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REMISSVAR (Ds 2017:55)
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen
Förslaget i sammandrag
•

Antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju
till sex.

Förslaget förväntas träda i kraft den 2 juli 2018.
Sammanfattning av yttrande
För att stärka den ekonomiska tryggheten för arbetslösa föreslås i
promemorian att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
minskas från sju till sex. Att förstärka den ekonomiska tryggheten i det
här avseendet är bra, men Saco ser samtidigt att det finns utrymme att
minska antalet karensdagar med ytterligare en dag. Sammantaget
tillstyrker dock Saco förslaget.
Sacos ställningstagande
Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som ska lämna
ekonomisk ersättning under en period av omställning vid ofrivillig
arbetslöshet. För att reducera risken att försäkringar överutnyttjas finns
ofta en självrisk. Det är i det sammanhanget karensvillkoret har en viktig
roll att spela eftersom en optimalt utformad arbetslöshetsförsäkring
kräver att två typer av effekter balanseras. Dels den försäkringsmässiga
delen som ska mildra konsumtionsfallet vid förlorad inkomst från arbete,
dels incitamentsdelen som motiverar individen att inte överutnyttja
försäkringen.
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När karensvillkoret höjdes 2008, från fem till dagens sju dagar (prop.
2007/08:118), motiverades det med att incitamentsdelen behövde
stärkas. Det vill säga, man ville säkerställa att redan sysselsatta individer
undviker mellanliggande arbetslöshetsperioder i samband med
arbetsbyte och att reducera incitamenten att använda försäkringen för
dem som är arbetslösa under en mycket begränsad tid. Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) framförde i
sitt remissvar (2008-01-21, dnr 178/2007), vid den tidpunkten att
systemet med fem karensdagar redan var tillräckligt för att beakta dessa
argument, vilket också var något som Saco framförde. Det finns heller
ingen forskning som stödjer påståendet att arbetslösas beteende skulle
påverkas i någon omfattning av att öka graden av egenfinansiering från

fem till sju dagar. Förändringen av karensvillkoret från fem till sju dagar
föreföll därför enbart vara motiverat av ideologiska och
besparingsmässiga skäl snarare än av strukturella skäl. Detta är skäl som
idag torde ha mindre relevans. Mot den bakgrunden förefaller det mer
naturligt att återgå till 2008 års nivå om fem karensdagar snarare än att
stanna vid sex.
Dessutom framgår det av ILO:s konvention 168, artikel 18, att antalet
karensdagar högst ska uppgå till sju dagar. I arbetslöshetsförsäkringen
räknas ersättningsdagar (arbetsdagar) det innebär att sex karensdagar i
praktiken blir åtta kalenderdagar, eftersom även lördag och söndag
behöver inräknas.
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