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SAMMANFATTNING 
 

 

 

 

I uppsatsen undersöks om förändringarna som gjordes i och med proposition 

2006:07/15 innebar ett närmande eller frångående av en optimalt utformad 

arbetslöshetsförsäkring ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Detta i syfte att därmed 

utreda om förändringarna kan beskrivas som förbättringar eller försämringar. Uppsatsen 

avgränsar sig till förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen i denna proposition och 

behandlar inte framtida planerade förändringar eller förändringar inom andra områden. 

Tidigare forskningsresultat inom området arbetslöshetsförsäkring kommer att 

presenteras för att försöka visa hur en optimal försäkring bör vara utformad. Vad som är 

en optimal försäkring är givetvis beroende på vilka mål den ska uppfylla. 

Förändringarna uppfyller de svenska målen väl, arbetslöshetsförsäkringen skyddar den 

tillfälligt arbetslöse väl med tanke på att ersättningsnivån först sjunker efter 200 dagar. 

Förändringarna medför även en ökad generering av incitament att återgå till 

arbetsmarknaden.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This essay will investigate if the changes made with the government bill 2006/07:15 

lead closer or further away from the optimal unemployment insurance from an 

economist’s perspective. With this purpose, an investigation if the changes can be 

described as improvements or deteriorations has been made. The essay is limited to the 

changes in the unemployment insurance in the mentioned government bill and will not 

treat future changes or changes that have been made in other fields. Earlier research 

within the unemployment insurance field will be presented in an attempt to illustrate 

how an optimal unemployment insurance should be designed. An optimal 

unemployment insurance is depending on what purposes it is supposed to fulfil. The 

conclusion is that the changes fulfils the Swedish aim about protecting the individual 

against income variations but also to keep generating incentives to enter the labour 

market. 
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Kapitel 1  

 
INLEDNING 

 
 
 
 

1.1 Introduktion  

I detta kapitel presenteras problembakgrund, syfte, metod, avgränsningar och 

disposition av uppsatsen. 

 

1.2 Problembakgrund 

Efter genomdrivandet av förändringen i arbetslöshetsförsäkringen som regeringen 

presenterade för riksdagen (proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för 

arbete) har protester framförts dels från partierna som inte utgör regeringsunderlag samt 

fackföreningsrörelsen, främst LO. Oppositionen har uttalat en ambition att förändra 

regeringens arbetslöshetspolitik som de upplever som en klar försämring om de vinner 

valet 2010.   

 

De åtgärder som har genomförts i arbetslöshetsförsäkringen är bland annat sänkta 

ersättningsnivåer, en ökad grad av egenfinansiering, med tiden fallande 

ersättningsnivåer och skärpta arbetsvillkor för att kvalificera sig för ersättning. Dessa 

åtgärder har oftast i media och av reformmotståndare beskrivits som en försämring av 

arbetslöshetsförsäkringen. Den nuvarande regeringen beskriver det som en förändring 

som de tror kommer att öka sysselsättning och produktivitet i Sverige. Sveriges 

befolkning har troligen olika uppfattningar angående förändringen av 

arbetslöshetsförsäkringen. Motståndare till regeringens genomförda reform anser att 

skyddet för arbetstagarnas inkomstförändring vid arbetslöshet har försämrats och att 

livssituationen för arbetslösa i överlag har försämrats. Regeringen anser att den nya 

utformningen av arbetslöshetsförsäkringen skapar en förbättrad arbetsmarknad och en 

ökad sysselsättning. Det finns således en klar åsiktskonflik om verklighetens 

beskaffenheter.  

 

Politik baseras ofta på vad man uppfattar som moraliskt rätt och en uppfattning om hur 

saker bör vara och inte alltid forskningsresultat. Går det att utifrån nationalekonomiska 
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teorier och empiri att avgöra om arbetslöshetsförsäkringen har förbättrats eller 

försämrats? Med denna fråga avses huruvida försäkringen har förändrats i riktning mot 

det som beskrivs som en optimalt utformad försäkring som stämmer upp mot målen om 

trygghet för individen men med fortsatta incitament att återgå till arbetsmarknaden. 

 

1.3 Syfte 

Syfte med uppsatsen är att undersöka hur en optimal arbetslöshetsförsäkring bör vara 

utformad, då både syftet att ge skydd mot inkomstvariationer och samtidigt skapa 

incitament för att individen ska återvända till arbetsmarknaden bör vara uppfyllda. Den 

teoretiskt optimala försäkringsformen kommer att jämföras med förändringarna som 

gjordes i proposition 2006:07/15 i syfte att undersöka om förändringarna har varit 

förbättringar eller försämringar. Fokus i denna uppsats kommer att läggas på olika 

medel för att öka incitamenten hos de arbetslösa att återgå till arbetsmarknaden.  

 

1.4 Metod 

Uppsatsen kommer att baseras på en komparativ artikel- och litteraturstudie mellan 

rådande förhållanden i Sverige och de teoretiska nationalekonomiska optimala 

förhållandena för en arbetslöshetsförsäkring. Det nationalekonomiska perspektivet på en 

optimal arbetslöshetsförsäkring kommer att jämföras med förändringen som framlades i 

proposition 2006:07/15. Nyhetsartiklar om hur förändringen har fallit ut hittills kommer 

att behandlas för att ge en bild av vad som händer i landet och av reformernas effekter.   

 

1.5 Avgränsningar 

Välfärdseffekten hos den enskilda individen kommer ej att beaktas, dock består en 

viktig del av att undersöka incitament hos individen att inträda på arbetsmarknaden eller 

inte. Uppsatsen tar heller inte upp exakta effektförändringar p.g.a. att det inte finns 

tillräckligt med information vid uppsatsens genomförande. Arbetslöshetsförsäkringen 

har genom åren ändrats vid ett flertal tillfällen. Uppsatsen avgränsas till att undersöka 

den senaste förändringen av regeringen i och med proposition 2007:07/15 och jämföra 

med försäkringens tidigare utformning. Den tillsatta regeringen menar att 

förändringarna endast är en del av ett större jobbpaket som tillsammans kommer ge en 

minskad arbetslöshet, fokus kommer inte att läggas på skatte- och regelförändringar 
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utanför arbetslöshetsförsäkringen. Åtgärder som har planerats eller genomförts efter 

proposition 2007:07/15 kommer ej behandlas i denna uppsats.  

 

1.6 Disposition 

Det fortsatta innehållet i uppsatsen är upplagt på nedanstående sätt: 

• Kapitel 2 innehåller inledningsvis en redogörelse för ord och begrepp av 

betydelse som kommer att figurera i uppsatsen. Vidare kommer 

informationsproblem som uppkommer vid arbetslöshetsförsäkringen att 

presenteras och förklaras. Detta är av yttersta relevans för att skapa förståelse för 

en senare analys av förändringarna och dess konsekvenser. 

 

• Kapitel 3 inledes med en kortfattad historisk bakgrund av 

arbetslöshetsförsäkringens framväxt och förändringar. Efter det kommer 

motiveringen till varför det finns en arbetslöshetsförsäkring att presenteras. 

Vidare kommer en presentation av de förändringar som utförs i och med 

proposition 2006:07/15 att presenteras. 

 

• Kapitel 4 tar upp tidigare forskning på området. Detta för att uppvisa vad det 

finns för tankar om hur en arbetslöshetsförsäkring ska vara utformad och vilka 

konsekvenser olika utformningar kan ge. Med denna forskning som bakgrund 

kommer en analys av förändringarna och av dessa resultat att genomföras. 

 

• Kapitel 5 presenterar effekter av förändringen och visar på utfall som hittills har 

inträffat i och med förändringen av arbetslöshetsförsäkringen.  

 

• Kapitel 6 innehåller slutsatser och diskussion.   
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Kapitel 2  
 

NATIONALEKONOMISK TEORI 
 
 

 
 

2.1 Introduktion 

I kapitel två förklaras de nationalekonomiska begrepp som kommer att användas under 

arbetets gång. Begrepp som behandlar effekter av olika åtgärder i 

arbetslöshetsförsäkringen förklaras. Nyckelord som ofta används förklaras i syfte att 

klarlägga för läsaren vad som menas med dem. Olika problem med asymmetrisk 

information presenteras specifikt i kontexten av försäkringsproblem. Den som redan är 

införstådd i nationalekonomisk teori kan fortsätta på sidan 11.  

 

2.2 Ordförklaring 

För att förstå problem som behandlas i uppsatsen är det relevant att förstå vissa 

nyckelord som återkommer i materialet. De nyckelord som kommer att presenteras är; 

arbetslöshet, nytta, riskaversion och riskneutralitet, reservationslön och incitament.   

 

Arbetslöshet: Den svenska arbetslöshetsstatistiken grundas på mätningar som SCB gör 

där numera befolkningen i åldern 15-74 år slumpvis utfrågats om de arbetar (Andersson 

2007). Enligt dessa arbetskraftsundersökningar, (AKU), har den som jobbat minst en 

timme den senaste veckan varit sysselsatt. AKU-mätningarna skiljer sig från 

Arbetsmarknadsstyrelsens, (AMS) mätningar. Dessa mätningar tar enbart hänsyn till de 

som är inskrivna hos dem.  Den som är arbetslös definieras enligt AKU som en person 

som har saknat arbete de senaste fyra veckorna men som har förmågan och vill arbeta 

samt en individ som avvaktar ett arbete som kommer att komma inom fyra veckor. 

AKU-undersökningen avser därmed andelen av arbetskraften som har ett arbete vid det 

tillfället. (Konjunkturinstitutet, 2007)  

 

Detta innebär inte att den person som är arbetslös vid det givna tillfället som 

undersökningen genomfördes behöver vara arbetslös hela året. För den som har haft ett 

arbete och förlorat det var arbetslöshetstiden i snitt två till tre månader. För den som gör 
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ett nyinträde exempelvis en student var arbetslöshetstiden i genomsnitt fem månader 

(Fregert och Jonung).  

 
Nytta: Inom nationalekonomi används begreppet nytta. Nytta är individuellt och har 

med perception att göra, det vill säga individuella preferenser. Antagandet är att när en 

produkt konsumeras erhålls en viss nytta. Inom nationalekonomins modeller antas det 

att konsumenten försöker maximera sin nytta. För varje enhet som konsumeras växer 

nyttan, den är dock avtagande när nyttomax är uppnådd. Med indifferenskurvor och 

budgetlinje kan konsumenters preferenser illustreras, givet de rådande ekonomiska 

möjligheterna de har. (Nationalencyklopedin, 2007)  

 

Riskaversion och riskneutralitet: Riskaversion innebär ett avböjande gentemot 

risktagande relativt avkastningen (nyttan som erhålls av valet). Det innebär att när en 

individ står inför ett val som ger liknande avkastning så väljer individen det minst 

riskfyllda alternativet. Motsatsen till riskaversion är risksökande. Riskneutral innebär att 

individen har överseende med risken då denne står inför ett val. Den riskneutrala 

individen är bara intresserad av den förväntade avkastningen (nyttan). (The Economist 

2007) 

 

Reservationslön: Reservationslön vid en viss anställning är den lägsta lön en person är 

villig att acceptera för att utföra ett visst arbete.  Det är även den minsta ersättning en 

individ godtar för att gå från en aktivitet till en annan. (Nationalencyklopedin, 2007)  

 

Incitament: Svenska akademins ordlista definierar incitament som ”uppäggande, 

äggelse, retelse, stimulans (till ngt); äv. konkret (are): medel som värkar (upp)äggande 

l. retande osv., stimulerande l. upplivande medel, retmedel.” (SAOL, 2007). Tanken 

med att skapa incitament är att skapa en vilja för en person att göra något, detta kan ske 

genom belöningar och hot om repressalier.  

 

2.3 Begreppsförklaring 

För en bättre förståelse av tidigare resultat och analys kommer nedan förklaringar av 

begrepp som kommer att användas i materialet. 

 

5 



 

Adverse selection: Adverse selection är ett marknadsmisslyckande som uppstår där 

ofullständig information råder mellan olika parter. Problemet uppkommer ofta i 

samband med försäkringar då en individ med informationsövertag utnyttjar detta mot en 

individ som besitter mindre information. (The Economist, 2007) 

 

I försäkringsfallet uppstår problemet om försäkringsgivaren måste ta samma premie för 

alla individer utan att ta hänsyn till respektive sannolikhet att behöva använda sig av 

försäkringen. Premien kommer att reflektera medelindividen, inte varje specifik individ. 

När de tar en enhetlig premie kommer det vara mer prisvärt för personer med hög risk 

att ansluta sig till försäkringen. De med lägst risk kommer att betala mer än vad det är 

värt för dem att vara med. De lämnar då försäkringen och medelpriset höjs. Detta leder 

till att medelpriset blir högre och ännu fler människor lämnar. Detta kan slutligen leda 

till att marknaden kollapsar (Pincyck och Rubinfeld, 2001). 

 

Moral Hazard: En försäkrad parts beteende kan förändras när denna har en försäkring 

och beteendet inte kan övervakas av försäkringsgivaren. Beteendeförändringen som 

försäkringar kan ge upphov till kallas Moral hazard. Eftersom försäkringstagaren ersätts 

av försäkringen vid olycka förlorar han incitamenten att motverka denna olycka efter 

bästa förmåga. Detta beteende ökar sannolikheten att händelsen inträffar vilket medför 

att premien försäkringsbolaget tar ut inte täcker beteendet (Pincyck och Rubinfeld, 

2001). 

 

Principal-agent problemet: Det kanske vanligaste exemplet på Principal-agent 

problemet är när en målkonflikt mellan ledning och ägare uppstår. Detta illustreras i 

indifferenskurvan nedan (Figur 1), där ledningens preferenser visas över vinst (Π) och 

andra fördelar (Af). I fallet där ledningen äger andelar av företaget så maximeras nyttan 

genom både vinster och andra fördelar (Π*, Af*). I fallet där ledningen väljer att inte ta 

ut några speciella fördelar av arbetet, så maximeras vinsten, Πmax.  

 

Antagandet nu är att ledningen endast äger en del och andra investerare äger större delar 

av företaget. Då kommer ledningens agerande spegla dess maximala nytta, d.v.s. 

ledningen kommer att uppskatta nyttan av att ta andra fördelar relativt mer än att skapa 

maximalvinst från företaget (Π**, Af**). Detta beteende skapar en målkonflikt mellan 

ledningen och dess andra ägare (utomstående investerare). Eftersom investerare inte är 
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villiga att låta ledningen försaka vinst för att uppnå andra fördelar så kan investerarna 

utforma ett kontrakt som fastställer att vinsten skall maximeras. Ett sådant kontrakt bör 

ge ledningen ekonomiska incitament att uppnå maximal vinst, t.ex. kan ledningen då 

erhålla bonus, aktieandelar eller företagsfinansierad pension. (Nicholson, 1998) 

Principal-Agent problemet illustreras; 

 

                     Vinst 

Andra fördelar 

       Πmax 

      Π* 

Af* 

Indifferenskurva1

Indifferenskurva2

Af** 

    Π** 

Figur 1. Principal-
Agent problemet 

Källa: Nicholson, 1998. 

 

I fallet av arbetslöshetsförsäkringen förekommer principal- agent problemet, då 

arbetsförmedlingen inte känner till individens preferenser av nytta. Denna brist på 

information drar den arbetssökande fördel av och väljer att maximera sin nytta. 

Dessutom har inte arbetsförmedlingen resurser att genomföra tillräcklig övervakning av 

individens ansträngningar att söka arbete.  

 

2.3.4 Relation mellan arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetsnivån 
Enligt forskningen så finns det en stark relation mellan arbetslöshetsförsäkringen och 

arbetslöshetsnivån. Höga ersättningsnivåer och långa ersättningstider driver bägge upp 

lönerna på marknaden eftersom incitamenten hos arbetslösa att återgå till arbete är låga.  

Detta innebär att en generös arbetslöshetsförsäkring genererar en ökning av 

jämviktsarbetslösheten, detta illustreras i Beveridgekurvan som förskjuts uppåt se Figur 

2. 
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Vakanser

Arbetslöshet 

Beveridgekurva 1

Beveridgekurva 2

 

 
Figur 2. Beveridgekurvan 

Källa: Forslund och Holmlund 2002. 

 

Även höga ersättningsnivåer och långa ersättningstider påverkar den arbetslöses 

engagemang att söka arbete negativt. Lönekraven från de sökande kan öka eftersom 

generösa ersättningsnivåer samt ersättningstider gör det mindre kostsamt att avstå från 

arbete. (Forslund och Holmlund, 2007) 

 

2.3.5 Matchningsproblem 
Inom arbetslöshet talas det om två faktorer som bestämmer den strukturella 

arbetslösheten, dessa är flödesfaktorer och arbetslöshetstidsfaktorer. I uppsatsen 

behandlas bara arbetslöshetstidsfaktorer. Arbetslöshetstidsfaktorer utgör de faktorer 

som bestämmer den genomsnittliga arbetslöshetstiden. Friktionsarbetslöshet är en sådan 

faktor och den utgör arbetslösheten som skapas av sök- och matchningsproblem. Sök- 

och matchningsproblemen baseras på tiden det tar för en arbetssökande att hitta lämpligt 

arbete. Friktionsarbetslösheten är den horisontella sträckan mellan AU-kurvan och AK-

kurvan (Figur 3). (Fregert och Jonung, 2005) 
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Fackföreningens 
a 

 
lönesättningskurv

Figur 3. Matchningsproblem 
 
Källa: Fregert och Jonung, 2005. 

 

2.3.6 Undanträngningseffekter av Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
ka effekter av 

omiska effekter av arbetsmarknadsprogrammen (Figur 4). 

Makroekonomiska studier som har gjorts för att undersö

arbetsmarknadspolitiska program visar att programmen också påverkar andra än bara 

deltagarna. Ekonometriska studier visar att sysselsättningen minskar när antalet 

programdeltagare ökar, då sker en så kallad undanträngning. Dock så finns det stöd för 

att antalet deltagare i programmen ökar när läget på arbetsmarknaden försämras. Detta 

innebär att effekterna mellan arbetsmarknadspolitiska program och sysselsättningen har 

ett omvänt orsakssamband.  

Nedan illustreras makroekon

Grafen illustrerar hur reallön och sysselsättning fastställs då hänsyn tas till 

arbetsmarknadspolitiska program.  

 
 
 
 
 
 

Efterfrågan på arbetskraft 

Real lön Arbetsutbud (AU) 

Arbetskraftsutbud (AK) 

Monopollön 
Sträckan mellan AU och AK 
utgör friktionsarbetslösheten. Lön vid perfekt 

konkurrens 

Antal personer som 
är sysselsatta  Sysselsättning vid full 

konkurrens 
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igur 4. Arbetsmarknadspolitiska undanträningseffekter 

älla: Forslund och Holmlund, 2002. 

tan arbetsmarknadspolitiska program så gäller prissättningskurvan PS. När vi tar 
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hänsyn till arbetsmarknadspolitiska program så erhålls den nya prissättningskurvan PS´. 

Sträckan R representerar antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Utbudet 

av sysselsättningen visas här med den streckade linjen L. Med arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder är arbetslösheten sträckan U. Med arbetsmarknadspolitiska program minskar 

den öppna arbetslösheten genom att en del av de tidigare arbetslösa nu ingår i 

sysselsättningen (via dessa program).  De direkta undanträningseffekterna uppkommer 

då arbetsgivare substituerar befintliga anställda med programdeltagare. Arbetsgivare 

finner incitament till sådant beteende eftersom att staten subventionerar 

programdeltagares anställningar. (Forslund och Holmlund, 2002) 
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Kapitel 3  
 

HISTORISK BAKGRUND & LAGFÖRÄNDRINGAR MED PROPOSITION 
2006/07:15 

 
 
 
 

3.1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till arbetslöshetsförsäkring samt varför en sådan 

existerar. Vidare presenteras lagförändringarna som har gjorts efter regeringens 

proposition 2006/07:15. 

 

3.2 Historisk bakgrund 

I slutet av 1800-talet organiserades hjälpkassor av fackföreningar för arbetslösa 

medlemmar. Dessa hade växt fram ur hjälpkassor för arbetslösa arbetare. Orterna hade 

ofta en större arbetsgivare som var någon form av industri. Om industrin lades ner 

försvann arbetstillfällena på orten. Kassornas finansiering bestod helt av 

medlemsavgifter. Detta ledde till att ersättningsgraden blev låg och det var svårt att få 

utbetalningar (Arbetslöshetskassornas samorganisation, 2007). Den första 

arbetslöshetskassan skapades av typografförbundet, redan 1893. Därefter startade 

många LO-förbund egna kassor. Dessa hade ursprungligen till uppgift att till exempel 

bidra med pengar till resor för arbetssökande. I de flesta länder är en 

arbetslöshetsförsäkring obligatorisk och en del av socialförsäkringen. I Sverige är 

arbetslöshetsförsäkringen dock frivillig (Nationalencyklopedin, 2007). 1908 framlades 

den första motionen till riksdagen av Edvard Wavrinsky om att utreda arbetslöshetsläget 

i landet samt möjlighet till en försäkring. Denna motion avslogs av riksdagen. 1934, 

tjugosex år senare, klubbade riksdagen dock igenom en förordning som innebar att 

statligt stöd skulle utgå till arbetslöshetskassor. Året efter trädde denna förordning om 

arbetslöshetsförsäkring i kraft. Försäkringen skulle vara frivillig och att den skulle 

finansieras från tre parter, stat, arbetsgivare och arbetstagare. Försäkringen har genom 

seklet genomgått en rad förändringar avseende nivå, karenstid, och 

kvalifikationsmöjligheter. (IAF, 2007) 

 

Ersättningsnivån har under 90-talet förändrats vid flera tillfällen. 1993 sänktes 

ersättningsnivån från 90 till 80 %, 1996 sänktes den från 80 till 75 % för att senare åter 
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höjas till 80 %.  Förändringar av ersättningsnivån är således inget nytt fenomen. 

Tidigare forskning visar på att sänkningar har lett till ökat återinträde till arbete. 

Sänkningen som inträffade 1996 som var 5 procentenheter ska enligt Institutet för 

arbetsmarknadspolitiska utvärdering ha lett till en 10 % återgång till arbetet, man såg 

även att de arbetslösa förberedde sig på förändringen före den genomfördes och agerade 

i större utsträckning för att få arbete. (Johansson och Salén, 2001) 

 

Den 1 januari 1998 infördes en lag som berörde både arbetslöshetsförsäkringen och 

arbetslöshetskassorna. Lagen innebar att försäkringarna likriktades och dess utformning 

blev allmän mellan kassorna samt att försäkringen ska bestå av en grundförsäkring samt 

ytterligare en frivillig extra inkomstbortfallsförsäkring som kunde täcka upp till 80 % av 

tidigare lön eller 680 kr per dag. (IAF, 2007) Sedan 1998 finns en arbetslöshetskassa 

som står fri från intresseorganisationer, den heter Arbetslöshetskassan Alfa. 

Arbetslöshetskassan Alfa bildades för att komplettera de andra kassorna och för att 

existera som ett fristående alternativ för dem som inte vill tillhöra en specifik 

intresseorganisation. (Alfakassan, 2007) 

 

3.3 Varför har vi en arbetslöshetsförsäkring? 

När en person går ut i arbetslöshet och därmed förlorar sin inkomst och 

konsumtionsmöjlighet.  Individen har även fasta kostnader som denne kortsiktigt inte 

kan göra sig av med, därav behovet av möjlighet till omställning. 

Arbetslöshetsförsäkringen finns för att skydda individen från sådana stora 

omställningar. (Holmlund och Fredriksson, 2004). All arbetslöshet är inte heller 

frivillig, den kan uppkomma i och med en företagsnedläggning bortom individens 

kontroll och planeringsmöjligheter. Brister på information om hur framtiden kommer att 

se ut skapar en efterfrågan på ett skydd, i detta fall en inkomstbortfallsförsäkring vid 

arbetslöshet. Individer tar inte heller alltid själv hänsyn till de risker de kan utsättas för 

och sparar pengar till tillfällen där bristsituation kan uppstå.  (Holmlund, 1998)  

 

Arbetslösheten ska ej vara självförvållad. Är arbetslösheten orsakad av individen har 

denna inte samma rätt till ersättning. Självförvållad arbetslöshet kan vara uppsägning på 

egen begäran eller om individen agerat på ett sätt att arbetsgivaren måste avsluta 

anställningen. Avstängning från arbetslöshetsförsäkringen är mellan 45-60 dagar om 
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arbetslösheten är självförvållad. Denna avstängning kan överklagas 

(Nationalencyklopedin).  

 

Det ska vara en tidsbegränsad ersättning som möjliggör omställning. Det finns risk att 

om begränsningar i tid och ersättningsnivå inte görs så kommer 

arbetslöshetsförsäkringen bidra till en ökad arbetslöshet eftersom incitamenten till att 

söka jobb minskar (Mortensen, 1977). Detta signaleras även från politiskt håll. Även om 

blocken har olika ståndpunkter om nivåer och utformning är syftet detsamma om än 

kommunicerat på olika sätt. Socialdemokraternas ståndpunkt är att den som mister 

jobbet eller är sjuk ska kunna vara trygg när den söker nytt jobb eller tillfrisknar 

(Socialdemokraterna, 2007). Moderaterna anser att individen ska kunna känna sig trygg 

men att arbetslöshetsförsäkringen inte är något den arbetslösa ska leva längre perioder 

på (Moderaterna, 2006). 

 

3.4 Förändringar i lagstiftningen med proposition 2006 

I detta avsnitt kommer förändringarna att presenteras samt hur utformningen var före 

förändringarna. Regeringens egen motivering till förändringarna som framgår i 

propositionen kommer att redovisas kortfattat. Detta eftersom det inte framgår så tydligt 

i regeringens motivering i propositionen vad effekterna kommer att bli och varför 

reformerna genomförs. Om inget annat anges kommer regeringes proposition 

2006:07/15 användas som källa i detta avsnitt.  

 

3.4.1 Ersättningsnivå och längd 
Ersättningar har tidigare som längst utbetalats 300 dagar och detta kvarstår efter 

förändringarna. Tidigare har ersättningsperioden kunnat fortsätta att i ytterligare 300 

dagar, om inte den sökande fortfarande inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor och inte 

heller enligt arbetsförmedlingen bör erbjudas aktivitet i aktivitetsgarantin enligt 

Förordningen om arbetsmarknadspolitiska program. Dagpenning betalas ut baserat på 

procentsatser av den sökandes dagsförtjänst av normalarbetstiden. Tidigare var dessa; 

80 % från dag 1 till och med dag 300 av ersättningsperioden. Nu har ersättningsgraden 

förändrats till 80 % de första 200 dagarna, 70 % från och med dag 201 till och med dag 

300 av ersättningsperioden och 65 % från och med dag 301 av ersättningsperioden, 

detta om ersättningen förlängs. Dock ska sänkningen från 70 % till 65 % först gälla från 
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dag 451 för sökande som är förälder till barn under 18 år av ersättningsperioden. I 

dagsläget betalas det ut en dagpenning på; 80 % av de 200 första dagarna och 70 % av 

den resterande tiden av ersättningsperioden. (Regeringens proposition 2006/07:15) 

 

Ersättningen utgår på vardagar, inte helgdagar. En vecka motsvarar fem dagar. 300 

dagar är strax över ett år i ersättningstid. Grundbeloppet som den arbetslöse får är 320 

kronor oavsett tidigare lönenivå. Har den arbetslöse jobbat mindre än heltid kommer 

denna ersättning anpassas efter dennes arbetstid. Om den som förlorar jobbet före 

arbetslösheten jobbade halvtid innebär det att denna får 50 % av 320, kr det vill säga 

160 kronor. Om den arbetslöse har en tilläggsförsäkring kan dennes ersättning uppgå till 

maximalt 680 kronor, dock högst 80 % av tidigare lön.  Regeringen motiverar 

förändringen med att det kommer leda till en ökad vilja att aktivt söka arbete. För den 

som är högavlönad motsvarar inte dessa 680 kronor per dag 80 % av deras tidigare 

lönenivå de påverkas hårdare inkomstmässigt. Det finns extra försäkringar som kan 

täcka högre belopp men dessa kommer dock ej att beröras i uppsatsen.  

 

3.4.2 Arbetsvillkoret 
Kriterierna för att ersättning ska lämnas är att grundvillkoren som innebär att individen 

är arbetslös eller delvis arbetslös och att denne är beredd att ta ett jobb ska vara 

uppfyllda samt arbetsvillkoret. Arbetsvillkorets innebörd enligt propositionen är att 

sökande under en ramtid av 12 månader närmast före arbetslösheten har arbetat minst 6 

månader och minst 80 timmar varje kalendermånad, alternativt att har arbetat 480 

timmar under en sammanhängande tid på sexmånaders och minst 50 timmar i var och 

en av månaderna. (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, 2007) Tidigare krävdes 

70 timmar per kalendermånad och 450 timmar per sammanhängande 

sexmånadersperiod. Av dessa skulle minst 45 timmar vara under en kalender månad. 

Förändringen genomförs för att kvalificeringen för ersättning har ansetts som för 

lättillgänglig, efter förändringen har kraven för att kvalificeras höjts. Detta får ner nivån 

på uttagande av ersättning för den tid som individen inte arbetar.  

  

3.4.3 Överhoppningsbara tiden 
Om en person är kvalificerad för ersättning genom arbetslöshetsförsäkring kan personen 

i fråga exempelvis studera vid förlust av jobb istället för att ta ut ersättning. Vid 

14 



 

studiernas slut kan personen återuppta ersättningen. Tidigare har man kunnat hålla inne 

med betalningarna i sju år. Detta förändras nu (Proposition 2006:07/15). Ramtiden på 

12 månader kan genom en överhoppningsbar tid förlängas bakåt så att 12 

månadsramtiden överskrids. Den överhoppningsbara tiden längst vara 5 år. Den totala 

ramtiden ska i sådant fall vara 6 år. Överhoppningsbar tid kan t.ex. vara; styrkt 

sjukdom, avslutad heltidsutbildning som har avslutats efter att den sökande fyllt 25 år, 

föräldrapenningstid, totalförsvarsplikt. (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, 

2007) Regeringen anser att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och 

bör verka för att den anställdes anknytning till arbetsmarknaden inte minskar. 

 

3.4.4 Ökad självfinansiering 
Tidigare har finansieringen för A-kassan till 90 % utgjorts av skatter. De kassor som har 

haft höga utgifter har kompenserats för detta i syfte att ha samma avgift för alla kassor. I 

propositionen föreslås att arbetslöshetsförsäkringen ska göras mer försäkringsmässig. 

Subventionsgraden minskar och försäkringstagarna och givarna får ta ett större 

egenansvar. Skattebaserade subventioner kommer fortfarande att utgå till kassorna men 

inte i samma utsträckning. Regeringen minskar subventionerna till kassorna och sätter 

som mål att kostnaderna maximalt ska öka med 300 kr per person och månad. Därmed 

kommer kostnaden för försäkringstagaren avspeglas av hur hög arbetslöshet som kassan 

har. Lönenivåerna har inverkan på sysselsättningsgraden, blir lönenivåerna för höga 

kommer färre att anställas. (Regeringens proposition 2006/07:89) 

 

3.4.5 Studerandevillkoret 
Tidigare har individer som studerat haft möjlighet att genom studier kvalificera sig till 

arbetslöshetsförsäkringen. Detta villkor tar nu regeringen bort i och med proposition 

2006/07:89. Tidigare har grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen delats ut till 

sökande äldre än 20 år efter heltidsstudier som är avslutade. Den sökande har även varit 

berättigad till studiestöd. (Inspektionen av arbetslöshetsförsäkringen, 2007) Regeringen 

anser att arbetslöshetsförsäkringen är till för dem som har ett arbete och förlorar det. 

Regeringen utgår från att den som studerar lägger en viss tid på att hitta jobb innan 

denne avslutar sina studier.  
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Kapitel 4  
 

TIDIGARE FORSKNING 
 

 
 
 

4.1 Introduktion 

I kapitel fyra så behandlas tidigare forskning på området om arbetslöshetsförsäkringen 

och dess utformning. Detta kapitel baseras till stor del på Holmlund och Fredrikssons 

artiklar om hur en arbetslöshetsförsäkring på bästa möjliga sätt skall utformas. Dessa 

har en ledande ställning på forskningsområdet i Sverige.  

 

4.2 Hur en optimal arbetslöshetsförsäkring är utformad. 

Vad som definieras som en optimal arbetslöshetsförsäkring varierar beroende på vilka 

mål policyn är tänkt att uppfylla. Om minimal arbetslöshet är målet bör 

ersättningsnivåerna vara låga och det ska finnas höga krav på att ta ett tillgängligt jobb. 

Försäkringen är inte tänkt som en permanent livstidsförsörjning utan snarare en 

bastrygghet mellan två jobb.  I Sverige är målet att skydda individen från tillfälliga 

inkomstvariationer vid arbetslöshet men att samtidigt bibehålla incitament till att återgå 

till arbetsmarknaden vid förlust av arbete. Inkomstersättningen vid arbetslöshet ger en 

positiv välfärdsförlust. Dessvärre skapas incitamentproblem för arbete med en 

försäkring som täcker för mycket, dessa faktorer måste balanseras för att systemet ska 

fungera tillfredsställande. Dessa faktorer styrs av politiken. För att nå en optimal 

arbetslöshetsförsäkring måste åtgärder som politiken kan vidta bedömas. (Fredriksson 

och Holmlund 2004) 

 

Det finns idéer och kriterier om hur en optimal arbetslöshetsförsäkring bör vara 

utformad. I en artikel i Ekonomisk debatt 2004 sätter Holmlund och Fredriksson upp tre 

kriterier för hur incitamenten för arbetssökande kan öka. Dessa är 1) 

ersättningsvaraktighet, 2) sökkrav och sanktioner samt 3) en aktiv 

arbetsmarknadspolitik för att testa arbetsviljan.  Dessa instrument kommer att tas upp 

och presenteras. Utöver dessa kriterier tar annan forskning upp saker som ökar 

incitamenten till arbete. Även dessa instrument kommer att behandlas. 
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4.2.1 Ersättningsbelopp och ersättningstid 
Det första kriteriet Holmlund och Fredriksson tar upp är att ersättningsbeloppet ska vara 

fallande med tiden och tidsmässigt begränsad, för att öka incitament till arbetssökande. 

Dem här incitamenten bygger på att individen har en reservationslön, d.v.s. en minsta 

ersättning för att gå från betald arbetslöshet till arbete. Det medför att en individ inte är 

benägen att acceptera vissa erbjudanden för att den finner ersättningsskillnaden för låg. 

Konsekvensen av det blir förlängd arbetslöshet. Om däremot ersättningsnivån sjunker 

kommer reservationslönen också att sjunka. När individen håller på att bli utförsäkrad 

sjunker även sin reservationslön. (Mortenssen, 1977) Utflödet från arbetslösheten ökar 

även när individen närmar sig utförsäkring (Bilaga 1). Dock hämmas individens 

reservationslöns sänkning om det går att kvalificera sig för en ny ersättningsperiod 

(Holmlund, 2005). 

 

En modell som tagits fram är att ersättningsnivån sjunker varje vecka för att upphöra 

efter ett visst antal veckor, viljan att få och ta ett jobb ökar därmed för varje vecka. 

Denna modell är dock grovt generaliserad och tar exempelvis inte hänsyn till faktorer 

som förmögenhet. (Shavell och Weiss, 1979) 

 

 Senare forskning stödjer även att sjunkande ersättningar sänker tiden på arbetslösheten 

och ökar incitamenten till aktivt sökande. En optimal arbetslöshetsförsäkring bör 

minska med tiden. Med det menas att ersättningsnivån ska sjunka. Ett problem som 

uppstår är att den arbetslöses sökande och sökintensitet inte kan övervakas på ett enkelt 

och billigt sätt av den som betalar ut ersättningen. Det här problemet kan medföra en 

risk att den arbetslöse inte söker på ett sätt som krävs för att ge ett jobb. (Hopenhayn 

och Nicolini, 1997)  

 

Det bör beaktas att individens kostnader ofta sjunker när denna inte har ett arbete. Resor 

till arbetet och inköp av mat i städer kan vara en betydande kostnad för vissa delar av 

befolkningen. Om skillnaden på att arbeta och inte arbeta är låg kommer individen att 

stanna längre i arbetslöshet. Till de rent monetära övervägandena bör även den nytta en 

individ kunna känna av att vara utan sysselsättning. En individ som värderar nytta i form 

av kravlös ledighet högt kan finna sig i situationen med lägre tillgångar för att han 

värderar den lediga tidens nytta högre än pengar. Viljan att acceptera ett nytt jobb med 

annan lönenivå är också relaterat till nivån man uppbär av arbetslöshetsförsäkringen. 
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Individens vilja att ta ett jobb med lägre lön än föregående minskar om ersättningen är 

hög. (Karni, 1999) 

 

Ersättningens varaktighet påverkar även längden på arbetslösheten. Studier i Kanada har 

visat på att när den arbetslöse närmar sig utförsäkring det vill säga att inte vara 

kvalificerad för ersättning längre ökar utflödet markant. Detta baseras på beteendet hos 

kanadensiska män, individspecifika faktorer har inte tagits med i undersökningen. (Ham 

och Rea, 1987)  

 

Bertil Holmlund (2005) menar att det har varit svårt att se om ett liknande mönster går 

att finna i Sverige. Han menar att det är svårare att det går att kvalificera sig till nya 

ersättningsperioder om man deltar i programåtgärder och utbildningar. Långvarig 

arbetslöshet leder även till att den arbetssökande blir mindre attraktiv på 

arbetsmarknaden vilket har negativ effekt på den arbetssökandes möjlighet att lämna 

arbetslösheten. 

 

4.2.2 Sökkrav och sanktioner  
Som andra kriterie tar Holmlund och Fredriksson upp sökkrav i kombination med 

sanktioner. Individen ska enligt försäkringssystemet aktivt söka arbete men också vara 

beredd att ta ett arbete om det erbjuds. Arbetsförmedlingen övervakar att dessa krav 

uppfylls då individen är ersatt med a-kassa. Om den sökande inte uppfyller dessa krav 

av arbetsförmedlingen så straffas denne med en ekonomisk sanktion. Bestraffningen 

brukar vara att ersättningen tillfälligt sänks. I en internationell jämförelse så har det 

visat sig att Sverige har relativt låga sanktioner och att kraven mellan länder skiljer sig 

åt (Grubb, 2001).  

 

Nobelpristagaren Beckers (1968) teorier visar att det optimala straffet bör vara det 

maximala straffet. Dock tas inte hänsyn till individuella skillnader i risktagande. För att 

modifiera Beckers teorier och göra dem mer relevanta för praktiken bör antaganden 

göras om individuell risk aversion, men också att det förekommer brister i 

övervakningsmöjligheter. (Holmlund och Fredriksson, 2004) 
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Övervakning av sökandet förstärker incitamentet hos de sökande att aktivt söka arbete, 

dock är ett omfattande övervakningssystem kostsamt. Dessa kostnader skulle vara så 

höga relativt nyttan, att denna typ av övervakningssystem inte skulle vara lönsamt att 

införa (Boone, 2002). I empirin återfinns studier som visar att striktare sökkrav leder till 

ett ökat utflöde från arbetslösheten (Meyer, 1997; Dolton och O´Neill, 1996). 

Uppskattningar av effekter som sanktioner redovisas även i experiment som jämför 

sökbeteende för dem som har utsatts för sanktioner och för dem som inte utsatts för 

sanktioner. Data från experimentet resulterar i att en varning som skulle indikera att en 

sanktion låg som nästkommande åtgärd har lika stor effekt som en verklig ekonomisk 

sanktion (Lalive, 2002).  

 

I Nederländerna genomförde Van den Berg och Van Ours (2005) samt Abbring och Van 

der Berg (2005) undersökningar om hur effekterna av att införa sanktioner påverkar 

återinträdestakten på arbetsmarknaden. Dessa empiriska studier visar att införandet av 

sanktionen har en positiv effekt på återinträde på marknaden. Resultaten från båda dessa 

studier visar en fördubbling av takten för återinträde. Effekterna av att införa sanktioner 

visar uppenbarligen att den arbetslöse svarar på monetära incitament när det gäller att 

återinträda på marknaden. Resultaten av dessa studier visar dock att det inte alltid är 

användbart att höja sökkraven för att stimulera återinträde på arbetsmarknaden. Det 

författarna menar är att grupper av individer med attraktiva egenskaper svarar 

annorlunda på sanktioner jämfört med grupper av individer vilkas chanser är lägre att 

finna arbete. Grupper med attraktiva egenskaper (högutbildade med stark ställning på 

arbetsmarknaden) påverkas inte positivt av ökade sökkrav utan snarare negativt. Detta 

till skillnad från grupperna som har en sämre chans att finna arbete (t.ex. lågutbildade 

och långtidsarbetslösa). I dessa grupper visar den ökade övervakningen ett klart positivt 

samband med återinträdestakten på arbetsmarknaden. Överlag konstaterar författarna att 

skärpt övervakning hos de sökande bidrar till en högre återinträdestakt på marknaden, 

men att effekterna av att övervaka beror på individens egenskaper.   

 

4.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
För att uppnå en optimal effekt av försäkringsutformningen måste även denna backas 

upp av ytterligare medel för att dra in arbetslösa på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadspolitik syftar till att underlätta matchning och vidareutbilda arbetskraft. 
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Arbetsmarknadspolitiska åtgärder användes från 1950-talet för att kunna utbilda och 

sedan slussa arbetslösa människor till växande sektorer. Tanken var att utbilda och 

passa in de arbetslösa i sektorer med hög efterfrågan på arbetskraft för att förbättra 

matchningen mellan person och yrke. Under 1990-talet var 200 000 personer 

engagerade i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Staten subventionerade 

sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden och kommunerna fick ett större 

inflytande över politiken. De makroekonomiska effekterna som den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken medförde var flera.  I utländska studier har man funnit att 

individer lämnar arbetskraften då det råder brist på arbete. Om utträdet skulle bli 

långvarigt påverkas ekonomin negativt. Genom att använda politiska åtgärder som 

förhindrar människor att utträda ur arbetskraften skulle istället ha positiva effekter på 

ekonomin. (Ackum Agell och Lundin, 2001) 

 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder som används för att skapa sysselsättning skapar en 

risk för att de eventuellt undantränger andra individer som annars skulle utföra 

arbetsuppgifterna. Då en arbetslös anställs med bidrag istället för en individ utan bidrag 

talar man om substitutionseffekten. Detta är också en form av undanträngning som 

minskar den reguljära sysselsättningen. Dock kan denna substitution rättfärdigas om 

individen med bidrag annars skulle ha stora svårigheter att finna arbete, samt att 

individen utan bidrag skulle ha lättare att finna arbete. Om personernas egenskaper är 

likadana uppstår en dödviktseffekt som är en genomgående negativ effekt. Detta är 

negativt eftersom reguljär sysselsättning undanträngs. En annan form av 

undanträngning är konkurrenssnedvridning, som innebär att ett företag anställer 

personer med bidrag och konkurrerande företag inte använder sig av den möjligheten. 

Då undanträngs arbeten på det företag som inte använder sig av personer med bidrag.  

(Ackum Agell och Lundin, 2001) 

 

Effekter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder på lönebildningen skiljer sig mellan olika 

studier se Bilaga 2. Flera tidigare studier har visat att arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

leder till ett ökat löneökningstryck. Senare studier visar emellertid inte sådana effekter.  

Under 1990-talet förändrades AMS åtgärder. De riktades nu mot åtgärder som var 

mindre resurskrävande, som t.ex. ALU eller olika slags praktikåtgärder. I och med detta 

så hölls ersättningsnivåerna för åtgärderna nere och om den förväntade framtida 
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inkomsten minskat så skulle detta stödja en mindre löneuppdrivande effekt. (Forslund 

och Kolm, 2001)  

 

Ur en annan synvinkel så stärks deltagarnas ställning på arbetsmarknaden så att en ökad 

konkurrens på den existerande arbetsmarknaden skulle hålla lönetrycket nere. 

Nettoeffekterna av arbetsmarknadspolitiska åtgärder är därmed svåra att avgöra 

teoretiskt.  (Forslund och Holmlund, 2004) 

 

4.2.4 Testa av arbetsviljan 
Viljan hos dem som är arbetslösa att återinträda på arbetsmarknaden bör kontrolleras. 

Den arbetslöses sökaktivitet kan inte observeras av den som betalar ut ersättningen. Den 

arbetsförda majoritetens vilja att betala för de arbetslösa är beroende av att de som 

arbetar och betalar har förtroende för att de arbetslösa försöker komma ur sin situation. 

En metod är att genom ”screening” samla information om individers uppskattning av 

fritid och arbete. Detta test fungerar även som en påtryckning för individen att bibehålla 

ersättning. Eftersom fritid värderas högt av många individer bör denna minskas så att 

det blir mindre kostsamt att åta sig arbete. Om den arbetslöse blir ålagd att utföra 

uppgifter eller infinna sig vissa tider på arbetsförmedlingen minskar värdet av fritiden 

och incitamenten att finna ett arbete ökar (Holmlund och Fredriksson, 2004).  

 

Det har under senare år framkommit empiriska studier på att arbetsmarknadspolitiska 

program i sig inte nödvändigtvis ger den effekten som var väntad, utan snarare själva 

hotet om att ingå i arbetsmarknadspolitiska program eller mista ersättning som har 

påskyndandet av att finna arbete. (Fredriksson och Holmlund, 2006) 

 

4.3 Karenstid: 

En karensperiod i början av arbetslösheten är viktigt för att minska inflödet till 

arbetslöshet. En karensperiod där ersättning inte betalas för den första perioden av 

arbetslöshet minskar viljan att bli arbetslös och individen kommer att arbeta hårdare för 

att behålla jobbet. En kortare karensperiod på 5 dagar finns i Sverige (Alfakassan). En 

karenstid kan liknas vid en självrisk vilket är vanligt i försäkringssammanhang. Detta 

för att göra det mindre attraktivt att plocka ut en försäkring samt för att försäkringen 
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inte ska ha en fullständig täckning. Kostar det individen att missköta sig kommer denne 

inte göra det. (Holmlund och Fredriksson, 2001) 

 

4.4 Finansieringsfrågan 

Om en arbetslöshetsförsäkring är skattefinansierad innebär det att den som håller i 

kassan inte är ansvarig eller påverkas om det är en hög eller låg arbetslöshet. Därmed 

försvinner incitamentet för försäkringsgivarna till arbete för att aktivt hålla nere 

arbetslösheten. Är det däremot individen och försäkringsgivaren som får bära den 

direkta kostnaden kommer dessa ha incitament till att arbeta mer aktivt för att hålla en 

låg arbetslöshet. Om subventionsgraden från staten till a-kassorna minskar uppkommer 

incitament för att vara återhållsam i löneförhandlingarna. För stora lönekrav leder till en 

ökad arbetslöshet som medför kostnader för försäkringsgivarna, men även de som 

betalar för försäkringen i form av ökade premier. (Holmlund och Fredriksson, 2004)   
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Kapitel 5  
 

ANALYS AV FÖRÄNDRING I ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 
 

 
 
 

5.1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras en analys av förändringen i arbetslöshetsförsäkringen samt 

effekter förändringen medför. Analysen är egna reflektioner av forskningen som 

studerats under arbetets gång. 

 

Antaganden: 

I analysen görs antagandet att individer saknar förmögenhet. Med det avses att de inte 

kan välja att leva på pengar som de har på banken under någon längre tid. Därmed 

reagerar de på incitament att söka jobb. Arbetslöshet innebär därmed en minskad nytta i 

och med att den disponibla inkomsten minskar. Individen vill återgå till den högre 

nyttonivån. Detta gör vi eftersom det finns en enorm mängd människor som alla har 

individuella preferenser över hur de vill leva sina liv. Därmed blir människornas 

beteenden en generalisering för att underlätta en analys. Dessa generaliseringar om 

människors beteende och levnadssituation måste göras för att göra analysen hanterbar.  

 

Även om det i den politiska debatten inte sägs något om att fusk förekommer antar vi att 

individen kommer i stor utsträckning kommer att försöka maximera sin egen nytta. 

Vidare antas att vissa individer föredrar arbetslöshet före arbete om skillnaden i 

ersättning inte är för stor.   

 

5.2 Effekter av ökad självfinansiering 

Tidigare har bara en mindre avgift betalts av medlemmarna i kassorna. Denna har nu 

höjts avsevärt i och med förslagen i propositionen. Detta kritiserades av flera 

remissinstanser, bland annat LO, för att det skulle leda till att människor valde att stå 

utan arbetslöshetsförsäkring (Regeringens proposition 2006/07:15). Den 30 september 

2006, strax efter valet och förändringarnas avisering var 3 806 495 personer ansluten till 

någon av olika arbetslöshetskassorna. Ett år senare har denna siffra minskat till 

3 438 743 personer. Vilket är en minskning med 368 202 personer. (Bilaga 3) 
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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har utrett förändringarna i större delen av 

kassorna. De har kommit fram till att både det aktiva och passiva utträdet har ökat. 

Aktivt utträde sker på egen begäran och passivt utträde innebär att individen straffar ut 

sig genom att inte betala för försäkringen. En klar ökning i båda fallen har uppmätts 

jämfört med föregående år. Alla kassor förutom hamnarbetarnas har minskat i 

medlemstal mot föregående år (Bilaga 4). De som har valt att lämna kassorna är främst 

personer som närmar sig pension, personer i branscher där arbetslösheten är låg, 

sjukskrivna, studenter och deltidsarbetslösa samt personer som upplever det för dyrt att 

tillhöra en kassa. 

 

Tabell 1; Utträde ur arbetslöshetsförsäkringen 

 
Källa: Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften Rapport 2 2007:23 
 

Detta bekräftas även av åldersstatistiken över dem som har lämnat 

arbetslöshetsförsäkringen se Tabell 1. Personer i åldern 60-64 är klart överrepresenterad 

i avseendet att själva aktivt välja att lämna försäkringen, medan det största tappet bland 

de som har lämnat på grund av bristande betalning har skett i åldersgruppen 35-44. 

(Nordström, Pettersson, Schumacher, Sinander, 2007) 

 

Effekten av valet att öka självfinansieringen har lett till att problemet som inom 

nationalekonomin kallas Adverse selection har uppstått. Det framgår tydligt att de som 

står nära pensionering eller har låg risk att bli arbetslösa väljer att lämna 

arbetslöshetsförsäkringen. När arbetande medlemmar lämnar försäkringen ökar det 

relativa antalet arbetslösa i kassan. Avgiften till kassan är beroende av hur hög 

arbetslösheten är inom den gruppen se Bilaga 5. När medlemmar lämnar kassan ökar 

kostnaden för övriga tills den når upp till toppen av de ökningar regeringen har bestämt. 
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Där de borde avstanna när staten går in och skattesubventionerar upp till den nivån. 

Medlemmar kommer att lämna försäkringen när de känner att de inte tjänar på att vara 

med. Den som arbetar har även ett informationsövertag gentemot försäkringsgivaren. 

Den anställde kan ha information om situationen på arbetsplatsen exempelvis om 

företaget inte går bra och kan komma att läggas ner. Om risk för att förlora jobbet finns 

kommer efterfrågan att ha en försäkring mot inkomstbortfall öka, motsatt effekt 

kommer att råda när arbetaren sitter säkert då kommer denne att lämna. 

Försäkringssystemet kommer därmed att dra till sig de som har risk för arbetslöshet och 

därmed kommer kostnaderna att öka.  

 

Det som talar starkt för en ökad grad av egenfinansiering är att ansvaret för arbetslöshet 

läggs på arbetslöshetskassorna. Det tidigare subventionssystemet tog bort sambandet 

mellan ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försäkringsgivarna. Egenfinansiering 

skapar incitament till en lönepolitik som är sysselsättningsfrämjande, (Fregert och 

Jonung, 2003). Akademikernas arbetslöshetskassa som styrs av fackförbundet SACO 

har valt att sänka avgiften med 25 % från den 1 januari 2007, motsvarande 55 kr per 

månad, eller 660 kr per år. Detta som en konsekvens av den låga arbetslösheten inom 

kassan. Den har halverats på två år och därför finns utrymme för kostnadsreduktion 

(Andersson, 2007a). 

 

5.3 Effekter av sänkta ersättningsnivåer 

Minskad ersättning leder till incitament att lämna arbetslöshet. Tidigare sänkningar av 

ersättningsnivån har visat att återinträdet på arbetsmarknaden ökar när ersättningsnivån 

sänks, vilket kan ses redan före sänkningen träder i kraft. 

 

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att de olika åtgärderna regeringen genomför både 

har en positiv och en negativ inverkan på arbetslöshetsstatistiken. Nerdragningen av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utbildningsplatser kommer att öka antalet som 

räknas som arbetslösa. Jobbskatteavdrag och sänkta ersättningsnivåer ökar antalet som 

kommer att gå till sysselsättning. Det är ett brett paket av åtgärder för att individer ska 

återinträda på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet har tyvärr valt att slå ihop den 

förväntade effekten av jobbskatteavdraget och förändringen av 

arbetslöshetsförsäkringen till en variabel. Denna beräknas medföra en 
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sysselsättningsökning på 1.6 % se Bilaga 6. Vilket är den långsiktiga beräknade 

förändringen. Resultatet är även beräknat att ligga utanför effekterna av den rådande 

högkonjunkturen som givetvis även den ger ett positivt bidrag till sysselsättningen se 

Bilaga 7. Konjunkturinstitutet tror att sysselsättningen skulle öka utan åtgärderna tror 

men inte i samma grad som med dem. (Konjunkturinstitutet 2007) 

 

Ett antagande som görs är att minskade ersättning ökar incitamenten till ökad 

ansträngning för att hitta jobb. Denna ökade ansträngning kan dock hämmas av 

informationsproblemet som den arbetssökande kan stå inför om denne inte vet var jobb 

finns. Om den arbetssökande är begränsad till ett mindre geografiskt område där 

arbetsförmedlingen rapporterar att inget arbete finns tillgängligt kan den arbetssökande 

på individnivå bibehålla den tidigare sökandenivån, och detta gör att reformen tappar 

effekt. (Johansson och Salén, 2001) 

 

5.4 Effekter av ersättningens längd 

Tiden som ersättningen utgår har minskat, vilket är liktydigt med ett minskat skydd mot 

inkomstvariation. Däremot har sättet att räkna arbetslöshet förändrats sedan oktober 

2007. Detta medför att flera kategorier räknas in i arbetslösheten än tidigare vilket gör 

jämförelser mot tidigare siffror svår. Statistikmätningen har förändrats i syfte att vara 

densamma som övriga Europeiska länder, följden blev att den officiella statistiken 

ökade med 81000 personer som motsvarar 1.8 %, (Andersson, 2007b). 

Konjunkturinstitutet presenterar fortfarande både de gamla och nya mätmetoderna. Av 

dem kan man avläsa att arbetslösheten har minskat från 5.4 % 2006 till 4.5 2007. Till 

2008 beräknas den falla ytterligare och hamna på 3.9 % se Bilaga 8.  

 

De vetenskapliga artiklar som har studerats (Mortenssen 1977; Shavell och Weiss, 

1979) pekar på att arbetslöshetsförsäkringen ska vara tidsbegränsad och fallande för att 

vara effektiv och ge incitament till arbete, men ändå möjliggöra anpassning av 

ekonomiska levnadsförhållanden. Detta har skett i och med proposition 2006:07/15. Det 

finns nu tre steg i ersättningsnivån som den arbetslöse kan hamna i. Detta ger möjlighet 

att ställa om livsstil och utgifter och skapar incitament till att försöka återfå ett jobb.  
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5.5 Analys av sökkrav och sanktioner 

I teoriavsnittet konstateras att ökade sökkrav ökar incitament för arbetslösa att återgå till 

arbetsmarknaden. Dock bör ökade sökkrav kompletteras av ökade 

övervakningsmöjligheter för att konkretisera hotet om förlorad ersättning och motverka 

Adverse selection problemet. Den ökade övervakningen medför ökade kostnader, dock 

bör övervakningen implementeras till viss rimlig grad. Frågan hur övervakningen skulle 

kunna effektiviseras i utvecklade system för att minska kostnader kvarstår att besvara, 

och är definitivt värd att undersöka. 

 

I forskning beskrivs också effekterna av att öka sökkrav och införa sanktioner mot 

individer som inte uppfyllt kriterierna. Effekterna visar ett klart samband att ökade 

sökkrav och införandet av sanktioner har en positiv effekt på sysselsättningen. Men det 

görs även gällande att effekten av en varning (som indikerar på att i nästa skede förlorar 

individen i fråga ersättning) är i sig lika stor som själva sanktionen. Det senare anses 

dock inte som helt trovärdigt då individer lär sig över tidsperioder och förbiser 

varningen i kommande situation.      

 

5.6 Analys av arbetsmarknadspolitiska program 

Arbetslösas vilja att återgå till arbetsmarknaden bör testas. Arbetsmarknadspolitiska 

program kan delvis användas som ett informationsinsamlingsverktyg av individers 

uppskattning av fritid och arbete, men också som ett verktyg för att förbättra sök- och 

matchningsmöjligheter mellan arbetssökande och arbetsgivare. 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör finnas tillgängliga i mindre utsträckning och vara 

speciellt inriktade på långtidsarbetslösa och personer med stora svårigheter att finna 

arbete.  

 

5.7 Effekter av karenstid 

Regeringen har inte ändrat karenstiden i propositionen. I nuläget är karensperioden fem 

dagar. Karenstid finns för att råda bot på problemet med Moral-hazard beteende som 

kan uppkomma om individen får full kompensation för dåligt beteende. Det finns ett 

klart informationsproblem mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren. Eftersom 

individens agerande inte kan övervakas krävs det karensperioder för att undvika ett 

beteende som leder till arbetslöshet. Det ska bli kostsamt att bli arbetslös. Att en 
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karensperiod bör finnas finner vi stöd för. Däremot är den optimala längden på denna 

period svår att fastställa. Den optimala längdens utformning beror på om man gör 

antagandet att individen maximerar sin egen nytta eller om denna väljer att ta hänsyn till 

omgivningen och hoppas att andra kommer att agera på det sätt som gynnar dem båda, 

det vill säga samarbeta. Individen väljer att nyttomaximera och därmed fuska om 

tillfälle ges. Detta är ett tråkigt antagande att göra men det baseras på att individen 

kommer att göra det som är bäst för denne oavsett alla andras handlingar (Perloff, 

2006). Förlorar individen inte på att förlora jobbet kommer denne vara mindre 

angelägen att vidta åtgärder för att detta inte ska ske. Ett sådant beteende finansieras av 

den som fortfarande arbetar och betalar skatt. Detta medför att sanktioner och straff för 

att stävja detta beteende kommer att vara nödvändiga. Många av dem som går ut i 

arbetslöshet gör det nog inte av fri vilja. De som däremot gör det skulle förhindras i 

större utsträckning av en ökad karensperiod. Eftersom frågan om hur lång en karenstid i 

arbetslöshetsförsäkringen bör vara inte går att besvara, går det inte att säga huruvida en 

ökning eller minskning skulle ha varit bra. En ökad karenstid skulle minska viljan att 

fuska, men samtidigt göra skyddet mot inkomstvariation sämre. En positiv effekt skulle 

vara att acceptansen för systemet skulle öka om de som betalar premien tror att det är en 

låg risk att andra som är med i systemet ska fuska. Är det kostsamt att fuska kommer 

fusket att minska. Detta kan bidra till att fler väljer att vara med och betala även fast de 

tror att risken för den egna arbetslösheten är låg. 

 

5.8 Effekter av försvårad kvalificering  

Det har blivit svårare att kvalificera sig för ersättning i A-kassan, genom skärpningen av 

arbetsvillkoret och att studerandevillkoret har tagits bort. Individen får arbeta hårdare 

för att få möjlighet till ersättning. Detta skulle kunna vara bra ur en legitimitetssynpunkt 

om de som betalar avgiften känner att ingen utnyttjar deras pengar genom fusk. Detta 

skulle få fler att stanna kvar i försäkringen.  Det tydliggör också att försäkringen är till 

för dem som jobbar efter tillfälligt förlorar arbetet. 
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Kapitel 6  
 

SAMMANFATTNING, SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
 
 
 
Huvudsyftet med uppsatsen har varit att undersöka förändringen av 

arbetslöshetsförsäkringen och jämföra denna förändring med forskning om hur en 

arbetslöshetsförsäkring bör vara uppbyggd med mål att se om en förbättring eller 

försämring har genomförts. Målen som är uppsatta för den svenska 

arbetslöshetsförsäkringen är att skydda individen mot inkomstvariationer och samtidigt 

ge incitament till att lämna arbetslösheten och återgå till arbete. Till viss del är dessa 

mål motstridiga. Nyckelfrågan i utformningen av arbetslöshetsförsäkringen är att hitta 

den en kombination av åtgärder som leder till att båda huvudmålen kan uppfyllas. Är 

skyddet mot inkomstvariation för bra finns det risk för att incitamenten till att återgå till 

arbete försvinner. Om ersättningsnivån är för låg kan individen få problem att hinna 

ställa om sina levnadsförhållanden för en ny lägre inkomst. Forskningen på området 

tyder på att förändringen i ersättningsnivån har lett till att incitamenten ökar att söka 

arbete när ersättningsnivån faller. Detta inträffar först efter en längre period av 

arbetslöshet vilket medför att tryggheten fortfarande finns kvar. Att det blir svårare att 

kvalificera sig genom ändrade arbetarvillkor och studerandevillkor hjälper till att skapa 

legitimitet och betalningsvilja för de som är i systemet. Förändringarna är steg i 

riktningen mot en bättre försäkring. Det som däremot är negativt är den ökade 

egenfinansieringen som leder till att medlemmar lämnar kassan, oftast händer det när 

deras risk för arbetslöshet är låg. Resultatet av lämnandet av kassan medför ökade 

premier och ytterligare medlemsflykt. 

 

I och med proposition 2006/07:15 begränsades ersättningstiden hårdare än tidigare, 

vilket ställer högre krav för personer i arbetslöshet att snabbare återinträda på 

arbetsmarknaden. Ersättningsnivåerna minskar från och med dag 201 vilket påskyndar 

arbetssökandet eftersom det har visat sig att personer reagerar på inkomstvariationer och 

hot om åtgärder som innebär sänkta inkomster. De fallande ersättningsnivåerna bidrar 

också till minskat löneökningstryck. Studerandevillkoret har tagits bort, vilket innebär 

att personer som avslutat sina studier inte har rätt till ersättning. Detta lägger mer ansvar 

på personens egen sökaktivitet som således kommer att öka. När den totala 
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arbetslösheten sjunker borde även den genomsnittliga tiden som en individ är arbetslös 

förkortas. 1999 var en genomsnittlig arbetslöshetsperiod tre månader. Denna 

genomsnittliga arbetslöshetstid borde ha gått ner. Ett förbättrat arbetsmarknadsläge som 

samt att matchningen till lediga jobb kan ha förbättrats i och med Internet som 

motverkar matchingsproblem. Arbetslösheten är låg om man jämför med föregående 

tjugoårsperiod. Detta innebär att en genomsnittlig arbetslös inte skulle drabbas av 

förändringen av ersättningsgraden som infaller först efter 200 dagar. Med minskad 

arbetslöshet och ökad efterfrågan på arbetskraft torde tiden en person går arbetslös 

minska ytterligare. Trygghet skapas därmed från andra hållet i och med att fler har ett 

arbete att gå till som ger en högre ersättningsgrad än arbetslöshet.  

 

Ersättningsnivån kvarstår på 80 % de första 200 dagarna i enlighet med tidigare 

utformning. Först efter 200 dagar går nivån ner till 70 %. Detta är en tid som borde 

möjliggöra omställning av kostnaderna för individen. Däremot ökas incitamenten att 

söka nya jobb i slutet av ersättningsperioden, vilket gör att denna åtgärd kan betraktas 

som ett steg mot en optimal försäkring. Det har konstaterats att höga ersättningsnivåer 

gör att utflödet till arbete blir långsammare. Därmed är det åtgärden att förändra 

ersättningsnivån efter 200 dagar en förbättring i riktning mot att skapa en optimal 

försäkring.  200 dagar bibehåller även trygghetskriteriet i och med att en majoritet av de 

arbetssökande inom den tiden har funnit ett jobb. 

 

Enligt forskning som bearbetats i den här uppsatsen så finner vi det styrkt att ökade 

sökkrav och hot om sanktioner leder till ett ökat utflöde ur arbetslösheten. Rimliga 

resurser bör läggas på övervakning så att hotet om sanktioner minskar Adverse 

selection-beteendet. En väl utformad arbetslöshetsförsäkring skall både skydda personer 

mot inkomstvariationer under tillfällig arbetslöshet samt se till att det finns incitament 

till att återgå till arbetsmarknaden. En kombination av fallande ersättningsnivåer, 

begränsad varaktighet, sökkrav som är övervakningsbara och en ökad grad av 

självfinansiering skulle utforma en välfungerande arbetslöshetsförsäkring. 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i mindre omfattande former bör användas för att 

aktivera och utbilda långtidsarbetslösa eller personer med stora svårigheter att finna 

arbete innefattande enklare arbetsuppgifter och praktikliknande tjänster. Detta bör inte 

påverka löneökningstrycket signifikant. Utifrån den forskning som tidigare har utförts 

och redovisats drar vi slutsatsen att arbetslöshetsförsäkringen i sin nuvarande form har 
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förbättrats. Den ger fortfarande skydd mot inkomstvariation och incitamenten för att 

söka arbete har förstärkts. En karensperiod och den fallande ersättningens utformning 

skulle kunna åtgärdas för ytterligare förbättringar. Det skulle behövas ytterligare 

forskning inom ersättningsnivåernas storlek och tid. Det är svårt att generellt säga 

vilken nivå som är den perfekta nivån. Detta avgörs av individens egna unika situation. 

Vår slutgiltiga slutsats är att regeringens förändringar i arbetslöshetsförsäkringen är 

förbättringar. Förändringarna går i linje med det som av forskningen beskrivs som en 

optimal arbetslöshetsförsäkring. 

 

Problematiken med arbetslösheten i Sverige är att politiken måste ta hänsyn till 

opinionssiffror och kan därför inte alltid genomföra nödvändiga omställningar. Det 

nuvarande tillståndet känns tryggt och förändringar mottas inte alltid väl av svenska 

folket. Förändringarna måste därför genomföras långsamt med försiktiga reformer 

istället för genom drastiska förändringar som kan leda till att en reformregering inte blir 

återvald. Detta är politisk strategi. De förändringar som har skett i 

arbetslöshetsförsäkringen är en början och fler förändringar är på gång. Det som 

upplevs som en försämring kan även användas av en opposition för att utmåla en 

regering som att den ej tar hänsyn till individer. Det tar dessutom tid mellan 

implementering av åtgärd och innan de börjar ge resultat. Den ökade 

självfinansieringsgraden av försäkringen syns tydligast för individen, som direkt får en 

högre avgift. Däremot tar det längre tid innan incitamentens påverkan på arbetsviljan 

ger utslag. En optimal arbetslöshetsförsäkring bör även kompletteras med en politik för 

att arbete skall skapas. Det politiken kan bidra med är att göra det enklare och mindre 

kostsamt för företag att anställa. En sådan politik handlar om att underlätta för personer 

som vill lämna arbetslösheten genom att skapa ökad rörlighet på arbetsmarknaden för 

att således lösa matchningsproblem samt att underlätta för företagen att anställa.  För att 

visa på andra sätt att utforma arbetslöshetsförsäkringen har vi konstruerat två förslag på 

alternativa modeller till det nuvarande systemet 

   

6.1 Två ödmjuka förslag 

 
Vi lämnar här förslag på hur vi anser att en väl utformad inkomstbortfallsförsäkring 

(ersättningsnivån och ersättningslängd) bör se ut. Vi har utgått ifrån 300 dagars 

ersättningstid. Arbetslöshetsförsäkringens mål är att skydda individen mot 
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inkomstvariationer vid tillfällig arbetslöshet och att skapa incitament för att återgå till 

sysselsättningen. Vi har två förslag, det första förslaget är följande; 10 dagars karenstid 

som är en dubblering jämfört med nu. Motiveringen är att personer skulle arbeta hårdare 

för att behålla sitt arbete samt att det skulle öka välviljan hos majoriteten av 

befolkningen som är sysselsatta att betala ersättningen genom skatt och medlemsavgift. 

Enligt förslag ett så skulle 85 % av lönen betalas ut från dag 1 till och med dag 50 (max 

722,5 kr/dag). 80 % av lönen skulle betalas ut från dag 51 till och med dag 150 (max 

680 kr/dag). Därefter betalas 75 % av lönen ut från dag 151 till och med dag 200 (637,5 

kr/dag). Vidare betalas 70 % ut till dag 250 (max 595 kr/dag), sedan sänks 

ersättningsnivån till 65 % av lönen och den betalas ut till och med dag 300 (max 552,5 

kr/dag). 

 

De fördelar vi ser med förslag ett är att försäkringen skyddar emot inkomstförluster vid 

arbetslöshet med en generös ersättning. Under de 150 första dagarna i arbetslöshet så 

erhåller personen 80 % eller mer av den tidigare lönen som ersättning. Ersättningsnivån 

faller i många etapper, så ju snabbare den arbetslöse återgår i sysselsättning, desto 

mindre inkomstförlust gör personen. Förslag ett ger även tid för den omställning som en 

arbetslös person kan behöva göra då denne blir arbetslös. Dock bör det tas i beaktande 

att ersättningsnivåerna kanske inte faller tillräckligt snabbt, så att den arbetslöse inte 

upplever inkomstförlusten signifikant. Det kan medföra att förslaget leder till att 

individen stannar längre i arbetslöshet, vilket är en klar risk under perioden som 

ersättningsnivån ligger på 85 %. Det skulle kunna resultera i en längre tid i arbetslöshet 

jämfört med en snabbare fallande ersättningsnivå. Längre tider i arbetslöshet skulle ge 

ökade kostnader och därmed ökade avgifter vilket skulle kunna leda till att fler lämnar 

arbetslöshetsförsäkringen.  
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 Figur 5. Förslag 1  

Källa: Egenproducerad figur 

 

I förslag två så använder vi 10 dagars karenstid med samma motivering som i förslag 

ett. Enligt förslag två så skulle 85 % av lönen betalas ut från dag 1 till och med dag 120 

(max 722,5 kr/dag), sedan skulle ersättningsnivån sjunka till 70 % från dag 121 till och 

med dag 220 (max 595 kr/dag). Därefter skulle ersättningen vara 67,5 % av lönen från 

dag 221 till och med dag 300 (max 574 kr/dag). Fördelar med förslag två är att den 

skyddar individen väl mot inkomstvariationer vid temporär arbetslöshet. Förslag två tros 

generera starka incitament att så fort som möjligt återgå till arbetsmarknaden eftersom 

den första ersättningssänkningen motsvarar hela 15 % av tidigare lön. Förslag två 

belönar på så sätt snabbt återinträde på arbetsmarknaden. Dock bör det tas i beaktande 

att förslag två ger ett sämre skydd mot inkomstvariationer efter 120 dagar och att 

omställningen från 85 % till 70 % kan vara för kraftig för att en arbetslös skalla kunna 

göra omställningar i sin levnadsstil. Om man utgår ifrån att hela 

trehundradagarsperioden används och att maximal utbetalning görs innebär både förslag 

ett och två en besparing av utgifterna för utbetalningar dock är skillnaden marginell. I 

detta är inte effekten av karensperioden medräknad. Den högre ersättningsnivån i början 

av arbetslösheten kan leda till längre arbetslöshet vilket skulle kunna dra upp 

kostnaderna. 
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Figur 6. Förslag 2 

Källa: Egenproducerad figur 

 

Förslagen uppfyller de två uppsatta målen om skydd mot inkomstvariation och 

generering av incitament till att återgå till arbetsmarknaden. En hög ersättningsnivå i 

början av arbetslösheten är viktigt för att individen skall kunna klara sitt leverne och 

ställa om sin levnadsstil. En arbetslöshetsförsäkring är dock endast en kortsiktig lösning 

som bastrygghet vid temporär arbetslöshet. Att återgå till arbetsmarknaden inom en snar 

tid är mycket viktigt för både individen själv och samhället.  Självklart inser vi att dessa 

förslag har brister och kanske inte skulle vara genomförbara i dagens läge.  
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Bilaga 7: arbetslöshetsstatistik 
 
Tabell: Valda indikatorer 
Årlig procentuell förändring respektive procent
   2005 2006 2007 2008 2009
BNP till marknadspris  2,9 4,2 3,5 3,8 3,1

BNP, kalenderkorrigerad 2,9 4,5 3,7 3,6 3,1
Real BNI per capita  1,8 3,9 3,3 3,2 2,5
Bytesbalans (1)  5,8 6,9 7,0 7,3 7,7
Sysselsättning  0,5 1,8 2,2 1,3 0,9
Sysselsättningsgrad (2)  77,2 77,7 79,3 80,3 81,0
Arbetslöshet (ILO) (3)  7,7 7,1 6,2 5,8 5,5
Arbetslöshet enl. tidigare defintion4  6,0 5,4 4,5 3,9 3,6
Arbetsmarknadsgap  –2,4 –1,6 0,2 0,7 0,9
Timlön i näringslivet (KL)  3,2 3,2 4,3 4,7 4,8
Arbetskostnad i näringslivet (NR) (5)  3,0 2,3 5,5 5,1 5,4
Produktivitet i näringslivet (4)  2,6 3,4 0,8 2,6 2,5
KPI  0,5 1,4 2,2 2,5 2,8
UND1X  0,8 1,2 1,2 1,8 2,0
Reporänta (6)  1,50 3,00 4,00 4,75 4,75
Tioårig statsobligationsränta (6)  3,4 3,6 4,5 4,7 4,9
Kronindex (KIX) (6)  116,3 108,7 110,6 110,3 110,1
Offentligt finansiellt sparande (7)  2,0 2,4 2,6 2,5 3,1
Konjunkturjusterat sparande (8)  2,7 3,1 2,9 2,5 2,7
(1) Procent av BNP.  
(2) Reguljär sysselsättning i procent av befolkningen 20-64 år.  
(3) Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete. I procent av arbetskraften.  
(4) Exkl. heltidsstuderande som sökt arbete. I procent av arbetskraften.  
(5) Kalenderkorrigerad.  
(6) Vid årets slut.  
(7) Procent av BNP exkl. PPM.  
(8) Procent av potentiell BNP.  
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.
Publicerad: 29 augusti 2007
 

http://www.konj.se/arkiv/konjunkturlaget/konjunkturlaget/fortsatthogtillvaxtmedmanga

nyajobb.5.70949694112f07101bc800093787.html
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Bilaga 8: Procentuell förändring i respektive kassa 

 
 

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring 
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