskommunermellansig markantskiljerlingen

löshetskommuner.

förtidspensio-andelocharbetslösaAndelLågarbetslöshetskommuner.Figur 3
med1984-1993. KommunerSveriges kommuneri enkvinnorochnerade män

2,5under procent.medelarbetslöshet

Svan-.......u..............ø of -.§.å-....-3 J.4- . Iu.,,0 -§..ø_;

Medelarbetslöshet
Andel kvinnorftp
..Andelftpman1:391 19921553 1589 195901585 15366 1§e7 1593.84.
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förtidspensio-Andel arbetslösa och andelHögarbetslöshetskommuner.Figur 4
1984-1993.Sveriges Kommuner medkvinnor i kommunerochnerade män en

3,5övermedelarbetslöshet procent.

1

Medelarbetsnet
..Andelftpkvinnor
AndelRpmån1535 1§a6 1587 15433 19.89 1590 1591 1992§34 1593

tycks nämligen andelenförvånande. DetResultaten kanskeär omsom
två årens recession i deförtidspensionerade minskar under de senaste

arbetslösheten.kommuner den högstaharsom
volymen förtidspensioneringar i denAllmänt kan störreärsägas att

beviljade förtids-har högst arbetslöshet. Andelenkommuner somgrupp
kraftigt i högarbetslöshets-också fluktuerapensioner tycks mer

skäl till detta kanövriga kommuntyperna. Ettkommunerna i deân attvara
odifferentierat i högarbetslöshets-näringslivetarbetsmarknaden och är mer

dominerad primärsektorns oftaarbetsmarknadkommuner. Med ensidig av
förändringar i arbetslöshetstalen direktfårkroppsarbetentunga en mer

förtidspensioneringar. När arbetslösheten går kaninverkan på volymen ner
låt med hjälp sjukskrivnings-fler kvar i arbete; vara avpersoner vara

företag måste effektivisera ocharbetslösheten ökar ochperioder. När
trycket på sig med äldreklara sig ökarrationalisera för göraattatt av

arbetskraft.lågproduktiv
förtidspensioneringarnaden lägsta arbetslösheten ökarl kommuner med

ökar. kommuner med denparallellt med arbetslösheten lfrån 1990 att
förtidspensionärerdet så andelenarbetslöshetenhögsta är tvärtom att

förtidspensione-stiger. Fluktuationerna isjunker arbetslöshetennär
också mindre i kommuner med låg genomsnittligringarnas tycksvolym

förtidspensioneringarnaarbetslöshet. för dem emellertidGemensamt är att
ökat började stiga efter 1990. Någon nedgång isedan arbetslösheten
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arbetsmark-beroende påinteförekommer1991 attslutetvolymen mot av
före-vanligtlikasannolikt inte ärförtidspensionförgrundnadsskäl som

torde arbets-differentieradrelativtarbetsmarknaden ärOmkommande.
utförsäkrad inteocharbetslösmeningenformellai denmarknadsskäl vara

sigförväntakanförtidspensionering. Däremot atttillorsaknågon manstor
ökatillbidrarsysselsättningsmöjligheterna attförsvagningallmän aven

förtidspensioneringarna.
entydigtfinns någotdet inteanalysentyderSammanfattningsvis att

förtidspensionerade iandelenochnivåarbetslöshetensmellansamband
medkommunertillvidadock såfinnstendenspositiv attEnkommunerna.

något högreockså harperiodenhelaundermedelarbetslöshet enhögre
mellan kommunernaskillnaderdockDetförtidspensionärer. är storaandel

troligtDetskenbart. ärvälmycket attsamband kaneventuelltoch varaett
på yrkenfördelningochålderfrågaisammansättningbefolkningens om
analyserdock andrakrävsförhållandendessaanalyserain. Förspelar att

sammanhang.igöraskommer ettatt senaresom

långtids-från deförtidspensioneradesig deskiljerHur
övrigtibefolkningenochsjuka

ochlångvarigt sjukafrånrekryterasFörtidspensionärerna mangruppen
sjukperioderna ochförkortarehabilitering sätt attbetrakta ettkan som

förtidspensioneringenOmförtidspension.förrisken somminska serman
rehabiliterandeochsjuklighetrelativt långpåslutpunkten process aven

delförhållanden görvilka attviktigtdet enåtgärder är veta somatt
ochjenlångtidssjukafortsätterandraåtergår i arbete, attindivider vara

individernahosegenskapersigkanDet rörapensioneras.tredje omgrupp
för-sigkansamhället. Det röraomgivandei detförhållanden omeller

rehabiliteringsmetoder,förbättrademedåtgärdaskan menhållanden som
förhållanden.svårföränderligagällaocksådet kan mer

individegenskapervilkajämförelsekommeravsnitt somI detta aven
ochlångtidssjukatill deförhållandeförtidspensionerade idekännetecknar

hjälpske medövrigt dettakommerHäri attbefolkningen avtill

långtidssjukskrivning, för-projekt° del störreUndersökningen är ett omen av
ekonomisktUndersökningenstöds ettrehabilitering.ochtidspensionering genom

forsknings-SocialvetenskapligaochArbetsmiljöfondenfrånprogramanslag genom
undersökningen.ansvarig förMarklundStaffan ärrådet.
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Riksförsäkringsverkets s.k. LS-material möjliggör jämförelsesom en
mellan de förtidspensionerade långtidssjuka, övriga långtidssjuka och
befolkningen i allmänhet under 1986-19917.perioden Vissa jämförelser
kan också medgöras material omfattar periodenett 1979-1985.som

Materialet omfattar två slumpmässiga urval bland i åldernpersoner
20-60 år. Det består 2 000 individerena normal-av representerarsom en
befolkning medan det andra urvalet 3utgörs 000 individer med minstav

sjukfall på 60 dagar ellerett under åren 1986-1991. Av dessa har 70mer
respektive 67 besvarat frågor i besöksintervjuprocent kring arbete,en
sociala nätverk, sjukdom och rehabilitering. Det finns också i materialet
uppgifter från försäkringskassorna framförallt kring rehabiliteringen och
vissa uppgifter från register sjukfall och ersättningar. Bortfalletom av
registeruppgifter och enkätdata omfattande 336 individer och med bort-
fallet intervjuuppgifter bortfallet totalt 2281av var personer.

Här kommer jämförelser förtidspensionerade ske dels medav att
långtidssjuka och dels med urvalet i befolkningen.gruppen

Ålder, kön och familj

Det känt frånär flera undersökningar stigande ålder ökar riskenatt för
Ålderlångtidssjukskrivning och förtidspension. ocksåär i detta material

den enskilda faktor kraftigast påverkar den indviduella riskensom för att
få hälsoproblem och bli långtidssjuk.

Tabell 2 visar också i den äldsta åldersgruppenatt personer är överrep-
resenterad bland de långtidssjukskrivna och bland de förtidspensionerade.
Gruppen förtidspensionärer är starkt Överrepresenterad i förhållande till

långtidssjukskrivna ochgrupperna normalbefolkning där endast 16 respek-
tive 19 tillhör den äldstaprocent I Sjuk- ochgruppen. rapporten av
arbetsskadeberedningen Sjuk- och arbetsskadeberedningen 1994 redovisas
jämförelser förtidspensionstal för 1992 och 1993. Resultatenav visar att
nybeviljade förtidspensioner minskat med tolv för den äldstaprocent
åldersgruppen, jämfört med föregående år. Oavsett denna ökning dockär
den äldsta absolut störst de representerade åldersgruppernagruppen iav
föreliggande studie.

7 Datamaterialen har ställts till förfogande Riksförsäkringsverketsgenom
utredningsavdelning. Här kommer framförallt förtidspensioneringen analyseras.attAvsikten är studera långtidssjukskrivningatt ävensenare och rehabilitering med hjälp

dennadatabas. Systematiskajämförelserav kommer också ske med detatt data-
material omfattar perioden 1979-1985.som
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ålders-tillhör denlångtidssjukskrivnade43Hela yngstaprocent av
Andramaterial.föregåendejämfört medökningDet år engruppen.

förtids-andelsin16-49 år har ökatåldersgruppenvisatstudier har att av
och arbets-1993, Sjuk-1992 ochmellan25medpensionerna procent

bland deförtidspensionerandelenökadeDen1994.skadeberedningen
fört:dspensio-medanpå medicinska skäl,undantagslöstberor nästanyngre

medi-kombinationpåofta beroråldersgruppernaäldrenering i de aven
Mycket ökningen1994.Lindblomfaktorerindividuellaochcinska av

16 åringarhandikappadesvårttillhänföraskanbland de somyngreyngre
lö-åringardock ingaundersökning finnsdennaVårdbidrag. Ihafttidigare

representerade.

Ãldersfördelning långtidssjukskrivna ochförtidspensionärer,blandTabell 2
procent.normalbefolkning

Normal-Lângtids-Förtids- n
befolkningsjukskrivnapensionerade

20240 143819-39 âr
l 371414133år40-55

86319165956-65 år

4363100100100Total

ikvinnorochmellanskillnaderfinnas mänskulledetMan kan anta att
elleridettafinns varkendetförtispensioneras,andelenfråga mensomom

någotkönsskillnader. Männen ärsignifikantanågramaterialettidigaredet
ocksåandelen män ärförtidspensionärer,blandkvinnornafler än men

till detta kanorsaklångtidssjukskrivna. En attbland denågot varastörre
såochförtidspensioneradeellerrehabiliteradeblirvarkenfler kvinnor

dessa.materialiosynliggörssätt som
inte harflerdetofta äldre ärförtidspensionärerna ärPå grund somattav

för-blandgiftafler debarn änogifta ärAtt dehemmavarande barn. utan
åldersfak-tillmed hänsynförklaraintegår däremottidspensionärer, att

stödemotionelltsocialt och ärbrist pånätverksocialtGlesare samttorn.
finnssammanboende och detblandensamståendebland änvanligare

sjuklighet.risken förökarisoleringensamhet ochstudier attmenarsom
löperskiktensocialai de lägredetensamstående ärBland de sompersoner

Östergren 1991,psykisk ohälsaochbåde fysiskförriskenden största
förhållandetpåuppmärksamockså attbör1990. ManLundberg vara
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ensamboende inte nödvändigtvis behöver leda till ohälsa. Problemet kan
också det omvända dvs.vara att leverpersoner detgör påsom ensamma
grund sin hälsoproblematik Höög Stattinav 1992:117.

De förtidspensionerade lever i mycket högre utsträckning ihop med
någon likaledes förtidspensionerad.är Helasom 25 de förtids-procent av
pensionerade i detta material har också förtidspensione-partner ären som
rad eller uppbär sjukbidrag. Detta gällersom särskilt för de äldre ålders-
grupperna.

De förtidspensionerade alltsåär äldre bådeän befolkningen i allmänhet
och än de långtidssjuka. Det finns också överrepresentationen svag avochmän barn. Detutan gällerav bådepersoner bland desenare samman-boende och bland de ensamboende.

Utbildning

Utbildning i rad sammanhang kunna påverkaanses en risken för långtids-
sjukskrivning och för förtidspension. Personer med kort utbildning är
överrepresenterade bland de med arbeten ochtunga bland de arbetslösa.
Bristande utbildning kan också tänkas påverka individens användbarhet i
samband med strukturomvandling, också försvåra förmen medpersoner
arbetshandikapp hitta yrkeatt ellerett nytt anställning. I de fallenen ny
kan rehabiliteringen innebära kortare eller längre vidareutbildning.en

Tabell 3 Längsta utbildning bland förtidspensionärer, långtidssjukskrivna ochnormalbefolkning procent.

Förtids- Lângtids- Normal- npensionerade sjukskrivna befolkning

Grundskola 64 41 33 1 439Gymnasium 20 34 34 080lUniversitethögskola 10 21 29 755Annat 6 4 4 158

Total 100 100 100 3 432

Man kan förvänta sig de med den kortasteatt utbildningen ofta har manu-ella arbeten. Andelen förtidspensionärer i yrkesgrupper med manuella
arbetsinslag tillverkningsarbete, och stenbrytninggruv service-samt
sektorn någotär överrepresenterade i förhållande till yrkesgrupper somhuvudsakligen inte har manuella arbetsuppgifter, skillnaderna iärmen
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redovisatsmed dehuvudsakiöverensstämmerResultatensmå. somövrigt
ochSjuk-1994:s.6,KronobergFörsäkringskassanstudiertidigarei

1992.Marklund1994:s.59,arbetsskadeberedningen
särskiljer detydligtfaktorutbildning ärtydligtframgår somDet att en

frångradi högreochlångtidssjuka ännudefrånförtidspensionerade
Även till dettahuvudskälen är attallmänhet.i ettbefolkningen avom

genomgående har kortareäldredeochäldreförtidspensionärerna är att
utbildningbristande äruteslutainteutbildning, kan att enformell man

arbetsmarknaden.frånutslagningenvidfaktorverksam

Etnicitet
ochlångtidssjukskrivningförtidspensionering,mellanFörhållandet

överrepresenterade iinvandrarestudieretnicitet vissa ärIkomplicerat.är
Marklundlångtidssjukskrivnadeblandsvenskartillförhållande
löpa störreinvandrarkvinnorharstudier ansettsandral992:s.86-87. I
l990:s.34.RFVkvinnorsvenskaförtidspensioneringar änförrisk

Höögbindvävochskelettmuskler,ibesväroftareocksåharInvandrare
mellanskillnadersignifikantaingadockMarklund fann1992.Stattin

rehabili-blivitlångtidssjukavilkafrågaisvenskaroch sominvandrare om
tillhörig-etniskförklaringförtidspensionerade. En attrespektive varterade

långtidssjukskrivna, närblevindividernaförroll menspeladehet stor om
betydelsefaktorer störreandra ännuhadeförtidspensioneringgälldedet

1992:s.l28.Marklund

normal-ochlångtidssjukskrivnaförtidspensionärer,blandNationalitetTabell 4
procent.befolkning

Normal-Långtids-Förtids- n
befolkningsjukskrivnapensionerade

0103939393Svenskar 100333Nordbor 31llländer llndustrialiserade
102333Ovriga

3 243100100100Total

detutanförvästeuropeiska ländernaderäknasnationernadeindustrialiseradeTill
USA och Japan.Ostblocketforna samt

materia-tillhörighet. Ietniskochhärkomstbådeetnisk3 etnicitet härMed avses
intervjuade.för defördelselandnationalitet ochfinnslet
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Eftersom många studier visat klart samband mellanett etnisk tillhörighet
och ohälsa det något förvånandeär skillnaderna i dettaatt material tabell
4 så småär och inte statistisktär signifikanta i detta avseende. Det har
heller ingen betydelse för resultatet istället för nationalitet jämförom man

förtidspensionärer, långtidssjukskrivnagrupperna och normalbefolkning
avseende födelseland. Man kan emellertid inte med detta, fastslå någotatt
sådant förhållande inte existerar, de ambivalenta resultaten hitintillsmen
tyder på förhållandet ytterligareatt bör belysas.

Yrke och arbetsmiljöförhállanden

Arbetsgivarnas för rehabiliteringsarbetet bygger tillansvar del påstor
antagandet det i arbetetäratt många problem uppstår och arbets-som att
givarna också lämpadeär hantera dessa.mest Majoritetenatt de lång-av
tidssjukskrivna har också koppling till arbetslivet, riskernaen för demen
olika yrkesgrupperna skiljer sig något från varandra. Vid selektionen till
de långtidssjukskrivna detär de okvalificerade arbetaryrkena är mestsom
överrepresenterade, risken för långtidssjukskrivning minskar sedan grad-
vis, för lägst för högreatt tjänstemän och företagare.vara När det gäller
förtidspensionering det framförär allt i de okvaliñcerade arbetar-personer
yrkena löper den riskenstörsta förtidspensioneras.som att Lägre tjänste-

löpermän också riskstörre förtidspensionerasatt yrkesarbetarnaän som
i selektionen till långtidssjukskrivning något representerade devar änmer
lägre tjänstemännen. De löper den minsta risken för förtidspensionsom
är högre tjänstemän och företagare lantbrukare.samt

I den föregående studien Marklund 1992 hade yrke betydelsestor redan
i samband med blev långtidssjukskrivna.att Yrkesskillnademapersonerna
bland de långtidssjuka blev förtidspensioneradesom begränsade.var merEnbart företagarna bland de långtidssjukskrivna löpte något riskstörreen
än tjänstemännen, skillnaden inte signifikant.men var

I föreliggande material finns yrkesskillnader både mellan de sjukskrivna
och mellan de sjukskrivna och de förtidspensionerade. Det är kraftigen
överrepresentation arbetare bland de långtidssjuka. Blandav förtidspensio-
närerna det ickeär yrkesutbildade arbetare och lägre tjänstemän ärsomfler. Det finns alltså tydligt klassmässigtett bådemönster vad gäller risken

bli långtidssjuk ochatt vad gäller risken förtidspensioneras.att
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lång-förtidspensionirer,blandenligt SEI-kodYrkesgruppstillhörighetTabell 5
1984-1992 procent.normalbefolkningtidssjukskrivna och

Normal-Lângtids-Förtids- n
befolkningsjukskrivnapensionerade

12927 l3644Okval.arbetare
556142017Yrkesarbetare
588181719tjänstemänLägre
560221511Mellantjänstemän
2621264tjänstemänHögre
204765lantbrukareFöretagare,

299100 3100100Total

förtidspensione-ochsjukfrånvaroskillnader iyrkesmässigafinnsdetAtt
i arbetet. Flerapåfrestningararbetsmiljö ochiolikheterpåberoring kan

sjukfrånvaro ochmellansambandfinns tydligadetvisatstudier har att
förekomstfrågorfinns radstudiedennaarbetsmiljöbelastning. I avomen

arbetsmiljöindex.tillhararbetsmiljöproblem. Dessa ettsummerats
hälso-sättarbetsmiljöbelastning uppbyggtärIndex på samma sm

hälsoriskupplevtsjälvaanställdadefrågor attochindex utgörs er.omav
arbetsuppgifterensidigaupprepadefrågorarbetet,föreligger i samt om

förutom lönsitt arbetemednågon meningupplevtsamt personernaom
ensidiga-hälsorisk,medAndelenarbetet.tillinriktninginstrumentell

i tabellredovisasarbetsuppgifterinstrumentellaupprepade samt
liten, vilketmycketmellanskillnadenstudieföregåendel gruppernavar

betydelseavsevärdadeninte hadearbetsmiljöfaktorertolkades somattsom
40Helamateriali detta större.Skillnaderna ärvisat.studierandramånga

hälso-upplevtmaterial hari dettaförtidspensionerade attdeprocent av
ocksåförtidspensionärerna utgörförekommit, ocharbetet harrisker i en

beståttinstrumentellt,varitarbetetupplevt samtandel de attstörre somav
riktning.i förväntadalltsågârSkillnadernaarbetsuppgifter.ensidigaav

långtidssjukskrivnastill deinträdetvidredanskerSelektionen mengrupp
förtidspensionering.vidytterligareförstärks
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Tabell 6 Förekomst olika arbetsmiljöbelastningtyper bland förtidspensio-av avnärer, långtidssjukskrivna och normalbefolkning 1984-1992 procent.

Förtids- Lângtids- Normal- npensionerade sjukskrivna befolkning

Hälsofarligt arbete 40 24 18 814
Ensidigaupprepade 76 65 56 2 098
arbetsuppgifter
Instrumentellt arbete 22 19 14 589

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer, upplevd egenkontroll i arbets-som
situationen upplevelsen de kravsamt ställs på i arbetetav som ens person
har i flera undersökningar visat sig centrala orsaksfaktorer för olikasom

sjuklighet Karasek Theorelltyper 1990. Förhållandetav mellan Ökad
sjuklighet och bristande låg kontroll parad med höga krav väldokumen-är

ÄvenKarasek Theorellterat 1990, Nilsson 1994. passiva arbeten med
låg kontroll i kombination med låga krav har visat sig fler påsymptomge
ohälsa arbetenän med hög egenkontroll. De långtidssjukskrivna upplever
i större utsträckning normalbefolkningenän sig ha liten egenkontroll i sitt
arbete. Kravsituationen dock förär de förtidspensionerade och långtids-
sjukskrivna jämförbar med normalbefolkningens. Denna tendens förstärks
ytterligare för de förtidspensionerade, både upplever kravstörre ochsom
mindre kontrollmöjligheter de långtidssjukskrivna.än Skillnaden statis-är
tiskt säkerställd.

Det framföralltär kombinationen höga krav och låg egenkontrollav som
är riskabel Karasekmest Theorell 1990 I tabell 7 redovisas indexett
baserat på krav- och kontrollvariablerna. Kategorierna placeradeär i ord-
ningsföljd från den arbetsmiljösynpunkt bästa kombinationenur till den
sämsta.
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långtidssjukskrivna ochförtidspensionärer,förindexkontrollTabell 7 Krav - procent.normalbefolkning

Normal-Långtids-Förtids- n
befolkningsjukskrivnapensionerad

10836 i3332kontrollkravhögHöga
617535041kontrollLåga kravhög
32871115kontrollkravlâgLåga
2054612kontrollkravlågHöga

258100 3100100Total

upplevtlångtidssjukskrivna hadeandelhögrenågotframgårDet att aven
egenkontroll.och lågkravhögakombinationenmed den sämstaarbeten av

arbets-där 12förtidspensionerade procentför detydligareDetta är ännu
arbetssituationen. Detkontroll ilågochkravhögaupplevtperiodaktiva

kravkontroll kombina-sämstadenupplevtindividertotala antalet som
stycken.205intedocktionen är stort

serie tidigaremedi likhetmaterialvisar dettaSammanfattningsvis en
för desärskiljer sigarbetsmiljöförhållandenochyrkes-undersökningar att

befolk-ochlångtidssjukatillförhållandeförtidspensionerade iblirsom
övrigt.iningen

arbetslöshetregionalArbetslöshetserfarenhet och

förtidspension harocharbetslöshetmellansambandetstudierTidigare över
vikten arbetslöshetens be-denskilja pâbetonat attnämnts egnaavsom

förtidspen-för ökadbetydelsearbetslöshetensregionalaoch dentydelse
omfattandemeddet ärintekanMansionsrisk. veta enpersonerom

ocksåförtidspension. Det kanförriskendenlöper störstaarbetslöshet som
framföralltbor,individenarbetslöshetsnivå på denhög ortså att envara

1977.Berglindanställdaförförtidspensionsriskenökar
arbetslöshetserfarenhet ochindividernaskommeravsnittdettaI egen

visarTabelldiskuteras.borindividendenpåarbetslösheten att an-ort
Medelvärdetdelgrupperna.de olikamedeltal förimånaderarbetslösatalet

haftmånga intepåberorlågt vilketmycket attolika ärför de grupperna
har här denlångtidssjukrivnaDearbetslöshet.allserfarenhetnågon av

övrigatill deförhållandearbetslöhetserfarenheten ilängsta grupperna
haftAntaletminsta.denförtidspensionärerna harmedan personer som

endasti denockså minstarbetslöhetserfarenhet ärnågon form gruppen,av
34 personer.
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Tabell 8 Antal arbetslösa månader i medeltal under perioden 1986-1992 förförtidspensionärer, långtidssjukskrivna och normalbefolkning för de varitsomarbetslösa i respektive grupp.

Förtids- Långtids- Normal-
pensionerade sjukskrivna befolkning

Arbetslöhetserfarenhet 1,2 3,0 1,8medelantal månader
34n 208 137

I materialet har också arbetslöshetstal samlats för alla kommuner somindividerna bor i under tidsperioden 1984 till 1993. Detta har bearbetats
och kopplats till individernas övriga uppgifter. För varje individ har
arbetslöshetsnivân på den han eller hon bor beräknatsort medel-ettsom
värde för åren 1984-1993 och för olika perioder. Resultatet visas i tabell
9.

Tabell 9 Regional arbetslöshet kommuner bland förtidspensionärer, långtidssjuk-skrivna och normalbefolkning under längsta sjukperiod procent.

Arbetslös- Förtids- Lángtids- Normal- nhetsnivâ pensionerade sjukskrivna befolkning

%1,4 31 37 46 1 3561,4 2% 25 26 20 8032 %3 31 26 24 899%3 13 11 10 378

Total 100 100 100 3 436

Inga signifikanta skillnader finns för den sjukperioden,senaste förmenden längsta sjukperioden visar arbetslöshetsnivâ samband medett andelen
förtidspensionärer. Förtidspensionärerna är relativt fler de bor iomkommuner med hög eller mycket hög arbetslöshet under den längsta
period de varit sjukskrivna.

Sammanfattningsvis kan individensatt arbetslöshets-man se egen
erfarenhet inte har något tydligt samband med högre andel förtidspen-en
sioner, däremot har den lokala arbetslöshetsnivânmen under sjukskriv-
ningsperioden betydelse för risken bli förtidspensioneradatt bland de lång-
tidssjuka. Ett skäl till dessa resultat kan de förtidspensioneradeatt ivara
många fall varit sjukskrivna under lång tid och de därför inteatt kan ha
varit arbetslösa. I del fall kan också långtidssjukskrivningen man se somdold arbetslöshet.en
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långtidssjukarisken förpåverkar attindividfaktorerVilka
förtidspensioneras

för för-på riskeninspelarfaktorerradframkommitalltsåhar attDet en
längd, yrke,sjukskrivningensbl.a. ålder,gällerDettidspensionering.

Eftersomarbetsmiljöbelastning.ochriskbeendeutbildning,arbetslöshet,
risk detfinns detvarandramedsamband attstorofta harfaktorerdessa
exempelEttskenbart.verkligheteni ärsambandettut somsersom

har denofta också sämstaokvalificerade yrkenmeddetta är att personer
vilkenkontrolleraFörutbildningen.den kortasteoch attarbetsmiljön

effekter förkontrollerarsamtidigtharfaktorer närenskildaeffekt man
karak-grundPåregressionsmodell.användakanandra faktorer avenman

regressionlogistisks.k.häranvändsdatatillgängligapå detären en
finnsdefaktorervilkagranskasmodell somI den presenteras avsom

långtidssjukabland devilkaförklararbästdatamaterialetitillgängliga som
mekanismervilkaalltså frågaDetförtidspensionerade. är somblir omsom

sjukbidrag.ellerförtidspensionbeviljaslångtidssjukaderiskenökar att
bivariatnågotharfaktorerursprungligen allaingickmodellenI som

dessutomförtidspension ochförriskförhöjdmedsambandsignifikant
individenpå denarbetslöshetsnivåoch ortarbetslöshetserfarenhetbåde

arbetsmiljö-gällerDetindex.formibor. harfaktorer mättsTvå av
hardessaframgått hurtidgareDet harriskbeteende.ochbelastning

konstruerats.
ingåendedemellaninteraktionseffekterharmodellenprövningenI av

ochsignifikantaickefunnitsfallsamtligaifaktorerna prövats, varamen
s.k. odds-risker,relativai formAnalysenuteslutits.därför presenteras av

olikabetydelserelativvilkenoddskvoternaenkla egen-Dekvoter. anger
förtidspensioneradbli utan attska riskeraindividför attskaper har att en

signifikantastatistisktinverkan. Defaktorersövrigaförskettkontroll har
för dessakonventionellt sättpåmarkeratsharunderriskernaelleröver-

Intresse-behandlashär.intemetodenkommerför9 grunden attstatistiskaDen
SPSS-använts ärdataprogramlitteratur. Detstatistisktillhänvisas somrade läsare

PC-version.iWindows
signifikantstatistisktdet har° uteslutits härharindex attKravkontroll trots en

arbetsmiljö-index försambandmedstarktindex hardettaeffekt. Skälet är ettatt
förhållanden skaparliknandetvå faktorer mäteranvändningochproblem somatt av

kravkontroll indexmedmodellenmultikollineraritet. När prövatsmed skproblem
övriga faktorerintearbetsmiljö förändrasindex förföristället
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Oddskvoter. De justerade oddskvoterna kan tolkas de faktiska rela-som
tiva riskerna övriga faktorernär i Ävenmodellen hålls under kontroll. här

sedvanliga signiñkanser för dessa relativaanges risker. Inom varje faktor
har redovisningsgrupperna betraktatsen jämförelsegruppav och densom
relativa risken avvikelsenutgör från denna. Oddskvoter under värdet ett
innebär lägre risk jämförelsegruppenän ochen oddskvoter över ett
innebär på motsvarande sätt överrisk.en

Tabell 10 Enkla och kontrollerade oddskvoter relativa risktal för risken bliattförtidspensionerad bland långtidssjukade signifikanta faktorer.-

signifikanta faktorer SignEnkel Justerad Sign
oddskvot odsskvot

Ålder
under35 år ret 1 l35-44 år 0,6 * 0,645-54 år 1,3 1,255 år ochäldre 5,5 * 6,5 *
Antal sjukdagar
mindre 60 dagarän ret 1 161-90 dagar 0,5 * 0,4 *90-180 dagar 1,5 * 0,4 *181eller fler dagar 4,8 * 1,8 ns
Arbetsmiljöbelastning
Ingen 1 1Lág 0,8 0,7nsMedel 1,2 1,1 nsHög 1,7 ac 2,0 un
Utbildning
Grundskola 2,0 * 1,3Gymnasium 0,8 1,0 nsUniversitetret 1 1
Arbetslöshetserfarenhet
Ingenarbetslöshetret 1 11-20 veckor 1,1 0,8ns ns21-40 veckor 1,0 0,5ns ns41 veckor 4,0 1,2ns ns

ll: Signiñkansnivâerna enligt följande:anges
0,00l *,p p0,05, p0,10

lll: Oddskvoten kontrolleradär för alla de signifikanta faktorer ingår i modellen.somDet gäller ålder, sjukskrivningens längd, arbetsmiljöbclastning, utbildning ocharbetslöshetserfarenhet.

Den lägsta accepteradesigniñkansnivân är till 0,10 vilketsatt innebär attrresultaten i 10 fallen kan haprocent orsakatsav slumpfaktorer.av rena
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harfaktorenskildadenåldervisar äranalysdennaResultatet att somav
långtidssjukförriskenpåeffekten attentydigaochdramatiskaden enmest

Även förvän-måni visslängd harsjukperiodensförtidspensionerad.bli en
äldstaför denrelativa riskenkontrolleradedeneffekt,tad även om
utgörfrån densigskiljersignifikant yngstainte somgruppgruppen
långaflesta mycketdeförmodligeninnebärDetta attjämförelsegrupp.

sjukperio-âlderseffekten slåroch utäldre attsjukfall utgörs personerav
modellen.kontrolleradelängd i dendens

arbetsmiljö-med högså hararbetsmiljöbelastninggällerdetNär gruppen
arbetsmiljö-riskrelativså hög utandubbeltbelastning personersomen

ansamlingEnarbetsmiljöproblem.begränsademedeller avbelastning
förtidspensioneringförriskfaktortydligalltsåarbetsmiljöproblem är en

Även med kortarePersonerslår igenom.utbildninglångtidssjuka.debland
efterförtidspensionering ävenföröverrisksignifikantharutbildning en

Övriga intehärutbildningskategorier avvikerfaktorer.andraförkontroll
högskoleutbildadeutgörsreferensgruppen personer.från avsom

påborförgäller baraarbetslöshetregional somEffekten gruppenav
signi-inteFaktornarbetslöshet. är sammantagethögmed extremtorter en

långtidssjuka. Härdeblandförtidspensioneringtillförklaringñkant som
arbetslös-individensi frågatolkningsproblemdockgäller omsomsamma

handförstaikanske inteslårpåArbetslöshetenhetserfarenhet. orten
indirektkanförtidspensionsrisken,ökarfaktor menigenom somsom en

långtidssjuka.flerleder tillarbetslöshethögrollspela attgenom
betydelsehar någonintefaktorerprövadedetabellföljandeI somanges

långtidssjuka.deblandförtidspensioneradbliriskenrelativaför den att
sjukskrivning,långÄnnu ålder,högkonstateraintressant än attattmer

förtidspensionsriskenökarutbildninglågocharbetsmiljöbelastninghög
slår igenom.intefaktorervilkagranskalångtidssjuka ärbland de att som
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signifikanta faktorer för relativ risk bli förtidspensioneradTabell Icke11 att
långtidssjuka.bland de

Icke signifikanta faktorer Enkel oddskvot
SEIYrkesgrupp

Okvalñceradearbetare 1,4
Yrkesarbetare 0,9 ns
Lägretjänstemän 1,3
Mellantjänstemân 0,8 ns
Högretjänstemänoch företagareret legna
Riskbeteende
Inget l
Lågt 1,0 ns
Medel 0,8
Högt 0,7 *
Regionalarbetslöshet

ref1.0 l
1.0-l.9 0,9 ns
2.0-2.9 1,0 ns
3.0-3.9 1,0 ns
4.0 1,6
Diagnoskategori
Infektioner, 1,0tumörerm.m. ns
Psykiskabesvär 1,1 ns
Cirkulation, 1,1magem.m. nsRörelseorgan,muskler 1,1 ns
Olycksfall ref 1m.m.
Födelseland
Sverigeref l
Norden 0,9 ns
Ovriga länder 1,2 ns
Kön
Kvinnor ref 1
Män 1,1 ns

Yrkesgrupp har inte någon kontrollerad effekt både okvalificeradetrots att
arbetare och lägre tjänstemän har signifikant högre risktal i den enkla
jämförelsen. Detta dock med tidigareöverensstämmer resultat se bl.a.
Marklund 1992 och betyder bara yrkeseffekten redan har slagitatt
igenom i samband med den starka överrisk bli långtidssjuk finnsatt som
för dessa yrkesgrupper. Att riskbeteende inte har någon betydelse trots ett

samband innebäromvänt röker, brukar alkhol ochattsom personer som
inte faktiskmotionerar har lägre förtidspensionsrisk kan ocksåen ses som
resultat tidigare selektion till långvarigt sjuka. Det kanenav gruppen
naturligtvis också bero dessa sannolikt har överdödlig-att personer en
het därmed inte finnsoch i materialet. Effekterna dessutom mycketär
begränsade.
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visar resultatenarbetslöshetsetfarenhetindividernasgällerNär det egen
mångamedöverriskersignifikanta även extremtnågrainte gruppenom

docktidigarerelativ risk. Som nämnts ärhögrearbetslöshetsveckor har en
i många fallslår igenomintearbetslöshetserfarenheten atttillskälet att

inte formelltdärmedperioder ochlångaundervarit sjukaindividerna
arbetslösa.kunnat vara

olika diagnos-demellansignifikanta skillnadernågrainte finnsdetAtt
tidigaremedoch kvinnor överensstämmermellan mänellergrupperna

försiktig-vissdockbåda fallen bör1992. IMarklundbl.a.studier se en
ochmellanskillnaderna mäntillSkäletpåbjudas.i tolkningenhet att

i frågaskillnader t.ex.andrasmå kan berosåkvinnor att omär
för-könseffekten. Merdeså starkaarbetsmiljöbelastning är utatt tar

kvinnorför och ärmodeller mänprövasdäranalyserfinade separata
någrafinnasinte tycksdetfaktumgäller detNär detnödvändiga. att

kanskediagnoskategorierna kan detdenågonföröverrisker grovaav
faktiskadöljer deså desåkategorierna är attframförallt bero att grova

spelardet inteslutsatseninte kan drabetyder attDetsjukdomarna. att man
bli förtidspen-för riskenlångtidssjuk harsjukdom attvilkennågon roll en

sionerad.
nationalitet harfödelseland ellervarkenöverraskandenågotDet attär

förhöjdutanför NordenföddaharVisserligeneffekt.någon enpersoner
Materialsäkerställd.statistisktintedenförtidspensioneras, ärrisk att men

kontrolleradrelativt starkvisade1980-taletdelentidigarefrån den enav
kanundersökningi dennauteblirdenSkälen tilletnicitet.effekt attav

Å arbets-tidigaremångasådetfinns kansidan attflera. varaenavara
därmed intedeochförtidspensionbeviljatsharredan attkraftsinvandrare

Å nytillkomnaderimligtandra sidan ärmaterialet. anta atti attfinns med
på arbets-ininte kommerflyktingarfrämst utgörsinvandrarna avsom

långtids-deblandunderrepresenteradeocksådärmed ärochmarknaden
sjuka.

dominerandedetkanpraktiskt plan sägaoch attkonkretPâ manett mer
Marklundbl.a.forskning setidigaremedöverensstämmerintrycket

Ålder sjukskrivningens längd.vid sidanfaktornviktigasteden1992. är av
för ökning-viktigålderssammansättning ärbefolkningensbetyderDetta att

sjukperiodernasminskaföråtgärderförtidspensionering och attatten av
förtidspensionärer. Ana-antalethållaföreffektivalängd kan att nerevara

centrala.arbetsmiljöfaktorer ärochanställnings-vidarevisarlysen att
ålderexempelvis ärpåverkasamhälleligt lättare änEftersom dessa är att

åtgärdssynvinkel.också centralade ur
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De tendenser till försämring arbetsmiljön för vissaav grupper avkvinnor under det decennitetsenaste är oroande iäven detta avseende
Fritzell Lundberg 1994. Man måste räkna med förtidspensions-att
risken Ökar för de har ökande arbetsmiljöjbelastning.grupper som en Det
faktum arbetslösheten inteatt spelar roll kanskeär mindre förvånande
eftersom det här sigrör redan långtidssjuka.ärom personer Arbets-som
lösheten påverkar dock långtidssjukskrivningen och det finns därmed risk
arbetslöshetskostnaderna därmed delvis övervältras på sjukförsäkringen
och förtidspensioneringen. Som framgick visar också analysen detav sam-lade materialet det finns tendensatt till högre andel förtidspensione-en en
rade i kommuner med hög arbetslöshet och under år med högre arbetslös-
hetsnivå.

Yrkesförändringarnas betydelse för
förtidspensioneringarna 1988 och 1993

En aspekt på arbetsmarknadsförändringarannan och arbetslöshet i fråga
risk för förtidspensioneringom gäller de långsiktiga struktureffek-merÄr det såterna. människoratt arbetar inom vissa yrkesområdensom har

större risk förtidspensioneras Ären att än andra det så människoratt somarbetar i brancher på tillbakagångär harsom högre förtidpensione-en
ringsrisk än i växande brancherpersoner

I detta avsnitt redovisas data rörande 1988 och 1993 års samtliga
nyblivna förtidspensionärer. Tidigare har 1988 års förtidspensionärers
yrkesbakgrund kartlagts i till arbetsmiljökommissionensrapporten kart-
läggningsgrupp Höög Stattin 1989, SOU 1990:49. I forsknings-ett
projekt med inriktning studeras 1993 årssamma förtidspensionärernu där
också jämförelse kan göras meden materialet från 1988.

Det finns flera poänger med jämföra 1988att och 1993 års förtidspen-Årsionärer. 1988 rådde överhettning i den svenskaen ekonomin med låga
arbetslöshetstal i hela landet. En helt annorlunda situation förelåg 1993.
Då befann sig landet i djup lågkonjunktur meden mycket hög arbetslös-
het. Dessutom har det skett viktig förändring detnären gäller förtidspen-
sionsreglerna avskaffandetgenom rätten förtidspensionerasattav på grund

arbetsmarknadsskäl.av
Datamaterialen för 1988 års och 1993 års nyblivna förtidspensionärer ärlikartade. De innehåller information alla förtidspensionärer deom båda

åren, cirka 54 000 år 1988 och drygt 62 000 år 1993. Materialen är
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Riksförsäkringsverketsfrånregisterdatasamkörningarresultatet avav
bostadsräk-ochFolk-centralbyrânsStatistiskaochförtidspensionsregister

ochdiagnospensionstyp,individernsdataRFV kommerFrånningar. om
gällerdetNärinsamlade.bakgrundsocialochyrkedataSCBfrån är om

civilståndyrke,uppgifternadeförtidspensionärer är senaste omårs1993
rimligtDetförtidspensioneringen. är attår innanalltså1990,från treosv. förtidspensione-tillrelationilämpliga sättauppgifter är attdessaanta

arbetsmarknadenindividen lämnardå genomdeneftersomringen process
också datafinnsDetlângdragen. omrelativtförtidspensionering är

intekommerdessa att1980och1985årenföryrke menindivideras
för-allaomfattardatamaterialetEftersomsammanhang.i dettaanvändas
kanfelaktigheterförriskingenfinnsåren sombådadetidspensionärer

urvalsundersökningar.vidfalletvara ocksåingårförtidspensionerasriskenrelativaden attskattakunnaFör att
denurvalslumpmässigt sven-Detta utgörs ett urjämförelsematerial. avett
individer.00075omfattandeår16-65åldersintervalletibefolkningenska

undantagetförtidspensionärernaföruppgifterfinnsdessaFör somsamma
gällerdenmycket näraurvalet äriyrken somFördelningenRFV-data. av

kvalitet.godurvalet ärinnebärvilketbefolkningen att avhelaför
yrkenolikaiförändringenantalsmässigadenharanalysenföljandedenI

respektive1990yrkeiantaletmellan ettkvoten personeruttryckts som sjunkiti yrketanställdaantalet100 harunderstigerkvotdennaNär1975.
förgjordAnalysen separatär100.det överärvuxitdetmedan om

och män.kvinnor

antals-efterindeladeyrkenefterfördeladeförtidspensionärerårs199312Tabell relativålderskontrolleradProcent samt1990.och19:75mellanutvecklingmässig yrken.växandeärReferensgruppförtidspensioneras.risk att

KvinnorMänYrke RRFOBFTPRRFOBFTP

2,13,55,9l,546,455,590yrkenKrympande 1,338,144,30,933,628,190-110yrkenStabila 1,058,349,91,020,016,4110yrkenVäxande

100100100100Summa
26 074614253792722 835Antal

90-110,stabila90,krympandeklasser,iindeladeyrkena tretabellI är
110.växandedeoch

Sign0,000
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Av tabellen framgår majoritet deatt förtidspensioneradeen av männen
arbetade i krympande yrken 1993 medan bara tjugonde kvinna gjordevar
det. Samma förhållande gäller för befolkningen i Orsaken tillstort. det är
kvinnornas intåg arbetsmarknaden vilket skett på i alla yrkes-stort sett
områden. För såväl män kvinnor detär dock vanligaresom förtids-att
pensionärerna har arbetat i krympyrken vadän gäller för befolk-som
ningen. Att arbeta inom krympande yrken innebär för män överrisk påen
1,5 och för kvinnor 2,1, jämfört med dem arbetar i växande yrken.som

Strukturella förändringar arbetsmarknaden, här mätt yrkenssom
antalsmässiga förändring, tycks alltså ha betydelse för benägenheten att
förtidspensioneras i olika yrken. 1988 års undersökning visade emellertid

det svårtäratt renodla de strukturellaatt förändringarnas effekt från andra
faktorers påverkan Höög Stattin 1992. Så till exempel sammanfaller
ofta strukturella förändringar och arbetsmiljömässigt negativa egenskaper
i yrkena. Det har ofta varit de och slitsammatunga jobben försvunnitsom
när teknik har introducerats. Förtidspensionny blir lösning på problemen
med den övertalighet då uppkommer, vilket detsom gör svårt avgöraatt

det hälsoskälär eller svårigheter fåom befattningatt huvud-ären ny. som
orsak till pensioneringarna.

I förhållande till tidigare studier visar denna analys sambandetatt mellan
strukturförändringar och risk förtidspensionerasatt har blivit starkare i
synnerhet för kvinnor. I den undersökning genomfördes Berglind,som avTunevall och Solbrandt 1979 fanns inget sådant samband. Detta för-
klarades med kvinnornaatt expanderade helaöver arbetsmarknaden. I
undersökningen 1988 års förtidspensionärer Höögav Stattin 1992
förelåg dock samband också förett kvinnor. I denna undersökning för-
stärks den tendensen. Sambandet har blivit starkare.

Sammanfattning
Det har framgått ökningenatt antalet förtidspensionärer kan förklarasav
såväl med tendens till ökad generositet i socialförsäkringenen medsom
utstötningsfaktorer. Här har framförallt utstötningsfaktorerna berörts.
Förtidspensionering samvarierar på individnivå med yrkesförhållanden,
arbetsmiljöförhållanden och arbetslöshetserfarenhet. Det finns också
tydliga tecken arbetslöshet på denatt individen borort ökar risken för
förtidspensionering och att är sysselsatta i brancherpersoner som ärsompå tillbakagång har högre risk förtidspensioneras.en att Detta betyder att
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tenderarstrukturförändringar attkonjunkturförändringar pressasåväl som
individuelladenpåverkarfaktorerDetförtidspensionärer.antalet somupp

arbetslöshets-arbetsmiljö,dåligyrke,ålder,bl.a.förtidspensionsrisken är
individen bor.denpåarbetslöshetoch orterfarenhet
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Sverige har haft nedgång i arbetskraftsdeltagandet bland äldreen män,
framför allt i åldersgrupperna 55-64 år. Utvecklingen i Sverige inteär
unik. Jag skall här vissa huvuddragpresentera utvecklingen dels i deav
nordiska länderna, dels i fyra andra OECD-länder. De övriga länderna är
utvalda för perspektiv utvecklingen inomatt ett Norden förochge att
peka på några alternativa möjligheter till politik. Jämförelsen i tvågörs

Först jämförs utvecklingen isteg: de nordiska länderna. Därefter kontra-
utvecklingen i dessa ländersteras den i Frankrike, Nederländerna,mot

Japan och USA.
Figur och1 2 visar utvecklingen arbetskraftsdeltagandet bland imänav

åldern 60-64 och 55-59 i de fyra ländernanordiska För åldersgruppen
60-64 måste uppdelning igöras länder.tre Finland haren grupper av
lägst arbetskraftsdeltagande, Sverige och Norge högst. Nedgången har
också varit högre i Finland i de bådaän andra länderna. Finland införde
år 1971 med arbetslöshetspension.ett systern Lägsta åldern för kunnaatt
erhålla arbetslöshetspension har varierat mellan 55 och 60 år. Mellan åren
1970 och 1972 sjönk arbetskraftsdeltagandet bland finländska i åldernmän
60-64 från 67,0 till 60,8 Fram till år 1979 låg arbetskraftsdelta-procent.
gandet i Danmark bland i åldernmän 60-64 nivå i Norgesamma som
och Sverige. föllDet därefter år efter introduktionen efterlönenett av-

till nivå med tioän procentenheter underskrider denen svenskasom mer-
och norska.

Finland avviker också från de andra länderna vad gäller arbetskrafts-tre
deltagandet för i åldernmän 55-59 år. I Finland arbetskraftsdeltagan-var
det i denna åldersgrupp redan i början 1970-talet betydligt lägre i deänav
andra nordiska länderna och nedgången betydligt Arbetskraftsdelta-större.
gandet i Finland bland i åldernmän 55-59 i början 1990-talet 20var av
procentenheter lägre i övrigaän nordiska länder.

l Några jämförelser olika länder Guillemardär 1989 och 199laav och Rein
Jacobs 1993. En utförligare presentation de nordiska länderna finns iav

Wadensjö 1994.
2 Här kommer genomgåendeuppgifter andelen i arbetskraften redovisas.om att

Den relativa positionen mellan ländernapåverkas inte i någon avgörandeutsträckning
i stället andelensysselsatta befolkningen iom åldersgruppenskulle haav använts.
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ländernanordiskai60-64 år debland mänArbetskraftsdeltagande1Figur
1972-1993.
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För kvinnor i åldern 60-64 skiljer sig utvecklingen markant mellan de
nordiska länderna. I Norge och Sverige har andelen i arbetskraften konti-
nuerligt ökat fram till lågkonjunkturen i början 1990-talet, medanav
utvecklingen har gått i riktning i Danmarkmotsatt och Finland. Arbets-
kraftstalen skiljer sig markant mellan de bådanu länder. Igrupperna av
Finland förvärvsarbetar mindre 20än kvinnorna i dennaprocent ålders-av

Efterlön och arbetslöshetspensiongrupp. liksomär för männen viktiga
element i denna nedgång.

Bland kvinnor i åldern 55-59 finns tendens till stigande arbetskraftsen
deltagande i samtliga fyra länder även det har skett Stabiliseringom en
under lågkonjunkturen i början 1990-talet. Kvinnors allmänt stigandeav
arbetskraftsdeltagande har haft betydelsestörre än tendenserna till tidigt
utträde bland förvärvsarbetande. Trenden starkastär i Sverige och svagast
i Finland. Sverige och Finland hade år 1972 ungefär arbetskrafts-samma
deltagande i denna medan Sverige âr 1993 hade 15grupp procentenheter
högre arbetskraftsdeltagande Finland.än Kvinnor i Norge och Danmark
har ungefär arbetskraftsdeltagandenu i Finlandsamma i dennasom
åldersgrupp medan de båda länderna i början 1970-talet hadeav ett
betydligt lägre arbetskraftsdeltagande.

Figur 3 :arbetskraftsdeltagande bland kvinnor 60-64 år i de nordiska länderna
1972-1993.
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Not: Det finns brott i de statistiskaett seriernaför Sverige 1987.

OECD,labourFarm.Statistics197019900d119724992.FörDanmark



utträdeTidigt82 ur

ländernanordiskaår i de55-59kvinnorblandArbctskraftsdcltagandc4Figur
1972-1993.
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åldernibland mänarbetskraftsdeltagandet6 återgeroch5Figurerna
Länderna ärOECD-länder.andraår i fyra55-59 somrespektive60-64,

olikauppvisar mönster.deförutvalda atttidigare nämnts
i åldernsåvälarbetskraftsdeltagandehögtmyckethar mänJapanI ett

någotihögre60-64 det änäråldersgruppernabådaIålderni55-59 som
arbets-minskattilltendensfinns ingendetland ochindustrialiseratannat

perspek-internationelltockså iharoch NorgeSverige ettkraftsdeltagande.
nivån ärbland äldre män,arbetskraftsdeltagande menmycket högttiv

för-arbetskraftsdeltagandetjapanskaDet högai Japan.betydligt lägre än
social-frånpensionutgårTvärtompensionsålder.höginteklaras enav

förutsättningar ärvissaålderårsfrån 60redanförsäkringssystemet om
flesta hardeviktigareoch är65pensionsåldern attformellt äruppfyllda

Kimu-1992 och1992, TakayamaOkafrämst3 byggerJapanAvsnittet om
1994.m.fl.ra
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lägreän pensionsålder från sin livstidsanställningfen Denna pensions-
ålder teinen iär regel 55 eller 58 år. En pension utbetalas antingen- -

engångsbelopp ettett avgångsvederlagsom eller annuitet. Desom en
flesta väljer ersättningenatt ta ut engångsbelopp.ett Eftersom teinerz
fortsätter de flesta arbeta inte iatt befattning i företagmen samma samma

de tidigare arbetade Vanligasom lösningar är anställning iatt ta ett
dotterbolag eller underleverantör, företagen att starta ett medeget av-gångsvederlaget startkapital ocksåsom att anställningta imen deten ny
företag tidigare arbetat inom påman befattning ochmen nu meden annan
betydligt lägre lön. Det finns förmodligen flera faktorer bakom det mycket
höga arbetskraftsdeltagandet efter avslutad livstidsanställning. Låga
ersättningar inom socialförsäkrings- och avtalspensionssystemen för-är enklaringsfaktor. En andra faktor är slutar sin livstidsanställningatt personer
vid så låg ålder det går börjaen attpass arbetenatt och tredjenya enfaktor är företagen aktivt biståratt de anställda i hitta dessaatt arbe-nya

De låga lönerna förten. de arbetar efter teinen ökar möjligheternasom att
få arbeten.nya

Arbetskraftsdeltagandet bland i USAmän högtär i internationelltett
perspektiv nästan nivå i Norge Sverigeochsamma Nedgångensom-

arbetskraftsdeltagandet i USA harav varit gradvis liksom i Norge och
ÅlderspensionSverige. utgår i USA från 65 år med möjlighet fåatt enreducerad pension från 62 års ålder 80 full pensionprocent pensio-av om

börjar från 62 års ålder.tas Ennen ut andel arbetskraftenstor slutarav
emellertid sin fasta anställning före 65 år och många före 62 års ålder. En
viktig förklaring företagensär personalpolitik. Företagen söker ofta med
olika medel påverka de anställda sluta före 65 års ålder.att Ett medel är
företagens pensionsplaner. Företagspensionerna tidigare ofta kombi-var
nerade med obligatorisk mandatory pensionsålder.en Detta motverkas

lagstiftningen. Den lägsta obligatoriskanu av pensionsåldern höjdes från
65 till 70 år 1977 och sedan år 1986 obligatoriskär pensionsålder för-
bjuden så inär fåtal yrken. Företagenettsom uppnår i stället deatt an-ställda slutar före 65 års ålder utforma pensionssystemenattgenom så att
det blir fördelaktigtmest avgå vid viss ålderatt oftast vid 62 ien men-många fall så tidigt vid 55 års ålder i stället försom kvar.att stanna-Många går tidigt med eller företagspensionersom utan andra arbetentar

4 Regeringen har föreslagit förändring innebären pensionenreducerassom att
den börjar uppbäras före 65 årsom ålder. Reformen innehåller också andra förslag
syftar till senareläggasom att utträdet arbetslivet. Se Takayama 1994.ur5Avsnittet USA bygger främst Burkhauserom Quinn 1989, Shepphard

1991 Gustman,och Mitchell Steinmeier 1994.
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dettapåminnerDelvisjobs.bridgepensioneringenfram tillunder åren
inte harföretagenskillnad är attjapanska stordet systemet, enmenom

till demarbetenskaffagällervadrollaktiva att somnyasamma
pensioneras.

typisk förutveckling äruppvisarNederländernaochFrankrike somen
ålders-bådai deblandArbetskraftsdeltagandet mäniländer Europa.flera

i åldernNedgångendramatiskt.fallit55-59 har60-64 ochgrupperna
iänden störreFinland är ännuidensammaungefär55-59 är mensom

i dennafjärdedel männenMindre60-64 år. änåldernFinland i aven
ländernasför bådaFörklaringenarbetskraften. ärtillhöråldersgrupp nu

ersättningssystemen.utvecklingenisökafrämstdel att av
högamed ersätt-förtidspensionssystemhaftlängeharNederländerna ett

År arbetsmarknadsskältillträde beslutades1967och lätt attningsnivåer
hadeförtidspensionering. Dessutombeslutvidbeaktandeiskulle on1tas
frånarbetslösaäldreersättningstid förobegränsadlängeNederländerna

arbetslöshets-formpraktikeniarbetslöshetsförsäkringssystemet aven-
pension.

arbetsmarknaden. EnfrånutflödetdämpagjortsharförsökFlera att
genomfördes i slutetarbetslöshetsersättningsreglernaåtstramning avav

fortfarande mycket generösdockArbetslöshetsersättningen är1970-talet.
medjämförtersättningstid ävenersättningsnivåsåvälgällervad som

Äldre blirår57,5överSverige.ochDanmarkländer sompersonersom
fram till ålderspen-arbetslöshetsersättningpåräknaregelkan iarbetslösa

gjordes ârsocialförsäkringssystemetsioneringen.7 förändringEn större av
arbets-förtidspensioneringförreglernaförändringarinklusive1987 av

förtidspensioneringbeslutvidbeaktasinte längreskallmarknadsskäl om
detrestriktiva så växteblevtransfereringssystemenoffentligadeNär mer

medefter avtalföretagenEtt ärandra attfram systemi stället system.
prak-iSOPsocial plankallasvadetablerafackföreningarna somensom

socialförsäkrings-frånersättningarkombinationinnebärtiken aven
pensionsâldern.föreäldretill sägsföretagenfrånoch uppsomsystemet

mellanpensioneringtidigsektorsbaserade avtalandra ärEtt omsystem
ersättningenbetalaförspeciella fonderoch attarbetsmarknadens parter

etablerasbörjadeVUT-systemenVUT. Närålderspensioneringtillfram

1991, OECDBlomsmade Vroombygger° NederländernaAvsnittet om
1994.VroomTrommel de1993 och

jämförelseinnehåller7 1993HansenErikssonEinerhand, avnoggrannen
Nederländerna.Sverige ochi Danmark,arbetslöshetsersättningssystemen

1987 årspresentationdetaljerad44-47 för5 1990,de JongSe Aarts avens.
socialförsäkringssystemet.reform av
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arbetsmarknadens och speciella fonder förparter betala ersättningenatt
fram till ålderspensionering VUT. När VUT-systemen började etableras
år 1977 den lägsta åldern för ersättning i regel 63 ellervar 64 år denmen
har sedan sjunkit till 60 eller 61 år och i del fonder till så låg ålderen

55 år. Det uttalade syftet öka ungdomssysselsättningensom att ochvar
minska ungdomsarbetslösheten syfte inte uppnåtts.ett Systemen ärsom-
privata, baserade på avtal. Staten skall dock godkänna avtalen. Eventuellt
kan verka så arbetskraftsdeltagandetsystemet att gradvis krymper. En
nedgång i arbetskraftsdeltagandet leder via lägre skatteintäkter och högre
utgifter till arbetsgivaravgifterna höjsatt och arbetsgivarnas kostnader för
arbetskraft höjs. Det leder i sin till färre blirtur anställdaatt och att
arbetskraftsdeltagandet ytterligare sjunker. den Butter 1993 har gjort en
simuleringsmodell det nederländska socialförsäkringssystemetav som
denna resultat.typ av

Frankrikes har delvis haft likartad utveckling Nederländernaen som men
ersättningssystemen för de äldre lämnar arbetskraften har varit andrasom

arbetslöshetsersättning och sänkt ålder för ålderspension har varit de-
medlenviktigaste Redan år 1972 etablerades möjligheten för 60personer

år och äldre hade blivit arbetslösa uppsägningsom och betalatgenom
avgifter till arbetslöshetsförsäkringen minst 10 år få ersättningatt en om
70 tidigare lön fram tillprocent pensionsâldern. Ersättningenav kom från
arbetslöshetsförsäkringsfonden. Från år 1975 kunde i praktiken personer
vid uppsägning kombination olika ersättningar frångenom arbetslös-en av
hetsförsäkringsfonden få ersättning från 56 år och 3 månader fram till

Årålderspensionering vid 65 års ålder. 1977 vidgades tillsystemet att
också gälla själva sig.personer sagtsom uppÅr 1975 sänktes pensionsåldern i Frankrike till 60 års ålder för kropps-

Årarbetare med minst 40 års arbete. 1983 ändrades bestämmelserna så att
alla löntagare 60 år gamla med minst 37,5 arbetsâr fick tillrätt
ålderspension. Samtidigt infördes under två årett innebarsystem attsom

uppsägningar 55 årom och äldre kombineradesav personer med
anställning så kunde ersättning till de uppsagdaav utgå framyngre till
ålderspensionering vid 60 års ålder. Många lämnade arbetskraften på detta
sätt effekterna på ungdomssysselsättningen intemen de önskade. Sedanvar
år 1987 och i ökad utsträckning från år 1989 har flera åtgärder vidtagits
för minska det tidiga utträdetatt arbetslivet, bl.a. främjaur attgenom
deltidsarbete deltidspensionering framför heltidsutträdegenom för personeri åldersgrupperna Årnärmast under ordinarie pensionsålder. 1993 beslu-

° Framställningen bygger på Guillemard 1991 och Reday-Mulvey 1994.
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År 1993 beslu-pensionsålder.ordinarieundernärmaståldersgruppernai
arbets-ålder till 40årsfrån 60ålderspensionförhöja kravettades attom

tidigtfortsattEttönskade.blivit deintedockhar ännuEffekternaär.
arbetslöshetsersättnings-utnyttjandemedfrämstskettharutträde av

systemet.
medmisslyckatsförsökt ochFrankrike harochNederländerna enBåde

fåunderlätta för ungdomarnapensionering atttidigpolitik att genom
länderna.bådaförändrats ipolitikenharårendeUnderarbete. senaste

detgår inteutträdetidigt ännumotverka att seärSträvan menattnu
tydliga resultat.några

Japan,Frankrike,år i Japan,60-64bland mänArbetskraftsdeltagande5Figur
1972-1993.USAochNederländerna
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Figur 6 Arbetskraftsdeltagande bland män 55-59 är i Frankrike, Japan,
Nederländerna och USA 1972-1993.
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Not: Det finns brott i de statistiska serierna för Frankrike 1982 och for Nederländerna
1981 och 1987.

Källa: OECD, Labour Force Statistics 1970-1990 och 1972-1992.

Kvinnornas arbetskraftsdeltagande uppvisar delvis annorlundaett mönster
än männens i de fyra länderna. Se figur 7 och I åldern 60-64 finns det

tendenser till ökat arbetskraftsdeltagandetsvaga i Japan och USA och enmycket markant nedgång i Frankrike. Nedgången i Frankrike kan främst
hänföras till ändrad pensionsålder. Arbetskraftsdeltagandet är under hela
perioden mycket lågt i Nederländerna. Sverige och Norge har jämfört med
dessa länder högre arbetskraftstal medan Danmark och Finland har lägre
arbetskraftstal Japanän och USA högre Frankrikeän och Neder-men
länderna.

Bland kvinnor i åldern 55-59 finns det antingen stigandeett ellersvagt
för Frankrikes del relativt stabiltett arbetskraftsdeltagande. Den
allmänna uppgången i arbetskraftsdeltagande bland kvinnor uppväger attallt fler de yrkesverksamma pensionerasav tidigt. Jämfört med de
nordiska länderna arbetskraftsdeltagandetär i Nederländerna lågt.extremt
Flertalet gifta kvinnor fortfarandeär hemmafruar i Nederländerna. En viss
ökning arbetskraftsdeltagandet blandav gifta kvinnor i kohorter haryngre
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Arbetskrafts-55-59 år.i ålderndemblandgenomslagnågotfåttinteännu
Finland ochimed detjämförbartUSAoch är närmasti Japandeltagandet

arbetskraftsdeltagandethögstDanmark harocksåochSverigeNorge.
länder.industrialiseradealla55-59 åråldernikvinnorbland av

Ned-Frankrike, Japan,år i60-64kvinnorblandArbetskraftsdeltagandeFigur 7
1972-1993.USAocherländerna
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Figur 8 Arbetskraftsdeltagande bland kvinnor 55-59 år i Frankrike, Japan,
Nederländerna och USA 1972-1993.
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Fräákâké 777: Nêâêriánaema
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Not: Det finns brott i de statistiska seriernaför Frankrike 1982 föroch Nederländerna
1981 och 1987.

Källa: OECD, Labour Force Statistics 19704 990 och 1972-1992.

De gjorda jämförelserna pekar på de flestaovan ländernaatt har haft enkraftig nedgång i arbetskraftsdeltagandet bland äldre män skillna-attmen
derna är mycket mellan länderna.stora Jämförelsen pekar också på att
skillnader i utformning pensionssystemen, förekomsten och utform-av
ningen andra ersättningssystem âldersrelateradeav samt regler för upp-
sägning har betydelse för skillnader i utvecklingen mellan olika länder.

Jag vill här avslutningsvis framhäva två saker:

Det viktigtär inte bara påatt förtidspensionernaett systemse utan- -också andra inom socialförsäkringarnasystem och också olika typer avavtals- och företagsinitierade försäkringar. Avtalsförsäkringar kan för-
stärka eller motverka effekter förändringar inom avtalsförsäkringarna.av
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detNederländerna visar ärochFrankrike attbl.a.frånErfarenheterna2.
gåräldre. Detblandarbetskraftsdeltagandetinedgångvändasvårt att en

och sedanlágkonjuncturunderpensionsåldernsänkatillfälligtinte enatt
konjunkturuppgâng.under nästahöja denskalldethoppas attatt
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Långsiktig ökning förtidspensionsrisken.av

Debatten förtidspensioneringen har under 1990-taletsom första år i hög
grad varit fokuserad på den kraftiga ökningen 1992-1993. Aven preli-om
minära tal för 1994 talar för återgång till normala nivåeren är detmera
dock framhållavärt väl hänsynatt näratt till arbetskraftenstas ändrade
ålder- och könsstruktur har risken förtidspensionerasatt eller få sjukbi-
drag uppvisat långsiktigt ökande trend på 1,5en årprocent underca per
perioden 1971-1994 ñg 1. Därtill kommer kortvariga kraftigamera

Ökningenfluktuationer. fram till 1985 i hög grad koncentreradvar till
50över år. För kvinnorna påbörjadespersoner 1985 tydlig ökning ävenenÅri åldersgruppen 30-49 år. 1985-1993 fördubblades risken bland

kvinnor i denna åldersgrupp medan det bland inträffademännen kraftigen
ökning 1992-1993. I åldersgruppen 16-29 år skedde praktiskt ingataget

Årförändringar 1970-1992. 1993 inträffade dock kraftig Ökning påenÅrknappt 40 1994 har förtidspensionsriskenprocent. åter minskat mendet för tidigtär uttala sig åldersfördelningenatt detta år.om
Medan ökningen under 1980-talet särskilt uttalad för diagnoser inomvar

röreselseorganens sjukdomar har 1990-talets ökning i hög grad varit kon-
centrerad till psykiatriska diagnoser.

1990-talets ökande prevalens förtidspensioner minstav motsvarar likaen
minskningstor antalet långvarigt 1 år sjukskrivna.av Andelen sjuk-

bidrag de nybeviljade förmånerna har enligtav studie i Stockholms FKen
inte ökat Lagerdahl 1994.
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arbetskrafteni10.000fdrtiqspensionersjukbidragnybeviljade perAntalFigur 1
1990arbetskraftenmedAldersstandardiseratprel. som1971-1994enligt AKU

standard.
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Hälsoutvecklingen positiv för männen-
Ökningen förtidspensioner inte någonav motsvaras allmän försämringav

hälsoläget i befolkningen. Dödlighetenav i de yrkesverksamma åldrarna
har minskat dramatiskt sedan början 1980-talet och detsamma gällerav
vissa funktionsnedsättningar bl.a. rörelsehinder. Den självrapporterade
sjukligheten uppvisar splittratett mönster med tydligmera uppgången
under 1980-talet för nacke-skulderbesvär bland kvinnor ökningen som-dock kommit sig under 1990-talets första hälft.av Allergiska besvär är ensjukdomsgrupp ökar. Sammantagetannan har detta lett tillsom ökningen

antalet hälsovägda levnadsår förav männen under perioden 1975-1990
medan ökningen för kvinnor understannat 1980-talets hälft.av senare
Hälsoutvecklingen i huvudstadslänet har varit positivare iän övriga landet,
sannolikt till följd inflyttning relativt friska välutbildadeav en av personertill Stockholm tabell l.

Tabell 1 Antal hälsovägda år i åldern 16-64 år i Stockholms län och hela Sverige
1975-1990.

LÄNSTOCKHOLMS SVERIGE

Män Kvinnor Män Kvinnor

1975-1980 42,9 43,7 43,1 43,9
1981-1985 43,6 44,5 43,5 44,3
1986-1990 43,8 44,3 43,7 44,1

Källa: Socialstyrelsens Folkhälsorapport 1994.

Kvinnors försämrade arbetsmiljö

1980-talets ökning sjukfrånvaron koncentrerad tillav kvinnor och kanvar
i hög grad relateras till kvinnor upplevdeatt relativt försämrad arbets-en
miljö i ergonomiskt och psykosocialt hänseende, och sambandet mellanatt
arbetsmiljö och sjuklighet och mellan sjuklighet och sjukfrånvaro för-
stärktes för kvinnor se tabell 2. Under denna period ökade också andelen
sysselsatta de sig ha långvarig sjukdomav som uppgav med höggradigt
nedsatt arbetsförmåga. En ökad sysselsättning bland med nedsattpersoner



ejfekterArbetslöshetens98

faktor.viktigsåledessårbarhetökadochellerhälsa envar
1980-ökade underarbetenkrävandepsykosocialtmedkvinnorAndelen

prägladearbeteneffekternegativavisatharforskningMycket avtalet.
levaska kunnakontrollera hurmöjlighetersmåoch attkrav manhögaav Även arbetenkvinnor.blandökatharjobbDennatill kraven. typ avupp

arbetssitutionenpåverkamöjlighetermed attkravhöga storapräglade av
minskatsåledesharkravlågamedanställdaAndelenökat.har

tabell 3.se

helårsanställdaAndelarbetsmiljö.ochsjukdomlångvarigSjukfrånvaro,Tabell 2
arbetsförmåga ochnedsatthöggradigtochsjukdomlångvarigmedprocent,

år ochSjukfrånvaro dagararbetsmiljön.irisker pervissaförexponeradeandel
För-1986-1989ochtotalt.anställdablandochsjukaexponeradeblandanställd

1975-1976.sedan+-ändring

årSjukdagar%anställdaAndel per

+-1986-89+-1986-89

KVINNOR
+30,1123,5+2,16,5medsjukdLângv

arbetsförmåganeds
+6,333,1+13,341,5ställnarbOlämpl

+l2,346,4-3,210,3enfJäktigt 0
+5,128,2-12,246,8lära nytt

+4,224,0TOTALTKV

MÄN
-3,889,2+0,24,8medsjukdLângv

arbetsförmåganeds
-O,622,4+4,638,3ställnOlämpl arb

+3,127,6-2,48,7Jäktigt enf0
+3,424,0-23,234,9lära nytt

-0,916,2MÄN TOTALT

1993LäkartidningenVogel:Kindlund,Diderichsen,Källa:
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Tabell 3 Andel med höga krav och litet respektive beslutsutrymme.stort

Höga krav litet beslutsutrymme Höga krav beslutsutrymmestort- -Män Kvinnor Män Kvinnor

1981 11 15 22 16

1991 12 21 24 20

Källa: SOFILNU: Lundberg Fritzell red Vardagens villkor. 1994

Förtidspensionsrisken socialt starkt snedfördelad

Att ställningen på arbetsmarknaden har avgörande betydelse för riskenen
förtidspensionerasatt har belysts Staffan Marklunds analyserav

199394:SfU26. I studie intervjuatsen annan i SCB:sav personer som
ULF-undersökningar 1980-83 har risken under perioden 1981-89att bli
förtidspensionerad inom socialförsäkringen beräknats. Risken för lång-en
varigt arbetslös är förhöjdavsevärt jämfört med yrkesverksamma. Denna
skillnad särskiltär uttalad bland och kan även denyngre noteraman att
finns hälsotillstånd tabelloavsett 4. Om i stället för långvarigman
arbetslöshet vid intervjutillfállet frågar arbetslöshetserfarenhet under deom
föregående fem åren finner relativ risk 1,6 jämfört medman deen sominte varit arbetslösa. .Risken är kraftigtäven förhöjd bland invandrare.
Denna dockär för fler arbetsmiljöriskerutsattagrupp ofta under längre
perioder denän svenskfödda befolkningen.
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år25-64kvinnoroch1981-89. Mänförtidspensionför somRelativ riskTabell 4
Siffrorna1250.förtidspensioneradeAntal1980-83. angerULF-intervjuats

inklvariablertill övrigahänsynvariabel närvarje tasförORriskrelativ
ålder.

lángvLângvarigt45-64 âr25-44
sjukasjukaär

2,76,0sjukdomLångvarig --
1,82,01,92,6Utlandsfödd
1,91,41,51,6H6glesbygdNorra
1,61,61,62,2Frânskild

0,20,60,40,3tjm företagareHög +
1l11tjmmellanLägre +
2,01,61,91,7Arbetare
4,24,24,09,4Lângv arbetslösa

1994VardeKihlbom,Diderichsen,Källa:

Ökande förvärvs-befolkningenibesvärpsykiska utan

arbete

utvalda000 slumpmässigtpå 5Stockholms länfrånstudieaktuellEn
arbets-den högaeffektkraftigadenillustreraår kan20-64 sompersoner

Stockholmsohälsa och arbetepsykiskmellansambandetpålösheten har
befolk-i helapsykiska besvärmedAndelen1994.Folkhälsorapportläns

samtidigt1994,1990 ochmellanoförändrad somningen menär närmast
hem-arbetslösa,dvssysselsättningstårbefolkningenandelen utansomav
medandelengånger harökatharförtidspensioneradeoch trearbetande

står19940rd:Med andrakraftigt.ökati denna enpsykiska besvär grupp
År gällde det1990arbete.psykiska besvärhartredjedel de utansomav

besvärpsykiskaförekomstenfaktumtiondel. Detmindre attän aven
tillrörlighetenförtalabefolkningen kanarbetande attdenminskar bland
påavseendeselektiv medarbetslöshetfrån ärframföralltkanskeoch

alltfåttharpsykiska besvärmedmänniskordvsbesvär,psykiska att
konkurrensenhårdadenUtöverarbetslösheten.sig omsvårare att ta ur

spelasjukfrånvaro härförkostnadsansvarökadearbetsgivarnasjobben kan
långtidssjuk-förtidspensioneringenomfattandedenharDessutomin. av

talen.påverkatockså1992-93 säkertskrivna
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befolkningen år 1990Estimerade andelar procent 25-64 och 1994 iTabell 5 av
påfördelade psykiska besvär enl GHQ12 och ställning påStockholms län arbets-

marknaden.

1990 1994
Psyk besvärpsyk besvär psyk besvär Psyk besvär

1480 71 llI arbete
13i 5 1 5arbete

84 1685 15TOTALT

kraftigt återgångarbetslösa hinder förhälsa blandNedsatt
i arbete

inte särskiljatvå tvärsnittstudier och kan såledesOvanstående studie gäller
påhälsan och vad effektereffekter arbetslöshetenvad ärär somavsom

förbli arbetslös nedsatt psykisk hälsa.risken bli ochatt av
skiljer 1994 arbetslösa i Stock-analyseras vad deI tabell 6 ärsomsom

dessutom jämförsicke arbetslösa och deholms län från de är somsom
har återgått i arbete med de kvarvarit arbetslösa ärsom sommen nu

för hälsomässig selektion tillbaka i arbete.talararbetslösa. Resultaten en
finns starkt samband mellan6 i första kolumnen detTabell visar ettatt

invandrarskap och psykiska besvär. Bland dearbetslöshet och ungdom,
fler fler ensamboende,återgår det betydligti arbete är unga, mensom

psykisktfärre färre med nedsatt hälsa, s.k. nedsattinvandrare, och
välbefinnande.

psykiskt välbefinnande bland de arbets-finns många med nedsattAtt det
effekter det psykiska väl-arbetslöshetenslösa främst resultatär ett av

återgått i arbetebeñnnandet. Tabellen visar dock bland de äräven att som
effekt återgångenpsykiska besvär lågt somdet inte bara är utansom av

för visshälsovariabler, vilket talar selektion.andraäven
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arbetslösablindfaktorerolikaförutsattriskenrelativa att6Tabell Den vara
iåter ärarbetslösavaritbland deoch nummarbetslösaickemed somjämfört

övrigaOddskvoter närarbetslösa.kvarärdemedjämfört somarbete som
frånsignavvikerORattkonstanta.hållsfaktorer anger

Åter arbeteiArbetslös
Övriga Arbetslös

3,42,220-24 år
2,01,425-44 år
1,10,8Kvinna
0,72,0Utlandsfödd
1,61Ensamboende

0,51,0hälsotillståndNedsatt
0,62,3välbpsykiskNeds
0,81,1lederelleriVärk rygg

Summering
perio-underökande trendlångsiktigtvisarförtidspensionerasRisken enatt

anmärkningsvärtgick1992-1993ökningenkraftiga1971-1994. Denden
åldrarna.ilångt ner

ökandeklartvisarpsykosocialt,ochergonomisktkrav, enArbetslivets
lång-ochhälsaKvinnorsl980-talet.underkvinnorblandframförallttrend

förtidspensionsriskenochdetta ävennegativtpåverkatshartidsfrånvaro av
1985.efterkvinnorökade för yngre

påhälsamed nedsattandelökadförstärktessambandDessa enav
ochsjukdomlångvarigmedbefolkningenAndelenarbetsmarknaden. av

1980-taletunderökadei arbetearbetsförmåganedsatthöggradigt som var
1990-taletsmedochihadock vänttordeutvecklingDennatill 54 procent.

arbetslöshet.
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Förekomsten psykiska besvär i denav växande människorgruppen avutanför arbetsmarknaden har ökat kraftigt 1990-1994 enligt studie frånenStockholms län. Det beror dels fler människoratt fått psykiska besvär
långvarig arbetslöshet detav beror sannolikt ocksåmen på de haratt somhar psykiska besvär oavsett orsaken har fått allt svårare återgå iatt

arbete på grund dessa besvär. Arbetslivetsav ökade krav, konkurrensen
jobben och arbetsgivarnas ökadeom kostnader för sjukdom bland anställda

kan ha bidragit till detta. Detta försvårar på avgörandeett sätt
möjligheterna få ned arbetslöshetenatt och därmed ökas trycket
förtidspensionsinstrumentet.
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Diskussion

Lars-GunnarAlbåge: Vi fortsätter våra överläggningar med diskussion,nu
frågor och genomlysningsvar olika aspekter.av

Jan-Åke Brorsson: De frågor har ställts berör isom områden.stort sett tre
Det första gäller ersättningsnivåernas betydelse. Owe Larsson tog upp enfråga förtidspensioneringenatt ökarom grundval förändringar iav
regelverket. Nu har det skett negativa förändringar införandetgenom avkarensdag och sänkta nivåer Kan då inte förvänta sigosv. man motsatt
effekt, dvs. förtidspensioneringenatt minskar Eller medför riksdagens
beslut förtidspensioneringenatt bara ökar

Det andra området handlar rehabiliteringen och rehabiliteringensom
effekter.

Det tredje området berör helheten och kopplingen detnär gäller sjukför-
säkring, förtidspensionering, avtalsförsäkringar arbetslöshetsersätt-samt
ningen och arbetsmarknadspolitiken. Det handlar arbetsförmåge-om
diskussionen, sjukdomsbegreppen osv.

Dessa deär huvudområdena. Sedantre finns det dessutom antalett
frågor där efterlyser förslag till åtgärder. Hurman skall jobba vidaremanpå detta Vilka saker skall ita tagman

Vi kan börja med dessa grundfrågor. Jag föreslår ägnaratt ettossi ochtema börjartaget med Oweatt Larssons fråga ersättnings-om
villkoren och ersättningsnivåerna.

Eskil Wadensjö: Två frågorna hänger mycketav nära Jag skallsamman.
beröra den första frågan, jag kommer även påmen den tredjenog
frågan. Den första frågan handlade ersåttningsnivåerna och villkorom och
hur dessa påverkar i båda riktningarna.
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flerblirhöjs,ersättningsnivâernavisar närundersökningar attGjorda
för-ochigenomsloghandefterATP-systemetNärförtidspensionerade.

förtidspensionerade.antalstörreblevhögre, ettblevtidspensionerna
1974 och1972,1970,årenreformertillgänglighetenOckså när genom

detuppenbartDet attärförtidspensioneringen.ökadegjordes större1976
självaindividerna taralltid ärinte somdetsamband, ävenfinns omett

iförtidspensioneringanvändsOfta sam-förtidspensionering.tillinitiativ
kaninflytandeDenna mani företagen. typomstruktureringar avmedband

förtids-flerblir detgenerösare, somGörsland. systemetefterlandise
pensioneras.

andraförändringarvidhändervadsigfrågakan somSedan man blirersättningenhöjs,ersättningarolikaför omåldernhållet, t.ex. om såSverigei ännuärErfarenheternauteslutsvissa osv.lägre, grupperom förtidspensionerings-inedskärningarnamedochiså attintelänge stora
andraieffekter systern,kunnatharVinyligen.såskett seharsystemet förtids-Mensnabbt.uppståtthardedärsjukersättningssystemet,såsom

långsamma.ärpensioneringssystem
ieffekterna motsattochoptimistiska atttroalltförinteskallVi vara

andrapåtyderländer attandrafrånErfarenheternablirriktning stora.
blirersättningsnivåernaOmstället.iingårersättningssystemtyper av omstruktureringar,störrevillde göranärföretagen,kanskeläggerlägre,

erfaren-dessaJagnedgången. attför trorkompenseraförtill litet attextra
del.vårförocksågällerländerandrafrånheter

baraellerförtidspensioneringssystemetpåbarainteskallMan se
sammantaget.helaskall systemetsocialförsäkringarna, seutan man

tilltillbakakommavifår senare.detMen

med ersätt-dettakommenteraviljagrandlitetskulleBerglind: JagHans
sadeEskilpåverka. attkan manförändringar omoch hurningssystemet

skallMenförtidspensionerade.flerblir det mangenerösare,bidragengör
tillkommeroftaersättningssystemetiförändringarnabortglömmainte att

Föränd-arbetsmarknaden.frånfolkhjälpaförsöka utskallföratt man kanske ärdeöverströmning, äventillorsakinte omsigi ärringarna nog
hittamåsteoftaväldigtligger attBakom mandel.visstillbidragande en

blivithar utandehandkunna somför personertanågot sätt ompå att
luften.gripnabara ärintereformernaframhålla urvill attgärnaJagjobb.

det1970liberalisering ârgenomförde varochreformerade enNär man intefickMänniskorsig.klarasvårthadefolk attanledningmed attav
väldigtdethadefriställdablivithadedemmångaochjobb, somav

knapert.
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Stajfan Marklund: Ett akut problem i Sverige i dag är aldrigatt man
kommer kunna på frågan.att Politikerna harsvara ändrat alldeles för
många regler samtidigt. Det betyder inte kan avläsaatt på förtids-man
pensionsnivân vad är enskild effekt varje åtgärd.som Detav somHannelotte i sin presentation inne på ocksåär viktigt komma ihåg,var att
dvs. åtgärd kan slåatt olika håll. Jag skallsamma några exempel.ge

Arbetsrehabilitering i anslutning till arbetsplatsen reformerades år 1992.
I det beslutet ingick arbetsrehabiliteringsåtgärdernaatt skulle koncentreras
på de potentiellt arbetsföra. Det låter någonting positivt, och detsom är
det väl också i Men problemetstort sett. är då ökar förtids-att man
pensionsrisken för de icke-potentiellt arbetsföra. Den åtgärden kan alltså
slå precis hur helst. Man kan inte förutse densom positivär ellerom
negativ.

Detsamma gäller för kompensationsniván i sjukförsäkringen, ocksåsom
hänger ihop med detta. Kompensationsnivân i sjukförsäkringen har
sänkts samtidigt det har blivit prövningsom stramare tillrättenen av
sjukpenning. Detta betyder generositetsresonemanget skall gällaom att- -vi långsiktigt skall få förtidspensionsnivân. Men det intener är alldeles
säkert. Kortsiktigt detär rimligt det leder tillatt anta höjdatt förtids-en
pensionsnivå, eftersom pensionsnivân inte förändras samtidigt.

Med dessa exempel ville jag bara illustrera det oerhörtär kompliceratatt
huravgöra åtgärdernaatt slår. Ni skall misstro varje politiker sägersom

med enkel åtgärdatt kan sänka förtidspensionsnivân.man en Antingen
det någon ellerpoppar också slår självaupp annanstans åtgärden litet

blint.

Antoinette Hetzler: Jag vill ansluta mig till det Hans Berglind sade.som
Det finns vanligtvis uppdämt behov innanett det sker förändring. Minaen
undersökningar förtidspensionering jag har gjortom sedan slutetsom av1970-talet visar klart det sigröratt administrativt beslutett försäk-om avringskassan. Cirka 85-90 ansöker inte förtidspension.procent De försom

tillöver förtidspension efter lång tids sjukskrivning. Det fortfarandeen är
billigare med förtidspension än med långtidssjukskrivning. Det alltsåär
inte så ofta individen initiativ till förtidspensioneringsom tar jämfört med
hur det i andraär system.

Finn Diderichsen: Mycket den forskning har redovisats i dagav visarsom
väldigt tydligt den grundläggande drivkraftenatt i förtidspensionsutveck-
lingen deär strukturella förändringarna i arbetslivet. Om viss andelen avbefolkningen inte fulltär friska och inte attraktiva på arbetsmarknaden och
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förmindreblir öppetochkravenskärpersuccessivtarbetslivetom
på något sätt.detta hanterasmåstearbetsförmåga,nedsattmedmänniskor

ersättnings-sänkerellerhöjersocialförsäkringssystemnågotiOm man
detfrånförskjutsproblemettillalltframför enaattdettaledernivåerna,
bakommekanismengrundläggandedenmedanandratill detområdet

påverkas.inteutvecklingen

företagsnivå.påfungerarhurpåbörMan systemenWadensjö:Eskil se
förtids-haregenföretagareochhemarbetandedärfallfinnsDet

fastmeddelsförtidspensionerashuvudsakligen personerpensionerats, men
tillmåsteManarbetslösa.delssjukskrivnavarit seharanställning som

förtidspensions-Omkostnader.totalaochbeslutssituationtotalaföretagens
företagenförbilligareockså attblir det ge enblir högre,ersättningen

Ärarbetskraften. ersätt-lämnartill dekompensationfullgod sompersoner
påverkadå kanvilketföretagen,fördyrareblir detningsnivån lägre,

besluten.
har hämtatJagjämförelser.olikavidläramycket typerfinnsDet att av

iarbetsmarknadenutträdeTidigttitelnharbokfrån urdelhel somenen
därochmånader, görsnågrakommerländerna. Den utnordiskade om

länder.olikamellanjämförelser
Udde-Sverigeitvånedläggningen ettjämförsBland varv,avannat -

vidnedladesHelsingörsDanmarkioch somvarvvallavarvet ett --- relativtbit ifrånliggerBådaarbetsmarknadslägen. orterna enlikartade
resultatetkanManKöpenhamn. attrespektive avGöteborg sestäder,stora
tillämpats.harpolitikvilkenberoende typ somnedläggningarna är avav

arbetskraften. Iäldreår och58allalämnadeSverigeI som varpersoner
58 åröverdeandelbetydande varfick personer somDanmark aven

år5850 ochmellandeandelmycketEn vararbete. somstor av
sigrördemedan detSverige,iarbeteskyddatolikatillöverfördes typer av

modellendanskamed dennegativaDetDanmark. varifärrebetydligtom
igick58 årelleroch 58 år över ut50mellandemmånga som varatt av

på den öppnasysselsättningflerasåledesfickDanmarkIarbetslöshet.
Iarbetslösa.blevflerbetydligtsamtidigtarbetsmarknaden personersom

med de bestäm-ochiarbetslösblev58 åringen överdetSverige somvar
arbets-gick viademinräknatinteDå harhär.finns sommelser mansom

arbetsmarknadsskäl.förtidspensioneringtilllöshetsersättning av
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Man skall på hur är utformade.se systemen De har olika typer aveffekter. Inför kommerett system, bådeman och företagpersoner attÄndrasefter detagera systemet. kommersystemet, de påatt agera ett
sätt.annat

Jan-Åke Brorsson: Jag vill ställa kompletterande fråga tillen Eskil. I
Danmark detär arbetslöshetsförsäkringen fångar den härsom upp typenproblem medan det i Sverigeav förtidspensioneringen.är Du sade detattmånga i Sverige lämnadevar arbetsmarknaden.som Men i Danmark varde också blev arbetslösa. I detpersoner danskasom gårsystemet manarbetslös några år, och sedan kommer Äveni efterlönesystem.överman
där kommer alltså bort från arbetsmarknaden.man

Eskil Wadensjö. För många dessa arbetslösa detärav så, de i prak-att
tiken arbetslösaär fram till dess de får vanligatt ålderspension vid 65 års
ålder. Arbetslöshetsförsäkringen kan för närvararande gälla i 7,5 år i
Danmark, vilket innebär att 58 årär kanom arbetslösman framman
till âlderspensioneringen. Arbetslöshetsersättningen ocksåär ofta gynnsam-efterlönernaän vid den tidigamare pensioneringen. Man väljer därför attarbetslös tiden I Danmarkvara gickut. del till ordinarie arbetenen utan-för Helsingörsvarvet och del fick ersättningen arbetslöshets-genom

I Sverige gicksystemet. huvuddelen via förtidspensionssystemet. Det visar
de institutioneratt har bestämmersom man hamnar.var personerna

Lars-Gunnar Albâge: Jag vill ställa kompletterande fråga tillen EskilÄrWadensjö. 1980 gick 2 arbetskraftenprocent i förtidspensionav och år
1990 siffran 7,3 Vadvar betyderprocent. denna förskjutning för ett sam-hälles ekonomi och för den aktiva befolkningen

Eskil Wadensjö. Om har offentligastörre utgifterman och transfereringar
måste detta rimligen finansieras, även kan ha kortsiktigaom man under-
skott. Det innebär skatter ochatt avgifter måste höjas, vilket medför attarbetskraftskostnaderna stiger. Den här ersättningssystemtypen lederav
till andra får betala,att vilket i sin kan innebäratur ytterligare problem

arbetskraften blirgenom att dyrare och arbetsgivaravgifternaattgenom
ökar. Detta pensionera bortatt arbetslösheten eller olika kohorter alltsåär
ingen lätt lösning.

Lars-Gunnar Albáge: Då går över till det andra huvudområdet,
nämligen rehabilitering.



Diskussion110

detalltså sättet attotydlig. Det ärvaritvisstharMarklund: JagStaffan
rehabiliteringeffektengällerdet avfinns när avmaterialsvenskadet som

förtidspensionerade,blirderiskenochlångtidssjuka attärsompersoner rehabili-fåttharDedystra.ganskaentydigt ärhelt somresultatenvisar att
med demjämförtförtidspensionutsträckningi störrebarafår intetering

Juvärre.förhållandena ännuär merrehabilitering,fått utanharintesom förtidspesione-förriskenärdesto störrefår,rehabilitering personensom
rehabiliteringsåtgärder närinenkelt inteheltFörsäkringskassan sätterring.

godharochbenbrott prognos.enkla annatgäller somdet
mycket.sig såbekymrabehöverintesägamening kan attI manmanen miss-enligtuppbyggtrehabiliteringssystemetsidan ärandraåMen

åtgärder närmarelindrigamed utanbörjardvs.lyckandeprincipen, man
Manmisslyckande.varjeefterinsatsernaSedansortering. upptrappar man

telefonsamtal. I nästa stegkontakt ettenkel t.ex.med genomprövar en
ellerarbetsgivarenmedkontaktbetydakanåtgärdinsätter somenman Detfortsätterdet sättetochläkaren man.sjukskrivandemed den

misslyckatsharefter dettidåtgärder attöverfler manblirdetbetyder att
åtgärderna.tidigaremed de

minEnligtområden.rad olikalikartadevaritharFörhållandena en
vändamåsteJag uppattbrainget trordetta mansystem.uppfattning är

enkeltheltmåsteManrehabiliteringen.iochhelapå det sorteraoch ner skall sättasrehabiliteringvilkenkriterier och somtypförsig avbestämma
rehabi-bättre änrehabilitering ärtidigare senAllagång. attmed vetin en

Manomedelbart.ganskarehabiliteringenföljamåsteManlitering. upp
förupptrappningsstrategiochmisslyckande- somdenhaintealltsåkan

misslyck-tillbaralederDenhuvudstrategin.förefallernärvarande att vara
resultatet.blireländigtdestoin,sätts merJuanden. somresursermer

bra.intedetOch är

Siffrorna ärbedömning.StaffansiinstämmerJagDiderichsen:Finn
kunnaskulleManresultat.rehabiliteringensgällerdetnärdystraganska

rehabili-denframför alltgällerdettasägahela attdetmodifiera attgenom
fysio-ochmedicinskakoncentreradvaritharhuvudsakitering, som

harinsatserexempelpositivafåfinns somDetinsatser.terapeutiska
situationergällerarbetsplats. Detpatientensmedsamarbeteigjorts nära

individ.dennatillbakafåviljapositivhaft atthararbetsgivarendär en
vilket kan harehabiliteringsansvar,utökatarbetsgivarengivithar ettMan

sjukfrånvaron.förkostnadernaökat
på sätt rättanförandemitti etttaladejagförändringar varDe omsom

blivitställetdet iharNuarbetslöshet.högnågonfannsintedettänkta när
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den effekten arbetsgivarensatt motiv anställa människoratt med något
nedsatt hälsa har starkt försvagats i och med, detta förbundetatt ärnumed högre kostnader vadän det tidigare. Därför har möjlighetenvar för
människor med dålig hälsa komma tillbakaatt från arbetslöshet
försämrats.

Hans Berglind: Jag vill bidragandeta orsak tillupp en det inte haratt
fungerat så bra med rehabilitering. Det är många har sinasattsomförhoppningar till aktiv rehabiliteringatt skall bidraen till minskaattförtidspensionering och utslagning. Man måste komma ihåg det iatt stor
utsträckning har hängt försäkringskassan. Försäkringskassan har haft

uppgift samordna rehabilitering.attsom
Tidigare i år kom det från Riksrevisionsverketrapporten harsomrubriken; Att återupprätta försäkringskassans rehabiliteringsverk-om-

samhet. Angående försäkringskassans insatser påpekas i den rapporten attRRV har uppfattat verksamhetenatt grundas på förmågan göraatt
professionella bedömningar. Det handlar bl.a. göra bedömningarattom avolika funktionshinder,typer välja och bedömaav olika åtgärdertyper avoch rehabiliteringsprogram samordnasamt att kontaktnätett olikaavaktörer ibland har motstridiga intressen.som Dessutom ingår följaatt uppaktivitet pågår under relativt lång tidsom och bedömaen att resultatet avolika åtgärder.

Detta ställer höga krav den personal jobbar försäkringskassan.som
Det är nödvändigt konstateranog att hittills inteatt har haft till-man enräckligt god utbildning för göra professionellaatt bedömningar. Här i
Stockholm det 6är försäkringskassansprocent anställdaav har akade-sommisk utbildning. Jag det väldigttror äratt viktigt höjeratt denmanprofessionella kompetensen hos denna personal. Den kan igrupp dags-av
läget inte betraktas riktigt professionell, och detsom inteär personalens
fel. Den gör väldigt fint jobbett med tanke den bakgrund desom an-ställda har. Men det skulle behövas ordentlig utbildning, inte baraen för
försäkringskassans handläggare också för demutan jobbar med reha-sombilitering och rehabiliteringsplaner på olika företag och arbetsplatser,
någonting uppenbarligen inte fungerar.som Detta gäller också för dem

jobbar inom AMI ochsom AMU och olika håll inom samhälls-
apparaten.

Jag har deltagit i den tidens diskussion därsenaste det har gällt till-att
skapa grundutbildning där bådeen samhällsvetenskapliga och medicinska
kunskaper skulle kunna kombineras. På sikt skulle då förbättra reha-manbiliteringsmöjligheterna. Man kan inte lösa problemet heltnog och hållet,
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borde debidrag. Dettaviktigtändåskulleutbildning ettsådan varaenmen
härDenfunderare över. typensig avbeslutsfattarnapolitiska ta en

vidta.omöjligainteåtgärder attär

rehabilitering,ochförsäkringskassanskall talaJagHetzler:Antoinette om
rehabilite-medarbetarArbetslivsfondenocksåjagvill sägaförst attmen

verk-fondensutvärderingiinvolveradnärvarandeför avJagring. är en
kunnatföretag harefterföretaggått igenom se,har manNärsamhet. man

åtgärder ochförebyggandemedarbetavilligamycket attföretagen äratt
allt harföretagrehabilitering. De trotsmedarbeta somvilligamindre att

få in detförsöktrehabilitering harindividuell att som entillpositivavarit
marknadsföring.ochPRderasdel av

harsjukfall därlånga500 sett12undersökning mangjortsharDet aven
defick justeffekt. Manvilkenmedochrehabiliteringfickvilka som

användes hurmåttstockSomtaladeMarklundStaffanresultat om.som
återgickrehabiliteringsåtgärderföremål förblivit somdemmånga somav

mindretill arbeteåtergå ärskallför omSannolikheten attarbete.till man
rehabilitering.genomgåttharman

tillåtergåskalldemförrehabilitering vetmedarbeta mankan somMan
gjort.intedet harMensjukskrivningstider.minska manförarbete att

dock intesvåra fallmycketförrehabiliteringhar använtFörsäkringskassan
Problemetpensionsfall. ärklara attklassificeratsharfallför de somsom

haft deninte hellerFörsäkringskassan harfall.identifierasvårtdet är att
skallför demanvändasskallrehabiliteringmålsättningen somatt

sjukskrivningstiden.nedbringasyfteitill arbetetillbaka att
försäkrings-rehabiliteringsåtgärderdekritikocksåfinns somDet moten

viihågvi kommamåstepåpekade attHansSomsiganvänderkassan av.
inteFolkrehabiliteringsverksamhet. ärbörjanibara är en nyavnu

rehabiliterings-medföretagen ärklartintestårDetutbildade. att
skallOmåtgärder.rutinisering t.ex.lättfårMan mansatsningen. aven

förfinns det interyggterapierolika utrymmetillmångasåså ochskicka
ochrehabiliteringstänkandetförnyatidenhelamåsteMannågonting annat.

kritisk.vara
deEfterrehabiliteringsklienter.blir attmänniskorsak ärEn attannan

skickasförr ellerderiskenåtgärd är attgenomgått stor senarehar en
rehabilite-medmeningenintekanDetnågontingtillvidare annat. vara

ringen.
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Anledningen till de såän länge negativa resultaten är blandningnog endessa olika faktorer. Manav har valt fel Man har brutaliserat åt-grupp.
gärderna. Företagen inteär speciellt intresserade rehabilitering ochav
ibland blir det rundgång i hela systemet.

Staffan Marklund: Jag känner behov klargöra läget. Detatt politisktav är
väldigt problematiskt. Det finns lagstiftningen varje tvivelutomsom
förelägger arbetsgivarna rehabiliteringsansvar.ett Enbart mellan 10

och 20procent arbetsgivarnaprocent behagarav bry sigatt dennaomlagstiftning. Det står helt klart, vilket också har visats mängdergenom avundersökningar.
Det riktigtär Antoinette säger, det finnssom någraatt duktiga arbets-

givare har gjort mycket fina insatser.som Den slutsats kan drasom mandetta är arbetsgivarenav att sköter rehabiliteringenom mycket bra, då
fungerar den också. Om företagen anstränger sig, ochsatsar resurser tarin de långtidssjuka i arbete, så fungerar det. Men mycket majoritetstoren

Sveriges arbetsgivare har antingenav inte läst lagen eller aldrig bekymrat
sig den. Det finns ingentingom tyder det har skettsom att enförändring i form ökning arbetsgivarnas intressenav en av rehabili-attav

folk,tera tvärtom.
Detta också juridisktär problematiskt. Varför skall ha sådana lagarman

Det är ungefär med lagen röd gubbe. Detsom ingenärom bryr sigsom
den, och då kan likaom gärna bort den. Ellerta ocksåman får skapaman
sanktions- ellerett vilketmorotssystem bästär jag inte. Ettvetsom- avskälen till den negativa utvecklingen är arbetsgivarna inteatt bryr sig. De

skall alltså inom 14 dagar upprätta rehabiliteringsutredning. Sedanen skall
de tillsammans med försäkringskassan komma överens rehabilite-om enringsplan. Men så sker inte.

Man kan naturligtvis införa sanktioner, dvs. bötfälla arbetsgivarna. Eller
också kan införa morötter och betala arbetsgivarnaman någon tusenlapp

rehabiliteringsplan. Detper är så tänker i dag, och detman är väl inte
alldeles Vilketorimligt. väljeränsystem använda kan detman att välvaraanvända pengar.

Även de inte majoritetenutgörom rehabiliteringsfallen finns detav
också inte har någon arbetsgivare.personer som Antingen har de aldrig
haft någon arbetsgivare eller också deär arbetslösa i samband med sjuk-
skrivning. I realiteten har de alltså ingen arbetsgivare någottarsom

Enligt min uppfattningansvar. har glömt bort denna Vemman grupp. tarrehabiliteringsansvaret för reell arbetsgivareutanpersoner Här behövs enbättre kontroll, rehabiliteringtrorom att kan fungera.man nu
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gällerdetaktörerflera närfinnsdetuppenbartDet är attForsberg:Anders
arbets-intresseradsärskiltsammanhageti det avJagrehabiliteringen. är

Sverigebåde iforskarkontakter,radNi harroll.marknadspolitikens en
har prövatförsök därintressantanågratipsHar manutomlands.och

rehabiliteringenroll iarbetsmarknadspolitikensfrågaiidéer omnya

kassa-utbildningen defråganvillJagEkman: avMargaretha ta omupp
försäk-framförde,BerglindHans attdettillanknytaochanställda som
utbild-behövaskulle typrehabiliterarna,ringskasseanställda, avannanen

arbetsförmed-påarbetardeskulleutbildningSamma somning. typ av
med. EnförseskunnavårdcentralernaochAMI ävenpålingar, nog

felfinneri-ellerminimidoktorertillutbildasintedessadockönskan är att
personal.

tendensfunnitsdet attkassafolk harutbildathartidigare enNär man
sysslarmångatillräckligtfinnsDetsjukdomslära.personalen somlärman

ianalysSammasjukdomen.synliggöra mansomdvs.delen,denmed att
ställetijagönskartillkortakommanden attpatientens mandag ägnar

hurinriktasborde tarUtbildningen manpatientensägnade resurser.
förbådeeffektdirektskulleDetrestarbetsförmågan. osstill ge envara

de harblidå självaskulle attDe enenskilda varseför deoch personerna.
eftersynnerhetiglömt,gånger harmångavilketrestarbetsförmåga, man

rehabilitering.lången
grundutbildning är attrehabiliterarnaeffekttredjeEn att sammageav

intern-Med denmyndigheterna.olikademellanskulle kunnaman
vid denlivegensåblir sägaifinns dag egnaattutbildning mansom

inverkardetmyndighetslojal. Jagväldigt tror attocksåochmyndigheten
ifrågasättavågarinte systemet.utvecklingen atthämmande att man

detbristermycket närdetfinns rättpanelen sägerSomNilsson:Carina
sanktioner,taladeManrehabilitering. t.ex.möjligheten omgäller att ge

sigfrågaocksåkangång. Menpåsådantdel omväloch det manär en
risktill denförhållandeinågorlundagörs somrehabiliteringsinsatserna

långtidssjuk-Jagförtidspensionärer.bli vet attlöperolika attgrupper
vad männenräknati kronor änrehabiliteringmindrefårkvinnorskrivna

gälltdet harriskgrupp närvarittidigarefalli allahar storKvinnorfår. en
någontingkanskekan sägaKindlundHannelotteförtidspensionering. om

justinsatsernainrikta motKanutvecklingen är merahur mannu.
varithittills hardethurjämfört medinsatsernadeutökaochkvinnorna
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Hans Hjortzberg-Nordlund: Jag är docent i socialmedicin, förtroendeöver-
läkare i Göteborg och riksdagsman. Jag påanser att arbets-nog angreppengivarna litetär orättvisa. De arbetsgivare har ha handsom attresurser omrehabiliteringen oftastgör så de kan. Ettgott problemstort är arbets-att
uppgifterna inom den svenska smáföretagsamheten är väldigt likartade.
Det därförär väldigt svårt omplacera folk inomatt branschföretag. Så fort

lämnar företaget finns detman väldigt dåligt utbyggda möjligheter fåattfolk placerade, även det har annorlunda här,om sagts vilket jag inte alls
håller med Slutplaceringen efter rehabiliteringenom. är mycket viktigenpunkt, där vi i dag i saknarstort sett resurser.

När det gäller utbildningen inom försäkringskassan är det riktigt detattdär finns mycket få akademiker. Det sigrör socionomer och enstakaom
jurister, det kanskeär inte alltidmen de utbildadeär i terapi. Där-som

har alla försäkringskassoremot i Riksförsäkringsverkets regi fått utom-
ordentligt vidsträckt internutbildning ungefär sätt bankernasamma somhar. Personalen alltsåär inte dåligt utbildad, visst kan det bli bättre.men

Alf Eckerhall: När mäter kvalitet brukarman ha någontingman attjämföra med. Alla här har uttalat sig rehabiliteringsom fördömandeärom
denär har talat kvalitet, jag uppfattade detom helaom rått, detta trots attdet finns väl utbyggd hälsovård i värt landen saknar motstycke i desom

flesta andra länder. Det finns företagshälsovård i företagenen såvittsomjag saknarvet motstycke i något land. Det finnsannat skydds-enorganisation också fungerar väldigtsom väl. Försäkringskassorna har
tilldelats särskilda medel i flera omgångar, 500 miljoner och 700 miljoner.
Man har också fått bestämma över del Dagmarpengarna.en av

Vad detär för goda exempel jämför med och visom borde lärasom
ninär betygsättninggöross av er

Eskil Wadensjä: Jag kan inte för rehabiliteringensvara påutan merAnders Forsbergs fråga utvärderingsforskning detom när gäller rehabilite-
ringar. För min del handlar det då ekonomiska utvärderingar.om Det
finns egentligen mycket litet forskning på det breda området arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder för arbetshandikappade.

Det har gjorts del utvärderingar internationellten det vi skulleav somkunna kalla för lönebidragsersättning. Det finns mångarätt studier från
USA gjordes för 10-15 år sedan,som där har på effektensett denman avåtgärder.typen Det finns ocksåav del utvärderingar sådanten av somSamhall,motsvarar dvs. olika skyddadetyper verkstäder. Däremotav
finns det inte så många utvärderingar direkta rehabiliteringsåtgärder.av
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internationelltSverigeeftersomöverraskande,såintekanskedetMen är
aráetshandi-justarbetsmarknadspolitik föromfattandemycketharsett en

kappade.
dettaTyvärr åravviker ettvidet mest.länderandra ärmedJämfört som

undvikit.harså längearbetsmarknadsforskare änflestadeområde som
kanskeandrafinnsdetochområde,komplicerat meraochsvårtDet är ett

områden.närliggande
år15-20gjordesrehabiliteringsinsatserutvärderingfinns somDet aven ÖvrigaBlekinge län.iAMIutvärderingnämligentillbaka, aven

medanställningpåochSamhallinriktadealltframförutvärderingar är
förinsatserutvärderingtillbörjandetfinns ungaSedan avlönebidrag. en

gprdesrelativt nytt enNär programmetförtidspensionärer. var
ochmycket,det sketthardessSedanuniversitet.Lundsvidutvärdering

heladetbedömtharArbetsmarknadsstyrelsen sominominternt man
rehabilite-justutvärderingaktuellingenfinnsdetMenframgångsrikt. av

finnas.bordedetjagtyckeroch detringsinsatserna,

rehabilite-kringdiskussionenutvecklanågottänkteJagMarklund:Staffan
godvadför ärkriteriumhaviktigtnaturligtvis ett somattring. Det är

vilketbedömtharJagutefter.dettabedömervadochrehabilitering man -
långvarig sjuk-efterindividenutifrånorättvistnågot enkanske är om- kriterium.baradetMen ärinte. ettelleri arbeteåtergårskrivning
förvärvsarbeteåtergå idettainvändabrukar attläkarkåren attalltFramför

medicinskagäller dendetfallvarje närii livet,härendadetinte är
allmännaindividensförbättranaturligtvisIdéen är attrehabiliteringen.

svårig-ellermedlevakunnaförmågaoch utanlivssituation atthälsa och
heter.

förhärviförtidspensionssystemet ärdiskussionUtifrån den somom
rehabilite-förkriteriumrimligtarbetei äråtergång ettändåjagtycker att

årsedanharutredningar presenteratsallalästJag harringsinsatser. som
ärmycketoerhörtsåharmotivet till satsat pengarSjälva1980. att man

hareftersträvat närharlyckainte folks manDetdetta. ärjust mansom
förtidspensione-minskadet ärrehabiliteringsinsatserna, attutanökat

tyckerDärföråtergå i arbete.kunnachanserfolksökaoch attringarna att
ochcynisktlitet snävt.detlämpligt, ärkriteriet är trots attdetjag att

företags-vi tittatharpåverkakanfaktorerolikagällerNär det som
deförsvårarebordedetkänslaprecishade attstorlek. Jag varasamma
sigdetförhållerempirisktMenför dedetvad ärsmå företagen stora.än

före-ochsmåBådeslumpmässigt.ochvilt storaalldelesslårså. Deticke
mycketinteharRehabiliteringenuppfattning.minenligtdåliga,likaärtag
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med företagsstorleken göra. Det finnsatt många bra exempel på mycket
små företag sköter rehabiliteringen minstsom lika bra företagsom somhar tiotusentals anställda. Det inteär företagsstorlek är det avgörandesom

det denutan är möjliga arbetsmarknaden internt för den individ detsomgäller. Det hjälper inte det frågaäratt högteknologisktett specialiseratom
företag LM:s med hundratusentypav anställda. Det kanskeär lättare i enKonsumbutik med mycket få anställda. Jag alltså intetror företagsstor-att
leken är avgörande.

Det möjligtär det ändå pågåratt bra rehabilitering, enligt demenkriterier finns eftermätaatt arbetsgivarnasom lämnaratt den rehabi--literingsutredning har bettstaten ochsom försäkringskassanattom utifrån
denna eller tillsammans med arbetsgivaren upprättar plan för rehabili-en
tering, vilket rimligtär ganska lågtett ställt krav pågår det inte mycket-aktiviteter, vilket förbryllar både mig och de flesta andra forskare.

Jag instämmer helt i detta med företagshälsovården, jag djuptärmen
oroad över vad pågår just Vi hadesom världens bästanu. företags-nog
hälsovård i Sverige, jag inteär alls säkermen det kommeratt fort-att
sätta så. Förändringarnaatt i företagshälsovårdenvara på grund föränd-avringarna statsbidragen har bl.a. lettav till kantring överen mot mersjukvård och mindre förebyggande hälsovård. Det har skett förändringenmöjligheterna faktiskt hjälpaav att till. Detta är enkelt studeraatt om manförändringarna Statshälsan,ser alltså deav statliga myndigheternas
företagshälsovård.

När vi har tittat på vilka deltar i rehabiliteringensom när det gäller
enskilda fall har vi funnit företagshälsovårdenatt förbryllandeär litet
inblandad. De behandlande läkarna deär är centrala, alltså inte före-som
tagshälsovårdsläkaren distriktsläkaren,utan jag förenklar problema-om
tiken. Vi har försökt diskutera varföratt det så.år Företagshälsovårds-
personalen har mycket bätttre kontakt med arbetsplatserna än vad
distriktsläkarna eller sjukhusläkarna har. Därför borde företagshälsovårds-
läkarna bättre. Men i majoritetenvara fallen detär inte dessaav somskriver pensionsintygen och gör rehabiliteringsutredningarna.som Såvitt
jag förstår dettaär matchningsproblem.ett

Antoinette Hetzler: Jag skall först frågan arbetsmarknads-svara ompolitiska åtgärder. Det är alldeles för tidigt säga någontingatt utvär-omderingen Arbetslivsfondens verksamhet.av Man måste arbeta långsiktigt
tillsammans med företag och kanske ändra sitt tänkande. Man kan inte
utgå från individerna, måsteutan arbetaman med företagen.gemensamt
Det måste finnas incitament för företagen delta i detta arbete.att Det finns
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lyckad.mycketvaritharrehabiliteringenharjagdär attföretag settvissa
dåligt.varit såharrehabiliteringenresultatetvarförundratMan har av

arbetetillåtergångkriterietockså jag ensomanvänderStaffanLiksom
har dettaförsäkringskassandärför som enjagDet attgörmåttstock.

hardemhoslivskvalitetensåg somOmarbetslinje.objektiv man
utvärderingfåsäkerligen avkunderehabilitering annanengenomgått man

insatser.kassans
Virehabilitering.medåstadkommakanvadöverskattarSverigeVi i man

träffafårindividenOm baramaskin.objekt,individen ett ensomsomser viförväntarrehabilitering attformnågon ossgenomgåellerläkaresin av
villår. Jagyrkesverksamma10-15förarbetesitttilltillbakakanhan

iföräkringsbolagprivataundersökningsresultat storade somgärna ta upp
Försäkrings-arbetsmarknaden.gällerdettillfram närkommitUSA har

den85visarundersökning procentatt avgjorthar sombolaget Aetna en
detföri riskzonensigbefinner manarbetsmarknaden somamerikanska

handeni ärrörlighetenmistaAttdisorder.cumulativeförkallar trauma
irörlighetenharintedörsjukdom manomnågon meninte av,mansom

någonting, ävenrehabiliterad tillbli omsvårtdet rätt attkvar, ärhanden
restarbetsförmåga.har enman USAiförsäkringsbolagenhar de somårentvå storadeUnder senaste tre

för-går inteDetdelstat.efter attdelstatarbetsskada lämnatförsäkrar mot
påVi måstearbetstagare.arbetslivet seskadordesäkra germot som

rehabiliterings-allifrånutgårviinnanarbetsmiljön attiförändringarna
restarbets-någoninte harFolkframgångsrik.skall somverksamhet vara

Dessaviarbetsmarknad har.dengrundoftast somslåsförmåga ut av
förtidspensionerade.skallmänniskor vara

rehabilitering.kvinnornasfrågandirektapâ denvill jag omFörst svara
respektiveandel mänhurbildernabara storminnemitt aviharJag av

de:period. Iunderrehabiliteringspenning samman-får enkvinnor som
Däremot ärandel.högrekvinnorna utgörsåfaktisktdet att enhanget är

kvinnornasåfelharjagmig attminnas rättajag kanvadenligtdet om -- får. Därvadnivå männenlägre änpårehabiliteringsinsatsererbjuds en
någotframkommit nytt.det intehar

och främst nämnaförst attvill jagrehabiliteringsforskninggällerdetNär
höstenundersocialförsäkringsorganisationen startar uppinternationelladen

därför kansåinvolverad i detta,allsinteJagforskningsprojekt. ärstortett
sikt kanPådet.ändåville nämnajaginformera närmare,intejag mener

resultat.intressantaganskakanskeprojektdetta ge
rehabiliteringsinsatser,effekteromöjligt mätaså att avDet är gott som

försäkringskassornarehabiliteringsverksamhetdenminst sominte av
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sysslar med. Försäkringskassorna har skyldighet rehabiliteringatt tillge
alla behöver sådan, och det uteslutersom kontrollgrupper. Man kan inte
kontrollera åtgärderna. Då detär helt och hållet avgörande vilket urval

gör desom skall rehabiliteras.man av Ompersoner som bara läggerman
sig på tillräckligt låg nivå och plockar folk kanut ha 50-som antas enprocentig chans återvändaatt tillspontant arbetsmarknaden, får frammanbra resultat. Lägger sig hög nivå där dennaman förmågaen spontana
närmar sig noll, blir resultatet sämre. Det därförär önskvärt att man merasystematiskt sysslade med metodutveckling på rehabiliteringsområdet, dvs.

explicitatt säga det inte bara tillåtetatt är även önskvärtutan att mansysslade med kontrollerade försök.

Jan-Åke Brorsson: Jag vill den frågata Anders ochupp även Alfsom varinne på. Om rehabiliteringen har lyckats eller inte lyckats får väl bedömas
utefter de ambitioner och mål har fastställts i regelverketsom i samband
med förändringarna infördes.att Om jämförelsegör med utlandet,man en
hur skall vi då på våra rehabiliteringsinsatser Minse erfarenhet är att
diskussionen i Europa och även utanför Europa handlar väldigt mycket ommedicinsk rehabilitering. Det finns mycket litet arbetslivsinriktad reha-av
bilitering. Ur den aspekten ligger vår rehabilitering långt framme. Vi har
inte kunnat finna några riktigt bra utländska exempel detnär gäller just
den arbetslivsorienterade rehabiliteringen. Jag skulle vilja ha påresponsjag har eller fel.rättom

Staffan Marklund: Begreppsmässigt det inteär alldeles galet. Det finns i
både amerikansk och del övrig litteratur det jagen liggertror närmastsom
arbetsrehabilitering. Det kallas för vocational rehabilitation. Skälet till attjag inte tänker automatiskt på detta yrkesrehabilitering är detsom att
nästan uteslutande frågaär utbildningsprogram. Detom olikarör typer avförsök med utbildning för ofta fysiskt handikappade.gravt Man tänker sig
inte hela populationer det vis vi gör det handlarutansom små-omfysiskt handikappade.grupper Vocationalav rehabilitation är detnog somligger närmast, och där finns hel del.en

Finn Diderichsen: Jämfört med många andra länder har Sverige varit unikt
på det sättet vi har sysselsattatt väldigt andel människorstoren med ned-

hälsa. Vadsatt det dåär i vår arbetsmarknadspolitik eller rehabiliterings-
verksamhet har gjort har lyckatssom att med detta Den frågan har jag
inte hört något klart på, det kommer kanskesvar men vinärsenarediskuterar åtgärdssidan.
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och detkvar, ärytterligare ämneharViAlbåge: ettLars-Gunnar
ochförtidspensionerarbetsskadeförsäkringar,ochsjuk-mellansamspelet

socialbidrag.arbeslöshetsersättning ochsåsombidrag,andra t.ex.typer av
sida.frånsynpunkterförtacksammaocksåvisammanhanget är erI det

skallfrågan: Vadbrännandeberedningeniförvi denSedan har oss
inteåstadkommauppdragi system,Vi har etthär sommed det attgöra

arbetedär ärskall sättsjälvt ettsig styrasfår gå utanbara somav
skallbibehålls. Detvärdighetmänniskansdärochbidrag varaviktigare än

skalloch detkostnadskontroll,godmedersättningssystemrimligt enett
ickeochstatsbudgetenutanförliggaskalldetså konstruerat attvara

underskott.medföra
vetenskapligadendra slutsatserförutmaningverklig attDet avär ossen

här.framställningen

kanhurFrågan ärdetta.spörsmål rörharEckerhall: Jag manAlf ett som
arbets-dels förförsäkrade,dels för deåtgärdermotivationsskapandevidta

andranaturligtvis för alladelsförsäkringskassan,för somdelsgivarna,
inblandade.kan vara

väldigtjagtyckteförmiddagenhär atttilllyssnade varNär jag er
får hainteindividenenskildedenungefärlätDet attdefaitistiska. som

Jagi statistiken.sigmåste inordnavackerthanviljanågon attutanegen
detförmycketväldigtgjortsdet har attså,det äveninte äratt omtror

ochinomkostnader göms systemdeså somskall stora somgenomvara
Frånvidta åtgärder.möjligheterfinns detHär attpåverka.gårinte att

förtids-hälftenibland hörayrkesrehabiliteringsläkarhåll kan att avman
alltså intebordeonödan. Detialldelespensionerade varapensionärerna är

000.205förtidspensionärer410 000 utan
övervägningskall detförtidspensionsfrågan görasgäller avNär det en

alltså inteskallarbetsmarknaden. Manarbetsuppgiftertänkbaraalla
finnsofta sker. Detvilket jaggamla yrket,till det trorhänsynbara ta
olikaharmoni mellanersättningsnivåer ochinfallsvinklar,olika t.ex.

socialförsäkrings-diskuteradeår sedannågotFörersättningssystem.
mångaväldigtminnsOm jag rättfrågan.denhearingvidutskottet varen
högrehainte bradet äruppfattningen system,attden ger ensomattav
för deuppenbartsjukdomsfall. Det ärvidförtidspension änersättning vid

70än80 är procent.flesta procentatt mer
detÄr debatten har nämntsanvändas Ikannågontingsjälvrisker som

Är justanvändakannågontingdetsådant.ochmedborgarkonton mansom
effekterönskvärdafåhåll förolikamotivation attskapaför att

ekonomiskaellerregelsystemsiganvändakanAntingen avavman



Diskussion 121

Pâ det härstyrsystem. området jag de ekonomiskatror att styrsystemen är
överlägsna övriga regelsystem.

Eskil Wadensjö: Jag skall framför allt beröra sambandet mellan olika
ersättningssystem. Men jag börjar med den optimistiska sidan. Jag tror att

egentligen skall ha ganska optimistiskman bedömning.en Jämfört med
många andra länder har vi i Sverige fortfarande högt arbetskraftstalett
bland män. Det baraär Japan har högre medan Norge liggersom på
ungefär nivå. Bland kvinnor har det högstasamma arbetskraftstalet. Vi
ligger alltså på hög nivå. Det innebär de problemen att har småärsom

jämför med problemen i såom man alla andra länder.gott Vi börsom
alltså ha optimistisk inställning. Läget fören är närvarande bättre iän
andra länder, det kan tendera bli sämre ochmen att det måste i så fall
motverka.

Sedan tillöver detta med samverkan mellan olika Det ärsystem.
egentligen litet grand talaatt ersättningav nonsens med 70 ochom
80 Det inte dessaärprocent. ersättningsnivåer aktuellaär det ärsom utan
andra ersättningsnivåer. Vi alla fårnär ålderspensionvet att får vi inte
bara folkpension och ATP. Om har varit statligt anställd fårman man

pension också frånextra De har varitstaten. kommunalt anställda fårsom
pension från kommunen.extra Om har varit privat anställd fårman man
pension via ITPextra eller STP. Med liten förändring bokstavskom-en av

binationerna gäller detsamma förtidspensioneras.om man
Det alltsåär inte bara de offentliga betalarsystemen pension. Närutsom

jämför ersättningen inom sjukförsäkringssystemetman och förtidspensions-
skall inte barasystemet jämföra vad de offentligaman systemen utanger

skall jämföra de olikaman Vid analysensumman systemen. skallav manockså de företagsspeciñka insatserse vidgörs varje särskilt till-som
Fálle.

Detta någontingär kan i land efter land. Varjesom landman se tror att
det landet unikt.är Det händer sakeregna och ting på företagsnivå. Man
kombinerar socialförsäkringar, avtalsförsäkringar och företags specifika
insatser. Man avgångsvederlagett deger utöver avgångsvederlag som
eventuellt fastställdaär enligt avtal eller försäkringar. Detta gör ersätt-att
ningsnivåerna är annorlunda ån när bara socialförsäkrings-man ser
systemet.

När utredningargör och Översynerman måste därför deman se
Man kansammantagna systemen. alltså inte bara de offentligrättsligase

För fåsystemen. samlad överblickatt måste ocksåen på avtals-man se
Man måstesystemen. även granska de regler reglerar avtalspensionersom
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avtal.frittbestämsvilkaslag,olikaavtalsersättningar genomoch av
nivå.politiskfattasbeslutdereglerdessapåverkasSamtidigt somav

påverkar,beslutpolitiskaexempel t.ex.typisktSkatteregler somär ett
missgynnade,respektivegynnadeskattemässigt omavtalspensioner ärom

delarfaller bort ersätt-detinnebärsamordningsregler att avfinnsdet som
andra ersätt-får typeroffentligadefrån avsystemenningarna manom

kunnaersättningen,totala styradenpåverka attsättningar. Det är attett
Även avtaletpåverkainte kanriktning. somnågoniheladet manom

totaladeochkonsekvensernaskattemässigadepåverkakansådant man
ersättningarna.

år kan55-64åldersgruppenriktadeåtgärder manmotNär serman
socialförsäkringssystemen.påbaraintesåledes se

EskiltillfrågakompletterandeställavillJagAlbáge:Lars-Gunnar en
beträffandehelhetssynslagsförordardudetBetyder ettWadensjö. att
storföretagfallvarjeiarbetslöshetsförsäkring Närochsjukförsäkring
arbetsbristfall därhuvudsakligengäller detavtalspenisoneringartillgriper

fallmångaväldigtfinnssjuka. Detfolkdärför ärinteochuppstått atthar
lämnatsedan haroch för längesjukkvarnenigenomgåttfolk hardär

ersättningarna.deoftadåocharbetsgivaren extrautan

finnslösningar. DetmöjligaallafinnsDet typer enWaziensjö.Eskil av
kanundersökningar. Därholländskafleraochundersökningarsvenskadel

hälsotillståndetförst igenomgår deskall draföretagennär nerattseman
några äldrefinnsefter detMan sompersonalen. personerhos omser

dåoch läggerförtidspensionering,tillberättigade manskulle kunna vara
litetofta till extra.

finnsdetvisarantalfinns attdetFallstudier, stortett av,nusom
iochkombinerasdeGenomersättningsformer.olika attkombinationer av

olikapå deviktigt,detvarandratill ärsubstitut attmeningviss är man ser
oberoendegällernivån. Dettatotaladensamtidigt och omavsystemen

förtidsepnsionerings-viaarbetslöshetsvägen,viaarbetskraftenlämnarman
Omarbetsskadevägen.eller viapensioneringsvägentidiga manviavägen,
visarDettaandravia vägar.utträdeti ställetökarsvårare,väggör en

samtidigt.samtliga vägarvikten att seav

tilloch återkommasadestill detanknytavillBerglind: JagHans nusom
förmiddags.ijag visadefigurden som

arbets-medi detta görainströmningenpåpekade har system attSom jag
minskakandåfråga blirförstaEnfunktionssätt.marknadens manom
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inströmningen i hasystemet hög sysselsättningsnivå.attgenom Deten
måste den primära uppgiften, tycker jag. Nuvara är bekant detta intesom
så lätt. Det ungefärär säga tulipanaros. Menatt visom kan hittaom

förvägar hålla sysselsättningenatt minskas inströmningen.uppe
Det ocksåär mycket fråga fördelning mellan de olikaen om systemen.

Det påpekades tidigare kanske inte hadeatt tagit tillräcklig hänsyn till
vad individerna själva vill. Den första brytpunkten gäller frågan: Vill man
arbeta eller inte Om inte vill arbeta kan ändåman tvungenman vara att

det.göra Hur de olika besluten utformas och vilka regler de baserassom
på kommer påverka utflödet i de olikaatt kategorierna. Då kan frågaman
sig: Skall vi ändra reglerna för förtidspensionering så, bedömningenatt avdetta med arbetsoförmåga inte skall influeras hänsyn till tillgången påav
jobb I fall fårannat människor formellt inteman en massa är arbets-som
oförmögna kanske inte kan få arbete. I sistamen handsom kanske de får
gå med socialbidrag.

Den här uppfattningen kommunicerande kärl stämmerom ganska bra
överens med det Eskil Wadensjö sade för stund sedan.som en

Staffan Marklund: Frågan ersättningsnivåer måste också kopplasom till
själva grundidéen med ersättningsnivån den formulerades redan isom
början SO-talet. Poängen det kalladeav för bibehållenvar som man
levnadsstandard. Människor olika anledningar blev oförmögnasom av att
arbeta skulle få behålla sin levnadsstandard. Det dettavar som man grun-
dade sig pâ höjdenär kompensationsnivån i det offentligaman social-
försäkringssystemet.

Det bekymmersamma är aldrig har tagitatt reda på vadman detta
innebär. Jag skulle helt enkelt vilja exakt den nivånveta ligger. Jagvar
föreställer mig det kostar arbeta. Manatt har alltsåatt större utgifter när

förvärvsarbetar än intenärman det.gör Vad kommeränman framman
till bör kunna bestämma någorlunda hyggligt denman nivån 70, 80ärom
eller 90 Men inte villprocent. ha kvar detta med bibehållenom man
levnadsnivå, innebär det vill bestraffa deatt individerman ellersom av en

anledning inte kan förvärvsarbetaannan därför de sjukaär elleratt arbets-
lösa.

Någonting måste kommaannat ihåg detnär gäller justsom förtids-man
pensionärerna är ersättningsnivåerna föratt Sveriges förtidspensionärer är
relativt låga på grund den sammansättning förtidspensionärernaav harsom

det är den härtur inteatt förtidspensioneradär för dågruppen skulle det-
bli dyrt.
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kommerförtidspensionerade i SverigedemajoritetengrundPâ att avav
ocksåbetyderrelativt låga. DetersättningsnivåernaLO-grupperna ärfrån

på inte utpräg-inne ärEskil extremtbekymmerdedel varsomatt aven
sigförhåller detuppfattningEnligt minförtidspensionssystemet.ilade just

demonstrerade kompen-finnsDärålderspensionssystemet.ivärreännu
pensionär kanSom100långtligger över procent.sationsnivåer som

förvärvs-hadevad närleva änlångtdå ha att manmanavmerman
offentligabara detintekombinerar systemetalltframförarbetade, manom

Settförsäkringssystemet.privatadetockså medavtalssystemetmed utan
därirrationellt haheltdetsocialförsäkringssynpunkt är ett systemattfrån

pension.går iblir rik när manman
ersättningsnivânreda påforskaruppgiftönskvärd att taDet varvore en

levnadsstandard.bibehållenpremissenkvarvill haskall ligga, manom
nämligenWadensjö ersätt-Eskildet attbetonaviktigt togDet är upp,att

eftersträvansvärtochviktigtDetlikadana. ärbör ettningsnivåerna vara
skäl för det.speciellafinns väldigtintedetolikaintebörmål. De omvara
eftersom dei olika delarnadefinns det systemetdetinteJag kan avattse

varandra.medkommunicerar
frågatillmotivationfråganinskränkaskallinte omJag enatt omtror

motivation ochgällerdetviktiga poängen närersättningsnivåer. Den -
dennamedvi inte arbetari dagdiskuterat ärharinte alls attsom -

frågamotivationmigrehabiliteringen. För ärmedsambandi omfråga en
ellerbraoch detvill ha det, ärdesjuka hurdemeddiskutera omatt
inte.förtidspension ellerfåsjuka,fortsättaför dem attdåligt attatt vara

utsträckningdet i litentill skerjag känner attundersökningardeEnligt
försäkrade.demedmotivationendiskuteraröppetman

detrehabiliteringskvarnomfattande äri gångtänker sättaInnan enman
förtidspensioneradbliegentligenVill dufrågan:fåviktigt att svar

inteindividen ärdet jobbetsvårtmycket göranaturligtvis attDet är om
intresserad.

förändragårdetoch jagpunkt,på denna attoptimist attjag trorMen är
inteför det ärbl.a.individen. Dethos ärmotivationen atthöjaoch

intearbetsmarknaden. Det ärmedkontaktenförlorasärskilt lyckat att
långtidssjuk-sig ibefinnerhanklar näralldeles överindividenalltid en

blandTidsförloppetförtidspensionering.börjaniskrivning eller av en
går.tid detolyckliga längreblirdevisarförtidspensionärer att mer

dedrararbetsmarknadenlämnatde harefter detOmedelbart enatt
blirefterMenskönt.ganskadetoch tycker är ett tagsucklättnadens att

dykereffekterandraochdet ensamt upp.
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Jag tycker också skallatt diskutera denman psykologiskarent motiva-
tionen. Där finns väldigt dåliga i dag, både försäkrings-resurser
kassorna och bland övriga rehabiliteringsaktörer. Man skall i denta tag
enskilda individens motivation, inte bara den ekonomiska situationen.

Lars-GunnarAlbâge: Jag skulle viljagärna ställa kompletterande fråga.en
Vår beredning har till uppgift i mycketatt ett ansträngt statsfinansiellt läge
skapa för sjuk-ett ochsystem arbetsskadeförsäkringen och förtids-
pensioner värdigtär samhälleett vårsom samtidigttypav är kost-men
nadsbesparande och icke medför åker ned iatt nedåtgående spiralen

detnär gäller den totala levnadsstandarden.
Då går det inteväl bara säga individenatt fåratt avgöra Vill han bli

förtidspensionerad skall han bli det, vill han inte skall han inte få bli
det. Då faller hela grundvalen för vår beredning. Vår uppgift är hävdaatt
arbetslinjen. Det står i våra direktiv skall hävdaatt arbetslinjen.

Srajjfan Marklund: Det väl inteär så bekymmersamt
Svenska folket kännetecknas enligt alla studier hög arbets-extremtav en

moral. Det detär kallas det lutherska Omsom individer blirarvet. till-
frågade de vill arbeta även långtidssjukaom de de villsvarar att- -arbeta. Problemet deär inte deatt kan ellertror får.att Restriktionerna
finns generellt inte hos individerna. Men det klartär det finnsatt ochenindivid på grundannan hur arbetetsom och arbetsplatsenav ochutserhur de har upplevt situationen under sjukdomen har låg motivation. Jag

den kan bearbetas.att Detmenar rör naturligtvis arbetsmotivationen.

Lars-Gunnar Albåge. Jag är mycket nöjd dunär så.säger

Finn Diderichsen: Jag vill säga sak motivationen. En viktigen om sak är
lyfta fram deatt ekonomiska konsekvenserna. En jämförelse levnads-avnivå för förtidspensionärer och den övriga befolkningen visar skill-stora

nader. Det finns enkel fråga i undersökningaren levnadsnivå huru-om omvida det går skaka fram 10att 000 kr på vecka. l den yrkesverksammaen
befolkningen i olika inkomstskikt är det 2-20 har problem.procent somMen bland pensionärer med psykiatriskayngre diagnoser detär 50
procent.

Det svårtär leta framatt i det svenska samhälleten grupp har såsom endålig ekonomisk och social levnadsnivå förtidspensionärersom har.yngre
Det är naturligtvis viktigt för frågan motivationen.om
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frågor.dessapåverkashälsanhursjälvrisk i ärsystemet avEn annan
talarderas hälsaochfår detdemförförtidspensionerEffekterna somav

betydandehadeförtidspensioneninnanför demför,mycket att som
förtidspensioneras.varit oerhörtdet gynnsamt attharkroppsliga krämpor

rådermissbruksproblemochbesvärpsykiskahafthardemFör som
negativt. Detta stäm-detnämligen ärsituationen, attden motsattasnarare

medMänniskorpsykiatrin.frånerfarenheteromfattandemedocksåmer
hasymtombildersina ettimycket attsjukdomar avpsykiska gynnas

splittrad.alltså litetBilden ärverksamhet.dagligarbete, en

känslafår jaghärdebattenlyssnarjag avKindlund: När enHannelotte
totaladetutvecklingenvisadejag överdiagramdethar avingen settatt

delenunderersättningsfallen har störreersättningsfall. De avlångaantalet
det knapptåren hartvåår. De000lO senastemedökat1980-talet per

ökning.någonskett
över-harutvecklingendel styrtsmöjligtgivetvis avDet attär aven

SådanaingentingjagDetersättningsformer.andra vettill om.flyttning
demöjligtocksådetMen är attnärvarande inte.förundersökningar görs

givitändå harned,lagtshararbetegivits, detharsignaler somsom
resultat.

intesomligafrånhört ärharjagpessimismkraftigamycketDen som
berättigad.nödvändigtvis

arbetspopulationen ärandeli daghörtVi harHetzler: attAntoinette aven
Sverige intei ärvi harproblemdeEskilockså hört sägaVi har attsjuka.

internationelltproblem sett.
arbetararbetskraftenidemochproblemdettatittaLåt somoss
arbets-harlångtidssjukade8885sjuka.de procent enär avtrots att - Arbetsgivarenanställningstrygghet.de harbetydergivare. Det att en

till arbetet.tillbakalångtidssjukafå deiinvolveradmåste attvara
för-Vi hararbetslösa.de sett attfinns ärdetpåpekadeStaffan att som

vidaså tilldvs.arbetslösa, attmed dem ärarbetarsäkringskassan som
ochheltinteDei arbete. äråtergåmedsjukdomvissa avslutar atten

sidanvidlämnadehållet om.
försöktharförsäkringskassandärTrelleborgsundersökningen,Vi vet av

gladaarbetsgivarna över taarbetsgivarna, attmedaktivtarbeta att varatt
förtids-tillhjälptekassanförsäkringskassan när attfrånhjälpemot
arbets-inte hade denfallfall. Dethopplösas.k.bortpensionera somvar

ville ha.arbetsgivarenförmåga
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Så länge dessa rutiner finns det inteär mycket kan görassom utan att
individen hela tiden lastas. I de flesta fall har han arbete. Han kanett
återgå till arbetet.

Lars-Gunnar Albâge: Jag vill kommentar till vad Hannelottege en sade
tilloch vad har tidigaresagts inte skallsom heltatt ochom hålletvara

pessimistiska.
Jag ñck nyligen besked från storföretag inomett skogsindustrin. För 3-4

år sedan hade företaget 120 långtidssjukskrivna. Med hjälp ordentligaav
åtgärder och mycket uppmärksamhet frånstor företagshälsovårdens och
företagets sida detär 19 kvar. Några stycken är säkert gångna till förtids-
pension, huvuddelen har gått tillbaka till arbetet.men

När detta berättades för mig, vittnade andra storföretag likadanaom
åtgärder. Vid sådan här hearing måste vi dra slutsatseren vad vi skallom
göra och vad det är bestående resultat för minskasom ger den ohälsaatt

sig förtidspension.iyttrarsom
Jag tycker det viktigär slutsatsatt vi kan draen den härom nu att- -situationen inte så hopplösär vissa delar statistiken visade.som Någraav

bilderna visade del faktorer inte kanav att påverkas deten i alla fallvar-den slutsats jag drog. Det går inte påverka åldern, detatt går inte att
påverka folk har blivit arbetslösaatt i varje fall inte i nuläget och det- -går inte påverka långtidssjukdom.att

Men det finns saker går påverka. Vårt målatt med dennasom hearing är
få fram det kanatt påverkas för nåsom att braett är både försystem som

människorna och för samhällsekonomin.

Staffan Marklund: Jag har fått fråga i anslutning till detta. Deten välvarmeningen vi skulle på dematt svara
Flera har drivit linjen de olika försäkringssystemenav oss att hänger

ihop med varandra. Dyker det inte problemett med det dykerupp ena,det med det andra. Detett får migupp dra slutsatsenatt det inte spelaratt
någon roll. Går det inte ha allförsäkringsverkatt ett sköter allt Mansom
behöver inte bekymra sig huruvidaöver det råkar sjukdom, arbets-vara
löshet, yrkesskador eller Gud vad. Det kanskevet ligger något i det.

Men jag inte såär säker. Jag skulle andra hållet, dvs.snarare
försöka hålla isär de faktorer ligger bakom ersättningsanspråketsom eller
skälet till varför människor behöver ersättningar. Framför allt skall sådant
hållas isär från arbetslöshet. Trots de kausalt påverkaratt varandra, menarjag de olikaär saker.att
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tyder detta ärmycketfinnsoch detuppfattning enminEnligt som -- sjukabarainteförtidspensionerasdemmajoritetöverväldigande somav
varierararbetsförmåga. Denocksåhardearbetsoförmåga,med utan enen
Om densjukdomarochskadorfördetpå vad årberoendenaturligtvis

gårintedelendemMenindividen.naturligtvisjobbarfungerar,delen om
och skallarbetslös ersättasmeningenligt minindividenrealisera, äratt

uppfattninghelt galenfåvikommer varAnnars omarbetslös. att ensom
föreställningfelaktigfåkommerviochligger,arbetslöshetsnivån att en

problemet.egentligen ärvad somom
överdrivaskall intejagkombinationenövertygadheltJag attär om -

inter-iochförtidspensionssystem ettrelativt generöstetttesen av- naturligtvisarbetslöshetsförsäkringssystemrestriktivtperspektivnationellt
försäkrings-påarbetslöshetendelöverförtvi hartill,måsteleda att en av

de olikavill hålla isärpraktiskt. Jagdetinte ärtyckerJagkassorna. att
systemen.

olikaindividperspektiv få potterfånigt attlitetverkakan ettDet sett ur
frånocharbetslöshetsförsäkringen systemetfrånförsörjning,för sin enen

viktigtprincipielltdettycker attjag är settMenförtidspensioner. attmed
isär dem.hålla

Jagpåverkas.kanfaktorer attvilkafrågan menarVidare har somom
liävda,tramsigtdet atttycker ärJag attåldern.påverka attkanman

de leverviförvärvsarbetakan när attinte längre vet50 årmänniskor över
folkeftersomålderseffekt,minskadegentligen habordeVitill 85 år. en

särskilt kvinnor.och längrelängreleverochfriskareochblir friskare -
också kanmänniskorfrågaambitionsnivån isänkainte attDå kan om

vi kanbokstavlig mening,iåldernpåverkainteVi kanförvärsarbeta. nen
förvärvsarbeta.skall hamänniska rättlänge attpå hurvårpåverka ensyn

manipu-direktfaktorermängd ärharundersökningarflestaDe somen
arbetslös-frågangällerutbildningsnivå. DetgällerDet omlerbara. t.ex.

harfortfarandearbetsmiljöfaktorergällerhetsnivån. Det ensom-
Detsjukförsäkringsnsken.förtidspensionerings- ochpåeffektdramatisk

åt dem.någotgår göraatt
statistiken.märks iarbetsmiljön. DetfysiskadennågotgjortsharDet

arbetsmiljön,psykosocialamed denbekymmerfortfarandefinnsDet
i dag.bekymmermängdökandekvinnornaförkanske ent.o.m.

undersök-uppföljningenframgårexempelvisaskallJag avett avsom
betydligtföri dag störrei vårdenKvinnor utsättslevnadsnivåer.ningar av
Förkaringenarbetsmiljön. ärpsykosocialadengällerdetpåfrestningar när

harverksamheteroffentligaoch andraSjukvårdenenkel.mycket
betydersig. Detfår slita häckenkvarkvinnorDe ärslimmats. avsom
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naturligtvis risken för förtidspensioneringaratt i den ökar. Detgruppen
gäller några år. ÖvertidsuttagetDet antagligen tid.tarom är dennaen ursynvinkel mycket problematiskt.

Det går Ävenmycket,göra inteatt allt. det frågamen år struk-om omturella faktorer, allt inteär omöjligt.

Lars-Gunnar Albâge: Jag talade konferensen med skogsindustrin.nyss om
Där framkom det de svåraste fallenatt rehabilitera inom företagenatt varmissbruksfallen. Jag inte det någonvet är vill kommenteraom detta.som
Det omvittnat svårt problemettvar krävde särskilda konceptsom och
projekt.

Finn Diderichsen: Jag vill kommentera det Det riktigtärsenaste. viatt
inte har så effektiva behandlingsmetoder för missbrukare. Men det är ändå
så många missbrukareatt slutar missbruka. Detatt inteär alltid sjuk-
vårdens förtjänst.

Jag skulle vilja saker i frågata påverkbarhet.treupp Det någonom var
sade sjukligheten i befolkningenattsom inte kan påverkas. Det går i hög

utsträckning bra. Vi själva mycket förändringarser i sjukdoms-stora
mönstret. Staffan nämnde den äldre arbetskraftenatt är oerhört mycket
friskare än vad den äldre arbetskraften för 10-20 år sedan. Vissa sjukvar
domar ökar i omfattning och andra minskar. Vi mycket före-vet ombyggande åtgärder, också vidtas i viss utsträckning.som Det går visst att
påverka sjukligheten i hög utsträckning.

Det andra fråganår i vilken mån kan påverka sjukdomarsom sociala
konsekvenser. Jag nyckelfrågan handlartror att vad det finns förom
incitament kan konstrueras för tillsom restarbetsförmågan.att ta Jagvara
tycker lönebidragsinstrumentetatt har kommit i bakgrunden. Det har blivit

diskussion människor antingenen att sjukaårom eller inte sjuka. Sedan
kallas somliga för sjuka fast de inte det.år Det fuskas eller det finns inte
tillräckligt tydliga medicinska kriterier.

I själva verket handlar det alla är både någotatt sjukaom och något
friska. Men i dag finns det inte riktigt bra incitament för tillatt ta varaden del arbetsförmågan finns. Därav kanskeär olikasom typer avsubventionerade anställningar instrument. Det finnsett säkert många
andra.

Slutligen har vi frågan påverkbarheten. Många sjukvårdsreformerom har
genomförts i landet under år handlarsenare skallsom attom pengarnafölja patienten. Jag många minavet att kolleger inte minstav här i-staden har vissa svårigheter ragga tillräckligtatt många patienter så- att
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myndig-rollläkarensocksåbetyderDettill. somräcker attinkomsterna
viktigt i dessaminstvilket inte ärkontrollantsocialochhetsperson - kund-förhållande.servicetilländrassuccessivt ettsammanhang mera -- viljaskullejagMendetta ännu.effekternainteJag att avtror ser

för hurbetydelsevisskan hasjukvårdsreformernajag enattnämna troratt
framöver.läkarkårenhanterassjukförsäkringarna av

delberörtåtgärder.Jag harfyrapåpekaviljaskulle enBerglind: JagHans
dem.av

förtids-nedhållavillviktigt,detjag ärförsta mandet att omFör tror
hållaförsökaarbetsmarknaden,utslagningen attochpensioneringen

politikenekonomiskadenhjälpmedarbetskraftefterfrågan avuppe
Detbacka.svårtdetnivåviss är attstiger överarbetslöshetenOm enosv.
sighittarlångtidsarbetslösa ellerblirmänniskorantalresultatfår till ettatt
tilltillbakakommasvårtdetSedan är attbidragssystemet.iandra vägar

jobb.ett
Jagtransfereringarna.samordningfråganviharandradet avFör enom

kostnadernaskyffla överfrågadettycker är attjagtidigaresade att omatt
blirminskarförtidspensioneringarnaOmbidragssystem.olikamellan

förmodaskanDetsocialbidragen.ökningblirdetföljdenkanske att aven
måstenågotpå sättinnebärDettaredan atthar uppträtt.detochuppträda,

myndig-såocksåmåsteDet attsamordnas.transfereringsreglerna vara
varandra.kollhautbetalningarnabara utan attinte görheterna

populäradenspeciellt iöverdriven,jagmissbruk ärFrågan trorom
mellanskyfflasMänniskorhåll.olikaoftadrarinsatsernaMendebatten.

myndigheter.olika
arbets-behövsdelkvinnornasförspecielltdetjagtredjedetFör atttror

förtidspensionsnivåDeraspå detta.också inneStaffanmiljöinsatser. var
i delarbetsmiljönpåtydermycketfinns grupperattstigit. Det enhar som

tillräckligt bra.inte är
professionellmänniskorbegärainte utanskallfjärde attdetFör man

professionellaskall göratidigarejaghar nämntdetutbildning -- dethåller medJagutbildning.rejäl attalltsåSatsabedömningar. omen
frågaskalldetläkarutbildning. Menfråga omskall varainte enomvara

poängsnivå eller120 mot-på, låtgrundutbildning säga,rejäl ossen
människorsig tillvändaskallUtbildningensocionomexamen.svarande

tacklamöjligheterDå skapasrehabilitering. större attmedarbetarsom
Detpå dem.lyssnaochsina klientermotiveraproblemsådana attsom

alltför oftavilketåtgärder,vidta snabbafrågaskall inte bara attomvara
i dag.sker
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Lars-Gunnar Albáge: Antoinette Hetzler visade bild där det framgicken
llatt arbetskraftenprocent gick i förtidspension.av ut Där katego-varrierna tillverkningsarbete och utbildning överrepresenterade. Jag frågade

dig i vilka kategorier lågpausen under dessa llsom Detprocent. varsjukvården med dess huvudsakliga kvinnliga arbetskraft. Hur går detta
ihop Vad finns det för förklaring

Antoinette Hetzler: Det inteär 11 arbetskraften.procent Man måsteav
komma ihåg min populationatt utgörs dem har varit sjukskrivnaav som

60än dagar. Men det gällermer nästan alla har förtidspension. Avsom
dem kommer från vårdområdet ochsom har varit sjukskrivna än 60merdagar detär bara 9 har fått förtidspension.procent Visom kommer attintervjua större andel de sjukskrivnaen kvinnorna.av Vårdenyngre är ett
område har tagit rehabilitering på allvarsom och dessavet människorvar
kan omplaceras. Men i min undersökning deär underrepresenterade bland
de förtidspensionerade.

Jag vill påpeka yrkesområdenatt där vi inte är vid förtidspensione-vana
ringar, utbildning, finanssektornt.ex. Änär överrepresenterade. såosv.,
länge detär fråga mindre antal. Deett är osynligaom i det stati-stora
stiska materialet. Jag har försökt bevisa med hjälpatt diagnoser detav att

frågaär psykiska besvär. Det ärom mycket konkurrens på arbets-
marknaden, och på dessa områden arbetsgivareär inte så villiga eller vanavid omplacera ochatt rehabilitera utslagna människor. Det kanskeär
tendenser vi kommer undersom att 1990-talet.se mer av

Jag är mycket glad transportindustrinatt att och i viss månse skogs- och
gruvindustrin arbetar med rehabilitering. De ocksåär underrepresenterade.

Det finns dock bra företag. Det finns företag i Skåneett harsomproducerat fler arbetsskador under det 1980-talet någotänsena annatföretag. Då brydde sig inte de långtidssjukskrivna.man Dettaom har
ändrats helt under l990-talet. Företaget köptes och ärupp ettnuutlandsägt dotterbolag. Nu har det skett total omvandling. Arbets-en
kraften består till 85 invandrarkvinnor.procent I dagav kanskeär 3

långtidssjuka jämförtprocent med under 1980-talet. Det går ändraatt
verkligheten.

Eskil Wadenqö: Vi faktorer verkar i riktningser som mot att stannarmankvar längre i arbete. Hälsotillståndet förbättras. De generationer somkommer i de högre åldrarna kommerupp efter hand ochatt vara mer merutbildade. Det är så de kohortert.o.m. att har längst utbildning harsom
längre utbildning demän betydligtär Gruppernasom födda påyngre.
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förskulle talaDetutbildningen.längstadenfått en1940-talet har
pålängrekvarochåldrarhögre stannarvid attpensionering man

utbildningsnivån.ochhälstillståndetbådegällerDetarbetsmarknaden.
det ärriktning. Jagitalar atttrorfaktorer motsattdetfinnsSedan som
löne-finns detarbetsplatsnivå. Därochföretags-pånedviktigt att

anställnings-ochmed ålderlönstigandefårpågår attut mansystem som
sådanharflesta inteför deproduktivitetenvi enSamtidigttid. attvet

blirDetolika yrken.olika iDentidigare. ärnår sinManutveckling. topp
Mer-produktivitetsutveckling.löneutveckling ochmellandiskrepansdå en

harkapacitet. Debetydandeåldrari dessaharmänniskorna enparten av
jämfört medtidigare ochår10-15kapacitetlikaintekanske stor som

för företaget.affärtveksamdetkanlönen ensomses
tillframkvararbetarförhållandennormala personernaUnder

Detnormala.alltidinteförhållanden ärnormalaMenpensioneringen.
förändringar,mednormaltoch det ärförändringar,ständigafinns

motivdå starkafinnsDetsammanslagningaromstmktureringar, osv.
ersättningssystemfinnssluta. Detskalldessajustföretagsnivå att personer

socialafinnasnivå kan detlokalPåsluta.få dessakan attpersonersom
nivå kannationellpåSettfå arbete.skallungdomaröverväganden attom
förnuftignivå kan detlokalpåfelaktiga, vara ende synasmenvara

någotsamtidigtåtgärder. Detvidta ärochmåsteHärlösning. man
svårt.oerhörtärsom

ålder.årsvid 55arbetebytamedjapanskadet attnämnde systemetJag
med mindreanställningförvanliga arbetetdetlämnarPersoner annanen

dotterföretag.iellerföretagiarbetet etttidigaredetkrav än samma
dvs.inställning,ha denna attmåsteocksåvimöjligt typDet avär att

kanDetålderspensionsgränsen. typtillframarbete envarahainte samma
konkretapåverka deochviktigtdet ärJag attlösning. att setrorav

åtgärder.institutionellahjälpmedbesluten av
bådeisamordningenochalla systemen,pâviktigt systernDet är att se
dras-Ettunderstrukit detta.harFlerasocialförsäkringar.avtal och av oss

folk sjukaHolland ärBelgien. IochHollandjämföraexempel ärtiskt att
Orsaken ärarbetslösa.folkBelgien ärförtidspensionerade. Ioch

arbetslöshetsförsäk-inomersättningarhögrefinnsdetnaturligtvis att
iförtidspensionssystemetinomochBelgien, tvärtomiringssystemet

givetdettill ettsigvändereller systemMänniskorHolland. somstyrs
ersättningen.bästadenproblemvisst ger

Viviktig.ärdiskuteratinte harvisakdetfinnsVidare sommensomen
skiljeräldre. Härför deåtgärdernaarbetsmarknadspolitiskapå deskall se

iplacerademångarelativt ärfinnsländer. Detfrån andraSverigesig som
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den åtgärdertypen ochav är över 30-35 år. I desom flesta andra länder
finns det stark tonvikt på arbetsmarknadsutbildningen och stark tonviktenpå detatt är placerasyngre i denpersoner som åtgärder.typen I vissaavländer detär nästan bara ungdomar. I Sverige är det också ipersonerandra åldersgrupper. Det är möjligt skall betonaatt det mer.

Stajfan Marklund: Vi får tydligen önska vad vi vill ha. Då tänkeross jag
förstås på.passa

Jag tänkte sidoaspekt.ta Detupp en är liten aspekt jagen ändåsomtycker inte skallatt hoppaman över. Bertolt Brecht sade: Erst kommt
das Fressen, dann kommt die Moral.

Frågan moralen i socialförsäkringssystemetom i allmänhet har kommit
diskuteras iatt former jag inte riktigtär förtjustsom Jag vi itror attallmänhet har hygglig moral. Men jagen tycker inte skallatt glömmamanbort moralen.

Frågan är vi har tillräckligtom ett säkert försystem undvika fusk.att
Det inteär meningen någraatt ersättningssystemen skallav människorgeersättning bara för de vill haatt ersättning. Frågan skall prövas avmyndigheter och andra, och den prövningen måste helt vattentät. Detvaraviktigtär hålla fast vid det.att

En liten aspekt återrestaureraär förtroendeläkarrollenatt och den obero-
ende läkarprövningen i samband med bedömningar förtidspensioner ochavliknande. K G Scherman det finns 5att fuskfall.anser Jagprocent intevethur många de är eller hur det kan bedömas.ens Det finns också många

missbruk.typer Jagav det viktigtäratt återupprättamenar att det förtro-
ende det svenska socialförsäkringssystemetsom i internationelltett pers-pektiv har haft ungefär fram till början l990-talet.av

Människor litar i allmänhet till föratt ärsystemet dem behöversomdet och människor inteatt fuskar sig till ersättningar. Hittar tecken påmandet skall slå till stenhårt. Däremotman kommer inte tjäna mycketattman
på det, eftersom detpengar hela inte sigrör i den skalan. Men befolk-

ningens allmänna förtroende för viktigt.ärsystemet

Antoinette Hetzler: Under början 1980-talet forskade jag förtroende-av omläkarnas roll i något kallades för Pensionsdelegationen.som Jag arbetade
hårt för de inte skulle finnasatt kvar.

Vi måste komma ihåg förtidspensionatt såän länge är socialenrättighet. ÄnDet lekmannabeslut.är så länge detär inte bara fråga ommedicinska grunder är avgörande. Detsom medicinska fick sådanenotrolig övervikt det inte gickatt tala rättsligaatt beslut. Jagom avståndtarfrån detta.
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Informationen kommerfram.komsiffran 5hur procenttalakanJag om
sågjagefter detlänMalmöhus attfördirektörenringdemig. Jagfrån upp

handladeDetnyheterna.ochtidningar omiskandalrubrikerfelaktiga
för detta.underlagintefannsDetifusk systemet.

ihågkomJagfinnas.tänkaskundedetfuskmycketdiskuterade hurVi
5omkringmedräknadelästhadeUSAi attgångnågon manjagatt

troligen ärdetsadejagMen attsamhällssystem.allai storaprocent
detJag5 attfråga procent.det är menarforskareNu säger att ommindre.
Detunderlag.ingetfaktisktfinnsDetsiffran.fastställaomöjligthelt attär

förtidspensioneradede ärfram sägertagits atthar somunderlag som
dessalika närblevrubrikerna stora upp-önskarbaraJag attarbetar svart.

dag.korrigerades nästagifter

villÄr deltagarnablandytterligarenågondet somAlbåge:Lars-Gunnar
vågenpårådochfrågornabelysa ge oss

påersättningssystemvåraallatittauppmaningstark attfåttVi har en
direktivvi harförberedning,i vår somförsvårtDet ärgång. ossen förtidspension.ocharbetsskadeförsäkringenochsjuk-tillbegränsar oss

dennahardärför arrangeratDet ärdetta.sidanandraåvi anatharMen
kommittén.Arbetsmarknadspolitiskamedtillsammanshearing

Vivägen ärordytterligareÄr någotharpaneleninågondet som
ord.sådanaallaförtacksamma

någotskalljag nämnaändå omKindlund: Jag atttrorHannelotte
disku-harbegreppetdetallttyckerJagarbetsförmåga. atttrotsbegreppet

tilltillgångharochtyskajagEftersom ärSverige.ilitetrelativtterats
Tysklandfinns iarbetendedel omlästjaghar somlitteratur,tysk aven

det begreppet.
harBl.a.forskningen.tyskai denfördjupabordenityckerJag att er

Förtidspensioner är export-EG.uppdragpå engenomförtsforskning av
begreppetmåsteDärförju.förtidspensionerna exporterasDelar avvara. sådantskapasHursammanhang. ettinternationelltiarbetsförmåga ettses

begreppallmängiltigt
jagfrågor. Mendessainmigvill inteJagstatistiker.självJag geär
pågjortredan ärmycketfinnsdetpåuppmärksamma att somändåvill er

Sverige.idiskuterabordeområdet ävendet som

dudet säger.reflektionföljandeAlbåge: Jag gör avLars-Gunnar
EkmanMargaretharestarbetsförmåga,ocharbetsförmåga somBegreppet

fåsaken ärsida attEnsaken.sida avtalade är annanavenom,
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vederbörande individ utnyttja denatt restarbetsförmågan. Det måste då
finnas jobb.ett

En utmaning är väl hitta dessaannan arbetenatt kan utföras tillsom
vissa delar människor har dessa olika arbetshinder.av som Det är tänktenfråga. Jag kan väl åtminstone väga det påståendetyttra antalet arbetenatt
inte är gång för alla givna i samhälleen vårett Antalet arbetstill-typ.av
fallen ingetutgör nollsummespel. De ocksåär något kan utvecklas.som

Jag läste nyligen i Belgien haratt skapatman med checkar.ett system
Arbetsförmedlingen utfärdade dem. En privatperson kunde köpa checken

han behövde hjälp med barnpassning,om trädgårdsarbete eller reparations-
arbete tillfällig Någonnatur. kunde utföraav dessa arbetsuppgiftersom
gjorde detta. Ersättningen betalades till den hadesom ut arbetatsom
räknades från den arbetslöshetsersättningav vederbörande fick. Detsom

sätt skapa jobbett ändåatt måstevar utföras i samhället.som
Jag tycker detta är naturligatt reflektion när duen nämner restarbets-

förmågan. Det måste finnas utbud arbetenett vederbörandeav kansom
göra. Mot bakgrund vad har dristar jagav sagt mig att tro att
människor i allmänhet tycker det framstegäratt ett någongöraatt nytta
och på det fåsättet arbetsglädje.

Staffan Marklund: Det går kommentera detatt tyska i frågasystemet omkvotering. Arbetsgivarna lagstiftningsvägenpressas anställaatt personermed arbetshandikapp. Det är kan arbeta harpersoner vissasom menhinder. Det har delsystemet bedömare uppfattatsav en mycketsompositivt. Det leder till högre andel arbetsoförmögnaatt en förvärsarbetar
i Tyskland i Sverige.än

Men själv jag litetär tveksam. Det här leder också till risker. Risken är
det skapas tvâ lag,att A- och B-lag.ett Detett tyska tillåter,systemet

åtminstone enligt min bedömning, arbetsgivarna mycket högaatt mot
avgifter köpa sig fria. Om de underskrider kvoten får de betala per-anställd de inte anställer. En del företagsom så.gör

Poängen viär måsteatt över det hela och intese utgå från detatt
svenska i allasystemet avseenden detär bästa vi tenderar göra.som att-Det finns många varianter i Europa för öka arbetshandikappadesatt
möjligheter förvärsarbeta.att

Eskil Wadensjö: Kvotering arbetshandikappade förekommerav i delenländer. Det iär regel inte särskilt effektivt. Storbritannien har sådantett
och det fåsystem, är företag har så många handikappadesom desomskall ha. Det finns ingen ersättning skall betalas för de intesom följersomreglerna.
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arbetshandikappade demångasågenomsnittiföretagenharTysklandl
harandraersättning ochfårochfleraharföretagdelEnha.förväntas

betala.fårochfärre
anmälatendensfårmänniskor attäri detta att enProblemet system
handi-inte ärhandikapp,har somDet menhandikapp. är sompersoner
kvotenkanPå så sättkv0thandikappade.Dearbete. ärsittikappade

dettaarbetefår intehandikappade genomärDe gravtuppfyllas. som
system.

arbetsmarknads-angåendeprojektjämförandemedarbetatVi har ett par
inte ärkvotsystemenfannVil980-talet.under atthandikappadeförpolitik

svenskadetJagandra attsöka trorVi bör system.effektiva.särskilt
effektivt.ärsystemet mer

Sverige. Deipå dettavarianter systemfinnsDetAlbåge:Lars-Gunnar
verkstads-företag inomtill flerakännerJag storatvångsmässiga.inteär

drivsverkstäder,särskilda egnainrättat somhar somindustrin som
inte kan göraskälolikamänniskor enmedjuridiska som avpersoner,

verk-där i destårDeproduktionen.ordinariedeniprestationfullgod
myndig-medtillsammansDettakan. görsvad deproducerarochstäderna

heterna.
devälskullegång. Det etttankarliknande avvaraSamhall har

hearing.från dennamedvielementenpositiva tar osssom

olikaskapadesdet systembradetJagEkman:Margaretha atttror omvore
halv-arbetaorkardelEnrestarbetsförmågan. personertillatt ta vara
löne-med hjälprelativt lättDet är attdag. avtimmarfyrafart, pert.ex.

dem.förarbetsplatshittabidrag en
arbetsförmåga.varierandeharmed demproblem enDet störreär som

värkproblem.ellermeddras smärt-förtidspensionerasdemMånga somav
deklarardagmängd, nästavissarbetadeorkar mendagenDen enena

och föriDetsvartjobbarna. ärblandhittarvidemDetalls. ärnågotinte
aktivasvartjobb. De äråtsigförtidspensionärer ägnardessapositivtsig att

Problemet ärsamhället.ipositivttill någotbidrarnågotvilloch göra som
svartjobb.frågadet äratt om

i dag, attsättaktivabehålla dem mensomönskanMin är sammaatt
skulledetKanskevita jobb.till varakonverterasställetiarbetenderas

arbetsinsatserderasflexibilitet ifinns somDetcheckar. stormedidéen en
före-arbetakandeinteJage.d.månad att som egnatrorräknaskan per
Menbehövs.sådantbokföring ochikunskaperdeinte somDe hartagare.

dethjälpas göradearbetsförmedlingen kan att somfrånstödmed hjälp av
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de vill göra, dvs. både arbeta i takt och samtidigt fåegen detgöra ettsomvitt arbete.

Ulla Hojfman: Jag tycker det har varitatt givande sitta häratt och lyssna.
Jag dettror Antoinetteatt sade detvar tristärsom att det inteatt likaär
mycket medier här när Pensionsarbetsgruppent.ex.som hade sin hearing.
Här kommer sådana fakta fram förtidspensioneringenom bordesomkomma ut.

Jag tycker också vi måste fokuseraatt diskussionen på efterfrågan på
arbetskraft. Det handlar inte bara arbeta fyra timmar,att dvs.om halvfart.
Det kan fråga någon vill arbetavara att åttaom timmar på halvfart.menEn kan jobba på sinperson kapacitet, förmax någonav barasom annan50är procent.

Vi har alldeles för litet tolerans vad gäller olika människors möjligheter
till arbeta och finnasatt arbetsmarknaden.ute Det har blivit extratydligt detnär har skett nedskärningar i bl.a. den offentliga sektorn. Den
offentliga sektorn kunde tidigare fånga del människorupp inteen somkunde arbeta med kapacitet andra. Mensamma har desom varit denuförsta har fått gå.som

Jag tyckte det Staffanatt sade viktigt,som nämligen slimmadevar omorganisationer för kvinnor arbetar inom den offentligasom sektorn. De
jobbar ofta med sig själva arbetsinstrument. Pâ detsom sättet blir de
snabbt utbrända och går till förtidspensionering.

Jag ville egentligen inte ställa någon fråga bara skickautan med detta till
beredningen.

Lars-Gunnar Albåge; Jag kan inte låta bli talaatt minaett sköte-om avbarn jag inte har lyckats få fram.som Det gäller utbildning iav personerledande ställning i företag och förvaltningar hur människor fungerarom
fysiskt och psykiskt i arbetsorganisationer, i människa-maskin-system,
vårdsystem osv.

Det finns såvitt jag intenästan någonstansvet inom de tekniska hög-
skolorna sådan utbildning för blivande civilingenjörer skall isom utproduktionen. De arbetar på lång sikt, detoch är mycket skallsomgöras. Men huvudsaken är inte får intrycketatt inte något kanatt göras.
Det går arbeta vidareatt med frågorna.

Jag tycker det under eftermiddagenatt har kommit fram det gåratt attarbeta med frågorna, och det vårär mening så.göraatt
Jag vill lämnagärna ordet till någon ytterligare vill chansentasom att.ställa panelen väggen eller fåmot bidrag den.av
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