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Höjda bidrag för 22 miljarder
under mandatperioden
Under den gångna mandatperioden har regeringen höjt bidrag och ersättningar för dem som
inte arbetar med 22 miljarder kronor. Till följd
av detta kommer Sverige ha 40 000 fler arbetslösa, lägre tillväxt och sämre offentliga finanser.
Utvecklingen går stick i stäv med vallöftet från
2014 om att Sverige skulle ha Europas lägsta
arbetslöshet. Bidragsreformer som regeringen vet leder till ökad arbetslöshet har istället
prioriterats.
Under covid-pandemin genomfördes en rad förändringar av arbetslöshetsförsäkringen med
syfte att göra den mer generös och tillgänglig.
Socialdemokraterna passade på att sjösätta
dessa ”tillfälliga åtgärder”, medan strålkastar
ljuset låg på Anders Tegnells pressträffar. Nu
ska reformernas permanentas.
Inför valåret 2022 genomfördes en rad förändringar i sjukförsäkringen med syfte att göra systemet mer generöst och för att underlätta för
förtidspension. Även dessa förändringar kommer leda till högre offentliga utgifter, och ett
lägre arbetskraftsutbud.

40 000 fler arbetslösa & höjda bidrag för 22 miljarder

Under mandatperioden har också den så kallade
partsöverenskommelsen på arbetsmarknaden
med målsättningen att genomföra reformer av
Lagen om Anställningsskydd nåtts. Trepartsöver
enskommelsen mellan fack, arbetsgivare och
staten inkluderar att ett nytt offentligfinansierat
omställningsstöd införs till en för skattebetalarna
stor kostnad när yrkesaktiva ska få ersättning för
att studera istället för att arbeta.
Totalt uppgår de permanenta bidragsreformerna
till en kostnad om 22 miljarder kronor per år.
Utgifterna förväntas tynga Sveriges skattebetalare under mycket lång tid framöver och förväntas äta reformutrymme som annars kunnat gå till
att sänka skattetrycket. Resultatet av färre arbetade timmar blir dessutom lägre tillväxt, försämrat välstånd och välfärd samt ett hårdare tryck
på pensionerna.
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Höjda bidrag som leder till
högre arbetslöshet har fått gå
före reformer för fler jobb
Den Socialdemokratiskt-ledda regeringen har
under mandatperioden baxat igenom en lång
rad utgiftsdrivande reformer i bidrags- och
ersättningssystemen. Flera av förändringarna i
synnerhet i arbetslöshetsförsäkringen har beskrivits som ”tillfälliga” för att därefter förlängas –
inte minst under Corona-krisens mest akuta skeenden. Nu går Socialdemokraterna till val på att
permanenta de bärande delarna.
De mest utmärkande reformerna som påverkar bidragsnivåer klubbades dock i riksdagen
inför valåret 2022. Omfattande förändringar i
sjukförsäkringssystemet har genomdrivits som
i grunden omkullkastar den arbetslinje som etablerades för 15 år sedan. Förtidspension återinförs. Bidragen längst hela sjukförsäkrings- och
rehabiliteringskedjan blir mer generösa, samtidigt som kontrollstationerna i sjukförsäkringen
undermineras.
Andra bidragsreformer har varit mer underrapporterade. Den av politiken hyllade ”partsuppgörelsen” mellan fack och arbetsgivare innehåller – förutom arbetsrättsliga justeringar – också
betydande studiebidrag för personer mitt i livet.
Personer som har arbetat i minst 8 år får med
start 1 januari 2023 ersättning om 80 procent av
lönen upp till ett år för att stärka sin kompetens.
Omställningsbidraget kostar – sett till helhetspaketet till arbetsmarknadens parter – 11 miljarder
kronor fullt utbyggt.
”Vi ska ha lägst arbetslöshet i Europa.” 1 Det var
Stefan Lövfens löfte inför valet 2014 – att om
Socialdemokraterna vann regeringsmakten
skulle styråran för regeringen vara att ta Sverige
till Europas lägsta arbetslöshet till år 2020. När
nu två mandatperioder av Socialdemokratiskt
regeringsinnehav summeras är det uppenbart
att man inte kommer nå det målet. Tvärtom har
Sverige rasat i ligan och har nu istället Europas
fjärde högsta arbetslöshet. Under den gångna

1)

mandatperioden har regeringen istället prioriterat bidragsreformer som leder till ökad arbetslöshet, stick i stäv med löftet från Löfven.
I 40 000 fler arbetslösa & höjda bidrag för 22 miljarder sammanställer vi de reformer som beslutats om under mandatperioden och som därmed
är bokfästa utgifter, och några intäktsminskningar, som påverkar transfereringssystemen samt
vissa studiebidragssystem. De flesta av reformerna har redan kommit på plats, medan vissa
– särskilt de med bäring på partsuppgörelsen
om Lagen om anställningsskydd (LAS) och dess
omställningspaket – klubbades av riksdagen
under sommaren 2022, för att därefter byggas
upp fullt ut fram till 2026.
Bilden som framkommer är en politisk viljeinriktning som tydligt prioriterar en mycket omfattande bidragsutbyggnad. De förändrade ersättningsnivåerna och regelverken får även bestående avtryck på arbetsmarknadens funktionssätt,
strukturarbetslöshet (jämviktsarbetslöshet), färre
arbetade timmar, ett lägre arbetsutbud och lägre
tillväxt på längre sikt. Sammantaget betyder det
ett ökat tryck på de offentliga finanserna, och därmed hot om både lägre tillväxt och höjda skatter
i framtiden.

Facit av bidragsreformer under
den gångna mandatperioden:
 Den sammanlagda permanenta utgiftsökning
en i bidragsutbyggnad uppgår till 22 miljarder
kronor per år.
 Den strukturella arbetslösheten ökar med
i storleksordningen 40 000 personer som
resultat av regeringens bidragsprioriteringar.
 Arbetsutbudet på längre sikt förväntas minska med knappt 90 000 personer på grund av
regeringens återinförande av förtidspension,
samtidigt som tillväxt och offentliga finanser
försvagas.

Aftonbladet, Löfven: Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU (3 april 2013)
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Reformer i arbetslöshetsförsäkringen

Reformer i sjukförsäkringen

Under de senaste åren har en rad förändringar
som gör arbetslöshetsförsäkringen mer generös genomförts. Mot bakgrund av pandemin har
bland annat ersättningar höjts, antalet karensdagar minskat och dessutom har en skattereduktion för medlemskap i A-kassan införts.

Även sjukförsäkringen har gjorts mer generös under mandatperioden, och en rad förändringar som underminerar kontrollstationerna i
rehabiliteringskedjan genomdrivits. Den så kal�lade Trygghetspensionen som har som syfte att
underlätta för att fler ska kunna gå i förtidspension ligger på riksdagens bord och ska införas
redan i höst enligt regeringen. Dessutom har
också skatten på ersättningar från försäkringssystemen sänkts, vilket i realiteten ger en ytterligare generösare ersättning.

Våren 2020 höjdes takbeloppet i den inkomstrelaterade ersättningen från 910 kronor till 1 200
kronor per dag under de första hundra dagarna och från 760 kronor till 1 000 konor per dag
under de efterföljande dagarna.2
Permanent utgiftsökning: 2,3 miljarder kronor3
I ett senare utspel Corona-våren 2020 förlängde
regeringen ersättningsnivån vad gäller taket i
arbetslöshetsförsäkringen efter 100 dagar.4
Permanent utgiftsökning: 2,4 miljarder konor
Också grundbeloppet för arbetslösa som kvalar
in med enbart arbetsvillkor fick en rejäl förstärkning under våren 2020: en höjning från 365 kronor till 510 kronor per dag.
Permanent utgiftsökning: 900 miljoner kronor
Regeringen har infört en skattereduktion på 25
procent av avgiften för medlemskap i en arbetslöshetskassa. Förändringen införs 1 juli 2022.5
Permanent offentligfinansiell effekt:
1,6 miljarder kronor

I statsbudgeten för 2022 höjdes taket i sjukpenningen från 810 kronor till 1 027 kronor per dag.7
Permanent utgiftsökning: 2,6 miljarder kronor
Regeringen höjde bostadstillägget i sjuk- och
aktivitetsersättningen (tidigare nämnt förtidspension) i budgetpropositionen för 2022.8
Permanent utgiftsökning: 550 miljoner kronor
Från den 1 januari 2022 höjdes garantinivån i
sjuk- ock aktivitetsersättningen (tidigare kallat
förtidspension) med 0,25 prisbasbelopp.
Permanent utgiftsökning: 1,6 miljarder kronor
Inför 2022 ändras de särskilda reglerna i sjukersättningen för personer över 60 år. Det möjliggör för individen att enklare förtidspensioneras.
Permanent utgiftsökning: 145 miljoner kronor

Regeringen har under Corona-krisen minskat
antalet karensdagar. Under 2022 minskar dagarna från sex till två dagar. Mycket talar för att förändringen är av permanent karaktär.6
Permanent utgiftsökning: 350 miljoner kronor

2)

Regeringen, ”Krispaket för jobb och omställning – PM om förstärkt arbetslöshetsersättning för fler” (30 mars 2020)

3)

Regeringen, ”Budgetproposition 2021 – utgiftsområde 14 s. 42” (sep 2020)

4)

Regeringen, ”Tillfälligt höjt tak i A-kassan från dag 101” (7 maj 2020)

5)

Regeringen, ”Budgetproposition 2022 – reformer” (sep 2021) s. 12 och Prop. 2021/22:126 ”Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa” (8 mars 2022) s. 23

6)

Regeringen ”Budgetproposition 2022” (sep 2021) s. 11 och Sveriges A-kassor ”Färre karensdagar för arbetslösa 2022” (21 dec
2021)

7)

Vänsterpartiet ”Ramkrav och reformer – specifikation av krav inför regeringens budgetproposition hösten 2021” (12 augusti 2021) s. 4

8)

Regeringen ”Budgetproposition 2022” (sep 2021) s. 112
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Tabell 1. Sammanställning av största beslutade strukturella utgiftsökningar 2018–2022
Beslut

Mdr kr

Höjt tak 100 dagar

År 2020

2,3

Höjt tak efter 100 till 200 dagar

År 2020

2,4

Höjning av grundbelopp

År 2020

0,9

Skatterabatt A-kassa

År 2022

1,6

Färre karensdagar

År 2022

0,4

Höjt tak i sjukförsäkringen

År 2022

2,6

Höjt bostadstillägg, sjuk-akt ers.

År 2022

0,6

Höjd garantinivå, sjuk-akt ers.

År 2022

1,6

Smidigare väg till förtidspension

År 2022

0,1

Omställningsstudiestöd

År 2022

7,5

Grundstöd och komp. till parternas fonder

År 2022

3,2

Ny räntemodell

År 2022

–1,4

Bidragsreform arbetslöshetsförsäkring

Bidragsreform sjukförsäkring

Omställningsbidrag till parterna

Totalt

Exempel på övriga bidragsreformer som
försvagar kontrollstationer i sjukförsäkringen9
Under mandatperioden har fler bidragsreformer
sjösatts med mindre beskrivna konsekvensanalyser, men som sannolikt aggregerat får effekter
på återgång till arbete och arbetskraftsutbud.
Det gäller framförallt kontrollstationer i sjukförsäkringen som luckra upp. Här är ett vidare
axplock:
 Fortsatt sjukpenning vid försenad vård
eller rehabilitering, även efter dag 180 i
sjukperioden.
 Förlängd sjukpenning vid pågående rehabilitering. Ändring avseende dag 550.
 Större flexibilitet för deltidssjukskrivna. Större
möjlighet att arbeta deltid.

9)

21,8

 Enklare att få sjukpenning för behovsanställda. Förlängd tid före aktivitet erfordras till
efter 90 dagar.
 Ny möjlighet till ersättning för personer över
62 år. Nu kan en person som fyllt 62 år få sin
arbetsförmåga prövad vid dag 181 i sjukperioden. Gäller personer med sjukpenning.

Bidrag till parternas omställningsstöd
Den stora partsöverenskommelsen som innebär
förändringar i Lagen om Anställningsskydd (LAS)
består även av ett offentligt finansierat omställningspaket som möjliggör för yrkesaktiva att studera under ett år.
Omställningsstudiestödet införs 1 oktober 2022.
Personer mitt i livet ska få möjlighet att studera
under 44 veckor med ersättning upp till 80 procent av lönen. Ett generöst studiebidrag är en

Arbetet, ”Mer pengar om du är sjuk- här är ändringarna i sjukförsäkringen 2022” (27 december 2021)
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del av grunden för reformen. Reformen liknar
det tidigare Friåret som avvecklades 2006.10
Permanent utgiftsökning: 2,8 miljarder 2024 för
att därefter nå 7,5 miljarder kronor 2026.11
Ett grundläggande omställnings- och studiestöd
för medarbetare i företag och kompensation till
parternas trygghetsorganisationer genom sänkt
arbetsgivaravgift om 0,15 procent för stärkt
omställningsstöd ingår också i arbetsmarknadens parters överenskommelse. Staten finansierar fullt ut. 12
Permanent utgiftsökning: 2,8 miljarder kronor år
2024 för att därefter uppgå till 3,2 miljarder kronor år 2026.
Ny räntemodell för CSN-lån införs under innevarande år för att (delvis) finansiera partsstödet.13
Permanent besparing: 1,4 miljarder kronor när
systemet för omställning är fullt utbyggt.

Effekter på jämviktsarbetslösheten
– 40 000 fler arbetslösa
Generösare bidrag och ersättningar bidrar till
en högre arbetslöshet. Riksdagens utredningstjänst (RUT) konstaterar att den sammanvägda
effekten på jämviktsarbetslösheten av reger-

ingens bidragsökningar i arbetslöshetsförsäkringen (tak, grundbelopp och förlängning av
ersättningstid till 200 dagar) leder till en ökning
om 0,69 procentenhet. Det motsvarar knappt
40 000 fler arbetslösa.14
RUT konstaterade att effekten på jämviktsarbetslöshet vad gäller tak- och grundbelopp isolerat
uppgår till 0,27 procentenhet. Det motsvarar en
ökning om 15 000 fler arbetslösa.15 Därmed är
kan den största effekten på jämviktsarbetslöshet (60 procent) härledas till förlängningen av
ersättningsperioden efter 100 dagar (till 200
dagar), som genomfördes månaderna efter takoch grundbeloppshöjningen.
Beräkningen får stöd från tidigare utvärdering
från regeringens egen prognosmyndighet, Konjunkturinstitutet (KI). KI räknade 2015 på regeringens dåvarande förstärkning av arbetslöshetsförsäkring om 34 procent för takhöjning och
14 procent för höjt grundbelopp. (Som jämförelse bör sägas att ökningen som gjordes våren
2020 innebar att taket i A-kassan ökade med 32
procent och grundbeloppet med 40 procent).
Resultat: 0,2 procentenhet ökad jämviktsarbetslöshet. En ökning om ca 10 000 fler arbetslösa.16

10) DS 2021:18 ”Omställningsstudiestöd: För flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden” (8 juni 2021) s. 331
11) Regeringen, ”Budgetproposition 2022” s. 113
12) DS 2021:16 ”Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden” (8 juni 2021) s. 167
13) Regeringen, ”Budgetproposition 2022” s. 113
14) Riksdagens utredningstjänst Dnr. 2020:611 ”Ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen” (20 maj 2020). Beräkning: Enligt SCB
AKU 423 000 arbetslösa i maj 2022 (säsongsrensat), vilket motsvarar 7,6 procent arbetslöshet. En ökning med 0,69 procentenhet = 38 000 personer.
15) Riksdagens utredningstjänst Dnr. 2020:478 ”Effekter på jämviktsarbetslöshet och sysselsättning” (24 april 2020)
16) Konjunkturinstitutet ”Ny politik får varaktiga effekter på arbetsmarknaden” (2015)
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Effekter på arbetsutbud – 90 000
färre i sysselsättning
Steg för steg monterar regeringen ned arbetslinjen i socialförsäkringssystemet. Tydligast konsekvensanalyser står att finna i förslaget om att
införa ”Trygghetspension”.
Regeringen överger arbetslinjen i sjuk- och aktivitetsersättningen. En ny form av förtidspension,
titulerad ”Trygghetspension”, införs under 2022.
Personer över 60 år får större möjligheter att gå i
förtidspension. Systemet för förtidspension gjordes om i grunden under Alliansregeringen – nu
återställs centrala delar av reformen.

Offentligfinansiella effekter på kort sikt förväntas vara marginella. På längre sikt är effekterna
betydande. Antalet arbetade timmar sjunker.
Tillväxten försvagas. Statens finanser försvagas när offentliga utgifter till transfereringssystemen förväntas öka i storleksordningen 30 till
60 miljarder kronor år 2032 och framåt. Arbetsutbudet minskar betydligt. Sysselsättningen
minskar med knappt 90 000 personer inom ett
decennium.17

Tabell 2. Långsiktig effekt införande av ”Trygghetspension”
10 år

20 år

Sysselsättning (1 000-tal)

–88

–120

Arbetade timmar (i förhållande till basscenariot)

–1,3

–1,6

BNP (I förhållande till basscenariot)

–1,3

–1,7

–4

–9

–34

–67

Transfereringar (Mdr kr)

29

57

Hushållens konsumtionsutgifter (Mdr kr)

–3

–9

–0,6

–0,7

Statens inkomster (procent av BNP)

0,1

0,1

Statens utgifter (procent av BNP)

0,7

0,8

–0,7

–1,1

3,5

9,8

Hushållens disponibla inkomster (Mdr kr)
Lönesumma (Mdr kr)

Statens primära sparande (procent av BNP)

Finansiellt sparande i offentlig sektor (procent av BNP)
Procentuellt förändring av konsoliderad bruttoskulds andel av BNP

17) SOU 2021:69 ”En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet” (sep 2021) s. 561–562
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Samhällsekonomiska effekter av parternas omställningsbidrag – färre
arbetade timmar, lägre tillväxt och minskat arbetskraftsdeltagande
Medarbetare som arbetat längre än 8 år ska från
och med den 1 oktober 2022 få rätt att studera
under ett år med bibehållen ersättning om 80 procent av lönen.18
Regeringen spår att deltagarvolymer gradvis kommer att öka för att nå 44 000 personer under ett
normalår, framåt 2026.19 Sammantaget beräknas
de offentligfinansiella kostnaderna uppgå till 11
miljarder kronor per år. Samtidigt minskar antalet arbetade timmar, tillväxten sjunker och arbetskraftsdeltagandet minskar och därmed skatteunderlaget. Att bedöma samhällskostnaderna exakt
är dock av flertalet skäl svårt.
Ett snarlikt förslag, Utvecklingsledighet, lanserades
redan 2018 av den dåvarande S/Mp-regeringen.
Utredningen leddes av miljöpartisten Anders Wallner.20 Idén bygger på den ursprungliga Mp-reformen om Friår som sjösattes i början av 2000-talet,
men som sedermera lades ned av alliansregeringen 2006.

Fakta och förväntade effekter enligt
regeringens egna myndigheter:
 Friår, utvecklingsledighet eller omställningsstudiestöd har samma principer: ta ledigt från
jobbet för att studera under 44 veckor med
ersättning upp till 80 procent av lönen. (Friårlediga var borta från arbetsplatsen i genomsnitt 10 månader, när reformen fanns på tidigt
2000-tal).
 Utredaren om Utvecklingsledighet Anders Wallner slår fast att Friåret innebär ”… en (sannolik)
negativ effekt på BNP och arbetade timmar som
beror på färre i arbetskraften”.
 Konjunkturinstitutet (KI) konstaterade redan
2004 att ”på längre sikt riskerar friåret leda till
färre arbetade timmar och därmed lägre BNP”.21
 KI redogjorde även för förväntade effekter
av Utvecklingstid år 2019: ”Utvecklingstid
bedöms…bidra negativt till sysselsättningen
och arbetskraftsdeltagandet”.
 I grunden och botten konstaterar KI effekten
rent krasst är att ”kostnader för vidareutbildning skjuts över från arbetsgivare till offentlig
sektor”.22

Minskat utanförskap måste
gå före högre skatter
Socialdemokraterna gick till val 2014 med löftet att Sverige skulle nu lägst arbetslöshet i EU
år 2020. Åtta år senare kan vi konstatera att vårt
land står med fjärde högst arbetslöshet i unionen (!). 1819 20 21 22
Istället för fokus på strukturreformer som kunnat stärka arbetslinjen har den Socialdemokratiskt-ledda regeringen prioriterat en betydande
bidragsutbyggnad under mandatperioden 2018–
2022. Såväl arbetslöshetsförsäkringen som sjukförsäkringssystemet har gjorts mer generöst,
samtidigt som arbetslinjen har urholkats. Ofta

har utbyggnad skett i skymundan, medan strålkastarljuset varit riktat mot Folkhälsomyndighetens pressträffar eller medierapporteringar från
krigets Ukraina.
Vad som är än värre är en notorisk oförmåga
från regeringen att redovisa sysselsättningseffekter och effekter på jämviktsarbetslösheten på
föreslagna bidragssatsningar – numera uttryckt
i plus- eller minustecken i statens budget. Generella brister på svagt och otydligt underbyggda
underlag har exempelvis Riksrevisionen nyligen
uppmärksammat.23
Socialdemokraterna föreslår nu att en beredskapsskatt ska införas efter valet för att finan-

18) CSN ”Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i livet” (2022) (Start för ansökan är 1 oktober 2022, studiestart 1 januari 2023).
19) Regeringen, ”Omställningsstudiestöd” (11 februari 2022)
20) SOU:2018:24, ”Tid för utveckling” (2018)
21) Konjunkturinstitutet, ”Konjunkturläget” (mars 2004)
22) Konjunkturinstitutet, ”Konjunkturläget” (oktober 2019) s. 122–123
23) Riksrevisionen, ”Kostnadsökningar och bristande kostnadsökningar återkommande problem” (6 juni 2022)
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siera uppbyggnaden av Sveriges försvarsmakt.24
Det är att börja i helt fel ände. Reformer som
minskar utanförskap och minskar bidragsberoende måste ställas i främsta rummet.
Skattebetalarnas Förening vill med denna
granskning rikta uppmärksamhet mot utgiftssidan i statens budget och regeringens underrapporterade bidragsprioriteringar. Före eventuella
skattehöjningar ens kan komma på tal måste
politiken göra upp med sin bidragsiver.
Summan för de beslutade permanenta utgiftsreformerna i transfereringssystemen uppgår till 22
miljarder kronor år 2018 till 2022. Sett till effekter
av förslagen kan den strukturella arbetslösheten
öka med 40 000 personer som konsekvens av
de vidlyftigare bidragen, särskilt i A-kassan.
På längre sikt minskar tillväxten, antal arbetade
timmar och arbetsutbudet sett till förändringarna i sjuk- och aktivitetsersättningen och som
konsekvens av bl.a. parternas offentligfinansie-

rade friårsliknande omställningsbidrag för personer mitt i livet. Statens finanser försämras märkbart på sikt.
Utanförskapet uppgår idag till 800 000 personer i bidrags-ersättningsystemen. Sett till antal
personer som inte uppnår gränsen för att vara
självförsörjande uppgår gruppen till 1,3 miljoner personer.25 Kostnaden för utanförskapet når
270 miljarder kronor varje år.26 Med generösare
bidrag riskerar utanförskapet att växa ännu mer.
Det vore mycket allvarligt i ett läge med en tilltagande inflation, högre räntor, lägre efterfrågan
och sannolikt lägre tillväxt framöver.
Den snart avslutade mandatperioden är ett
skräckexempel på vad som kan ske när bidragspopulism och utgiftsfester går före ekonomisk
rationalitet. Efter valet krävs att politiken ånyo
prioriterar tillväxt, företagande och drivkrafter
till arbete före chockhöjda bidrag.

24) TT, ”Beredskapsskatt ska ge försvaret nya miljarder” (10 mars 2022)
25) Entreprenörskapsforum, ”När blir utrikes födda självförsörjande?” (2020)
26) Svenskt Näringsliv, ”Utanförskapet kostar 270 miljarder kronor varje år” (6 maj 2021)
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