Sveriges socialförsäkringar
i jämförande perspektiv
En institutionell analys av sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna i 18 OECD-länder 1930 till 2010

UNDERLAGSRAPPORT TILL
DEN PARLAMENTARISKA
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen
(S 2010:04)

Sveriges socialförsäkringar
i jämförande perspektiv
En institutionell analys av sjuk-, arbetsskade- och
arbetslöshetsförsäkringarna i 18 OECD-länder
1930 till 2010

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen
(S 2010:04)

Underlagsrapport nr 10 till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen
Samtliga underlagsrapporter finns att ladda ned gratis på www.psfu.se eller kan beställas
från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. E-post: psfu@social.ministry.se
Foto: Drago Prvulovic/Øresundsbron
Tryckt av Elanders Sverige AB
Stockholm 2012

Förord

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska enligt
regeringens direktiv se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom
och arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar som kan leda
till mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. De förändringar
som kan bli aktuella ska bidra till ökad sysselsättning och hållbara
statsfinanser på lång sikt.
Med syfte att inbjuda till bred debatt och för att skapa ett mångfacetterat underlag inför kommitténs betänkanden har en rad
underlagsrapporter beställts från forskare, myndigheter och andra
aktörer med kunskaper om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna.
Analyser, slutsatser och rekommendationer i dessa underlagsrapporter står för respektive författare och delas nödvändigtvis inte
av den parlamentariska kommittén.
I denna rapport analyseras utvecklingen av sjuk-, arbetsskadeoch arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige i ett internationellt
perspektiv. I rapporten redovisas både långsiktiga trender och
skillnader mellan länder i dessa tre socialförsäkringars ersättningsnivåer, ersättningstak, varaktighet, karensdagar och kvalificeringsvillkor. Författarna visar att de faktiska ersättningsnivåerna har
sjunkit i Sverige i samtliga tre socialförsäkringar. Detta är delvis en
följd av sänkta formella ersättningsnivåer men beror även på att de
nominella ersättningstaken eller de högsta ersättningsbeloppen har
släpat efter löneutvecklingen. Inte minst är detta tydligt i den
inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen där den faktiska
ersättningsnivån för en genomsnittlig industriarbetare har sjunkit
under 60 procent av lönen. Rapporten visar även att arbetslöshetsförsäkringens ersättningsnivå i Sverige i dag ligger under genomsnittet för OECD-länderna.
Mot denna bakgrund menar författarna att om ersättningarna i
framtiden inte räknas upp med reallöneutvecklingen innebär det ett

avsteg från den modell som via lagstiftning tidigare gett inkomstbortfallsskydd för de allra flesta heltidsarbetande.
Rapporten är skriven av Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson, Ola
Sjöberg verksamma vid Institutet för social forskning (SOFI),
Stockholms universitet och Joakim Palme, statsvetenskapliga
institutionen vid Uppsala universitet.
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Sammanfattning

Rapporten analyserar utvecklingen av sjuk-, arbetsskade- och
arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige i ett jämförande perspektiv. I
rapporten redovisas både långsiktiga trender och länderskillnader i
tre socialförsäkringars ersättningsnivåer, ersättningstak, varaktighet, karensdagar och kvalificeringsvillkor: arbetslöshets-,
arbetsskade- och sjukförsäkringarna.
I Sverige har dessa socialförsäkringar genomgått betydande
förändringar under de senaste decennierna, i vissa avseenden mer
omfattande än i andra jämförbara länder. De faktiska ersättningsnivåerna har sjunkit i samtliga tre socialförsäkringar. Detta beror i
viss utsträckning på sänkta formella ersättningsnivåer som påverkat
samtliga försäkrade, men också på att de nominella ersättningstaken eller de högsta ersättningsbeloppen har släpat efter löneutvecklingen, vilket inte bara påverkat höginkomsttagarna utan
också i allt större utsträckning medelinkomsttagarna. Inte minst är
detta tydligt i a-kassan där den faktiska ersättningsnivån för en
genomsnittlig industriarbetare har sjunkit under 60 procent av
lönen. A-kassans faktiska ersättningsnivå, som så sent som 2005
var mycket hög i ett internationellt perspektiv, befinner sig i dag
under genomsnittet för OECD-länderna. Ersättningarna vid sjukdom och arbetsskada har också reducerats kraftigt. Om ersättningarna i framtiden inte räknas upp i takt med reallöneutvecklingen innebär det i praktiken att Sverige överger den modell
som via lagstiftning tidigare gett inkomstbortfallsskydd för de allra
flesta heltidsarbetande. När det gäller hur länge ersättningarna kan
betalas ut framstår begränsningen av sjukpenningens varaktighet
som mest framträdande. Ökningen av antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen är en annan viktig förändring, där Sverige i dag
har fler karensdagar än genomsnittet bland OECD-länderna.
Denna rapport har dock varken studerat orsakerna till dessa
regelförändringar eller konsekvenser av dem (annat än för
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Kort sammanfattning

rättighetsstrukturerna). Vi konstaterar att socialförsäkringssystemet i flera avseenden står inför viktiga vägval, däribland hur
avvägningen mellan socialförsäkring och privata lösningar ska se ut
i framtidens trygghetssystem.
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1

Inledning

Socialförsäkringarna spelar en viktig roll för att hantera många av
de sociala risker individen möter under livet. Socialförsäkringarna
täcker delar av det inkomstbortfall människor ställs inför vid bland
annat arbetslöshet och sjukdom. Länder har valt att organisera
socialförsäkringarna på skilda sätt. Vissa länder har utformat de
olika socialförsäkringarna utifrån en och samma grundläggande
modell, medan andra länder har utvecklat systemen efter skilda
principer i de olika försäkringarna. Regelverken har över tid
genomgått betydande förändringar, något som avspeglar såväl
ekonomiska som andra strukturella faktorers påverkan. Därutöver
har politiska maktförhållanden och ideologiska skiften format
socialförsäkringarnas inriktning.
Utformningen av socialförsäkringarnas villkor får konsekvenser
för bland annat programmens täckning i befolkningen, ersättningsnivåer och förmånernas varaktighet. Socialpolitiken har vid upprepade tillfällen mött stora sociala och ekonomiska utmaningar
som ökat trycket på reformer och anpassningar. Den rådande globala finansiella krisen är det mest aktuella exemplet. Den demografiska utvecklingen med åldrande befolkningar och de höga
arbetslöshetstalen är andra viktiga faktorer som skapar delvis nya
problem för socialförsäkringarna.
Syftet med den här rapporten är att analysera Sveriges socialförsäkringar i ett internationellt perspektiv på tre områden: arbetslöshet, arbetsskada och sjukdom. För att belysa hur socialförsäkringarna har utvecklats i takt med olika samhällsförändringar anlägger vi ett historiskt perspektiv där den svenska utvecklingen på
socialförsäkringsområdet jämförs med andra länder. En sådan
analys av socialpolitisk förändring ger intressanta perspektiv på
socialförsäkringarnas utveckling i Sverige.
Rapporten beskriver olika socialförsäkringsmodeller och lagstiftade sociala rättigheter inom ramen för sjuk-, arbetslöshets- och
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arbetsskadeförsäkringarna i Sverige och internationellt. I studien
ingår förutom Sverige; Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge,
Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. Samtliga länder är OECD-medlemmar som i viktiga avseenden liknar Sverige. Bland annat har alla länderna haft en
obruten demokratisk tradition sedan andra världskriget och över en
miljon invånare. Rapporten belyser ett flertal centrala dimensioner i
socialförsäkringarna: ersättningsnivåer, kvalificeringsvillkor, karensdagar, varaktighet och sjuklöneperiodens längd. Med hjälp av nya
institutionella data från Social Policy Indicator database (SPIN) kan vi
ge en detaljerad bild av socialförsäkringarnas utformning 2010. Med
motsvarande data från the Social Citizenship Indicator Program
(SCIP) analyseras socialförsäkringarnas utveckling från 1930-talet
och framåt. De dimensioner av socialförsäkringarna som beskrivs i
rapporten har relevans för både inkomstfördelning och arbetsutbud. En analys av socialpolitikens konsekvenser ligger dock utanför
syftet med rapporten, något som också gäller samspelet mellan de
offentliga programmen och andra avtalsbaserade och privata
lösningar.
Med institutionella och historiska data kan socialförsäkringarnas
förändring i Sverige och andra länder studeras mot bakgrund av
1930-talets ekonomiska kris och efterkrigstidens socialpolitiska
expansion. Med 1970-talets oljekriser återkommer problemet med
höga arbetslöshetstal på många håll i Europa, vilket inte minst
skapar ett ökat tryck på arbetslöshetsförsäkringen. Även om
Sverige länge lyckades upprätthålla efterkrigstidens målsättning om
full sysselsättning, steg arbetslösheten kraftigt i samband med den
ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Sedan dess har arbetslösheten bitit sig fast på för svenska förhållanden höga nivåer, och
de senaste årtiondena har även präglats av kraftiga svängningar i
sjukfrånvaron, vilket inte minst har satt stark press på arbetslöshets- och sjukförsäkringarna. Efter millennieskiftet har vi fått uppleva återkommande globala finanskriser, samtidigt som många
länder i Europa brottats med låg ekonomisk tillväxt och akuta
statsfinansiella problem.
Varje historiskt skede i socialförsäkringarnas utveckling har
präglats av politisk mobilisering, där strategiskt handlande och
koalitionsbildning har påverkat de förändringar som genomförts,
det gäller för Sverige likväl som för de andra länder som vi beskriver i den här rapporten. Socialförsäkringarna har genomgått
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åtskilliga förändringar under årens lopp som ger exempel på såväl
socialpolitisk expansion, som stagnation och åtstramning. Vi kan
också se exempel på reformer som syftat till att minska den potentiella målkonflikten mellan effektivitets- och fördelningsambitioner.
De data som presenteras i rapporten ger en stiliserad beskrivning av socialförsäkringarna och de villkor som enskilda
människor möter i händelse av sjukdom, arbetsskada eller arbetslöshet i Sverige och andra länder. Ersättningarnas storlek kan vara
annorlunda för andra grupper än den genomsnittlige industriarbetare vi här har som utgångspunkt. Utöver de kvalificeringsvillkor som redogörs för i denna rapport finns det många gånger
ytterligare krav som måste uppfyllas för att ersättning för inkomstbortfall ska betalas av de offentliga programmen. Analyserna är
dock unika i sin historiska och komparativa bredd och ger enastående möjligheter att jämföra ett antal dimensioner inom socialförsäkringslagstiftningen som är centrala för människors levnadsvillkor, såväl i Sverige över tid som mellan länder.
Rapporten är upplagd enligt följande. I nästa avsnitt diskuteras
socialförsäkringarnas grundläggande utformning i Sverige och
andra länder. Vi utgår här från de närmast arketypiska modeller
som legat bakom socialförsäkringarnas principiella utformning.
Modelldiskussionen följs av ett mer renodlat empiriskt avsnitt där
flera centrala dimensioner av socialförsäkringarna analyseras. Här
är både utvecklingen över tid och skillnader mellan länder i fokus.
Först analyseras ersättningsnivåerna och inkomsttaken. Därefter
behandlas ersättningarnas varaktighet, karensdagar, kvalificeringsvillkor och sjuklöneperioder. Rapporten avslutas med en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten och studiens slutsatser.
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2

Socialförsäkringsmodeller

Modellanalyser av socialförsäkringarna är ett fruktbart sätt att
sammanfatta likheter och skillnader mellan länder och över tid. De
kan dessutom utgöra en god utgångspunkt för mer ingående analyser av underliggande strategiska intentioner samt avsedda och
oavsedda effekterna, av olika socialpolitiska vägval (EspingAndersen, 1990). Det bör dock understrykas att varje försök att
kategorisera socialpolitiska program i olika modeller alltid innebär
vissa förenklingar eller renodlingar av socialpolitikens innehåll.
De första försöken till modellanalyser av socialpolitikens utformning var nära förknippade med idéer om att välfärdsstatens
framväxt var ett utryck för samhällets modernisering. En viktig
faktor var övergången från en selektiv och fattigdomsinriktad
socialpolitisk modell till en mer institutionell socialpolitisk modell
som inkluderade de förvärvsarbetandes behov av social trygghet
(Wilensky och Lebaux, 1958). Senare analyser kom dock att betona
större socialpolitisk mångfald och att de moderna välfärdsstaterna
har utvecklats parallellt utifrån olika principer och i skilda spår
(Titmuss, 1974; Korpi, 1980; Esping-Andersen och Korpi, 1984).
Det ramverk för modellanalys som utvecklats av Korpi och
Palme (1998) riktar viss kritik mot tidigare typologier för att de
blandade ihop den institutionella utformningen med dess drivkrafter och effekter. Eftersom faktiskt existerande modeller i varje
enskilt land varit under inflytande från olika politiska krafter och
eftersom institutioner inte alltid får de effekter som avses, kan en
sådan sammanblandning vara mycket problematisk. Ett mer analytiskt förhållningssätt är därför att renodla de institutionella
aspekterna av socialpolitiken i modellerna, vilket gör att vi bättre
kan använda dem för att studera såväl vilka drivkrafter olika socialpolitiska vägval har samt vilka konsekvenser socialpolitiken har för
människors välfärd och handlingsmöjligheter.
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Med utgångspunkt i framförallt pensionssystemens utformning
urskiljde Korpi och Palme (1998) följande fem grundläggande
socialförsäkringsmodeller:






Behovsprövad modell
Frivillig statsunderstödd modell
Statskorporativ modell
Grundtrygghetsmodell
Allmän standardtrygghetsmodell

Modellerna fångar hur länder har valt att utforma socialförsäkringarna med utgångspunkt i kvalificeringsvillkor, ersättningsnivåer och finansiering. Tillsammans har dessa faktorer stor betydelse för socialförsäkringarnas täckningsgrader och nivåer. Vi kan
dock konstatera att det åtminstone på arbetslöshetsförsäkringens
område finns en handfull exempel på att länder tillämpar skilda
principer för olika program. Med vissa modifikationer kan vi dock
använda modellerna ovan för att initiera en diskussion om de
grundläggande principerna i de svenska sjuk-, arbetsskade- och
arbetslöshetsförsäkringarna.
Figur 1 illustrerar de olika socialförsäkringsmodellerna.
Romberna fångar den sociala strukturen med höginkomsttagarna i
toppen och låginkomsttagarna i botten. Majoriteten av befolkningen befinner sig däremellan, men närmare botten än toppen. De
horisontella linjerna karaktäriserar enhetliga belopp som betalas
lika oavsett inkomst medan de vertikala linjerna symboliserar inkomstrelaterade ersättningar som ger högre belopp med stigande
förvärvsinkomst.
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a) Riktad/behovsprövad

c) Statligt korporativistisk
c) Statligt korporativistisk

b) Frivillig statsunderstödd

d)
d)Grundtrygghet
Grundtrygghet

e) Allmänna
standardtrygghetsmodellen
e) Allmän
standardtrygghet

I den behovsprövade modellen avtar ersättningarna ju större ekonomiska resurser hushållet har. Beloppen är oftast mycket begränsade och tryggar endast individens mest basala behov. Det
svenska försörjningsstödet följer dessa principer. I några rika
länder har de flesta bidrag och transfereringar baserats på en
behovsprövad princip. Australien är ett exempel, även om bidragen
vid exempelvis sjukdom och arbetslöshet i större utsträckning
bestäms av just inkomstens storlek, snarare än av individens eller
familjens behov. Här används inkomstprövningen främst för att
utesluta den övre medelklassen från bidrag, snarare än att rikta
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programmen mot de allra fattigaste grupperna i samhället (Gough
m fl, 1997). En liknande princip om inkomstprövning tillämpas
inom ramen för det svenska bostadsbidraget som ju når bredare
grupper än försörjningsstödet, dock utan att vara lika inkluderande
som de australiensiska programmen ofta är.
Den frivilligt statsunderstödda modellen tillämpas i dag i begränsad omfattning, men principiellt följer den svenska arbetslöshetsförsäkringen denna logik, liksom arbetslöshetsförsäkringarna i
Danmark och Finland, samt sjukförsäkringen i Schweiz. Internationellt går den frivilligt statsunderstödda modellen ofta under
ett annat namn. Här brukar man hänvisa till Ghent-systemet, efter
den stad i Belgien som först blev känd för att organisera socialförsäkringarna utifrån denna princip (Carroll, 1999). Den frivilligt
statsunderstödda modellen kännetecknas av att frivilligorganisationer har en central roll i organiseringen av socialförsäkringen. I
Sverige ansvarar de olika arbetslöshetskassorna för administrationen och utbetalningen av ersättningar, medan finansieringen
kommer från staten och i mindre del också från medlemmarnas
avgifter. Ersättningarna var från början inte inkomstrelaterade i
modern mening, utan relaterade till storleken på de avgifter som
medlemmarna betalade. Genom att rätten till ersättningar i den
svenska frivilligt statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringen
traditionellt baserades på medlemskap i en a-kassa har täckningsgraden inte varit 100 procent för den inkomstrelaterade försäkringen.
Vid mitten av 1970-talet infördes ett kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) för de som stått utanför den inkomstrelaterade försäkringen. När förmögenhetsprövningen för KAS avskaffades på
1980-talet blev arbetslöshetsförsäkringen i princip generell med full
täckning i befolkningen. Dock fanns det liksom i dag ett
arbetsvillkor som anger den tid man ska ha utfört reguljärt arbete
eller andra specificerade sysselsättningar innan arbetslösheten
inträffade. Dagens arbetslöshetsförsäkring består av en inkomstrelaterad ersättning och ett grundbelopp som har ersatt KAS. För
att få inkomstrelaterad ersättning krävs, förutom att man är anmäld
på arbetsförmedlingen, att man söker arbete och är villig att ta de
arbeten som erbjuds (det s.k. grundvillkoret), dessutom att arbetsvillkoret uppfylls och medlemskap i en a-kassa 12 månader innan
man blev arbetslös. Arbetslösa som uppfyller grund- och arbetsvillkoret, men inte medlemsvillkoret, är berättigade till grundbeloppet.
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I ett antal andra länder använder man fortsatt ett separat organiserat kontant arbetsmarknadsstöd som komplement till den
inkomstrelaterade försäkringen. Till skillnad från den svenska
grundersättningen är dock dessa bidrag ofta inkomst- eller
behovsprövade och liknar det svenska försörjningsstödet, framförallt
i kontinentaleuropa. Under senare år har Tyskland även valt att slå
ihop sitt försörjningsstöd (Sozialhilfe) med det tidigare kontanta
arbetsmarknadsstödet (Arbeitslosenhilfe). Till en början sattes
beloppet på en nivå strax ovanför försörjningsstödet, men under
nivån för det kontanta arbetsmarknadsstödet. Successivt har dock
värdet på det nya sammanslagna bidraget urholkats kraftigt på grund
av otillräcklig indexering (Kuivalainen och Nelson, 2011). Under
senare år har andelen arbetslösa med rätt till inkomstrelaterade
ersättningar minskat i Sverige, något som har relaterats till de
höjningar av medlemsavgifterna som infördes i flera kassor efter
det senaste millennieskiftet (Sjöberg, 2011). Ett motiv för
reformen var att differentierade medlemsavgifter bättre skulle
avspegla den arbetslöshetsrisk som föreligger i de olika kassorna
och därmed verka dämpande på lönekraven.
Den statskorporativa socialförsäkringsmodellen är vanligt förekommande i Kontinentaleuropa och på vissa håll i Syd- och Östeuropa. I såväl finansiering som administration deltar representanter från staten, arbetsgivarna och arbetstagarna. Rätten till
ersättning baseras på en kombination av avgifter och yrkesgruppstillhörighet. Ersättningarna är tydligt inkomstrelaterade och har
jämförelsevis höga inkomsttak. Den formella ersättningsnivån i de
inkomstrelaterade programmen gäller i många länder endast för
inkomster upp till taket. De med inkomster över detta tak är
undantagna obligatorisk försäkring i de lagstadgade försäkringskassorna. Fragmenteringen som sker utifrån yrkestillhörighet i den
statskorporativa modellen innebär att grupper som står utanför
arbetskraften, till exempel hemarbetande kvinnor, i allmänhet inte
täcks av någon försäkring. Successivt har dock möjligheterna att
kvalificera sig till programmen via den arbetande partnerns försäkring utvidgats. Historiskt har också personer som har de allra
högsta inkomsterna undantagits från obligatorisk försäkring och av
dessa skäl brukar täckningsgraden i den statskorporativa socialförsäkringsmodellen vara jämförelsevis låg. I Sverige har vi inga
offentligt finansierade socialpolitiska program som kan placeras
inom den statskorporativa modellen. De avtalsbaserade försäk-
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ringslösningarna har vissa gemensamma drag men saknar de
statskorporativa programmens grund i nationell lagstiftning.
I grundtrygghetsmodellen är socialförsäkringsersättningarna enhetliga och utan koppling till tidigare inkomstnivå. I allmänhet är
ersättningsnivån ganska blygsam. Många gånger finns det särskilda
tillägg för dem som har försörjningsansvar för andra familjemedlemmar. Också dessa tillägg brukar ges i form av enhetliga
belopp. Beveridgemodellen, uppkallad efter den brittiske socialförsäkringsreformatorn Sir William Beveridge, är ett tydligt exempel
på grundtrygghetsprincipen inom socialförsäkringsområdet. I
Beveridgemodellen baseras rätten till ersättning på att försäkringstagaren har betalat in avgifter till systemet. Det gamla svenska folkpensionssystemet, där ersättningarna var lika för alla, kan ses som
en variant av denna grundtrygghetsmodell. Till skillnad från
Beveridgemodellen var rätten till förmåner i folkpensionssystemet
inte beroende av att den försäkrade hade betalat in avgifter på
samma sätt som i Storbritanniens socialförsäkringssystem.
Den allmänna standardtrygghetsmodellen tillämpar den inkomstrelaterade princip som återfinns inom den statskorporativa socialförsäkringsmodellen, men inom ramen för ett allmänt försäkringssystem. Försäkringarna ger hela den yrkesaktiva befolkningen rätt
till inkomstrelaterade förmåner. Den svenska sjuk- och arbetsskadeförsäkringen kan kategoriseras inom ramen för en allmän
standardtrygghetsmodell, liksom flera av socialförsäkringsprogrammen i Finland och Norge. Utvecklingen i Sverige belyser
ett mer allmänt problem kopplat till hur höga taken är för de
förmånsgrundande inkomsterna. Teoretiskt kompenserar försäkringen inkomstbortfall över hela inkomstfördelningen. I realiteten är det bara i ett undantagsfall (exempelvis de finska socialförsäkringarna) som det inte alls finns några begränsningar uppåt.
Var taken sätts för de förmånsbaserade inkomsterna kan på
olika sätt påverka den intressebildning som sker i samhället kring
socialförsäkringarna, dels genom att inkomsttaken definierar vilka
grupper i samhället som är försäkrade, dels genom att taken många
gånger påverkar hur mycket ersättning försäkrade personer får.
Vissa länder har från början satt de förmånsgrundande taken
mycket lågt och i nivå med eller lägre än vad en genomsnittlig
arbetare tjänar vilket skapar stora behov av kompletterande privata
försäkringar för stora inkomstgrupper. Detta påminner om de
intentioner som är så tydliga i system baserade på den idé om
grundtrygghet som förespråkades av Beveridge i Storbritannien,
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där uppdraget för de offentliga försäkringarna avgränsades till att
bara täcka en grundläggande försörjning för att i nästa led ge ökat
utrymme för marknadsbaserade försäkringslösningar. Andra länder
har initialt eller successivt höjt inkomsttaken i socialförsäkringarna,
något som gjort att en bred majoritet av befolkningen fått hela
inkomsten försäkrad. Då inkomsttaken i allmänhet inte har följt
med löneutvecklingen har allt fler personer efter hand kommit att
få inkomster över taken. I de fall som medelinkomsttagarna har
inkomster över taken får försäkringen alltmer karaktären av att
endast ge viss grundtrygghet för de flesta i arbetsför ålder.
Den bredare historiska utvecklingen av ersättningarna för
inkomstbortfall har gått från det förra sekelskiftets fattigvårdslagstiftning mot socialförsäkringar präglade av grundtrygghet,
statskorporativism eller allmän standardtrygghet. Ibland har stora
förändringar skett inom en och samma försäkring. Den svenska
sjukförsäkringen är ett exempel. Fram till mitten av 1950-talet var
sjukförsäkringen organiserad enligt den frivilligt statsunderstödda
modellen. Därefter kom sjukförsäkringen alltmer att präglas av
inkomstbortfallsprincipen. Utvecklingen skedde gradvis från
mitten av 1950-talet, då allmän sjukförsäkring med låga inkomsttak
infördes, fram till mitten av 1970-talet, när den formella lagstadgade ersättningsnivån nådde 90 procent av den förlorade
inkomsten och endast en tjugondel av löntagarna hade inkomster
över taket.
Utifrån det resonemang vi fört ovan kan man säga att
sjukförsäkringen har utvecklats från ett program präglat av idén om
någon slags grundtrygghetsnivå till en försäkring med tydligare
fokus på standardtrygghet. Graden av standardtrygghet inom sjukförsäkringen har dock försvagats under de senaste årtiondena,
vilket tydligt framgår av den empiriska analysen nedan. Sedan 1990talets början har de faktiska ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen
sjunkit, dels genom formella sänkningar av den lagstiftade
kompensationen, dels på grund av att inkomsttaken inte har ökat i
takt med löneutvecklingen.
Sedan mitten av 1980-talet har de flesta västländer successivt
gått från en kraftig socialpolitisk expansion till en period präglad av
stagnation och åtstramning (Montanari m fl, 2008). Detta har dock
inte avspeglats i nivån på de sociala utgifterna, som ofta har stigit
på grund av hög arbetslöshet och åldrande befolkningar (Adema
och Ladaique, 2009). Utvecklingen av de svenska socialförsäkringarna utgör inget undantag utan är tvärtom ett av de tydligaste
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exemplen på detta mönster. På andra socialpolitiska områden har
utvecklingen varit annorlunda. Den svenska familjepolitiken är ett
exempel, där utvidgningen av barnomsorg och föräldraförsäkring
fortsatte under perioder då andra försäkringar utsattes för
åtstramningar (Ferrarini och Duvander, 2010). De analyser som vi
presenterar i följande avsnitt ger en mer systematisk empirisk
beskrivning av utvecklingen i de enskilda försäkringarna utifrån
några centrala indikatorer på försäkringarnas utformning.
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3

Socialförsäkringarnas utveckling
i Sverige och internationellt

En internationell jämförelse mellan länders socialpolitik kan med
fördel baseras på kvantitativa indikatorer över centrala aspekter av
länders socialförsäkringssystem. Med kvantifierbara data över
socialpolitisk lagstiftning kan vi på ett mer precist sätt studera
gradvisa förskjutningar inom systemen, något som är svårt att
genomföra inom ramen för renodlade modellanalyser eller med
aggregerade socialpolitiska utgiftsdata. Genom att placera Sverige i
ett internationellt perspektiv får vi också en jämförande måttstock
med vilken vi bättre kan bedöma den inhemska socialpolitiska
utvecklingen. Vi börjar med att analysera några centrala aspekter av
ersättningarnas nivåer, för att sedan övergå till andra viktiga
dimensioner av programmen, såsom förekomsten av sjuklöneperioder och försäkringarnas kvalificeringsvillkor. Data beskrivs
mer ingående i Metodologiskt appendix.

3.1

Socialförsäkringarnas ersättningsnivåer

Ersättningarnas nivå bestäms av flera faktorer. En central faktor är
den formella ersättningsnivån, som i Sverige anges som en viss
procent av lönen. En annan viktig faktor är inkomsttakens nivå.1
Därutöver tillkommer ersättningarnas längd och förekomsten av
karensdagar. Den faktiska ersättningsnivå som betalas ut till
individen är ofta en konsekvens av flera av dessa faktorer
sammantagna. Som vi visar nedan är den formella ersättningsnivån i
den svenska a-kassan i dag 80 procent av tidigare inkomst under de
1

När det gäller arbetslöshetsförsäkringen bestäms den högsta möjliga ersättningen av ett
specificerat belopp snarare än genom ett inkomsttak, men i praktiken blir detta ett tak för
vilka inkomster som kompenseras. Vi använder därför termen inkomsttak också för arbetslöshetsförsäkringen.
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första 200 arbetslöshetsdagarna och därefter 70 procent. I
huvudsak på grund av det låga implicita inkomsttaket (eller
ersättningstaket) i arbetslöshetsförsäkringen motsvarar dock den
faktiska ersättningsnivån endast 55 procent av en industriarbetares
nettolön. I det följande avsnittet kommer vi i tur och ordning att
behandla de faktiska ersättningsnivåerna, inkomsttaken, ersättningarnas varaktighet och karensdagarna.
3.1.1

Ersättningsnivåernas utveckling 1930 till 2010

Internationellt har de svenska socialförsäkringarna länge betraktats
som förhållandevis generösa, framförallt på grund av ersättningarnas jämförelsevis höga nivå. Det finns dock vissa skillnader
mellan socialförsäkringsprogrammen, med avseende på deras
faktiska ersättningsnivåer, som speglar vad en genomsnittlig
industriarbetare får för ersättning. Figur 2a-c, visar den faktiska
ersättningsnivån efter skatt i sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen i Sverige och andra OECD
länder 1930–2010. Beloppen anges som procent av en genomsnittlig industriarbetares lön efter skatt.

a) Sjukförsäkring
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b) Arbetsskadeförsäkring

c) Arbetslöshetsförsäkring

Källa: SCIP, SPIN.

Inom ramen för den svenska sjukförsäkringen kan vi se ett tydligt
trendbrott under 1950-talet då en allmän och obligatorisk inkomstrelaterad försäkring ersatte den tidigare frivilligt statsunderstödda
modellen. Den period av välfärdsstatlig expansion som inleddes
under denna period kännetecknades av kraftigt stigande ersätt-
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ningsnivåer, såväl i Sverige som internationellt. För första gången
hamnade också den faktiska ersättningsnivån i Sverige över
genomsnittet för OECD-länderna. Under expansionsfasens tidiga
år var dock graden av inkomstrelatering ganska låg och de faktiska
beloppen som delades ut låg i många fall långt under dagens nivåer.
I slutet av 1960-talet reformerades den svenska sjukförsäkringen
och den formella ersättningsnivån sattes till 80 procent av lönen
efter skatt. I mitten av 1970-talet gjordes sjukförsäkringen beskattningsbar med en formell ersättningsnivå på 90 procent av
lönen före skatt.
Mellan 1950 och 1970 höjdes den faktiska ersättningsnivån i den
svenska sjukförsäkringen kraftigt, från att motsvara ungefär 20
procent av en genomsnittlig industriarbetares nettolön till nästan
90 procent. Den mindre nedgången mellan 1960 och 1965 beror på
att justeringen av dagsbeloppen i det dåvarande sjukförsäkringssystemet släpade efter löneutvecklingen. Den genomsnittliga
ersättningsnivån för OECD-länderna ökade också under perioden
1950–1970, om än inte lika kraftigt som i Sverige. Skillnaden mellan
Sverige och OECD-genomsnittet har inte varit större än under
1970-talet.
Ersättningsnivån i den svenska sjukförsäkringen förändrades
inte nämnvärt under 1980-talet, medan ett antal andra länder gjorde
vissa neddragningar. Däremot blev 1990-talet ett turbulent
decennium för Sverige med kraftiga fluktuationer i ersättningarnas
storlek. I samband med den ekonomiska krisen i början av 1990talet sänktes den formella ersättningsnivån i sjukförsäkringen från
90 till 80 procent av lönen före skatt, något som fick direkt genomslag på den faktiska ersättningsnivån. Några år senare sänktes den
formella ersättningsnivån ytterligare några procentenheter till 75
procent, men mot slutet av decenniet återställdes nivån till motsvarande 80 procent. Under 1990-talets krisår sjönk den faktiska
ersättningsnivån i Sverige mer markant än i många andra länder och
mot slutet av perioden 1930–2010 har Sverige närmat sig OECDgenomsnittet.
Den svenska arbetsskadeförsäkringens utveckling skiljer sig
något från sjukförsäkringens, framförallt under den första halvan av
perioden då programmen styrdes av separata regelverk. En skillnad
är att ersättningsnivåerna för arbetsskada länge var högre än vid
sjukdom, vilket följde ett internationellt mönster. En möjlig förklaring är att arbetsgivarens ansvar många gånger är tydligare
definierat inom arbetsskadeförsäkringen jämfört med sjukför-
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säkringen (Kangas, 2000). Hur de olika försäkringarna griper in i
relationen mellan arbetsgivaren och den anställde har också använts
som förklaring till att tidpunkterna för införandet av de olika
socialförsäkringarna har varierat kraftigt. Ersättningar för arbetsskada infördes i många länder långt före de politiskt mer kontroversiella sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna (Väisänen, 1992).
Arbetslöshetsförsäkringen kan, beroende på dess utformning,
påverka förhandlingsstyrkan hos arbetsmarknadens parter.
I mitten av 1950-talet inleddes en harmonisering av regelverken
för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna i Sverige och det obligatoriska skyddet mot inkomstbortfall utökades till att också innefatta arbetsskador. Reformerna innebar dock att ersättningsnivån
för arbetsskadeförsäkringen sänktes förhållandevis kraftigt. Sedan
dess har ersättningarna vid arbetsskada och sjukdom alltmer
kommit att likna varandra. I Sverige fullbordades harmoniseringen i
början av 1990-talet. I många andra länder har ersättningarna för
arbetsskada fortsättningsvis varit markant högre än vid sjukdom.
Den faktiska ersättningsnivån i den svenska arbetsskadeförsäkringen sjunker dock under OECD-genomsnittet mot slutet
av perioden 1930-2010.
Sverige införde en frivilligt statsunderstödd arbetslöshetsförsäkring i mitten av 1930-talet. Under åren efter införandet
motsvarade den faktiska ersättningsnivån cirka 30 procent av en
genomsnittlig industriarbetarlön efter skatt, vilket var lägre än
genomsnittet för OECD-länderna. Fram till 1960-talet genomfördes flera omfattande reformer. En viktig förändring var att
staten bidrog med allt större ekonomiska belopp för att finansiera
arbetslöshetsersättningen. Under denna period mer än fördubblades den faktiska ersättningsnivån, något som kom att höja
de svenska ersättningarna för arbetslöshet över OECD-genomsnittet. Till skillnad från exempelvis sjukförsäkringen behölls en
frivilligt statsunderstödd modell i arbetslöshetsförsäkringen. Vid
mitten av 1970-talet genomfördes mer omfattande regeländringar i
arbetslöshetsförsäkringen som bland annat innebar att ersättningarna blev beskattningsbara. Samtidigt infördes ett kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) för dem som inte var berättigade till
inkomstrelaterade ersättningar. I början av 1990-talet nådde den
faktiska ersättningsnivån i den svenska arbetslöshetsförsäkringen
sin högsta nivå och motsvarade ungefär 85 procent av en genomsnittlig industriarbetarlön lön efter skatt.
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Precis som sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna påverkades
också arbetslöshetsförsäkringen av 1990-talets finansiella kris. Den
formella ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen sänktes först
från 90 till 80 procent av lönen och sedan från 80 till 75 procent.
Mot slutet av 1990-talet återställdes den formella ersättningsnivån
till 80 procent. Vid mitten av 1990-talet införde den borgerliga
regeringen en statlig arbetslöshetsersättning för dem som stod
utanför den frivilliga försäkringen. Reformen finansierades med en
nyinförd egenavgift på 1,5 procent av lönen. Samtidigt fick andra
aktörer möjlighet att erbjuda olika typer av försäkringar vid arbetslöshet. Det nya regelverket hann dock aldrig implementeras innan
den socialdemokratiska regering som vann valet 1994 drog tillbaka
reformen. Sedan mitten av 1990-talet har skillnaden mellan den
faktiska ersättningsnivån i den svenska arbetslöshetsförsäkringen
och OECD-genomsnittet sjunkit avsevärt för en typisk industriarbetare. Mot slutet av perioden 1930–2010 ligger den faktiska
ersättningsnivån i Sverige till och med strax under detta genomsnitt.
Det internationellt sett höga inkomstskydd som länge har
förknippats med ersättningsnivåerna i de svenska socialförsäkringarna verkar till stor del tillhöra historien, i synnerhet om jämförelser görs med senare decenniers utveckling av ersättningsnivåerna i arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkringarna. Jämförelserna mellan Sverige och OECD-genomsnittet döljer till viss
del den variation som finns mellan enskilda länder och det finns
därför goda skäl att i större detalj analysera de skillnader mellan
länder som finns i datamaterialet. I det följande avsnittet kommer
vi därför koncentrera analysen till den allra senaste utvecklingen
och ge en mer detaljerad beskrivning av hur Sverige positionerar sig
jämfört med andra länder.
3.1.2

Ersättningsnivåer 2005 och 2010

Vi använder här samma data över ersättningsnivåer i socialförsäkringarna som i analyserna ovan. Figur 3a-c visar den faktiska
ersättningsnivån efter skatt i sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige och andra OECD-länder 2005 och 2010.
Beloppen anges som procent av en genomsnittlig industriarbetares
nettolön. Länderna är rangordnade efter 2010 års ersättningsnivå i
respektive försäkringsprogram.
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Källa: SCIP, SPIN.

Även om den faktiska ersättningsnivån i den svenska sjukförsäkringen ligger över genomsnittet för OECD-länderna har Sverige
långt ifrån de högsta nivåerna. Sverige är placerat ungefär i mitten
när länderna rangordnas efter ersättningens storlek. Norge har de
mest generösa ersättningarna och ger en genomsnittlig industriarbetare full kompensation vid inkomstbortfall på grund av
sjukdom. Även Belgien, Japan, Tyskland och Österrike har jämförelsevis höga ersättningsnivåer i sjukförsäkringen, motsvarande
80 procent eller mer av en genomsnittlig industriarbetares nettolön,
något som avspeglar de korporativa försäkringssystemens tydligt
inkomstrelaterade förmåner. Efter Sverige återfinns en brokig skara
länder där socialförsäkringarna har organiserats utifrån lite olika
principer. Den gemensamma nämnaren är att inkomstbortfallsskyddet begränsats av antingen låga tak eller tillämpning av enhetsbelopp. De faktiska ersättningsnivåerna varierar ganska mycket
mellan dessa länder, från ungefär 65 procent av en genomsnittlig
industriarbetares nettolön i Italien, till strax över 20 procent av
motsvarande lön i Storbritannien. Även Frankrike som har ett
korporativt system tillhör gruppen av länder med jämförelsevis låga
ersättningsnivåer i sjukförsäkringen. USA saknade 2010 en statligt
lagstiftad sjukförsäkring.
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Mellan 2005 och 2010 sjönk den faktiska ersättningsnivån i
sjukförsäkringen i flera länder, däribland Sverige. I Sverige sjönk
ersättningsnivån med nästan fem procentenheter. Den kraftiga
nedgången i Belgien beror främst på förändringar i skattesystemet.
I några länder steg den faktiska ersättningsnivån. I Japan höjdes
den formella ersättningsnivån i sjukförsäkringen, medan Nya
Zeeland höjde familjestödskomponenterna i socialförsäkringarna,
något som påverkade de faktiska ersättningsnivåerna i alla tre
försäkringsprogrammen.
Sverige återfinns i den nedre delen av rangordningen när
länderna sorteras efter storleken på den faktiska ersättningsnivån i
arbetsskadeförsäkringen. Endast Danmark, Irland, Nederländerna
och Storbritannien har lägre nivåer än Sverige. Australien, Belgien,
Finland, Japan och Norge har ersättningsnivåer som ger en
genomsnittlig industriarbetare full kompensation för inkomstbortfall vid arbetsskada. För de flesta länderna var den faktiska
ersättningsnivån i arbetsskadeförsäkringen tämligen stabil mellan
2005 och 2010. I Sverige har dock ersättningsnivån i arbetsskadeförsäkringen av förklarliga skäl följt samma nedåtgående trend som
i sjukförsäkringen.
Motsvarande och till och med än mer markanta mönster, finner
vi i arbetslöshetsförsäkringen. I Sverige sjönk den faktiska ersättningsnivån med så mycket som 13 procentenheter av en industriarbetares nettolön, vilket är en anmärkningsvärd nedgång också i
ett internationellt perspektiv.2 Sverige hade den näst högsta
ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen vid mitten av 2000talet. Vid denna tidpunkt hade endast Schweiz en högre ersättningsnivå än Sverige. Fem år senare har Sveriges position sjunkit till
den nedre halvan av rangordningen av länders ersättningsnivåer i
arbetslöshetsförsäkringen. Vissa länder har haft en utveckling i
motsatt riktning med stigande ersättningsnivåer. Belgien är ett
tydligt exempel där en höjning av inkomsttaket i arbetslöshetsförsäkringen resulterade i en ökning av den faktiska ersättningsnivån med drygt 10 procentenheter.
Sammantaget kan vi konstatera att de faktiska ersättningsnivåerna i de svenska sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsför2

Den formella ersättningsnivån sänktes 2007 till 70 procent efter 200 dagars arbetslöshet.
Något som också kan påverka ersättningens storlek, särskilt för de med en svagare förankring på arbetsmarknaden, är att sedan 2007 räknas dagpenningen ut genom att inkomsterna slås ut över hela den ramtid om tolv månader som har föregått arbetslösheten,
oavsett om personen har arbetat enbart de sex månader som krävs för att uppfylla
arbetsvillkoret eller samtliga tolv månader.
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säkringarna inte alls ligger i topp bland OECD-länderna. I vissa fall
har det gjorts avsevärda förändringar i de formella ersättningsnivåerna. En annan viktig förklaring till den nedåtgående trenden i
beloppens storlek är de svenska socialförsäkringarnas inkomsttak,
något som kommer att belysas härnäst.

3.2

Inkomsttaken i de svenska socialförsäkringarna

Socialförsäkringarnas inkomsttak har bidragit till att de faktiska
ersättningsnivåerna i de svenska programmen har närmat sig och i
vissa fall sjunkit under OECD-genomsnittet. Indexeringen av
inkomsttaken har förändrats över tid och varierar mellan socialförsäkringarna. I vissa fall har en automatisk indexering helt
saknats vilket gör att eventuella uppräkningar av tak eller högsta
ersättningar blir beroende av politiska beslut. Den svenska a-kassan
är ett exempel på detta. I de fall som inkomsttaken har släpat efter
löneutvecklingen sker i allmänhet en urholkning av den faktiska
ersättningsnivån med negativa konsekvenser för den nivå av
inkomsttrygghet som försäkringen ger. Därtill kan förändringar
inom skattesystemet urholka den faktiska ersättningsnivån. I
Sverige har senare års jobbskatteavdrag pressat de faktiska
ersättningsnivåerna ytterligare nedåt genom att förmånernas måttstock (disponibel inkomst från arbete efter skatt) blivit högre.
Jobbskatteavdraget får bara göras mot förvärvsinkomster och inte
för ersättningar från socialförsäkringarna, vilket påverkar den
faktiska ersättningsnivån.
Figur 4 anger maxbeloppen (de högsta beloppen som utbetalas i
respektive försäkring) efter skatt i de svenska socialförsäkringarna
som procent av en genomsnittlig industriarbetares nettolön för
perioden 1975–2010. Syftet med detta mått är att ge en indikation
på hur högt upp i inkomstfördelningen som försäkringen skyddar
mot inkomstbortfall. Efter en viss uppgång under 1980-talet har
maxbeloppen sjunkit markant i alla tre försäkringarna, framförallt
under 1990-talet men också senare. I genomsnitt har den relativa
storleken på maxbeloppen nästan halverats under perioden 1975–
2010. Om vi bortser från uppgången under 1980-talet blir
urholkningen av inkomsttaken i socialförsäkringarna än mer
dramatisk. Beräkningar visar att maxbeloppen också har sjunkit i
reella termer. Sett i förhållande till prisutvecklingen har det genomsnittliga maxbeloppet för de tre försäkringarna sjunkit med 15
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procent i Sverige (redovisas inte här). Uppräkningen av maxbeloppen i den svenska sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna har således inte förmått upprätthålla den formella
ersättningsnivån bland stora grupper av löntagare, och ofta inte
heller ens med inflationen.
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Nedgången är som störst i sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna, där
maxbeloppen är indexerade till just prisutvecklingen. Här låg
maxbeloppen runt 140 procent av nettolönen för en genomsnittlig
industriarbetare i början av vår observationsperiod. År 2010 låg
maxbeloppen på strax under 80 procent av nettolönen och bara
någon procentenhet högre än den faktiska ersättningsnivån för en
genomsnittlig industriarbetare. Den relativa storleken på inkomsttaken i sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna har således nästan
halverats. Om vi istället räknar på förändringen utifrån maxbeloppens högsta nivå i mitten av 1980-talet har inkomsttaken
urholkats med nästan 65 procentenheter i jämförelse med en
industriarbetares nettolön. Skillnaden mellan maxbeloppen och den
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faktiska ersättningsnivån för en genomsnittlig industriarbetare är
således försumbar i dagens sjuk- och arbetsskadeförsäkringar.
En förklaring till den här utvecklingen är att lönerna generellt
har ökat i snabbare takt än priserna, något som är särskilt tydligt
under de senaste två årtiondena. Indexeringen till prisernas utveckling har dock kringgåtts vid några tillfällen. I samband med att
de tidigare sjukpenningklasserna ersattes med en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) sattes maxbeloppet i sjukförsäkringen
till sju och ett halvt basbelopp, samma som gällde för pensionssystemet. Inkomsttaket höjdes i juli 2006 till att motsvara tio
basbelopp. Ett motiv till reformen var att inkomsttaket under lång
tid hade släpat efter löneökningen och att en stor andel försäkrade
hade inkomster över sjukförsäkringens maxbelopp (Prop.
2005/06:142). I samband med regeringsskiftet senare samma år
återgick inkomsttaket till en nivå motsvarande sju och ett halvt
prisbasbelopp med syftet att minska sjukfrånvaron och förstärka
drivkrafterna för arbete (Prop. 2006/07:1).3
Maxbeloppen i den svenska arbetslöshetsförsäkringen är
betydligt lägre än i sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna. Lönenivån
för en genomsnittlig industriarbetare har under i stort sett hela
perioden 1975–2010 legat över inkomsttaket i arbetslöshetsförsäkringen, något som naturligtvis inverkat negativt på den
faktiska ersättningsnivån för allt fler inkomstgrupper. Sedan mitten
av 1970-talet har maxbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen sjunkit
från att motsvara cirka 75 procent av en genomsnittlig industriarbetares lön efter skatt till ungefär 55 procent. Till skillnad från de
andra socialförsäkringarna är arbetslöshetsförsäkringens inkomsttak inte indexerade utan fastställs av regeringen från år till år.
Tidigare togs besluten om uppräkning av taket i arbetslöshetsförsäkringen av riksdagen. Som referensram användes löneutvecklingen för arbetare inom industrin. Denna måttstock har dock
avskaffats och sedan början av 1990-talet har maxbeloppet endast
höjts vid två tillfällen, 1997 och 2002. År 2001 infördes också ett
högre takbelopp under de första 100 dagarna av arbetslöshet, något
som togs bort 2007.
Urholkning av maxbeloppen i de svenska socialförsäkringarna
avviker i vissa fall från det internationella mönstret. I jämförelse har
inkomsttaken i våra nordiska grannländer varit mer stabila (visas ej
här). I Norge skedde en tydlig nedgång i slutet av 1980-talet. Sedan
3

Inom föräldrapenningen bibehölls dock taket på tio basbelopp.
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dess har maxbeloppen i den norska sjuk- och arbetsskadeförsäkringen legat ganska stabilt på en nivå strax över 100 procent
av en industriarbetares nettolön, alltså något högre än de svenska
inkomsttaken i motsvarande försäkringar. I norska arbetslöshetsförsäkringen har inkomsttaket varit på ungefär samma nivå som i
Sverige. Finlands socialförsäkringsersättningar begränsas inte av
några inkomsttak, men det finns en viss avtrappning av ersättningsnivån vid de allra högsta inkomsterna. De danska socialförsäkringarnas inkomsttak har varit lägre än i Sverige under hela
efterkrigstiden.
En konsekvens av maxbeloppens utveckling är att skillnaden
mellan de formellt lagstiftade nivåerna och de faktiska ersättningsnivåerna i de svenska socialförsäkringarna har ökat för många
inkomstklasser. Samtidigt bör det påpekas att olika typer av avtalsbaserade program och privata försäkringslösningar många gånger
ger ersättning utöver inkomsttaken, särskilt i anslutning till
sjukdom. Till skillnad från de offentliga programmen varierar utformningen av de avtalsbaserade försäkringarna ganska kraftigt
mellan branscher och sektorer, särskilt när det gäller arbetslöshet
där andelen personer utan avtalsbaserade ersättningar är större än
vid sjukdom (Sjögren Lindquist och Wadensjö, 2011).

3.3

Socialförsäkringarnas varaktighet

Ytterligare en central dimension som avspeglar socialförsäkringarnas omfattning är ersättningarnas varaktighet. Varaktigheten är
tiden under vilken den lagstiftade ersättningen betalas ut. I ett
jämförande och historiskt perspektiv har denna tidsrymd varit
mellan några få veckor och en i princip obegränsad utbetalningsperiod som enbart kringskärs av den lagstiftade pensionsåldern
(Palme m fl, 2009). Varaktigheten skiljer sig ofta mellan de olika
socialförsäkringarna, något som sannolikt avspeglar de avvägningar
som gjorts mellan individens behov av ekonomisk trygghet och
samhällets krav på arbetsutbud. Också i denna del av rapporten
inleds analysen med en kort beskrivning av utvecklingen över tid
varefter skillnader mellan länder analyseras mer i detalj för 2010.
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3.3.1

Socialförsäkringarnas varaktighet i historisk belysning

Figur 5a-c visar socialförsäkringsersättningarnas varaktighet (antal
veckor) i Sverige och genomsnittet för OECD-länderna. Länder
med obegränsad varaktighet har trunkerats till maximalt 260
veckor. Under perioden 1950 till 1965 steg sjukförsäkringens
varaktighet bland OECD-länderna mycket kraftigt, från i genomsnitt 50 till 100 veckor. Därefter har varaktigheten sjunkit tillbaka
något för att mot slutet av perioden ligga runt 75 veckor i genomsnitt. I Sverige har förändringarna varit mer dramatiska. I början av
perioden 1930-2010 låg varaktigheten i den svenska sjukförsäkringen under OECD-genomsnittet, något som förändrades
tvärt när tidsbegränsningen i den svenska sjukförsäkringen avskaffades under 1960-talet. Vid långvarig och kronisk sjukdom
fanns det vid denna tid dessutom möjlighet att få sjukbidrag och
förtidspension från den allmänna folkpensionen. Sjukförsäkringen
tidsbegränsades återigen 2008 och sjukpenning betalas nu ut i
maximalt ett år, med vissa undantag. För första gången sedan 1950talet har Sverige nu en varaktighet i sjukförsäkringen som ligger
under OECD-genomsnittet. Om arbetsförmågan är nedsatt under
längre tid kan dock ersättning beviljas i form av aktivitetsersättning
eller sjukersättning.
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b) Arbetsskadeförsäkring
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Varaktigheten i arbetsskadeförsäkringen har inte bara varit högre
än i sjukförsäkringen utan visar också ett betydligt mer stabilt
mönster över tid. I Sverige har ersättningstiden i arbetsskadeförsäkringen i princip varit obegränsad sedan 1930-talet. Bland
OECD-länderna har ersättningarnas varaktighet legat runt 200
veckor i genomsnitt. Det omvända mönstret med mycket kraftig-
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are fluktuationer över tid karaktäriserar ersättningarnas varaktighet
i arbetslöshetsförsäkringen.
Ersättningarnas varaktighet i arbetslöshetsförsäkringen ökade i
genomsnitt från cirka 75 till 115 veckor bland OECD-länderna
fram till mitten av 1990-talet, varefter en viss nedgång skedde. Mot
slutet av perioden 1930–2010 motsvarade varaktigheten för ersättningarna i arbetslöshetsförsäkringen i genomsnitt drygt 90 veckor.
Sverige har haft en lagstiftad varaktighet i arbetslöshetsförsäkringen som under hela perioden 1930–2010 legat på en lägre nivå
än OECD-genomsnittet. I mitten av 1970-talet, när ersättningen
gjordes beskattningsbar, förlängdes varaktigheten i den svenska
arbetslöshetsförsäkringen från 30 till 60 veckor (90 veckor för
arbetslösa äldre än 55 år, en särregel som i dag är avskaffad). Denna
ersättningstid gäller än idag, även om arbetslösa med barn under 18
år har rätt till ersättning under 90 veckor. Sedan 1980-talet har det
varit möjligt att kvalificera sig för en ny ersättningsperiod genom
att delta i olika former av arbetsmarknadspolitiska program, något
som innebar att den faktiska ersättningstiden i många fall var längre
än de 52 veckorna. Denna möjlighet till återkvalificering avskaffades 2001.
3.3.2

Socialförsäkringarnas varaktighet 2010

Figur 6a-c visar ersättningarnas varaktighet i de enskilda länderna
för de olika socialförsäkringarna. Genom att det inte har skett
några större förändringar under senare år redovisas endast varaktigheten för 2010. Länderna är ordnade efter varaktighetens
längd i de olika programmen. I sjukförsäkringen befinner sig
Sverige i gruppen av länder med en varaktighet på 52 veckor.
Italien, Kanada och Storbritannien har en betydligt kortare varaktighet medan Irland, Japan, Nederländerna och Tyskland ligger
relativt högt med en varaktighet som i olika grad överstiger 75
veckor. Särskilt Australien och Nya Zeeland kombinerar således
låga ersättningsnivåer i sjukförsäkringen med obegränsad varaktighet.
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c) Arbetslöshetsförsäkring

Källa: SPIN.

Liksom många andra länder har Sverige en i stort sett obegränsad
längd på ersättningen från arbetsskadeförsäkringen. Nederländerna
har en varaktighet i arbetsskadeförsäkringen på två år medan
Danmark, Finland och Norge ligger lägst med 52 veckor. Variationen mellan länder är något större för arbetslöshetsförsäkringen
där flera länder har kortare varaktighet än Sveriges 52 veckor,
däribland Irland, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike.4 Australien, Belgien och
Nya Zeeland har obegränsad varaktighet också i arbetslöshetsförsäkringen. Danmark, Norge, Finland och Frankrike har en varaktighet motsvarande två år och Schweiz bara något kortare än så.
Längden på ersättningstiden avgörs inte enbart av dess slutpunkt,
utan också av när ersättningsperioden börjar. Härnäst vänder vi
blicken mot karensdagarna, en del av lagstiftningen som påverkar
från vilken tidpunkt den första utbetalningen från socialförsäkringarna sker.

4

Normalt är ersättningsperioden i Sverige 300 dagar, men om den arbetslöse har barn under
18 år kan denna period utsträckas till att omfatta ytterligare 150 dagar.
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3.4

Karensdagar i socialförsäkringarna

Karensdagarna är den initiala period som den försäkrade inte får
någon socialförsäkringsersättning för, trots anmäld sjukdom eller
arbetslöshet. Karensdagarna kan liknas vid en självrisk som ofta
anses motverka ett potentiellt överutnyttjande av ersättningen. Vid
frivillig uppsägning från arbetet är den längsta avstängningstiden 45
dagar i Sverige, vilket är betydligt längre än antalet formellt lagstiftade karensdagar. Om arbetstagaren själv orsakat uppsägning
från arbetsgivaren ökas den längsta avstängningstiden till 60 dagar.
Inom sjukförsäkringen har karensdagarna framförallt använts för
att minska korttidsfrånvaron (Edebalk, 2007).
3.4.1

Socialförsäkringarnas karensdagar 1930 till 2010

Figur 7a-c visar antalet karensdagar i sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige och andra OCED länder 1930–
2010. Sverige införde tre karensdagar i samband med 1950-talets
sjukförsäkringsreform och i detta avseende låg Sverige nära genomsnittet för OECD-länderna. Den tillfälliga uppgången bland OECDländerna 1965 beror bland annat på att Finland hade 14 karensdagar i
sjukförsäkringen under en begränsad period i samband med införandet av en lagstadgad sjukpenning i början på 1960-talet, något som
höjer genomsnittet för OECD-länderna. Under 1960-talet reducerades antalet karensdagar i den svenska sjukförsäkringen och
under 1980-talet slopades karensdagarna helt och hållet. I samband
med krisuppgörelsen 1992 återinfördes en karensdag i sjukförsäkringen.
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Antalet karensdagar i arbetsskadeförsäkringen har minskat påtagligt bland OECD-länderna. I början av perioden 1930–2010
hade länderna i genomsnitt fyra karensdagar i arbetsskadeförsäkringen. I slutet av perioden låg genomsnittet under två karensdagar. I Sverige har arbetsskadeförsäkringen i stort sett följt antalet
karensdagar i sjukförsäkringen, något som delvis är en konsekvens
av harmoniseringen av de två regelverken. Under en kort period i
början av 1950-talet fanns endast en karensdag i arbetsskadeförsäkringen, jämfört med sjukförsäkringens tre karensdagar.
Bland OECD-länderna följer arbetslöshetsförsäkringens karensdagar ett U-format mönster sedan 1930-talet. I början av perioden
hade OECD-länderna i genomsnitt upp till sju karensdagar i
arbetslöshetsförsäkringen. Därefter inträffar en nedåtgående trend
och runt 1980 fanns det som lägst fyra karensdagar. Under 1990talets första hälft sker en tydlig ökning av antalet karensdagar i
arbetslöshetsförsäkringen bland OECD-länderna, delvis beroende
på att Nya Zeeland kraftigt höjde antalet karensdagar från 14 till
42. Sedan dess har antalet karensdagar sjunkit något och mot slutet
av perioden har OECD-länderna i genomsnitt ungefär fem karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen. I Sverige var karensperioden i
arbetslöshetsförsäkringen mellan fem och sex dagar fram till 1989,
då karensdagarna slopades. I början av 1990-talet återinfördes fem
karensdagar och 2008 ökades antalet till sju karensdagar.

45

Socialförsäkringarnas utveckling i Sverige och internationellt

3.4.2

Karensdagar i socialförsäkringarna 2010

Figur 8a-c visar antalet karensdagar i Sverige och de andra OECDländerna 2010. Endast länder som har karensdagar i försäkringarna
är med i analysen. Länderna är ordnade efter antalet karensdagar i
respektive försäkring. I sjukförsäkringen har Kanada och Nya Zeeland längst karensperiod bland länderna, motsvarande 14 dagar.
Australien har sex karensdagar medan Frankrike, Irland, Japan och
Storbritannien endast har tre karensdagar. Schweiz har två karensdagar medan Belgien och Sverige ligger lägst med en karensdag i
sjukförsäkringen. Våra nordiska grannländer Danmark, Finland
och Norge saknar helt karensdagar i sjukförsäkringen. Detsamma
gäller Nederländerna, Tyskland och Österrike.
Endast hälften av länderna har karensdagar i arbetsskadeförsäkringen. USA har längst karensperiod med sju dagar, medan
Finland, Irland, Italien, Japan och Storbritannien har tre karensdagar. Schweiz har två dagars karens i arbetsskadeförsäkringen,
medan Kanada och Sverige endast har en dag. Australien, Belgien,
Danmark, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Italien, Tyskland
och Österrike saknar karensdagar i arbetsskadeförsäkringen.
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Ett större antal länder har karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen.
Kanada och Nya Zeeland har så mycket som 14 karensdagar. Därefter finner vi en brokig skara länder med mellan åtta och sex
karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen, däribland Australien, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Sverige och Schweiz. Irland, Norge
och Storbritannien har endast tre dagars karens i arbetslöshetsförsäkringen. Belgien, Danmark, Nederländerna, Tyskland och
Österrike saknar karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen, i det
danska fallet på grund av ett arbetsgivarinträde på tre dagar

3.5

Socialförsäkringarnas kvalificeringsperiod

Den kvalificeringsperiod som krävs för att erhålla ersättning från
socialförsäkringarna kan beräknas på olika sätt. Som framgår av
tidigare avsnitt måste man i Sverige uppfylla ett grundvillkor, ett
arbetsvillkor och ett medlemsvillkor för att få ersättning från den
inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. Villkoren ser något
annorlunda ut i de andra försäkringarna och villkoren skiljer sig
också mellan länder. I det följande avsnittet koncentreras analysen
till kvalificeringsperiodens längd i socialförsäkringarna. Det kan
dock noteras att det i många länder finns en ramtid kopplad till
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försäkringen som brukar vara längre. Ramtiden anger den period
inom vilken arbetskravet måste uppfyllas. Vi har valt att inte närmare analysera ramtiden i den här rapporten. Det finns av förklarliga skäl ingen kvalificeringsperiod kopplad till arbetsskadeförsäkringen, vare sig i Sverige eller internationellt. Analyserna inriktas därför på sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna.
3.5.1

Kvalificeringsperioder i socialförsäkringarna 1930 till
2010

Figur 9 a–b anger kvalificeringsperiodens längd i sjuk och arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige och andra OECD-länder 1930–
2010. Endast fem länder har en kvalificeringsperiod i sjukförsäkringen, däribland Belgien, Danmark, Irland, Frankrike,
Kanada, Norge och Storbritannien. Sverige saknar kvalificeringsperiod i sjukförsäkringen. Den genomsnittliga tid som krävs för att
kvalificera sig till sjukförsäkringen har sjunkit markant bland
länderna ovan. Under perioden 1930–1970 halverades kvalificeringsperioden från 16 till åtta veckor. Sedan dess har nivån varit
ganska stabil.
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b) Arbetslöshetsförsäkring
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Flera länder tillämpar en kvalificeringsperiod i anslutning till
arbetslöshetsförsäkringen, däribland Sverige.5 Fram till 1990-talets
början var denna period 22 veckor i Sverige, men den förlängdes till
26 veckor under 1990-talets senare hälft. Under hela tidsperioden
har Sverige haft en kvalificeringsperiod under OECD-genomsnittet. Skillnaden mellan Sverige och OECD-länderna var som
allra störst från mitten av 1940-talet fram till 1960. Sedan dess har
skillnaden mellan Sverige och de andra OECD-länderna minskat.
Kvalificeringsvillkoren i den svenska arbetslöshetsförsäkringen har
skärpts också på andra sätt. Bland annat har det så kallade
studerandevillkoret i grundersättningen tagits bort. Studerandevillkoret innebar en möjlighet att kvalificera sig för ersättning via
studier. Den så kallade överhoppningsbara tiden har också begränsats.
Därigenom har det blivit svårare att räkna in eventuell sysselsättning
bortom ramtiden i arbetsvillkoret. Delvis som en konsekvens av dessa
regelförändringar, men också som en följd av förändringar i
sammansättningen av gruppen arbetslösa och att antalet medlemmar i
arbetslöshetskassorna sjunkit, har andelen arbetslösa som är
kvalificerade till den inkomstrelaterade ersättningen minskat kraftigt
sedan början av 2000-talet (Sjöberg 2011).
5

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen har två alternativa arbetsvillkor: sex månaders
arbete och minst 80 timmars arbete per månad under en tolvmånadersperiod, eller minst 480
timmars arbete under en sammanhängande period av sex kalendermånader, varav minst 50
timmars arbete per månad.
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3.5.2

Kvalificeringsperioder i socialförsäkringarna 2010

Figur 10a-b visar kvalificeringsperiodens längd i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna 2010 för Sverige och OECD-länderna.
Endast länder som har en kvalificeringsperiod finns med i
figurerna. För sjukförsäkringen har Storbritannien den klart längsta
kvalificeringsperioden motsvarande 50 veckor. Irland ligger inte
långt efter med en kvalificeringsperiod på nästan 40 veckor. Andra
länder med jämförelsevis långa kvalificeringsperioder i sjukförsäkringen är Belgien och Kanada med vardera 20 och 15 veckor.
Danmark, Frankrike och Norge har kvalificeringsperioder som
ligger mellan fem och tre veckor. I arbetslöshetsförsäkringen har
Belgien, Danmark, Italien, Japan, Schweiz, Tyskland och Österrike
en kvalificeringsperiod motsvarande 52 veckor. Kvalificeringsperioden i den svenska arbetslöshetsförsäkringen är betydligt
kortare och här krävs endast 26 veckor. Ännu kortare kvalificeringsperioder har Frankrike (17 veckor) och Kanada (18 veckor).
Australien, Norge, Nya Zeeland och USA saknar kvalificeringsperiod i arbetslöshetsförsäkringen.
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3.6

Arbetsgivarens sjuklöneperiod i Sverige och
andra länder 2010

I flera länder har det lagstiftade ansvaret för betalning av sjukförsäkringsersättningarna överförts från det offentliga systemet till
arbetsgivarna, framförallt i anslutning till korttidsfrånvaron.
Arbetsgivarna har därmed getts starkare incitament att åtgärda de
brister i arbetsmiljön som kan tänkas påverka sjukskrivningarna).
Inte sällan har arbetsgivarna kompenserats med lägre arbetsgivaravgifter. Figur 11 visar längden på den lagstiftade sjuklöneperioden
i Sverige och andra OECD-länder 2010. De flesta länder saknar
helt eller har en förhållandevis kort sjuklöneperiod. Sverige tillhör
den senare gruppen av länder. Den svenska sjuklöneperioden infördes inom ramen för krisuppgörelsen i början av 1990-talet, även
om frågan hade diskuterats också av tidigare regeringar. Från
början var sjuklöneperioden två veckor, något som utökades till
fyra veckor 1997. Redan 1998 gick man dock tillbaka till de ursprungliga två veckornas sjuklöneperiod (RFV, 2003).
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Not: Sjuklöneperioden i Nederländerna uppgår till 104 veckor.
Källa: SPIN.
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De mest anmärkningsvärda förändringarna har skett i Nederländerna, där en sjuklöneperiod infördes 1992 med en tydlig ambition att minska de höga sjukskrivningstalen. Under 2004 förlängdes denna sjuklöneperiod från 52 till 104 veckor, med vissa möjligheter till ytterligare förlängning (OECD, 2008). Vissa risker har
identifierats i anslutning till de nederländska reformerna. Bland
annat menar kritikerna att de långa sjuklöneperioderna ger arbetsgivarna starka incitament att selektera bort anställda med höga
risker för långvarig sjukdom eller lättare funktionshinder. Risken
att bli avskedad verkar också ha ökat för personer inom den senare
kategorin (Oorschot och Abrahamsson, 2003).
Under det senaste decenniet har även Italien ökat längden på
sjuklöneperioden, från 14 till 26 veckor. De länder som har längst
sjuklöneperiod återfinns framförallt på den europeiska kontinenten, medan de utomeuropeiska länderna saknar en sjuklöneperiod. Längden på den svenska sjuklöneperioden ter sig ganska
blygsam i ett internationellt perspektiv, och ligger i nivå med våra
nordiska grannländer.
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Sammanfattning av resultaten

Denna rapport har analyserat utvecklingen av tre socialförsäkringar
i Sverige – sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna –
utifrån ett internationellt jämförande perspektiv. Rapporten har
granskat både långsiktiga trender och samtida länderskillnader i
socialförsäkringarnas ersättningsnivåer, ersättningstak, varaktighet,
karensdagar, kvalificeringsvillkor och sjuklöneperioder. Vi finner
att socialförsäkringarna i Sverige genomgått betydande förändringar under de senaste decennierna. I vissa avseenden har förändringarna varit mer omfattande i Sverige än i andra jämförbara
länder.
När det gäller ersättningsnivåerna är den generella trenden bland
OECD-länderna en expansion under decennierna närmast efter
andra världskriget och en tillbakagång från början av 1980-talet
fram till 1990-talets mitt då ersättningsnivåerna planade ut i
samtliga tre försäkringsslag. Ersättningsnivån i den svenska
sjukförsäkringen steg kraftigare än i många andra länder efter andra
världskriget. När denna ökning avtog under 1970-talet var
ersättningsnivån i sjukförsäkringen ungefär 90 procent av en
genomsnittlig industriarbetarlön efter skatt.
Under 1980-talet började inkomsttaket i sjukförsäkringen att
släpa efter reallöneutvecklingen. 1990-talets ekonomiska krisår
medförde även att de formella ersättningsnivåerna ändrades vid
flera tillfällen. Sjukförsäkringens faktiska ersättningsnivå har
successivt sjunkit under 80 procent.
Ersättningen i arbetsskadeförsäkringen var länge högre än i
sjukförsäkringen men efter koordineringen av taken i de två
försäkringarna under 1950-talet har ersättningsnivåerna närmat sig
varandra. I början av 1990-talet harmoniserades regelverken för
försäkringarna ytterligare, vilket tog bort kvarvarande skillnader i
ersättningsnivåerna.
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Ersättningsnivån i arbetslöshetsersättningen ökade under större
delen av efterkrigstiden och var nära 85 procent av en genomsnittlig industriarbetarlön fram till 1990-talets finansiella kris.
Därefter ändrades den formella ersättningsnivån vid ett flertal tillfällen men har sedan slutet av 1990-talet varit 80 procent. Liksom
för sjukförsäkringen har dock inkomsttaket inte ökat i takt med
reallöneutvecklingen och sedan 1993 har taket enbart höjts två
gånger. Resultatet av denna utveckling är att den faktiska ersättningsnivån har sjunkit till cirka 55 procent av en genomsnittlig
industriarbetarlön efter skatt. Från att 2005 ha haft bland de högsta
faktiska ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen ligger
Sverige i dag strax under genomsnittet bland de länder som ingår i
jämförelsen.
När det gäller varaktigheten i socialförsäkringarna har också
omfattande förändringar skett. Inom sjukförsäkringen innebar
reformen 2008 att varaktigheten formellt begränsades till ett år,
även om det finns möjlighet till viss förlängning. Efter sjukpenningperioden kan dock sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas,
bland annat när det gäller varaktig nedsättning av arbetsförmågan. I
arbetslöshetsförsäkringen har varaktigheten formellt varit 60
veckor sedan mitten av 1970-talet, men sedan början av 2000-talet
har inte deltagande i aktiva arbetsmarknadsåtgärder räckt för att
kvalificera arbetslösa till en ny period av ersättning, vilket inneburit
en faktisk reducering av varaktigheten.
I viktiga avseenden har också villkoren för att erhålla ersättning
från socialförsäkringarna skärpts. Allra tydligast är detta i arbetslöshetsförsäkringen där antalet karensdagar höjts till sju dagar och
kvalificeringsperioden ökat från 22 till 26 veckor. Sverige förefaller
i dessa avseenden inte avvika väsentligt från utvecklingen i många
andra länder. De generellt hårdare kvalificeringskraven innebär att
det blir svårare att arbeta in rätt till ersättning vid arbetslöshet.
Därtill har andelen förvärvsarbetande som är medlemmar i en akassa och har rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning
sjunkit.
I sjukförsäkringen har utvecklingen möjligen gått i motsatt
riktning med införandet (1994) av ett framåtblickande inkomstbegrepp som används för att bestämma den sjukpenninggrundande
inkomsten, vilket torde innebära att fler förvärvsarbetande täcks av
försäkringen. Sverige har också infört en sjuklön, under vilken
arbetsgivaren betalar ersättningen. De två veckors sjuklön som
finns i Sverige motsvarar det internationella mönstret där sjuklöne-
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perioden normalt ligger mellan två och fyra veckor. Nederländerna
och Frankrike avviker med en sjuklöneperiod på ett år eller mer.
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Slutsatser

Vilka slutsatser kan man dra av de svenska socialförsäkringarnas
utveckling i ett internationellt perspektiv? Vårt grundläggande
antagande är att varje typ av värdering av de svenska socialförsäkringarna i slutändan är beroende av vilka förväntningar man har
på vad försäkringarna ska tillhandahålla. Vem ska vara försäkrad
och mot vilka risker? Hur ska kvalificeringsvillkoren till försäkringarna utformas? I vilken grad och under hur lång tid ska
försäkringarna ersätta förlorad arbetsinkomst? Dessa frågeställningar reser följdfrågor som berör ansvarsfördelningen mellan
individen och det offentliga, samt de målkonflikter som kan uppkomma mellan fördelningspolitiska hänsyn och effektivitetskriterier.
De internationella jämförelserna i rapporten visar att det finns
stora skillnader mellan länder avseende intentionerna för de lagstadgade försäkringarna. Vår beskrivning av logiken i de underliggande modellerna för socialförsäkringarnas organisering illustrerar centrala skillnader som avspeglas empiriskt för ett antal
nyckelindikatorer. När vi nu avslutningsvis ställer den svenska
socialförsäkringen i relation till dessa modeller och empiriska
resultat, förtjänar några viktiga förhållanden att lyftas fram.
Om socialförsäkringarna ska betraktas som inkomstförsäkringar
för dem som är anställda borde samtliga på den svenska arbetsmarknaden med ett anställningskontrakt vara inkomstförsäkrade. I
princip borde detta gälla i såväl sjuk- och arbetsskadeförsäkringen
som i arbetslöshetsförsäkringen, även om det också bör påpekas att
förutsättningarna kan skilja sig åt mellan försäkringarna. När det
gäller sjukförsäkringen torde det internationellt sett inte finnas
något land med högre täckningsgrad i arbetskraften än Sverige,
vilket beror på att den sjukpenninggrundande inkomsten sedan
1994 i praktiken räknas framåt och inte baseras på tidigare inkomst.
Denna förändring är en konsekvens av att kravet på förhands-
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registrering av den sjukpenninggrundande inkomsten har avskaffats. Samtidigt kan man konstatera att det numera krävs en
framtida förväntad inkomst under sex månader, vilket långt ifrån
alla uppfyller. Detta illustrerar att försäkringens täckningsgrad i
befolkningen bestäms av flera detaljer i regelverket, utöver om
ersättningen baseras på tidigare eller förväntad inkomst. Ett annat
problem är att utforma kompletterande lösningar för grupper i
samhället utan inkomster. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen
finns det i Sverige, och alla andra länder som vi studerat, kvalificeringsvillkor som tillkommit för att motverka missbruk av
systemen genom att den försäkrade ska dokumentera sin arbetsvilja
under en tillräckligt lång tid.
Arbetslöshetsersättningen i Sverige har historiskt sett haft en
hög täckningsgrad, men två begränsningar förtjänar att framhållas.
För det första; i den frivilligt statsunderstödda modellen har bara
de som frivilligt försäkrar sig rätt till inkomstrelaterade ersättningar
och dessutom finns det kvalificeringsvillkor som gör att alla med
behov av försäkring inte hunnit tjäna in rätten till förmån. För det
andra; grundersättningens arbetsvillkor innebär att vissa
arbetssökande exkluderas från programmet. Internationellt sett är
dock täckningsgraden hög för grundersättningen, men förhållandevis låg för inkomstbortfallsförsäkringen. Täckningsgraden för
inkomstbortfallsförsäkringen har dessutom sjunkit kraftigt sedan
egenavgifterna höjdes och kvalificeringsvillkoren skärptes 2007/08.
Två tänkbara åtgärder för att råda bot på denna situation skulle är
att sänka egenavgifterna eller att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring också när det gäller inkomstrelaterade förmåner.
En inkomstförsäkring för de som är anställda implicerar att den
faktiska ersättningsnivån är tillräcklig hög för att upprätthålla den
försäkrades levnadsstandard i händelse av sjukdom, arbetsskada
eller arbetslöshet. I detta perspektiv är inkomsttakens utveckling
problematisk, där maxbeloppen i socialförsäkringarna har halkat
efter utvecklingen av reallönerna som ökat kraftigt över de senaste
två årtiondena. Detta har inneburit att inkomstbortfallsskyddet i de
offentliga försäkringarna har minskat väsentligt för stora grupper
på den svenska arbetsmarknaden. Mycket av förklaringen till denna
utveckling står att finna i socialpolitiska ”icke-beslut”: de nominella
inkomsttaken har helt enkelt inte höjts eller endast räknats upp
med prisutvecklingen. Ersättningarnas värde minskar därmed i
relation till löneutvecklingen. För den genomsnittlige inkomsttagaren har urholkningen av maxbeloppen varit dramatisk i social-
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försäkringarna, även om inkomsttaken i sjukförsäkringen ännu inte
blivit så låga att de påverkar den genomsnittlige inkomsttagaren.
Arbetslöshetsförsäkringens implicita inkomsttak (ersättningstak)
har i större utsträckning kommit att påverka den faktiska ersättningsnivån, något som avspeglar försäkringarnas skilda ambitionsnivåer när det gäller att ersätta förlorad inkomst.
Förändringen av socialförsäkringarnas inkomsttak kan åskådliggöras med utgångspunkt i den modelldiskussion som inledde
rapporten. Figur 12 illustrerar hur inkomsttaken, markerade med
horisontella linjer, har utvecklats mellan 1985 och 2010. Själva
romben symboliserar återigen inkomstfördelningen. Inkomsttaken
har sjunkit allt längre ned i inkomstfördelningen. I arbetslöshetsförsäkringen ligger de implicita inkomsttaken numera klart under
medianinkomsten, vilket innebär att allt färre personer som erhåller
den inkomstrelaterade ersättningen når upp till den lagstiftade
ersättningsnivån på 80 procent. Inkomsttaket i sjukförsäkringen
medger högre ersättningar än arbetslöshetsförsäkringen, även om
själva urholkningen av inkomsttaket för sjukpenning har varit
större.

1985

1985

2010

2010

a) Arbetslöshetsförsäkringen

b) Sjukförsäkringen

De svenska sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna
verkar således röra sig mot en situation som i många avseenden
liknar det danska exemplet. I Danmark har de låga inkomsttaken i
socialförsäkringarna inneburit att en majoritet av de heltidsarbetande i praktiken bara erbjudits ett slags grundtrygghet av de
offentliga programmen. Det är inte vår uppgift att värdera denna
utveckling. Vi kan dock konstatera att utvecklingen av inkomsttaken i de svenska socialförsäkringarna påverkar utrymmet för
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avtalsbaserade och privata försäkringslösningar med olika konsekvenser för såväl försäkringsaspekter som fördelnings- och effektivitetskriterier. En oavsedd konsekvens som kan uppkomma är att
privata lösningar lättast uppbringar skydd för personer med låga
risker för inkomstbortfall. Generellt har en allmän försäkring
större potential att inkludera bredare grupper i samhället. De fördelningspolitiska ambitionerna borde således kunna ges större
utrymme inom ramen för en offentlig försäkring jämfört med en
modell med större inslag av privata försäkringslösningar.
När det gäller effektiviteten beror denna mer på den exakta
utformningen av försäkringarna. I detta sammanhang är det viktigt
att framhålla att det går att hitta exempel på såväl offentliga som
privata försäkringar med problematiska incitamentsstrukturer.
Allmänna försäkringar har vissa komparativa fördelar. Bland annat
kan transaktionskostnaderna på arbetsmarknaden reduceras för
enskilda anställda och företagare. Vidare garanterar en allmän försäkring portabilitet, vilket är en klar fördel ur effektivitetssynpunkt
när det gäller att göra arbetskraften rörlig. Viktigt att framhålla är
dock att alla former av socialförsäkringar per definition innebär
statlig intervention. Det kan här påpekas att även i frånvaron av
offentligt lagstiftade socialförsäkringar så skulle statlig intervention
krävas i form av regleringar av den privata försäkringsmarknaden.
Det är ingen enkel uppgift att utforma en socialförsäkring som
är optimal ur effektivitetssynpunkt, vilket inte minst arbetslöshetsförsäkringen tydligt visar. Ett exempel på detta är att de kvalificeringsperioder man har för att motverka överutnyttjande samtidigt kan innebära att vissa arbetslösa inte hinner kvalificera sig för
rätt till ersättning. Ett annat exempel är att höga ersättningar för
längre arbetslöshetsperioder ur ett incitamentsperspektiv kan vara
problematiska, samtidigt som det också kan finnas effektivitetsvinster av att ha en relativt hög kompensationsgrad för kortare
arbetslöshetsperioder. En relativt generös arbetslöshetsförsäkring
under den inledande arbetslöshetsperioden kan förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom att den ger den arbetslöse
möjlighet att leta efter ett arbete som bättre passar dennes kvalifikationer. Med detta perspektiv skulle arbetslöshetsförsäkringen
kunna spela rollen av en omställningsförsäkring, en funktion som
synes speciellt viktig i en liten öppen ekonomi. Vi vill i detta
sammanhang också lyfta fram att enbart ett fåtal OECD-länder har
längre karensperiod i arbetslöshetsförsäkringen än Sverige. För dem
som frivilligt slutar sin anställning ökar också karensperioden kraftigt.
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Det är därför svårt att se vilka effektivitetsvinster som är förknippade
med den förhållandevis långa karensperioden för personer som
ofrivilligt blir av med sin anställning. Det finns inte heller någon
systematisk forskning som belyser eventuella vinster med långa
karensperioder inom arbetslöshetsförsäkringen. Om ambitionen är
att poängtera arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring, som ett sätt att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden, borde även karensperioden diskuteras.
I såväl sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna som arbetslöshetsförsäkringen är samspelet mellan kontanta ersättningar och olika
former av aktiva åtgärder centralt. Sett i ett vidare perspektiv är en
viktig utmaning i sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna att utforma
samverkan mellan dels vad som betraktas som pension eller
ersättning för varaktigt/permanent nedsättning av arbetsförmågan,
dels vad som brukar betecknas som aktiva åtgärder, till exempel
utbildning, yrkesträning och rehabilitering. Om samspelet mellan
dessa system fungerar kan omfattningen av de kontanta förmånerna inom socialförsäkringen begränsas utan att man gör avkall på
fördelningsambitionerna. Även i arbetslöshetsförsäkringen är samspelet mellan olika försäkringar och åtgärdsprogram centralt. Att
utförsäkrade arbetslösa personer slussas vidare till åtgärder som
ökar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden är här
troligen minst lika viktigt som ersättningens varaktighet.
Ett sätt att tolka de internationella jämförelserna som har
genomförts i denna studie är att det finns ett mycket stort socialpolitiskt handlingsutrymme. Det går att förändra socialförsäkringarna i de flesta avseenden och i flera olika riktningar. Vilka vägval som görs för de svenska socialförsäkringarna hänger ihop med
en rad centrala frågor. Ett viktigt ställningstagande är kopplat till
vilka normativa uppfattningar beslutsfattarna och befolkningen har
om vad staten bör göra. Dessa normer behöver dock inte vara
fastlåsta utan kan mycket väl påverkas av hur man uppfattar att de
offentliga systemen fungerar i praktiken.
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Metodologiskt appendix

De socialpolitiska data som används i rapporten har sammanställts
inom ramen för olika forskningsprojekt inriktade mot jämförande
socialpolitisk analys vid Institutet för social forskning (SOFI),
Stockholms universitet. Bristen på jämförbara socialpolitiska data
har ofta inneburit att analyserna baserats på information över de
sociala utgifterna. Sociala utgiftsnivåer säger dock lite om hur
socialpolitiken är utformad. Utgifterna för exempelvis arbetslöshetsförsäkringen avspeglar delvis arbetslöshetens storlek och andelen långtidsarbetslösa. Institutionella indikatorer över den socialpolitiska lagstiftningen är därför ett viktigt komplement till utgiftsdata.
Social Citizenship Indicator Program (SCIP), är en databas som
innehåller jämförande socialpolitiska data för 18 OECD-länder
under perioden 1930–2005. Data finns för de stora socialförsäkringarna 1930, 1933, 1939, 1950 och därefter för vart femte år fram till
2005. Inom ramen för Social Policy Indicator database (SPIN) har
motsvarande socialförsäkringsdata samlats in för 2010. SPIN finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Dessa nya institutionella socialförsäkringsdata har också utvidgad den komparativa analysen till
hela EU och ett större antal socialpolitiska program.
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De faktiska ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna baseras på
typfallsberäkningar. Här har nivån på ersättningarna beräknats utifrån nationell socialpolitisk lagstiftning för två standardiserade
hushållstyper; ett ensamhushåll och en familj med två föräldrar och
två barn. Mottagaren av socialförsäkringsersättningen antas tjäna
en lön motsvarande en genomsnittlig industriarbetare. Beskattningen av ersättningarna varierar mellan länder och alla belopp har
därför beräknats efter skatt. Ersättningsnivån i socialförsäkringarna
avspeglar nettobeloppet i procent av nettolönen som genomsnitt
för de två hushållstyperna. För att renodla storleken på socialförsäkringsersättningarna har eventuella behovs- och inkomstprövade
bidrag inte tagits med i analysen. En mer detaljerad beskrivning av
beräkningsprinciperna återfinns i Palme m fl (2009).
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I denna rapport analyseras utvecklingen av sjuk-, arbetsskade- och
arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige i ett internationellt perspektiv.
I rapporten redovisas både långsiktiga trender och skillnader mellan
länder i dessa tre socialförsäkringars ersättningsnivåer, ersättningstak,
varaktighet, karensdagar och kvalificeringsvillkor. I Sverige har dessa
socialförsäkringar genomgått betydande förändringar under de senaste
decennierna, i vissa avseenden mer omfattande än i andra jämförbara
länder. Författarna visar att de faktiska ersättningsnivåerna har sjunkit
i Sverige i samtliga tre socialförsäkringar. Detta är delvis en följd av
sänkta formella ersättningsnivåer men beror även på att de nominella
ersättningstaken eller de högsta ersättningsbeloppen har släpat efter
löneutvecklingen. Författarna konstaterar att socialförsäkringssystemet
i flera avseenden står inför viktiga vägval, däribland hur avvägningen
mellan socialförsäkring och privata lösningar ska se ut i framtidens
trygghetssystem.
Rapporten är skriven av Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson, Ola Sjöberg
verksamma vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet och Joakim Palme, statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala
universitet.
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