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Förord

Samspelet mellan samhällsekonomiska förutsättningar och socialförsäk-
ringarnas utveckling har varit utgångspunkterna för Sjuk- ochen av ar-
betsskadeberedningens arbete. Beredningen har därmed behov fakta-av

diskussionsunderlagoch rörande samhällsekonomiska aspekter. Av denna
orsak har fem ekonomer för utifrån såväl teoretiskengagerats att som
empirisk synvinkel diskutera flertal olika frågeställningar. Resultatetett av
ekonomernas arbete har samlats i denna rapport.

Syftet med belysa vilkaär samhällsekonomiskarapporten effekter,att som
kan uppstå, beroende på val ñnansieringsform, organisationav samt er-
sättningsnivåer eller andra försäkringsvillkor. De frågeställningar, som
behandlas i exempelvisär ñnansieringsformernasrapporten påverkan på
Samhällsekonomi, tillväxt och lönebildning. Vad betyder ekonomiska in-
citament för individ och arbetsgivare Vilka risker finns för övervältrings-
effekter mellan olika försäkringsgrenar eller mellan olika försäkringssys-
tem Påverkas organisationsstruktur och administrativa kostnader valetav
mellan offentlig och privat administration

Rapporten innehåller inledningsvis kort presentation ekonomerna.en av
Deras bidrag i form fem under de nästkommandeuppsatserav presenteras
avsnitten. Därefter redovisas sammanfattande diskussion mellan eko-en

Ansvaret för teckna diskussionens innehållatt och slutligennomerna. ner
formulera detta avsnitt har legat på nationalekonom Claes Tidanå, Riksför-
säkringsverket.
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direktivberedningen fåtthartill ekonomernauppdraget lämnatsSedan nya
viss mån förändrats.har iarbeteberedningensförförutsättningarnaoch

alternativendärförsäkringslösningar,olikaUppgiften överväga vartreatt
utveck-arbetsmarknadenstillförsäkringarna parter,överföring enaven

obligatorisktförsäkringarnadärellernuvarandeling ett systemsystemav
inte längre aktuell.försäkringsgivare, ärkonkurrerandehosskulle tecknas

direktiv dir.beredningengivitapril 199520denRegeringen har nya
utforma förslag tillberedningenskalldirektivenEnligt de1995:54. nya

förslagVidare skallohälsoförsäkring.allmänorganiseradstatenaven
utgifterochinkomsterohälsoförsäkringensredovisningtillutformas aven

ställning. Bered-finansiellaförsäkringensutläsamöjligtså det är attatt
tilläggsförsäkringar, förförförutsättningarnaundersökaocksåskallningen

fulladetskallarbetsmarknadens ansvaret.vilka taparter

följandepublicerattidigarehararbetsskadeberedningenoch rappor-Sjuk-
ter:

förtidspensionocharbetsskadasjukpenning,
1994:72SOUerfarenheterochförutsättningar-

Förtidspension
1994:148SOUventilarbetsmarknadspolitisken-

ARBETSSKADEBEREDNINGENOCHSJUK-

AlbågeLars-Gunnar
Ordförande
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universitet. Han har tidigare varit verksam vid Umeå universitet, Indu-
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sionsberedningen och i Socialdepartementets arbetsgrupp för reformering



presentation8 Kort ...

frågor kring makro-främstforskning harHans rörtpensionssystemet.av
socialförsäkring.ochspörsmålekonomiska

universitet,nationalekonomi vid Aarhusprofessor iPedersen,J.Peder
arbejdsmarkedokonomi, af detmedlemafhandlingmeddr. omoecon.

Socialkommis-1985-1991, medlemformandsskab,Rådsokonomiske av
Socialefor Arbejdmarkeds-Centervidmedarbetare1991-1993,sionen og

Grundforskningsfond.DanmarksunderAnalyser
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Inledning

sönderfaller i tvâ delar. Socialsocialförsäkringar markerar detOrdet att
försäkringoffentligastatliga de skyddhandlar system, att motavserom

några effektivitets- fördelnings-diskuteras ochrisker. I denna uppsats
socialförsäkringar med hjälp ekonomisk teori. Finns effek-pâaspekter av

för utformning socialförsäkringarnafördelningsskäl dentivitets- och av
Framförallt studeras obligatoriet, nivåer och självrisker,idagvi harsom

inkoinstbortfallsprincipen standardsäkring enhetligaoch premiersamt
differentierade premier.jämfört med

försäkringarplaneringsproblem ochIndividens

planeringsproblem beskrivasindividens kan i figurLåt anta att somoss
konsumtion liv. Bakom inkomst-visar inkomster och under ochettsom

mängd inklusivekonsumtionskurvorna ligger överväganden, avvägning-en
fritidkonsumtion.mellan arbete ochen

konsumtion i livscykelperspektiv.Figur Inkomster och ett

Inkomst

Konsumtionr

Är
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förindividen blir tidpunkten arbetsmarknadsin-tidpunktdenär vuxen,
ålderspension, tidpunkt för död. individensför plane-tidpunktträde,

få inkomsterna under åren med arbetsförmågahandlarringsproblem attom
år då hon har nedsattkonsumtionen under de eller ingenräcka till ävenatt

få räcka till B+C.arbetsförmåga, dvs A attatt
i ekonomi med fungerande kapitalmark-fullständig säkerhet ochVid en

åtminstone relativt lätthanterligt problem.inget ellernader detär ett
framtidabelånar individen inkomster, lånungdomsårenUnder ett-

yrkesverksamma perioden. Under denunder den yrkes-amorterassom
konsumtionensparar individen till under ungdoms-periodenverksamma

till ålderdomen under barndomen,utbildningsperioden och tD--
hushåll.ingår i föräldrarnas Planeringsproble-vi individenantar att-

kombination sparande och omfördelningarnågonkan lösasmet avgenom
familjen.generationer inommellan

riskfyllt. kan bli lägre på grund kortareemellertid InkomstenLivet är av
arbetsoförmåga till följd sjukdom.perioder Aven arbets-längreeller avav

inkomstbortfall. Till detta kan komma perioder där in-kan orsakalöshet
frivilligt avstår från avlönat arbete,mindredividen eller värn-t.ex.mer

Vidare kanåterkommande utbildning. tptolkas anting-barnafödande,plikt,
faktiska. indivi-pensionsåldern eller den Förlagstadgadeden somsomen

ålder.arbetsförmåga denna Tidpunkten förfinns osäkerhetden runtomen
pensionär.livsinkomst och antal år bestämdpåverkar både ärsom av

livslängd individens dödsdag integenomsnittlig förväntad medan känd.är
få illustrera individens planerings-enkelt exempel kanmycketEtt

individen hon kommer arbeta mellan 20 ochproblem: Antag vet att attatt
år pensionär. Om hon vill ha konsumtions-leva 1564 års ålder och som

pensionärsâren 60 inkomstenmöjligheter under procentmotsvarar avsom
sparabetala på 20yrkesverksamma tiden måste hon premieunder den en

avkastningen pensionssystemetvarje år isin inkomst antasprocent av
i ekonomin; Kruse, 1988, förtillväxttaktendensamma se ensomvara
individen inte sig viljafylligare beskrivning. Antag eller orkaatt trornu

lika.till 62 års ålder, allt Premien det årligalängrearbeta än annat spa-
Individen kan i stället välja låta premi-stiger då till 26randet procent. att

i reformerade pensionssystemet, får dåfast, så dett menen vara ex som
förmåner. återges Pensionsarbetsgrup-form lägre I tabell 1betala i av
aktuariemässiga effekten på pensionsnivånberäkning denpens av av

nedtrappning respektive upptrappning förmånerna vid tidig respektiveav
pensionering.sen
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pensionsålderpensionsnivån rörligpåEffektenTabell av

årspensionen65ProcentPensionsâlder av

7061
8363

12167
16270

1994:20Källa: SOU

frivillig, pensionsålder. Kostnadenrörligi tabell 1Illustrationen äravser
avgång; skillnaden i förmånsnivå vidvid ofrivilligemellertid densamma

påtaglig. Osäkerhetsspannet såledesarbetslivlängre ärkortare eller ärett
stort.

gäller arbetsförmåga under olikaosäkerhet vadgardera sigFör motatt
livslängd kan individen haoch osäkerhetlivetperioder ett egetomav

emellertidsig buffert. Man kanså garderaochsparande sätt genom en
sina risker kan de,går och poolarindividernavisa att ge-sammanom

minska nödvändiga genomsnittligatalens lag, denutnyttja de storaattnom
riskaver-varandera. Individer meddåliga riskerbufferten; goda och tar ut

maximera sin efterfråga försäkringar. Enförsion kommer nytta attatt
individ väljer kombination inkomster arbete ochnyttomaximerande en av

Vanligtmarginalnyttan densamma i varje period.såkonsumtion är äratt
efter jämn fördelning konsumtionendetta strävan överatt en avger en

livet.
riskaversion vill denskydda sig otrygghetIndivider har mot typ avsom

försäkrings-På konkurrensmarknad kommerdiskuteras ettovan. ensom
såpremien,bolag sätta attatt 1:,

nipiF+A

villis sannolikhet för den händelse garde-för individ där är att man
förlust uppstår händelsen inträffarinträffar, F densig ärmot som omra

administrationskostnader.och A är
har råd kanförsta frågan vad med medEtt ut-om nu gessvar

nyttomaximerande individgångspunkt från antagandena medovan om en
risken för händelseriskaversion. Det beror hur p, hurärstor stor

F, och adminstrationskostnaderna.förlusten vid händelse I figurären
för2 visas individens val med risk sjukdom illustration.som
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Figur och aktuariemässig försäkring2. Inkomst vid risk för sjukdom.

Inkomst vid arbete

A

W

H0 HU sjukdomInkomst vidISO

försäkring inkomsten då individenUtan i arbete,är vid sjukdomär är
Individen kommer välja fördeladen Iso. sina inkomster så kon-att att att

likasumtionsmöjligheterna vid båda tillfállena.är 45-graderslinjenstora
tillstånd.visar inkomster I figurenlika visas två fall, där in-oavsett ett

lâg risk ochdividen har med hög risk. förstaI det fallet blir inkom-etten
då individenILf både i arbete vidoch sjukdom,är Lf låg risksten

försäkring. Individen avstår frånmed inkomsten ILf för köpaatt en-
försäkring och uppnår högre I det andra fallet avstår individen frånnytta.
inkomsten IHf och inkomsten blir IHf både vid arbete och vid-

Hf hög risk med försäkring.sjukdom,
utgångslägetInkomsten i detsamma i figuren vi kan kon-var ovan men
individ med låg risk betalar lägre premie, medan in-statera att en en en

avstår fråndivid hög riskmed del sina inkomsterstörre för köpaatten av
Båda maximerar sinsin försäkring. välja lösning,nytta attgenom en som

konsumtionsutrymme tillstånd.oavsettger samma
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försäkringsmarknadenpåProblem

försäkringsteknisktför osäkerhet i perspektivvillkorfinns någraDet ettatt
bl.a.försäkringsbar risk,ska attenvara

inträffa måste kändaför händelse ska beräk-Sannolikheter att varaen-
ningsbara

händelseneller dvs inträffarfâr inte lSannolikheten nästan attvara-
säkerhetmed

förpåverka sannolikheten händelseinte kunnaskaIndividen-

asymmetrisk informationkännetecknas för-Försäkringsmarknaden av
information,försäkringstagaren har inte vilketochsäkringsgivaren samma

effektiv lösning. Asymmetriskfinna infor-försvårar möjligheterna att en
moral hazard, vilketselection och denbåde adverse görmation kan attge

intefri konkurrensmarknad kanpåuppkommerlösning garanterasensom
stabil Barr 1992 eller Varianoptimal eller se 1993,sig t.ex.vara vare

informationsproblem. Adverse selection innebäranalys34 förkap attav
frivilligautnyttjas effektivt iinte kan Vidlagtalensde system.stora en-

lâgriskgrupperi övrigt kommer välja ståoch villkorpremierhetliga att att
högriskfallen, dvs. de bedömer sinaKvar blirförsäkringen.utanför som

bli eller lika medfrån försäkringen högre premien. Dåutfallförväntade
utanför försäkringen måste premienstå höjas; vidvaltlågriskgruppen att

lâgriskfallsig och avstår frånpremie finnerhöjdadenna varanya grupper
lag har försvunnit.Fördelen med de talen Vidförsäkringen, storaosv.

inte uppfyllt; individentredje villkoret kan på-hazard detmoral är ovan
kännetecknas försäkringsmarkna-förlusten. Vidareförväntadeverka den

asymmetrisk information, i formförekomstenden t.ex. atts.av avav
information sina risker,besitter privat informationförsäkringstagaren om

fâ för försäkringsgivaren. Tillomöjlig detta kommersvår ellerär attsom
närsynthet free riding.och Medförekomst närsyntheteventuell aven

år och därmedi mindreindividen konsumeraratt unga spararmermenas
på grund oförmågaskulle vilja inse deegentligenvad honän attav

omfattning alternativt den hon kommer haframtida behovens nytta att av
ålderdomen. Free ridingmedelåldern och innebärkonsumtion under att

försäkra sig och förlitar sig påavstår från andra kommerindividen attatt
behov.hjälpa henne vidatt
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selectionAdverse

med alla individerVi börjar identiskaär vad gäller riskenatt anta att att
för inkomstbortfall. I figur finnsråka 2 tvâ fall illustrerade, medut ett

med låg risk.hög och Antag dessa risker förknippadeär medett attnu
individer eller individer,olika där andelen har låg risk,grupper av ot pL,

risk,har hög Försäkringsgivarenoch l-ot skulle vilja diskriminerapH.
tvâ riskgruppernamellan de och olika premier. På grundta ut asym-av

informationmetrisk känner han emellertid inte till hör till vilkenvem som
omöjligt eller fådet dyrt denna information.är Man kan dess-attgrupp;

under rimligavisa, antaganden individernas preferenseratt ärutom om
för låg-lösningar och högriskgrupperna varken stabila eller opti-separata

mala.
sälja identisk försäkringFörsök till de tvâatt atten grupperna, genom

[apLriskerna l-ot pH] F A kommerpoola misslyckas. En+ + att
försäkring följer linjen figursådan A-B i 2. Premien bedöms för högsom

individer med låg risk. De väljer inte köpa försäkringen, vilketattav
genomsnittligatill den risken stiger. Premienleder måste därför höjas,att

individer finner den för hög jämförtfler med den risken, Grup-egna osv.
ingår i försäkringskollektivet minskar dithän fördelarna medattpen som

talens inte längrede lag kan utnyttjas. Se Barr, 1992.tstora ex
obligatorium hanteraEtt problemen försäkringsmarkna-är sättett att

adverse selection,den med närsynhet och free-riding. Vad gäller adverse
obligatorium nödvändigt förselection ska kunnaär risker-poolaett att

Obligatoriet möjligtdet med omfördelninggör mellan olika riskgrup-na.
free-ridinggäller obligatoriumVad kollektivet skyddett ett motper. ger

sådant beteende. Vid närsynthet är individen skaargumentet attsnarare
sig själv, dvsskyddas paternalistiskt motiv. Vi återkommermot ett sant

till närsynthet i samband med differentierade premier. Ett obligatorium är
nödvändigt avsiktenockså använda försäkringenär till inkomstom-attom

fördelningar de tidigare nämnda mellan riskgrupper.utöver
finns emellertid också förknippadeDet kostnader med obligatorium.ett

Obligatoriet restriktionlägger på individens val konsumtionsproñlen av
livet, vilket leder till nyttoförlust för individenöver restriktionen ären om

För effektivitetbindande. söker då minimera kostnaderna med obligato-
dåriet. Vi kan konstatera adverse selection, närsynthet och free-ridingatt

skäl, talar förinte obligatorium den nivåär uppfattasutöverettsom som
lägsta acceptabla nivån. Vidare kan vi konstatera, skill-störreattsom

riskgrupperna,nad mellan desto tvång för lâgriskgtuppen.större För båda
uppstår avvikelser mellan förväntade avgifter förväntadeochgrupperna
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medför skattekilar och därmedinnebärförmåner, vilket att systemet ger
kostnader snedvridningen. Snedvrid-samhällsekonomiskaupphov till av

enhetlig försäkring blirha alla iningskostnaden större störreatt enav
mellan olikai riskskillnaden är.grupper
snedvridningskostnader talar således för obligatoriumMinimering ettav

vårt tidigare konstaterande,detta kan ställaspå låg nivå. Mot att nytto-en
försäkraindivid med riskaversion söker sig helamaximerande in-mot

frivilligadärför finnas förkomstbortfallet. Det kommer för-att utrymme
obligatoriska nivån. Vid frivilliga försäkringar kommersäkringar denöver
differentierade; omfördelningar mellan riskgrupperdepremierna att vara

från.obligatoriets avstår därmed Om sådansker inom ram man om-som
tillvälfärdshöjande tvingas härfördelningar uppfattas avvägningsom en

och fördelning.effektivitetmellan

hazardMoral

individen påverka förväntade förlust-föreligger kan denMoral hazard när
inträffaför händelse ska ochsannolikheten storleken pådvs att enen,

försäkringsgivaren kan så har skett. En för-förlusten, avgöraattutan om
för individen påverka riskenockså kostnaden ellerutsättning är attatt av

den förväntade vinsten.försäkringsutfallet måste lägre I vissa fallänvara
till ineffektiv omfattning på försäkringen, imoral hazard andra fallleder

inte försäkringsbar risk. Någrarisken överhuvudtagettill äratt en ex-
förtydliga detta.empel kan

vidta åtgärd till vissindividen, viss kostnadAntag attatt genom en en
inträffasannolikheten för händelse ska t.ex. slutakan minska röka,att en

samhällsekonomiskt lönsamtbilbälte. detanvända denär att satsa
åtgärden till den punkt där marginalkostnadenförebyggande likaärupp

förlusten.marginella minskningen den försäkrademed den Om för-av
finns inga incitament för indvidentill 100 bekostalusten täcks procent att

efterfrågar heltäckande försäkringar;förebyggande åtgärder och individen
risken individen, medan vinsternaför minska bärs till-kostnaden att av

faller försäkringskollektivet. Samhällsekonomisk och privatekonomiskhela
sammanfaller inte. Vi får för lite förebyggande åtgärdereffektivitet och

försäkringen.för omfattning påstor
individen beteende kan framkalla händelsenOm detta inteäregetgenom

försäkringsbar risk. Graviditet kan exempel. Ju lägrenämnas fy-somen
sisk moralisk kostnad för individen framkallaeller händelse alter-att en
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frånnativt avstå minska risken, desto lönsamt så.göra Hän-att attmer
innebärdelser obehag för individen behöver inte kontrollerasstortsom
försäkringsgivarenlika mindre obehagliga händelser.noga av som

Vi har konstaterat nyttomaximerande individ med riskaversion villatt en
100-procentigt skydd vid arbetsoförmåga.ha På grundett asymmetriskav

information och moral hazard kan emellertid sådan försäkring inteen
konstrueras. För det överhuvudtaget ska möjligt med försäk-att vara en

på sådana områdenring där individen kan påverka riskerna måste försäk-
kombineras olika formerringen med självrisk, så finnsdet kost-attav en

nad för individen försäkringen.använda Självrisken kan formenatt ta av
ersättning lägre 100 kanär än Den också formenprocent. taen som attav

ersättningen inte utgår under de första dagarna, s.k. karens. Ju större
möjlighet påverkan fråntill indvidens sida, desto högre självrisk på-är

lika.kallad, allt annat

informationAsymmetrisk där tillståndethändelsen svårär

identifieraatt

Till de ovanstående problemen kommer för den risker vi dis-att typ av
här kan inträffad händelsekuterar svår identifiera eller objek-atten vara

fastställa.tivt
Verklig arbetsoförmåga ofta inte antingenellerär tillståndett utan-

kännetecknas glidande skala. Hit hör också problemet med göraattav en
gränsdragning mellan arbetsoförmåga och låg produktivitet som ocksåen
låg lön. Det torde så, förtidspension sällan beviljast attger ex vara mera

fullständiggrund arbetsoförmåga i vilket helst arbeteav som var som
helst i tilllandet vilken helst lön. Ett samhälle i snabb omvandlingsom
ställer kanske orimligt stora krav på anpassning; byta bådestora att
arbete, hemort.yrke, Hur höga försäkringspremier villigaär betalaatt
för försäkring vårt humankapital någonsin blir obsolet på denmot atten

Ärvi föredrar bo detta försäkringsbar riskort att en
Det kan så detta gränsdragningsproblem vissagör risker föratt attvara

arbetsoförmåga bryter alla villkoren för klassas försäk-mot tre att som en
ringsbar risk, dvs sannolikheterna med tvekan beräkningsbaraär och i ett
samhälle i omvandling troligen mycket höga inte likaän med 1 isamtom

grad möjliga påverkahög för individen. När det gäller försäkringaratt
inkomstbortfall arbetsoförmåga det särskiltär viktigtmot erinraattp. g.a.

sig fritid vad vi kallarär normal Allt lika föredraratt viannaten vara.
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priset sjunker köper vi dvsframför mindre. Omfritidalltid mer,mer
stiger. Tidinkomstenarbetsutbud, liksom utgörvårtminskar somom

naturligtvis något heltsjukdompå grundfrån arbete ärfrånvaro annatav
föreligger betydergrånsdragningsproblemdeMenfritid.än som engenom

försäk-fritid sjunker. Sedaninkomstbortfall prisetförsäkring attmot
sig inskrivenkvalificeratalternativt individen harköptringen väl är som

socialförsäkring avses harobligatoriskdetförsäkringeni är somenom
inkomstbortfall klassade arbets-få allaincitamentstarkaindividen att som

information innebär för-asymmetriskkommeroförmåga. Till detta attatt
arbetsoförmåga.svårt gradensärskiltkan ha avgörasäkringsgivaren att av

utfall försäk-förknippade med frånvillkorkarens ochLösningen kan vara
ringen.

på arbetsoförmågaförtidspensioneringarna inte berordelAntag att aven
omvandling medförtekonomiski ställetmeningi absolut attattutan

Ävenfel plats. vikompetenskunskaper ochfelindividen har om
försäk-arbetsmarknaden intefrånförändrade krav ärkonstaterar att en

ändå möjligt utformakanskemening detegentligrisk i ärringsbar att en
Självrisken skulle dåsnabb anpassning.på alltförkravförsäkring mot

förstandardskydd kortareförsäkringensåutformaskunna ettatt enger
anpassning.förtidperiod för att ge

identifiera diag-tillstånd lätta ochvissa ärockså konstateraVi kan attatt
Lanttookontrollerbarasvåra, medandramedan ärnosticera, symptom.
själv-ersättningsnivåer ochellerföreslår vissaochdetta1994 diskuterar

arbetsoförmåga och andra vidlättdiagnosticeradsynlig,vidriskkarens
lösningfördelarna med sådan hör, dåTillsvårdiagnosticerade fall. atten

100 eller intill 100-skyddetföreligga kan nästinte kanmoral hazard vara
åtminstone på mark-lösning kan nåsoptimalprocentigt; ett segment aven

motivera hög ersättning till dem medskulle bl. kunnaDettanaden. ena.
så tidigt i livethandikapp förvärvadehandikapp ellermedföddasvåra att

Jämförförsäkringsrättigheter. ocksåin någraarbetaindividen inte hinner
preferenser.etiskadiskussionen om

individen vill försäkra sigSammanfattningsvis kan vi konstatera, motatt
Vi också indvidenarbetsoförmåga.grundinkomstbortfall på vet attav

Med informationsproblemlOO-procentigt skydd. ochvilja haskulle ett
det privat för-möjligt;dock inte ärhazard dettamoral är oavsett om en

socialförsäkring medför dessa problemobligatorisksäkringsgivare eller en
i försäkringen, i vissa,nödvändiga inslagoch karenssjälvrisk är utomatt

fall.identifieradelätt
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Arbetsskador socialförsäkring kontra skadestånd-

arbetsskadeförsäkringenValet organisera allmän och obligato-att som en
socialförsäkringrisk helt andra effekter på fördelning, effektivitet ochger

förebyggande åtgärder i stället utgåän valt från skades-attom man en
tåndssansats. Väljer skadestândsansatsen och utgår från culpa-regelnman
Den uppsåtligen, vårdslöshet eller oaktsamhet vållar skadasom av annan

skyldig skadan.. kommerersätta kostnadernaär högre iatt att vara..företag branscher med hög skadefrekvensoch i branscherän med låga
risker. Med allmän socialförsäkring finansieringensker all-en genom en

socialförsäkringsavgift, 0,25 lönesummanmän på 1970-talet,procent av
inte differentieradidag 1,38 efterär skaderisker.procent, som

Om den s.k. culpa-regeln fåsanvänds helt incitamentandra vidän en
allmän försäkring, där kostnaderna utspridda på samtliga.är Den allmänna
försäkringen detsamma subvention till företagprodukterbran-är som en
scher med hög skadefrekvens och beskattning dem med låg skade-en av
risk Lyttkensse Hansson, Skogh, 1984 och Lyttkens, 1985. Lägg
dessutom märke till socialförsäkringsavgiften löneskatt, dvsär denatt en
betalas arbetstagarna. Skogh har i flertal arbeten analyserat effekter-ettav

utformningdenna och några citat kan belysa hans slutsatser:na av
öka tryggheten förI den enskildesträvan finns dock riskenatt att man

underskattat kostnaderna för socialförsäkringsalternativen. Man har i stort
frånbortsett preventionssynpunkterna.

. .Föreställningen medborgarna skall eller vill för allagottgöras ska-att
och frigöras fråndor därmed ansvar har sannolikt medfört skadornasatt

antal och därmed också otryggheten blivit onödigt stor. citat Skogh,
1977, sid 54 och 55.

För individen spelar det knappast någon roll vad orsaken till arbets-
oförmågan Som såg i tidigareär. avsnitt vill nyttomaximerandeen
individ med riskaversion ha heltäckande försäkring inkomstbortfallmoten

orsak. Detta betyder orsak till arbetsoförmåga kanoavsett att oavsett sam-
försäkring användas. Med nuvarande utformning finns det emellertidma

ekonomiska drivkrafter för individen få arbetsoförmåga klassadatt en som
arbetskada eftersom ersättningen då blir högre. En effektivisering kan
därför sjuk- och arbetsskadeförsäkringen enhetlig utform-attvara ges en
ning. Vidare kan vi konstatera, förekomsten olika arbets-att sortersav
skador har förskjutits till i allt högre omfattning förslitnings-att avse
skador. Det tveksamt långsamtär framväxande skada, uppstårom en som

beteende kan betraktas försäkringsbarupprepat skaderisk,genom som en
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indelningenhetlig försäkring eftertalat för orsakdettavilket även utanen
arbetsoförmågan.till

signaler incitament: premiernaArbetsskadeförsäkringen felaktiga ochger
någon differentiering efter skade-lönenutgår procentsats utanensom
arbetsgivaren förbättra miljönuppmaning tillligger ingenrisker. Här att

enhetliga försäkringen behöver därförskaderiskerna. Denreduceraoch
incitament tillför förbätt-skadestånd eller bötermedkombineras att ge en

arbetsmiljö.rad

riskförsäkring eller skydd förLivscykelomfördelning,
individergenuint svaga

alternativa utformningar behöver vimöjligadiskuteraFör kunnaatt en
nuvarande och dess specifikaproblemvilkenanalys systemtyp avav

förknippadeoch vilka problemavsedda lösa ärutformningar är att som
Nationalräkenskaperna vilösning. Går vi till detrespektivemed attser

kallas så historiskasocialförsäkringen änbokförs snarare av avsomsom
transfereringar bokförs försäkringfinnsskäl. Detekonomiska som som

inte någon principiell skillnadVidare det mellandet. ärutan att vara
kontantform jämfört i formtransfereringarförsäkringsutfall i med sub-av

sjukvård tjäna Nedantjänster kan exempel.ochventionerade somvaror
indelning efter vilken problemutgifter medvälfärdsstatensvisas typen av

Framställningen Kruse, 1994.byggerde lösa.attavser
konsumtionsbeltov inte synkronisera-inkomster och ärEtt problem är att

försörjningsförmågan eller obefmtlig underunder livet, ärde att svag
fördelningen livscy-problemet med klaralivet, dvs övervissa delar attav

för ofrivilliga inkomstbortfallolika risker,keln. Ett är tannat typer av ex
utgifter. Vi har behov försäkraoväntade högaocheller för att motav oss

genuint individer,Slutligen finns antalrisker.olika etttyper svaga somav
klara sig ochperioder kan stödaldrig endast under kortareeller utan vars

självklart har för, i enlighetgoda samhälletförsörjning det ett ansvar
490 miljarder i utgifter företiska preferenser. Av väl-med våra s.k. cza

hälften till livscykeloinfördelningar,drygtfärdsstaten år 1990 användes
riskförsäkring och resterande lO utgjordetredjedel tilldrygt procent etten

siffornaObservera relativt gamla; låg-till genuintstöd de ärattsvaga.
inneburit vissa förskjutningar.naturligtvis För illu-konjunkturen har att

principiella har detta emellertid intei någon be-detstrera resonemanget
tydelse.
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Tabell Utgifter för välfárdsstaten,2. miljarder kronor 1990.

Livscykelomfördelning Riskförsäkring Stöd till svaga

Föräldraförsäkring 16 sjukförsäkring 35 högkostnadsskydd,
barnbidrag, bidrags- arbetsskadeförs 10 sjukvård 0,3
förskott 14 förtidspension 24 handikappersättn. 0,7

9 FP och 15 ATPvarav
daghem, fritids 26 arbetslöshetsförs. Vårdbidrag+ 0,7
utbildning 70 KAS 8 bostadsbidrag, soc.-
studiebidrag 7 arbetsmpol åtg. 10 bidrag 7
ålderspension 94 pensionstillskott 8

40 FPvarav
och ATP54

delpension 2 sjukvård 88 KBT 6
äldreomsorg 30 bistånd, flykting-

mottagning 30

Sjukvårdsutgifterna i högär grad fråga livscykelomfördelningar:en om

O 19 20 64 65

Miljarder kr 8 40 40
%andel, 9 45 45

andel, befolkn. 24 58 18

Kvot 0,38 0,77 2,5

Källa: SCB, Nationalräkenskaper.

I den indelning välfärdsstatens utgifter visas i tabell 2 har sjuk-av som
försäkring och sjukvård, arbetsskadeförsäkring och förtidspension förts
till riskförsäkringar. Föräldraförsäkringen har förts till livscykelomfördel-
ningar eftersom barn knappast kan karaktäriseras försäkring-att som en
sbar risk och utbetalningar under begränsad period livet. In-avser en av
delningen med nödvändighet relativtär och kan kvaliñceras på ettgrov
antal punkter. Tar vi hänsyn till konsumtion sjukvård i högsta gradatt av

ojämnt fördelatär livet,över vilket framgår nedre delen tabellav av
och betraktar hälften utgifterna för sjukvård riskförsäkring ochav som en

livscykelomfördelning används 60 tillresten än livscykel-som procentmer
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riskförsäkring. Tilltill de30och mindre änomfördelningar storaprocent
flyktingmottagning,u-hjälp ochhörtill dei stödetposterna svaga

högkostnadskydd, handi-sjukvårdensKBT, medanochpensionstillskott
halvintetillsammans utgöroch Vårdbidragkappersättningar ens en

välfardsstaten.utgifterna förprocent av
riktigtriskförsäkringförtidspensionsjukpenning och ärbokföraAtt som

åldersberoendeså starka inslagemellertidharutsträckning. Dei viss av
framgårlivscykelomfördelande. Dettadel fungerartillde stor avatt en

uppdelat efter ålder.ohälsotaletså kalladedetvisartabell som

arbetsskadesjuk-på sjukpenning ochuppdelatOhälsotalet totaltTabell 3. samt
perioden tillefter ålder för 1992:4sjukbidrag,förtidspension ochpåpenning samt

1993:3.

Ålder OhälsotalFörtidspensionSjukpenning, arbets-
sjukbidragskadesjukpenning

10,44,15,716-29
25,513,011,430-49
66,847,019,150-59

160,1138,921,160-64
38,525,712,065 år +Samtliga inkl

sjukpenning,och år meddagar försäkraddefinieras antalOhälsotaletAnm.: persom
förtids-rehabiliteringspenningochsjukpenning,förebyggandearbetsskadesjukpenning,

sjukdom.pensionsjukbidrag på grund av
första 14 dagarna.Exkl de

Is-I 1994:1StatistikinformationRFV,Källa:

år 27 det gäl-16-29 endasti åldernSjukpenningstalet är procent av som
genomsnittligt antalhälftenmindreårsgruppen och änför 60-64 ärler av
så mångadubbelt sjukdagarår hari åldern 60-64 nästanmedan dedagar,

tabellenframgår skillnadernagenomsnittet. Som är1,76 gånger avsom
genomsnitt utbetalades 76 förtids-förtidspension. Ivad gällerstörreännu

1993. Detta kan1000 försäkradesjukbidrag sägasochpensioner varaper
7,6 Spänn-bli förtidspensionär,förgenomsnittliga riskenden procent.att

i åldersgruppen 16-19från 0,8emellertid mycketvidden är procentstor,
20 i 55-59 år och40-44 år,i åldersgruppenår, 5 procentprocent gruppen

år.60-6436 iprocent gruppen
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Innebörden tabell 3 bl.a. livscykelpespektivär nödvändigtäratt ettav
för socialförsäkringarna.bedöma Ett sådant perspektiv förtar mycketatt

konfliktden mellan oss och dem punktnedslag kan föranettav som
leda: friska,vi hör till arbetskraftenär och betalar premiersom gent-

sjuka, arbetsoförmögnade är och uppbär socialförsäkringsut-emot som
fall. Livscykelpespektivet focuserar olika perioder livet i stället förav
pâ dem och vi.

Riskskillnader och differentierade premier
Även livscykelperspektivet centralt förklarasär naturligtvis inte allaom
riskskillnader ålder. finnsDär individuella skillnader, skillnader mellanav

kvinnor, regionala skillnaderoch ochmän skillnader mellan branscher och
avsnittyrken. I detta används dessa skillnader för tanken påprövaatt en

differentierad socialförsäkring differentierade premier ocheller förmå-
försner, ibland fram medel effektivisera socialförsäkring-ett attsom som

En enhetlig lösning med enhetliga premier tidigare,nämntsarna. ger, som
vinster formi de talens lag kan utnyttjas och administrations-att storaav

hållaskostnaderna också snedvridningseffekter och samhälls-nere men
ekonomiska extrakostnader.

3 detAv tabell uppenbart,är strikt differentiering efter ålderatt en
skulle mycket låga premier i ungdomen och mycket höga premierge
under den delen den yrkesverksamma perioden. En anpassningsenare av
på arbetsmarknaden skulle kunna leda till ungdomar blir relativtatt sett

attraktiva, äldre blirmedan relativt mindre konkurrenskraftiga.settmera
En icke-åldersindelad premie kan tvångssparande i tidigareettses som

Ärskeden livet. närsynthet faktor räkna med kan strikt diffe-attav en en
rentiering efter ålder mindre välbetänkt livscykelperspektiv talarettvara -

åldersdifferentierad försäkring.emot en
försäkringEn differentieras efter kön skulle i dagsläget innebärasom att

kvinnor skulle betala högre premier Enän enhetlig försäkringmän. be-
tyder, det sker omfördelning från till kvinnor. Däremotmän uppståratt en
knappast några samhällsekonomiska extrakostnader, eftersom incitamenten

ändra beteende med anledning detta begränsade.är Möjligenatt kanav
den del löneskillnaden mellan och kvinnor,män enbart kan förvav som
klaras kön tolkas anpassning till enhetlig försäkring harattav som en en
skett. Angående löneskillnader mellan könen, Jonung Persson,tse ex
1994.
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arbetsskada, arbetsoförmågasjukdom,drabbassannolikhetenOm att av
enhetlig försäk-allmän,lederoch branscheryrkenmellansigskiljer en

skadefrekvensendärproduceras äroch tjänster,dering till att somvaror
billigareframstår detjänster änochsubventioneras. Dessahög somvaror

konsumtion och produktionpriser skullerättvisandeVidegentligen är.
låg skadefrekvens;medbranschergäller iomvändaDetlägre. pro-vara

rättvisande priser skulle kon-vidochbeskattasdessaduktionen varorav
produktion större.ochsumtion vara

skaderiskersjuk- ochuppgifterfinns ingastatistikenoffentligaI den om
studierfinnsgäller yrkenVadbranscher.ocheller ettolika yrkeni par

personalkategorier inominomsjukfrekvenserspecialuppgifter ettmed om
anställda Lantto,kommunaltblandrespektivelänsStockholmslandsting

sjukfrånvaronSpridningen i1993.Kommunförbundet,Svenska1994 resp
landstingsanställd personal medblandframföralltmycketär enstor,

Ävenstädpersonal.ochmellan läkaresjukdagar60tillspännvidd på upp
förskollärare underochmed lärarespännviddenärinom kommunerna stor

genomsnittet.Städpersonaloch överkommunalarbetareochgenomsnittet
risker ianvändas mätareemellertid knappastkanstudierDessa som

troligenyrke spelarrespektivefram tillurvalsprocessenolika yrken; en
yrket.risken irolllångt änstörre

allokeringsförlustersamhällsekonomiskaförsäkringenhetligEn ge-ger
arbetstempoarbetsorganisation ochmedbranscher ett som geratt ennom

Allo-arbetsskadefrekvensersjuk- ochockså högahöga löner gynnas.men
fördelningshänseende.ivinsteriblandkan vägaskeringsförluster upp av

hållgår rättfördelningseffekternaifrågasättadockHär kan omman
behålls folk i branschenhöga lönernadeenhetligtvid system; avett

hela kollektivet,belastarförhöjda riskerna ävenför dekostnadernamedan
löner.lågadem med

rikligare. Om vibetydligtstatistikenskillnaderregional ärVad gäller
mått på riskdefinition, tabell 3för1992ohälsotaletanvänder ettsomse

tilllägst 30,1 dagarspännvidd frånfåsarbetsoförmågaför somsomen
för arbetsoförmågarisk38,2. Lägstgenomsnittmed48,2högst ett

32,43l,6, KronobergsStockholmslän 30,1,Skaraborgsuppvisade
47,6 Väs-48,2, NorrbottenGävleborg32,5 medanHallands länoch

RFV Is-Ide högsta. Källa:uppvisar46,5Göteborg47,4 ochterbotten
BlekingeSödermanland,NorrlandslänenFramförallt det1994:1. är samt

förklaras inte för-Skillnadernarisker.högaharoch Göteborg attavsom
flyttningsnetto har Gotlands,positivthögstflyttar hem;tidspensionärer

Stockholms län harGöteborgs ochmedanSkaraborgs länochHallands
1994:18.RFV Is-Iseutflyttningsnetto,högst
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Ett enhetligt socialförsäkringssystem kan, på i diskussio-sättsamma som
subventionering högriskomrâden; de verksam-nerna ovan, ses som en av

heter bedrivs här framstår billigare vad de vidän är rättvisandesom som
priser. differentieradEn försäkring skulle minska de samhällsekonomiska
allokeringsförluster, uppstår produktionen är större vadatt änsom genom
den skulle vid de löner och priser blir följden vid differentieradevara som
premier. Allokeringsförlusterna enhetligt fårett vägassystemav mot
eventuella fördelningsmässiga vinster.
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Inledning

visserligen växande antal samhälls-decennierna harUnder de ettsenaste
genomförtssjukskrivningens orsaker detstudiervetenskapliga ärmenav

incitamentseffekterna på den enskil-innehåller analysfårelativt avensom
behandlar arbetsgivarnasbeteende och färrede individens än som anpass-

sjukpenning I de flesta studier harförning till regelsystemet etc. man
påver-individen och arbetsplatsenidentifiera egenskaper hosförsökt som

utformning inte behandlatsersättningsreglernassjukskrivningen medankar
förklaring till dettai förbigâende. En kanbehandlatsendastalls eller vara

orsakerna till sjukdomdeteller ärmed orätt, ärrätt ansettatt somman,
sjukskrivningen och sjukdom i allttillorsakerna väsent-de väsentliga att

antingentillstånd, dvs.väl ärbetraktas avgränsatligt kan ett mansom
sjuk inteföljer sedan kanDäravsjuk också inte. äreller att man manom

historiska utveckling i Sverigesjukskrivningensgranskningarbeta. En av
svårli-cykliska förändringartrendmässiga ochemellertid bådevisar som

den svenska be-förändringar i hälsoläget hosförklaras medlåter siggen
just regelförändringaranledningfinns i ställetfolkningen. Det attatt tro

förklarar del den obser-tillämpningen reglernaiförändringaroch en avav
tudelande tolkningen sjukdoms-Om har denutvecklingen.verade avman

beteendemässigmåste tolkarelateradesbegreppet an-man enovansom
fusk, friskautslag dvsregelförändringarspassning till attett per-som av

möjligen har empiriskbetraktelsesätt,sjukskriver sig. Ett störresomsoner
sjuk kontinuerlig skala sådanfriskskalanrelevans, är attatt som ense -

skalan berorgradvis sjukare Hurarbetsförmågan är. utavtar serman
Konsekvensen detta betraktel-sjukdom det gäller.naturligtivs på vilken av

sjukdomar frågan ska arbeta ellerför vissasåledes ärsesätt är att om man
individens be-medicinskt avgörande äveninte bara utanett rent egen

påfrestning det kan innebära gå tillvill dendömning extra atttaom man
Bidragande till individens beslut i sådanförkylning.arbetet medt enenex

individenersättningsreglerna Ju mindre kompensationsituation kan vara.
förvärvs-benägenhetensjukfrånvaro desto börerhåller vid större attvara

betraktelsesätt finns således desjukdomsgrad. Med dettaarbeta vid given
till förekomstende behöver kopplasekonomiska incitamenten utan att av

fusk och missbruk.
sjukskrivningsbeteendet kan delas in i aggregerade tids-Studierna av

förra försöktoch i tvärsnittsstudier. I den harseriestudier typen man
tiden indikatorer på befolkningensförklara sjuktalets utveckling medöver

tillstånd regelförändringar.arbetsmarknadens och I denhälsoläge,
individdata försökt förklarahar och individuellaanvänttypensenare man
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skillnader i sjukskrivningstider med framför individallt och arbetsplats-
mått. följande jagrelaterade I det i och ordning kommenteraturattavser

resultaten från de tvâ slagen studier. Tonvikten kommer liggaattav
incitamentseffekterna medan andra skillnader iorsaker till sjukskrivning

behandlas i förbigåendeendast kommer eller inte alls. Litteraturöver-att
tillsikten kommer dessutom begränsas svenska förhållanden.att

sjuktaletsTidsseriestudier utvecklingav

Lindblom 1987 innehåller regressionsanalysLantto enkel sjuk-en av
1956 1984 arbetslöshetsprocententalet och dummyvariabler förmot tre-

reformerna 1963, 1967 och 1974. Resultaten visade högre arbetslös-att
sjuktal och sjuktalet ökade vidhet desto lägre markant varje reformtill-att

fålle. ökningen, uppskattad till 4,5 dagar, fickDen Lanttostörsta och
reformLindblom för 1967 ârs två karensdagar bort.när togs

kritiserade LindblomsBäckman 1992 Lanttos och studie och hävdade
till del följd vilseledandederas resultat korrelationerstoratt var en av

tidsserierna.skapade trender i Bäckman estimeradegemensammaav en
något sofistikeradeliknande modell med tidsseriemetoder. Hanmer

använde data för den längre tidsperioden 1935dessutom 1990 och gjorde-
uppdelning och kvinnor. Utöver arbetslöshetsprocentenmän ochen

reformvariablerna använde Bäckman dödligheten för respektive kön som
mått folkhälsanpå och den reala timlönen för industriarbetareett som

konjunkturindikator. Resultaten visade bl.a. lönevariabeln domineradeatt
arbetslöshetsvariabeln. Den blev insigniñkant. Bäckmans slutsats ärsenare
således det inte finns något empiriskt förstöd ökad arbets-att att tro att

tillbakagånglöshet i sig orsakar i sjukskrivningarna. Däremot detären
tydligt sjukskrivningarna varierar konjunkturenmed vi ännuatt utan att
säkert förstår mekanismer liggerde bakom. Av effekterna frånsom
reformerna 19671963, och 1974 kvartod endast effekten 1967 årsav
reform i Bäckmans analys. De övriga två insignifikanta. Storleken påvar
1967 effekt halverades jämförtârs dock med Lantto Linblomoch 1987.

fick signifikant positivaDäremot Bäckman effekter 1985 års reformav
och reformen i slutet 1987, ökning drygt 2 dagar bådaav av en om
gångerna. För förhållandevisde reformerna 1967 och 1987 närstora

tvåkarensdagar bort, 1967 och 1987, finner vi således klaratogs en
positiva effekter på sjuktalet. En egendomlighet i Bäckmans resultat är
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dock den administrativaäven reformen föratt statstjänstemänrent år 1985
utslag.ger

En väsentlig slutsats således borttagandetär karensdagar haratt ökatav
sjukskrivningen, Omvänt kan förmoda införande karens-att ettman av
dagar kommer minska sjukskrivningen. Att införaatt eller flera karens-en
dagar medför relativt kraftig sänkning ersättningenett jämfört medav en
sänkning kompensationsnivån någotmed eller några tiotalav procent.
Nedanstående tabell visar inkomstbortfallet från karensdagatt mot-en

inkomstbortfallet från 10 sänkning kompensations-svarar procenten av
nivån under 10 dagar för de högst avlönade, drabbasutom densom av
s.k. takregeln, och därför när likhet först efter 13 14 dagar.-

Tabell

Timlön 50 100 200

Inkomstbortfall karensdag:av en
brutto 400 800 1600

30%med skatt 280 560
50%med skatt 400 800

Inkomstbortfall från sänkning kompensationsgradenmed 10 procentenheter.en av
Antal sjukdagar.

1 dag 30% skatt 28 56
50% 40 60

2 30% 56 112
80 120

3 30% 84 168
120 180

10 30% 280 560
50% 400 600

13 30% 364 728
50% 520 780

Anm: Basbeloppethar antagits 35 200 kronor. 7,5 basbelopp då 150vara motsvarar
kronor timme vid 7601 årstimmar. Individer med högre timlönper 150än kronoren
får såledessin sjukpenning beräknad 150 kronor.

En förändring i antalet karensdagar i första hand påverka kort-anses
tidsfrånvaron. Införandet karensdagar skulle enligt Henrekson,av t.0.m
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långtidssjukskrivningen. De åberoparökakunna1992PerssonLantto
m.fl. 1986. Förklaringeni Holmredovisadeerfarenheterdanskafrämst

frisk heltsåförränåtergår till arbetet ärinte att manär manattt.ex. man
karensdagar. Attoch drabbasi sjukdomåterfallfårintesäkert ett av nya
sjukfrånvaronökning den totala ärtillledabeteende skullesådant avenett

återgått tillskulle hakarensdagdensjälvklart,intedock utansom
mycket välinsjuknar igen kandärförfrisk ochheltarbete attutan vara

hemma någonstannadedentotalt,sjukdagar änfleraanvändatänkas som
återfall.slipperperiodenförstaunderlängredag men

skulle kunna hakarensdagarförandrafinns även argument attDet en
långaofta debrukarlångtidsfrånvaron. Det sägaspåeffekt attdämpande

sjukskrivningar. Omupprepade kortabörjarsjukskrivningsfallen mansom
sjukskrivningsfall skulleantalet kortaminskakankarensdagarmed man

Någrasjukskrivningsfall.antalet långaminskaockså kunnadärigenom
finns dock inte.förhåller sigdetutreder hurstudierempiriska som

försökintressant1992Persson göroch attLantto ettHenrekson,
frekvensfördelningarmed hjälp överincitamentseffekterdemonstrera av

jämförelseEnveckans dagar.sigfördelarsjukanmälningarna överhur av
sistaborttagandet denefterföre ochsöndagaranmälningarantalet av

efter reformen. Desjönkantalet1987 visardecemberikarensdagen att
reformenkunde förearbetatinte skulleochhelgenunderinsjuknatsom

löneavdrag.få någotkarensdagräknadfå söndagen attändå utansom
måndagsanmälningarAntaletroll.ingenspelade detta stegreformenEfter

hur bortta-sig ingentingoch föriobservation sägerdärför. Denna om
sjukskrivningstiden, däremottotalapåverkade denkarensdaggandet av en

regelförändringar påverkardemonstrationintressant attdenär avsom en
sista ersättningsdagendenvisar ocksåFörfattarnabeteende.folks att

1979-periodenUppgifternafredagellersöndagvanligen är avserenen
tillmedicinska skälfinns någradetsvårt attDet1985. är attatt tro en

förväntat sigdärförMan bordeviss dag.slutaskullesjukperiod enen
korttidssjukskrivning, högstVidveckans dagar.fördelninglikformig över

vanligendvs.arbetsfria dagar,sjukpenning föringendagar,10 gavs
många sjukfallvarför relativtförklararvilketsöndagar,lördagar och

författarnaför söndag villfrekvensenhögafredag. Denpåupphörde en
sjukskrivaförtagitmed läkarnadock förklara attatt personer somvana

ut.veckanperiodlängrevarit sjukaredan en

1 intresseförsäkradebäggehararbetsgivareochhävdas1994 ett attI Lantto att av
incitamentsjukperiod och därför harsistshelgen iförsäkringskassabetala denlåta en

riktning.i dennapåverka läkarenatt
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Tvärsnittsstudier sjukskrivningens längd.av

De flesta tvärsnittsstudier använder individdata och förklarar således
skillnader i sjukskrivningen mellan individer vid tidpunkt. En studie,en
Kangas 1991, behandlar skillnader i sjuktal mellan OECD-länderna med
undantag för USA, förklaras skillnader i hälsotillstånd, ålders-som av
struktur, arbetslöshet, ersättningsnivå, längden på den period under vilken
sjukpenning utbetalas antalet karensdagar. Kangas finnersamt skill-att
nader i hälsonivå och ersättningsnivå betyder mycket lite medan åldersför-
delningen i landet har viss betydelse. Ju äldre befolkning desto högre
sjuktal. Till skillnad från tidsserieanalyserna får Kangas signifikanten
positiv effekt arbetslösheten. Han finner också längre periodenattav
med sjukpenning desto högre sjuktalet,är är medan antalet karensdagar

ganska kraftig negativ effekt. Studien således stöd för hypo-ger en ger
ekonomiska incitament i form karensdagartesen att och kompensations-av

periodens längd betydelseär medan själva kompensationsgraden inteav
bidrar till förklara skillnaderna i sjukskrivning mellan OECD-länderna.att
Resultaten från tvärsnittsanalys mellan länder ska dock inte tillmätasen
alltför betydelse då det gäller tolka förhållandenastor inomatt landett
Sverige. Regelskillnader detgör svårt jämföraär incitaments-att att
effekterna. Då de långa sjukfallen har betydelse för sjuktalets storlekstor
kommer exempelvis länder begränsar sjukskrivningsperiodens längdsom
till år just på grund denna regel fåt.ex. ett att relativt lågt sjuktal.ettav
Ett problem med Kangas studie det i fleraannat är länder finns privataatt
försäkringslösningar vilkas omfattning och utformning inte beaktats i
analysen.

I min litteraturgenomgång har jag endast funnit två tvärsnittsstudier på
individdata undersöker kompensationsgradens betydelse för sjukskriv-som
ningens längd. Den Johanssonär Palme 1994 använder 1981ena som
års levnadsnivåundersökning kompletterad med registeruppgifter för perio-
den 1981 1984 och den andra är pågåendeännu och opubliceraden-
undersökning vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Univer-
sitet, utförd Peter Brose och Anders Klevmarken. Den bygger på 1984av
och 1986 års HUS-undersökningar.

Ingen dessa undersökningar kan utnyttja några förändringar i kompen-av
sationsgraden eller i sjukpenningreglerna då inga sådana inträffade under
åren 1981 1984 respektive åren 1984 1986. De utnyttjar i stället dels- -

det progressiva skattesystemet medföratt inkomstförlusten vid sjukdomatt
varierar mellan olika individer, högre marginalskatt desto mindre
förlust, dels takregeln höginkomsttagare förhållandevisatt låg kompen-ger
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undersökningarnaför båda .irtill grundliggermodellsation. Den som
maximera sinIndividenarbetsutbudsmodell.huvudsakligen antagesen

för den budgetinomkonsumtionsvarorfritid och somramennytta av
bruttolön,Budgetmängden bestämmessig.underordnamåstedenne av

sjukförsäkringenfrånkompensationsreglernainkomstskatteskalorna, samt
förvärvsarbete.fråninte härrörinkomster somav

årsjukskrivningsdagar underantaletmodellPalmes är ettJohanssonsI
nettoförlustenmarginelladenarbetstiden,kontrakteradefunktion denaven

timmesytterligaresjukpenningkompensatioit vidochefter skatt en
ochkällor arbetefrån andra äninkomstersjukfrånvaro, avsumman

demografiska variabler ochantalsjukpenning,nettoinkomsten samt ettav
forinomtillämpasmodellenekonomiskaarbetsmiljövariabler. Den ramen

modell,binomialnegativs.k.modeller:ekonometriskaolika enentre
icketillåter obser-MarkovmodellenvariantochMarkovmodell somaven

avseendeni andraolika änmänniskor ävenärheterogenitet, dvs.verad att
Denundersökningen.iregistreratsochobserveratsi dem senaresom

tvåfinnssig deti den tänkerdärför attintressantmodellen är att man
sjukskrivning.för Avbenägenhetgenuinolikasjukskrivna medavgrupper

till data. De skatt-bästtredjedendetmodellerna ärde passarsomtre
emellertid inteanvändes lågperiodenhelafördataerhölls närningar som

vilketteorin föreskriver,ekonomiskadenvärdeomrâdedetinom som
empiri. Trotsteori ochmellanöverenstämmelsebristdemonstrerar en

1981, måste såledestillbegränsadesdatarimliga närskattningarnaatt var
1981för harskepsis. Resultatenvissmedmodellenanvändapå dense

be-tolkades dentvådeAvvisst intresse.dock ena somgruppernaett
långtidssjukskrivna. Enandraoch denkorttidssjukskrivnastående avav

medförauppskattadesmed 10kompensationsgradensänkning procentav
genomsnitt 4,4med isjukperioderkorttidssjukskrivnasdesänkning aven

försummbar. Detlångtidssjukskrivnaeffekten för demedan varprocent,
Modellen innehållerresultat.andranågraäven nämnakan värt attvara

olika yrkensjukdomsrisk iocholycksfallsriskvariabler mäternågra som
resul-Författarna tolkarkraftigt.relativtvilka slårarbetsmiljön. utsamt

stressnivåmed lågoch arbetenutomhusarbetenföljandepåbl.a. sätt:taten
kravstämpelur ochmed strängaArbetsplatsersjukskrivningstal.lägreger

Skillnader i lokal arbets-sjukskrivning.högredäremottidspassningpå ger
sjukskrivningskillnader iikraftigt utslagganskalöshetsprocent ettgav

min-arbetslöshetsnivån medökningkorttidsjuka, procentbland enaven
hade knappast0,6medsjukskrivningsdagarantaletskade procent, men

återstår dockDetlångtidssjukskrivningen. ännualls atteffektnågon
arbetslöshetseffekt.bakom dennamekanismernaförstå
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Johansson och Palme avslutar sin forskningsrapport med försökaatt
prediktera effekterna den sänkning i kompensationsgraden ägdeav som

i början år 1991, vilket medförde den genomsnittliga kostnadenattrum av
för sjukskriven ökade med 8,1 Samtidigt ökade arbetslös-att procent.vara
heten från till1,5 2,7 Den i efterhand observerade minskningen iprocent.
den genomsnittliga sjukskrivningsperioden från 24 dagar till 22,5var
dagar, dvs. med 6,25 Den modellen predikterade minskningenprocent. av
uppgick till 4,5 80 kunde hänföras till sänk-procent procentvarav ca
ningen kompensationen från sjukförsäkringen och 20 till denav procent
ökade arbetslösheten.

Uppgifterna sjukfrånvaro i HUS-data Brose och Klevmarkenom som
använder i sin undersökning kommer från intervjuer och mindreär detalje-
rade RFV:s registerdata. Uppgifterän finns endast veckovis sjukfrån-om

Respondenter varit sjuka eller två dagar i vecka redovisarvaro. som en en
inte den sjukvecka. Först när respondenten varit sjuk delenstörresom en

veckan redovisas den sjukvecka. I HUS-materialet kan viav som en
således inte studera den mycket kortvariga sjukfrånvaron. I undersökning-

skattas fem olika ekonometriska modeller: En vanlig OLS regressions-en
modell, Tobit modell, Poisson modell, negativ binomial modellen en en
och s.k. ordnad probit modell. Antalet sjukveckor under år för-en ett
klaras med marginalförlusten vecka vid sjukdom med hänsyn tilltagenper
marginalskatt och ersättning från sjukkassan, inkomstmått, ålder,ett
utbildning, antal barn under sju år, den länsvisa arbetslösheten, arbets-
platsens branschtillhörighet i vissa analyser antal arbetsmiljö-samt ett
variabler.

De preliminära resultaten visar de olika variablerna förmågaatt att
förklara antalet sjukveckor beror i hög grad på vilken modell som an-
vändes. Detta gäller i effekternasynnerhet de ekonomiska variablerna.av
En jämförelse modellernas förmåga förklara den observeradeattav
fördelningen antalet sjukveckor visar emellertid det egentligenattav
endast den ordnade probit modellenär och möjligen den negativa bino-
minal modellen förmår replikera den observerade fördelningen.attsom
Det därför knappastär meningsfullt tolka resultaten från de övrigaatt
modellerna.

Ett resultat arbetsmiljövariablernaär när introduceras iannat model-att
lerna försvagas effekterna de flesta andra variabler. För dettamän ärav
särskilt påtagligt för utbildningsvariabeln, har kraftig negativsom en
effekt miljövariablerna blir insigniñkantutan miljövariab-närmen som
lerna med. förstaär I det fallet fångar således utbildningsskillnaderna upp
skillnader i arbetsmiljö. De har lång utbildning arbetar i yrkensom som
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för medarbetsmiljöproblem yrkenalika mycketbesväras personersomav
utbildningeffektingen signifikanterhålleskvinnorutbildning. Förkort

huvudöver taget.
signifikant effekt marginal-någontvå modellernadeIngen avgerav

sänkningtvå modeller skulleEnligt dessavid sjukdom.förlusten en av
någoninte ha helst10 procentenheterkompensationsgraden med som

modellen får utslag förnegativ binomialIsjukskrivningen.effekt på man
högre inkomstför visarResultateninkomstvariabeln. män att mannen

kvin-sjuk, medan gällerrådhanlängre harhar desto motsatsenatt vara
sjuka. svårttid de Detde har desto kortare ärinkomst ärhögrenorna,

så olika inkomst-skullekvinnorvarför ochförståoch män reagera
inkomsten insignifikant. Iprobit modellenordnade ärskillnader. I den

små. resultat därförrelativt Dessaeffekternasamtliga fall tycks gervara
ekonomiska incita-beaktansvärdaförstöd hypotesennågotknappast om

kan dockförklaring till dettasjukskrivningen. Enmentseffekter attvara
jfr.i undersökningeninte beaktassjukfrånvaronmycket kortaden

förklaring denkanstudie ovanl. Enoch PalmesJohanssons attvaraannan
någon regeländring.innehållerinte störredata gällerperiod för vilken

kvarstår för sedan arbets-effekt, männensignifikantaendaDen som
skillnadenprobit modelleni ordnadeden ärintroduceratsmiljövariablerna

betydligtövriga landet. Denstorstäderna och ärsjukfrånvaro mellani
signifikanta skillnaderingaobserverasFöri storstäderna. Inänhögre

kvarstår arbetslös-1-siffernivå. kvinnornaFörSNI,mellan branscher
effekt. ökning denkraftig negativ Enrelativtharhetsvariabeln avsom en

minstandelen medminskarmed 1arbetslöshetenlänsvisa procent en
tillfrån 55 50 procent.år med 9 tsjukvecka procentprocent exper

banktransportsektorn och inomkvinnor inomocksåvisarResultaten att
inomsjukfrånvaro anställdahögreförsäkringsverksamhet har änoch en

Övriga insignifikanta.branschskillnader ärövriga branscher.
medför kombina-förarbetsmiljöeffekterna kan nämnas mänBland att

Ävensjukfrånvaro.förhöjdenformiga arbetenstressiga ochtionen enav
smutsiga arbeten hararbetsställningar ocholämpligamedarbeten samma

övertid med kort varselmedför tjänsteresor,arbeteneffekt. Medan som
medförvidareutbildningsjälvbestämmande ochtillmöjlighetersamt en

medför arbetensjukskrivning. För kvinnormindre ärförhållandevis som
arbetsställningar förhöjdahar olämpligabullriga ochenformiga och

stressigt eller bådebåde enformigt ochOm arbetesjukfrånvarotal. ärett
effekten. medger kvinnorförstärks Om arbetetbullrigt smutsigtoch att

eller har kontakt med kunder eller be-med arbetskamraterkan samtala
sjukskrivningsfrekvenserna.minskarsökande
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Det brukar det finns några beaktansvärda ekonomiska in-attanses om
citamentseffekter sjukskrivningsbeteendet det främstår korttidsfrån-

berörs. Tankegången tycks för individensatt utrymmetvaron som vara
val i mindre allvarligaär större och kortare sjukdomstillstånd förkyl-eget

ningar i de allvarliga sjukdomarän leder till långvarig sjukskrivning.som
ÅJohanssons och Palmes studie tydligt stöd för denna hypotes.ettger

andra sidan det inte säkertär argumenteringen håller. En del deatt av
långvariga sjukdomarna medför kortare eller längre konvalecens,t.ex. en

åtminstonelängd delvis påverkaskan individens önskanvars attav egen
återgå till arbete, vilken i sin skulle kunna påverkas ekonomiskatur av
incitament. Den enda undersökning återgång från sjukskrivning tillav
arbete någoteller tillstånd finns har gjorts på RFV 1994.annat som
Man har observerat varaktigheten i slumpmässigt urval sjukfall ochett av
försökt förklara sannolikheten de ska upphöra funktionatt ettsom en av
antal demografiska variabler, regional arbetslöshet Bl.a. harm.m. man
försökt studera hur reformerna 1987 93 påverkat sannolikheterna. Ett-
problem med undersökningen reformerna påverkatär antalet sjukfallatt
och sannolikt pâ selektivt så sjukskrivningarsätt för enklare åkom-ett att

blivit färre och kortare. Bland de längre sjukskrivningarna fårmor man
därför kvar kärna svåra fall. Det kan därför denna selektionen av vara

förklarar efter reformerna observerat viss tendens tillattsom man en
mindre friskskrivningsannolikheter och längre sjukskrivningstider snarare

reformerna i sig givitän de långtidssjuka ökade incitament förbliatt att
sjukskrivna. Undersökningen innehåller inget försöktyvärr direkt mätaatt
incitamentseffekterna skillnaderna i kompensationsgrad mellan olikaav
individer. Möjligen kan tolka den relativt snabba friskskrivningenman

fann bland med höga inkomster,män anpassning till den högaman som en
självrisken för individer med inkomster överstigande 7,5 basbelopp.

Avslutningsvis ska problem diskuteratsnämnas mycket inteett som men
blivit föremål för systematiska studier, nämligen arbitrage mellan olika
försäkringsformer, dvs. människor försöker utnyttja den försäkringatt

för dem.är I två elevarbeten har försök gjortsgynsammastsom att
empiriskt belysa föräldrars benägenhet använda föräldrapenning i ställetatt
för sjukpenning respektive gå sjukpenning i stället föratt att ta
förtidspension förstaI det fallet fann inget belägg för arbitrage ochman

2 Cruppsatservid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet under
under handledning Kari Lantto, SeKamsvåg 1994 och Askensten Giertzav
1994.
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försämring sjukersätt-årsför 1993visst stödfickandrai det att avman
studierna använde aggregeradeförtidspensioneringen. Bäggeökadeningen

regionnivå. Uppsatsernaoch tvärsnittsdatatidsserie-kombineradedata,
måste undesökas iresultatrobustheten i dessaochelevarbetenendastär

forskning.framtida

påincitamentseffekterSjukförsäkringens
arbetsgivarna

liksom flera andravisadebeskrevstvärsnittsstudierna,tvåDe ovan,som
skillnader i arbets-1990och RFVl991a,bVogelstudier se attt.ex.

Troligeni sjukskrivning.skillnaderför förklaramycketmiljö betyder att
faktorn tillhar givit upphovresultatDessaviktigastearbetsmiljön denär

förincitament arbets-skapasjukförsäkringensinomförslag att ramom
sjukskrivningen,därmedocharbetsmiljöproblemenminskagivarna att

differentierade arbetsgivar-arbetsgivarinträde,införaattt.ex. genom
för vilkaunderlag bedömastudierEmpiriskaavgifter attettsom germ.m.

regelförändringarsådanabeteende blirarbetsgivarnaspåeffekterna av
finns study be-m.fl. 1992HenreksonIfilmas.det intetycks en case

sjukskriv-åtgärder minskadeorganisatoriskaenklarelativtvilkenskriven i
för arbets-Ökade kostnaderenstaka fall.endastdettaningen, är ettmen

förbättraförutom incitamentsjukskrivning kantill justkraften knuten att
också medförasjukfrånvaronminskadärigenomarbetsförhållandena och

tycksanställning personal. Detselektiva vidblirarbetsgivarna avatt mer
utsträckningbelyser i vilkenstudierempiriskanâgrafinnasinte heller som

beteende.bli vanligtkunnaskulledetta ett

3 viktiga för för-arbetsmiljöfaktorernaärtvärsnittstudier konstaterat attI de attsom
nämligen detmetodologisktproblem,finns deti arbetsmiljönskillnader attklara ett

sjukskrivningen och dentillarbetsmiljön orsakskilja mellansvårt eventu-är att som
till medarbetensjukskrivningsbenägnaselektionella förekomsten personeravav en

sektionen påproblem måste beroviktigtarbetsmiljö. För detta skadålig ettatt vara
sjukskrivningsskillna-förklarade förpersonliga egenskaper använtsandra än attsom

studier i vilkaemipiriskatvärsnittsstudier. Några longitudinelladerna i dessa man
inte finnas.arbetsmiljön tycksselektion och direkt effekt frånskilja mellankan
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Slutsatser

incitamentseffekterna frånempiriska forskningen socialförsäk-Den om
ringarna och hel del de resultat beskrivitsganskaär tunn en av som ovan

forskning måstefrån pågående och betraktas preliminära.kommer Desom
därför interedovisas nedan har karaktären väl etableradeslutsatser som av

personlig bedömning.deresultat utgörutan en
tycks ha kraft förklara skillnaderna iDe faktorer sjuk-störst attsom

arbetsmiljöfaktorerna. Därefter kommerskrivningsbeteendet de demo-år
såsom skillnader i ålder och kön. Stora förändringargrafiska skillnaderna,

såsom påverkari villkoren för sjukpenningen borttagandet karensdagarav
sjukskrivningsbeteendet, medan det tveksamt mindre föränd-också är om

kompensationsgraden spelar någon roll.ringar i större
långtidssjukskrivningen åtminstone delvis skildaKorttids- och är pro-

incitamenten. förefallerpåverkas olika de ekonomiska Detcesser avsom
variationer i ersättningsgraden irimligt karensdagar och börjanatt av en

effekt korttidsfrånvaron lângtidsfrånvaron,sjukperiod har större än
behövs för belysa sammanhangen.ytterligare arbete attmen

försäkringsformerFörekomsten arbitrage mellan olika och incita-av
arbetsgivarna måste bli föremål för ytterligarementseffekterna för forsk-

empiriskt grundade möjliga.ning innan några slutsatser är



incitamentsejjfekter42 Sjukförsáikrizzgeits

Referenser

Wikner, 1991, Ekonomiska faktorersAndersson, C. och P. inverkan på
långtidssjukskrivnas i förtidspension.benägenhet C-uppsats iatt
nationalekonomi, Uppsala Universitet.

E, Giertz, M, 1994, Arbitrage mellan förtidspensionAskensten, A
årligasjukpenning. En ekonotnetrisk analys dataoch kön,av per

åldersgrupp och lan., Examensarbete 1994, Nationalekonomiskavt
institutionen, Stockholms Universitet.

1991 får sjukpenning En empiriskBjörklund, A. Vem analys sjuk-av
bestämningsfaktorerfrånvarons lWadensjö, E. red. Arbetskraft, arbets-

tillmarknad och produktivitet, Expertrapport 4 Produktivitets-nr
Förlaget, Stockholm.delegationen. Allmänna

1992 Sjukfrånvaro och arbetslöshetBäckman, O. samband eller sken-
samband , Sociologisk Forskning 4,38-49

Eriksen, TE. 1980 Den Ökade sjukfrånvaron En statistisk analys,-
Delegationen för social forskning, Rapport 1980:1

1992M., Lantto, K. och Persson M. Bruk och missbrukHenrekson, av
sjukförsäkringeit, SNS förlag, Stockholm

Hummelgaard, H., Mikkelsen, ochHolm, K., P. Rieper, O, 1986,
Syge-

karensdag. AKFs Förlag, Köpenhamnvarer og

Johansson P. och Palme M. 1994 The effect of economic incentives on
absenteeism: empiricalworker An study using Swedish micro data

working Paper in Economics and Finance Stockholm School ofno
Economics.

Orsaker till sjukfrånvaronJoyce, P. 1990 analys tvärsnittsdata,en av-
C-uppsats i nationalekonomi, Uppsala Universitet.

Kangas, O. 1991, Behov eller rättighet Sjukfrånvarons strukturella och
bestämningsfaktorerinstitutionella i OECD-länderna, Sociologisk

Forskning, 3,23-41.

Kamsvåg, BidragsarbitrageetT, 1994, Myt eller verklighet,-
Examensarbete 1994, Nationalekonoiskaht institutionen, Stockholms
Universitet.



.Sjukförsäkringens incitamentsejfekter 43

Är arbetslösheten hälsosamoch Lindblom, E. 1987Lantto, K.
Debatt 333 336.Ekonomisk no

sjukfrånvaro under olika arbetsförhållanden,1990, Långvarig RFVRFV
Stockholm.1990:14, Riksförsäkringsverket,Redovisat

åren 19871993,Friskskrivningen i Sverige under RFVRFV 1994,
Stockholm.Riksförsäkringsverket,Redovisar 1994:2,

i .,Kindlund,Fysisk arbetsmiljö Kap.5 Vogel, J H.Vogel, 1992a
Arbetsförhállanden, ohälsa och sjukfrånvaro 1975-F.,och Diderichsen,
Levnadsförhållanden, Statistiska Centralbyrån.781989, Rapport om

Psykaosocial arbetsmiljö Kap.6 i Vogel, J .,Kindlund,1992bVogel,
F., Arbetsförhållanden, ohälsa och sjukfrånvaroH. och Diderichsen,

Levnadsförhållanden, Statistiska Centralbyrån.781975-1989, Rapport om





45

förFinansieringsalternativ
arbetsskadeförsäkringenochsjuk-

HolmlundBertil





inansieringsrzllernrzri 47F v ...

Inledning

olika tänkbaradirektivenl arbetsskadeberedningen nämnstill Sjuk- ochl
överförs tillförsäkringarnaalternativ därbl.a.försäkringslösningar, ett
förförutsättningar kost-skapaför därmedarbetsmarknadens attattparter

förbeaktas inomarbetsskadeförsäkringarnaochför sjuk-naderna ramen
försäkringsutgifternasåutformasVidare skalönebildningen. systemet att

statsbudgeten.ingår iinte
lönebildningsaspekter på sjuk- ochnågradiskuteraföljandeska i detJag

jäm-enkelUtgångspunktenfinansiering, ärarbetsskadeförsäkringens en
löneförhandlingar.decentraliserademedarbetsmarknadviktsmodell för en

påverkas ersättnings-arbetslöshetenocksådärmedochLönebildningen av
sig ibefinnaindividerna kantillståndolikadenivåerna i t.ex.som

ocksåLönebildningen påverkasarbetslössjukfrånvarande,arbete, etc. av
undersöka hurdetkorthet handlarfinansieras. Iersättningarnahur attom

ersättningsnivåer och olikapåverkaslönebildningeniincitamenten av
i sinfunktionssättLönebildningens ärfinansieringsalternativ. tur av av-

iråda eko-kommerarbetslöshetför vilkenbetydelse attgörande som
nomin.

arbetsmarkna-försäkringarna tillöverföringantydsdirektivenl att aven
försäkringarna be-förtill kostnadernabidrakunnaskulledens attparter

värdera dennasvårtlönebildningen. Detför ärinom attaktas ramen
inne-obligatoriska ochförsäkringarna skasynnerhethypotes, i varasom

ersättningsnivåer. De slutsatserreglering bl.a.måttfatta stortett avav
vilkennödvändigtvis beroendeintediskussionmin ärföljer avavsom

inom. Det dockfungerarförsäkringarna äröverbyggnadinstitutionell som
några aspekter deanalysdet handlarsigtänkaenklast attatt avoin en

försäkringssystemen.nuvarande
spelar någon rollknappasti detbudskapviktigt ärEtt attuppsatsen om

arbetsgivarna elleravgifterskatterfinansierasförsäkringarna genom
sysselsättning och reallönUtfallet vad gällerpå löntagarna.avgifterskatter

formelltinterimliga antagandenpåverkas underefter skatt vem somav
aktuarie-gradenavgiftsbetalningarna. Däremot ärellerstår för skatte- av

vilken utsträckningbetydelse, dvs icentralförsäkringarnamässighet i av
förväntade intäkter frånavgifter betalasde skatter eller motsvaras avsom

försäkringarna.

l tidigare direktiv. Var god förordet.beredningensHår seavses
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Modellram

Figur 1 stiliserad bild bestånd flödenoch på arbetsmarknaden.ger en av
De fem bestånden olika tillstånd individerna kanrepresenterar befinnasom
sig arbetslös och arbetssökande U, arbetslös och sjuk P, sysselsatt
och i arbete E, sysselsatt och sjukfrânvarande F arbetsskadad H.samt
I varje kort period N individerströmmar in på arbetsmarknaden ochnya
samtliga påbörjar sitt arbetskraftsdeltagande via arbetslöshet. I varje
period sker avgång från de olika tillstånden dödsfall. För enkelhetsgenom
skull avgångssannolikheten ö densamma i de olikaantas tillstånden.vara

a ö

NeaU°°+Ei-H
Ä Ä Yv v

P

Arbetssökande arbetslösa övergår till sysselsättning med sannolikheten ot.
Personer i arbete blir sjuka med sannolikheten och tillfrisknar med san-
nolikheten Jag bortser från övergångar från sysselsättning till arbetslösy.
het, förenkling i detta sammanhang saknar betydelse. Personer ien som
arbete kan förlora sitt arbete arbetsskada; sådanapermanent hän-genom
delser inträffar med sannolikheten Arbetslösa blir sjuka medpersonerp..
sannolikheten tillfrisknaroch med sannolikheten under sjukdomYu;
söker intede arbete och har följaktligen ingen möjlighet övergå tillatt
sysselsättning.

I den modell jag kommer arbeta med variant s.k.attsom en av en
matchningsmodell kommer sannolikheten arbete ot endo-att att vara

bestämd och bl.a. påverkad hur sjuk- och arbetsskadeförsäkringengent av
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Övriga påverkasfinansieras givna ochövergângssannolikheter är exogent
särskiltorealistiskt,naturligtvispolitikalternativ. Detta ärolikainte av

tordesjukfrånvaro. Viochmellan arbeteövergångargällervadkanske
riktning sjukfrånva-i vilkenuppfattningganska godhaemellertid omen

jag därförföljande kommerdetincitament. Iekonomiskapåverkas avron
ochlönebildningenivia incitamentverkareffekterstuderaenbart att som

förändringarpåverkasfrånvarobenägenhetindividernasfrån hurbortse av
fmansieringssystem.ersättningsnivåer ochi

i figur 2. Densåillustreraskanrelationer matema-olikaModellens som
i denlutande kurvanpositivtDenappendix.redovisas imodellentiska

positivt sambandWS,lönesättningssambandetvisar ettförsta kvadranten
arbetsmarknaden; detpâefterfrâgetrycketochwreallönmellan senare

arbetslösa vu.och antaletvakanserantaletmellankvotenmäts som
medreallöneaspirationerna stigerbeskriver hurLönesättningssambandet

förhand-utifrånhärledaskan gängseocharbetsmarknadslägeförbättrat en
utbudföretagensvisar hurnegativ lutningmedlingsmodell. Kurvan av

tolkaskanrelationenstigande lön;medminskarplatserlediga som en
efter-Lönesättningssambandet ochLD.arbetskraftförefterfrâgekurva

efterfrágetrycketochreallönentillsammantagnabestämmerfrågerelationen
arbetsmarknaden.på

4

19922 och Burdamodellpresentation samtutförlig1990 förPissaridesSe en
Produktprisetarbetsmarknadspolitik.tillämplig1993 förLindénHolmlund en

ekonomi.litenen öppenbestämtexogentantasvara
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l den tredje kvadranten illustreras relationen mellan arbetslöshet och
vakanser, dendvs k uv-kurvan eller Beveridge-kurvan. Kurvans positions
bestäms dels inflödet i arbetslöshet, dels hur väl de arbetslösa kanav av
matchas med lediga platser. Med våra antaganden kommer Beveridge-
kurvan inte påverkas förändrade ersättningsregler i försäkringssyste-att av

Sambandet mellan antalet arbetslösa och antalet vakanser kan ocksåmen.
uttryckas samband mellan arbetslösheten och kvotenett mellan antaletsom
vakanser och antalet arbetslösa, vårtdvs mått på efterfrågetrycket på ar-
betsmarknaden; detta samband illustreras i den fjärde kvadranten.

Med hjälp modellens olika samband kan i figur 2 beskriva be-av nu
stämningen reallön, efterfrågetryck, vakanser och arbetslöshet. Deav
kritiska sambanden återfinns i den första kvadranten, dvs. lönesättnings-
sambandet efterfrågekurvanoch för arbetskraft. I modellen kommer löne-
nivån bestämmas dels värdet för företagen fyllaatt lediga platser,attav
dels förvärdet de arbetslösa arbetserbjudanden i förhållan-attav acceptera
de till fortsätta arbetssökandet. Värdet arbetslöshetatt respektiveav sys-
selsättning ska tolkas förväntadedet nuvärdet framtida inkomstersom av
givet individen arbetslös respektiveär sysselsatt. Juatt värdetstörre är
för företagen fylla sina vakanser, desto högre bliratt lönen. Ju större
värdet ha arbete i förhållandeär till värdet arbetslöshet,att ett destoav av
lägre blir lönen. Det relativa värdet ha arbete i förhållande tillatt ettav

arbetslös påverkas i denna och andra liknandeatt modeller bl.a.vara av
arbetslöshetsersättningens utformning. I allmänhet kan förvänta sig attman
högre arbetslöshetsersättning tenderar driva lönenivån eftersomatt upp
effekten blir värdet arbetslöshet ökar i förhållande tillatt värdetav attav
ha arbete. Men ersättningsbeloppenäven i sjukett och arbetsskadeför
säkringen kan påverka utfallet löneförhandlingarna. Exempelvis kom-av

högre arbetsskadeersättning öka det relativa värdet hamer atten att ettav
arbete i förhållande till arbetslös; det förstäratt anställ-vara genom en
ning arbetsskadeersättning kan påräknas. Effekterna lönebildningsom
och arbetslöshet beror bl.a. på hur ersättningen finansieras.

Ersättningsnivåer och finansieringsalternativ

A rbelsskadeersáttning

Antag individ råkar föratt arbetsskada erhålleren utsom ersätt-en ett
Wningsbelopp från arbetsskadeförsäkringen vilket ersätt-motsvarar en

ÖWning period under den återstående förväntade livstiden.per Finan-
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arbetsgivaravgifter,arbetsgivarinträdeskesiering kan egenav-genom
intestorlekersättningsbeloppetsdå visakanManskatter.eller attgifter

försäkringarnaplatser ärledigaarbetslöshet ochpåeffekternågrahar om
ochellerarbetsgivar-inbetaldameningeni denaktuariemässiga att egenav-

försäkringarna.frånintäkterförväntadegifter motsvaras av
fallet medfigur 3 föriersättningsnivå illustrerasförändradEffekten av

i försäkringenarbetsgivarinträdeviss gradMedarbetsgivarinträde. aven
Effektenför företaget.kostnaderökadeersättningsnivå ocksåökadinnebär

nyrekryteringar. Vidochuppsägningarförkostnaderökadepåminner om
vakanserarbetskraft utbudetpåefterfrågandärförlön kommergiven av-
kommerersättningennedåt. Den högreförskjutsLD-kurvanminska;att

arbetsskadeer-lönesättningsbeteendet. Högrepåverkaocksåemellertid att
relativa värdetdetmed arbete;gällerförmånsättning är personersomen

därförkommerarbetslöstill attförhållandeiarbete attha varaettattav
WSlönesätttningssambandetlönemoderation;ökadblirFöljdenöka.
kom-arbetsgivarinträdefullständigtförutsättningUndernedåt.förskjuts av

likaprecisförskjutaslönesättningssambandenoch attefterfråge- myc-mer
precisutsträckningminskar i mot-reallöneninnebärvilketket, somatt en

ochArbetslöshetenersättningsbeloppet.värdetförväntadedet avsvarar
iillustrerassåpåverkas,då intekommerplatserlediga attantalet som

figur
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Om arbetsskadeersättningen istället finansieras egenavgifter obli-genom
gatoriska försäkringspremier kommer också arbetslösheten förbli opå-att
verkad ersättningsbeloppets storlek under förutsättning inbetaldaav att
egenavgifter precis det förväntade värdet ersättningen.motsvarar Enav
ökad ersättningsnivå har här inga effeker på företagens kostnader och
påverkar följaktligen inte deras benägenhet rekrytera arbetskraft vidatt ny
given lön; LD-kurvan i figur 2 kommer inte påverkas. Lönesättnings-att
sambandet WS kommer heller inte påverkas; den ökade förväntadeatt
intäkten arbetsskadeersättningen kommer helt ökadeav att motsvaras av
egenavgifter, varför det relativa värdet ha anställning oför-att ärav en
ändrat. Reallönen såledesär också oförändrad; reallönen minus egenav-
giften minskar i precis utsträckning reallönen minskar i falletsamma som

fullständigtmed arbetsgivarintråde i försäkringen.
Diskussionen har så långt gällt två speeialfall, fullständigt arbetsgivar-

inträde respektive fullständig egenavgiftsfinansiering. Intermediära fall ger
grundläggande slutsatser. Antag företaget betalar andelsamma att en o

och de anställda andel 1-0 förväntadede utgifterna för arbetsskade-en av
ersättning. Ersättningsnivån har i detta fall inga effekter på arbetslösheten
och inte heller reallönen minus egenavgiften. Fördelningen mellan
arbetsgivarinträde och egenavgift, dvs. värdet har heller inga realao,
effekter. Om arbetsgivarinträdet ökar bekostnad egenavgiften inne-av
bär detta dels efterfrågan på arbetskraft vid given lönatt minskar på
grund ökade arbetskraftskostnader, dels det relativa värdet haav att attav

arbete ökar på grund lägre egenavgifter.ett Effekterna kan beskrivasav
så i figur Lönesättnings- och efterfrågesambanden förskjutssom precis
lika mycket och arbetslösheten påverkas inte.

Antag istället försäkringen saknar arbetsgivarinträdeatt ochnu egenav-
gifter och finansieringen sker via generella skatteratt på inkomster. Vi
kan skilja mellan inkomstskatter löntagarna inklusivetas utsom av

uppbär ersättning från arbetslöshets- och arbetsskadeförsäk-personer som
ringen och arbetsgivaravgifter företagen löncskatter.tas utsom av som
Skatteförändringarnas effekter på arbetslöshet och vakanser verkar via de
reala lönekostnaderna, dvs. lönen inklusive arbetsgivaravgiftenlöne-
skatten. Man kan visa proportionella inkomstskatter inteatt har några
effekter i detta avseende under förutsättning såväl arbetslöshetsersätt-att
ning arbetsskadeersättning beskattas med skattesats löne-som samma som
inkomster. Höjda inkomstskatter Ävenpåverkar då inte lönekostnaderna.
arbetsgivaravgifter kommer, under vissa förutsättningar, neutralaatt vara
med avseende på reala lönekostnader. Förutsättningarna för dennaatt
neutralitet ska gälla såvälär arbetslöshets- arbetsskadeersättningenatt som



Finansieringsalternativ 53
.. .

arbetsgivarav-ekonomin. Höjdalönenivån iallmännatill denindexeradär
medföradvspå löntagarna,övervältrasfullständigtdågifter kommer att

pâverkas.intekommerlönekostnaderna attreallöner;lägre
tämligenskatteövervältring ärbeträffanderedovisatsresultatDe som

och arbets-inkomstskattersammanfattasoch kan attkonventionella som
efterreallönerform lägreilöntagarnasikt bärslånggivaravgifter på avav

realis-ganskaförefallervilkavi gjort,förutsättningarMed de varaskatt.
arbetsskadeersätt-någon rollspelaintesåledesdettiska, kommer att om

inkomstskatterfinansierasutgiftstatlignågonellerningen genomannan
ochmedräknaemellertid rimligtDetarbetsgivaravgifter. är atteller -

arbetsgivaravgiftshöj-litteraturenempiriskai den attbelagtvältämligen
på kortsysselsättningminskadlönekostnader ochökadetilllederningar

sikt.
mängdinaturligtvisavvikerkomplicerad ochVerkligheten avseen-är en

gjortsstudierempiriskamodellekonomi. Destiliseradevår somfrånden
resultat; vissaentydigaheltinteövervältringseffekter har gettskattersom

lönekostnadsökningartillledaskattehöjningar kanpåtyderstudier att
teoretiskaDelång sikt.effektersådananågrafinnerinteandramedan

lägreformilöntagarnasikt bärslångskatternaför avskälen avatt
min be-därför, enligtkanstarka. Mantämligenemellertidreallöner är
inte harskattetrycketutgå frånarbetshypotesrimlig attdömning, ensom

hellersikt. Intepå långarbetslöshetochlönekostnaderpåeffekternågra
inkomstskatter,roll skatterna utnågon större tasspelatorde det somom

arbetsgivaravgifterellermervärdeskatter,
övervält-helt skalöneskatterarbetsgivaravgifterförFörutsättningarna att

ersättningsbe-såledesreallönerlägre ärform attipå löntagarna avras
till densigfrånvaroellerarbetsskadaarbetslöshet,vidloppen anpassar

sådanförklaringenintuitiva ärekonomin. Den attlönenivån iallmänna en
löneförändringsimpulser. Antaginitiella attförstärkerlöneanpassning ar-

500i nominellafixeradsiktkort t.ex.betslöshetsersättningen är termer,
arbetsgiva-Konsumentprisindex. Omtillindexeradeventuelltdagkr per

lönesänkning. Dennatilltendensmedför dettaravgifterna ökar processen
nedåt.ocksåarbetslöshetvidersättningsbeloppetförstärks anpassasom
högrebära dehelhet kommeri sinblir löntagarna attSlutresultatet att

3 empiriska resultat tyderdelTeori ochsin plats.påhärreservation kanEn envara
lönebildning och arbetslös-förbetydelseprogressivitet hakanpå skattesystemetsatt

innebär ökade kost-progressivitetSkärptManning 1993.Lockwoodhet se t.ex.
lönemoderation.medföravilket tenderarlöneökningar,förnader
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arbetsgivaravgifterna lägre reallöner. Analoga kangenom resonemang
föras beträffande ersättning vid arbetsskada och sjukfrånvaro.

Utformningen socialförsäkringarnas ersättningssystem har således vik-av
tiga implikationer för hur lönebildningen fungerar och därmed också för
effekterna olika ñnansieringssystem. Arbetsgivaravgifter kommerav att
fullt bäras löntagarna endast ersättningsbeloppenut följer denav all-om

lönenivån.männa Av detta följer inte nödvändigtvis lönebildningensatt
funktionssätt kommer påverkas socialförsäkringssystemetatt byggerav om

principen grundskydd eller på principen skydd för inkomstbort-om om
fall. De modeller för grundskydd förekommer i debatten utmärkssom av

viss relativt låg andel inkomstförlustenatt dvsersätts, det förut-en av
ersättningsbeloppensätts ska följa denatt allmänna löneutvecklingen på i

princip sätt gäller för bygger påsamma ett in-som system som
komstbortfallsprincipen. Därmed kommer också slutsatserna övervält-om
ringseffekter gälla oberoende socialförsäkringssystemetatt baserasav om

grundskydd eller på ersättning för inkomstbortfall.

Ersättning vid sjukfrånvaro

De förts beträffande arbetsskadeersättningens ñ-resonemang som ovan
nansiering har i utsträckning också giltighet förstor ersättning vid sjuk-
dom. Ett speciellt problem hurär ersättningsnivån vid arbetslöshet för-
håller sig till ersättningen vid sjukdom för anställning. Iutanpersoner

figur handlarl dettermer vad händer med inkomstenav vidom som
rörelser mellan tillstånden U och P. Det är uppenbart olika ersättnings-att
nivåer skapar incitamentsproblem. Det torde också svårt ellervara
omöjligt utforma arbetsgivarinträdeatt i sjukförsäkringenett på sättett

omfattar sjukaäven anställning. I modellanalysenutansom jag där-antar
för arbetsgivarinträdet gäller för sjukdomatt följer övergångsom av en
från tillståndet i arbete E till tillståndet sjukfrânvarande F. Sjuka

arbete dvs i tillståndetutan P hapersoner ersättningpersoner antas en
kan avvika från vad gäller vid sjukledighet frånsom anställning.som en

Antag företaget betalar viss andelatt den sjukersättning till-en av som
faller hemma från sitt arbete påstannar grunden sjukdom.person som av
Det gäller då, liksom falleti med arbetsskadeersättning, ersättningsbe-att
loppets storlek inte har några effekter arbetslöshet och lediga platser

företaget betalar hela ersättningsbeloppet dvsom det råder fullständigtom
arbetsgivarinträde i försäkringen. För sådana effekter skaatt uppkomma
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försäkringenförmånsvärdetmellanskillnadfinnassåledesmåste det aven
kostnadarbetsgivarensför densamma;kostnadarbetsgivarensoch om

medföraersättningsbeloppkommer störreförmånsvärdet attöverstiger ett
arbetsska-i fallet medLiksomlediga platser.färreocharbetslöshethögre

ocharbetsgivarinträdemellanfördelningenocksågällerdeersättning att
såutfallet längerealaför detnågon rollspelarinteegenavgifter som ar-

detavgifterbetalartillsammans motsvarararbetstagareochbetsgivare som
försäkringen.värdetförväntade av

detsvârbedömdablirersättningsbeloppändradeEffekterna ommerav
omfattar såväldeförändringar, dvsgenerellahandlar personeromom

medför naturligtvisarbetslösaanställning. Förmed personerutansom
tenderavilket kanökar,arbetslöshetvärdetsjukersättningökad att av

praktikenviktiga i äreffektersådana ärHuruvidalönerna.driva upp
området. Däremotkunskapempiriskfinns ingenfallvarjeiosäkert;

ersättningsbeloppenmedsannolikhet räknagradrimlig attmedkan avman
emellertidnågotsjukskrivningsfrekvenserna,påverkakommer somatt

modell.utanför dennaligger
effekterprincipisjukförsäkringen harSkattefinansiering somsammaav

förutsättningardearbetsskadeförsäkring. Underskattefinansierad som
skatte-medbeskattasförsäkringsersättningarallatidigare sammanämnts-

indexerade till denförsäkringsbeloppen ärochlöneinkomstersats som
formilöntagarnabärasheltskatternalönenivân-kommer attallmänna av

intekommerlönekostnadernade realaskatt, dvsefterreallönerlägreav
lediga plat-antaletocharbetslöshetenintehellerdärmedochpåverkasatt

ser.

Branschskillnader

branscherföretag ochfrånhar vi bortsettdiskussionenföregående attI den
finnsinträffa. Detarbetsskador skaförberäffande riskerskiljer sig att

arbets-gällerbranscher vadochföretagmellanskillnaderocksånaturligtvis
frånvaromönster.skillnader itillbidrari sinvilketmening,vidmiljö i tur

frånvarotalochi arbetsskade-skillnadersystematiskasådanaFörekomsten av
arbetskraftenför hurfår konsekvenserfinansieringssystemvaletinnebär att av

sektorer.mellan olikaallokeraskommer att
därbranscher,består tvâekonominskullenkelhetsförVi kan attanta av

för arbets-riskmed relativtförknippadhögriskbranschen storärden ena
risk för arbets-litenlágriskbranschen innebärandradenskador medan
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skador. Inledningsvis bortser vi från ersättning vid arbetsskada. Skillnaderna
i arbetsskaderisker påverkar värdet anställningar iatt respektiveaccepteraav
bransch; högre risken för arbetsskada alltär, lika, desto lägre blirannat
värdet arbeta i branschen i fråga. Lönerna iatt högriskbranschen kommerav
därför drivas i förhållande till lönernaatt i lâgriskbranschen, dvs. detupp
uppkommer s.k. kompenserande löneskillnader återspeglar skillnader isom
arbetsskaderisker.

Låt införa offentligt finansierad arbetsskadeersättning. Detoss lättnu en är
inse valet ñnansieringsmodell kanatt påverkaatt allokeringen arbets-av av

kraft mellan branscherna. Om ersättningen finansieras med generell skatten
pâ lönesumman eller hushållens inkomster kommer detta innebära im-att en
plicit subvention till högriskbranschen och motsvarande nett0beskattningen

lâgriskbranschen. I högriskbranschen kommer det förväntadeav värdet av
arbetsskadeersättningen överstiga inbetalda skatter;att i lågriskbranschen
gäller det omvända förhållandet mellan utbetalda ersättningar och inbetalda
skatter. Effekten blir det relativa värdet arbeta iatt högriskbranschenattav
stiger och den kompenserande löneskillnadenatt minskar. sysselsättningen i
högriskbranschen expanderar på bekostnad sysselsättningen i lâgrisk-av
branschen

För undvika ersättningssystemet påverkaratt att resursallokeringen mellan
branscherna krävs finansieringen sker med hjälpatt branschdiferentieradeav
skatter. Differentierade inkomstskatter egenavgifter eller arbetsgivarav-
gifter kan utformas så skattebelastningen i principatt det förväntademotsvarar
värdet utbetalda försäkringsersättningar i respektive bransch.av

Exakt hur långt sådana aktuariemässiga principer kan och bör drivas i prak-
tiken kan alltid diskuteras; det troligtär viss grad enhetlighetatt ad-ären av
ministrativt enklare hantera än med omfattandeatt differentiering.ett system
Det emellertidär klart starka skäl talar för vissatt grad differentieringen av

avgifterskatter mellan branscher med olika arbetsskaderisker.av Avvikelser
från aktuariemässighet medför subventionering högriskbranscher.av

Partsadministrerad försäkring

I direktiven till beredningen berörs nämnts möjligheterna överförasom att
sjuk- och arbetsskadeförsäkringen till arbetsmarknadens för därmedparter att

4 Resonemangetkan också tillämpas branschskillnader i arbetsmiljö och därav
följande skillnader i fränvarobetecnde.
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arbetsskadeförsäkring-sjuk- ochförkostnadernaförförutsättningarskapa att
arbetslös-gällerdetlönebildningen. Närförinombeaktas ramenarna

för sådantfinnaskandetinse ettargumentdet lätthetsförsäkringen attär att
sysselsätt-avgörande för hurlönebildningen ärAnledningen är attpartsansvar.

kost-omfattning ocharbetslöshetensockså fördärmedochutvecklasningen
lönesätt-mellanraka rörmåttfinnsdetOmdensamma. ettförnaderna av

egenavgifterna iarbetslösheten,för attkostnaderochningsbeslut ex.genom
uppkom-arbetslöshetsutvecklingen i kassan,påverkasA-kassaenskild aven

Holmlundlönesättningen seiåterhållsamhettillincitamentocksåmer
arbetslöshetsförsäkringförDetanalys.formell1988 för systemLundborg en

successivtdeegenskaper;haft sådanaSverige harifunnitstraditionelltsom
kommitemellertid alltmerharA-kassornasubventionernastatligaväxande av

incitamentseffekterna.elimineraatt
och arbets-partsadministrerad sjuk-förliknandefinna argumentKan enman

arbetslös-förförArgumentet partsansvarKnappast. ettskadeförsäkring
direktlöneförhandlingarna har etthetsförsäkringen är att parterna genom
hävdapåinte sättkanMan gärnaarbetslöshetsutvecklingen.för sammaansvar

sjuk- ochfördirektharlöneförhandlingarna ett ansvarparternaatt genom
försäkringar.för berördakostnadernadärmed förocharbetsskadeutvecklingen

tills vidarevilketbranschnivå,huvudsak skerilöneförhandlingarnaOm
vidkommande, ärsvensktförutgångspunktenrealistiskadentorde mestvara

väsentlig gradnågonarbetsskadeutvecklingen iochsjuk-hursvårtdet att se
approxi-rimligalltså,tordeManlöneutvecklingen.påverkasskulle som enav

oberoendearbetsskadeutvecklingenochsjuk-betrakta avkunna sommation,
också denbortfaller argumentDärmedutfall. typ somlöneuppgörelsernas av

arbetslös-partsñnansieraddelvisochpartsadministreradföranföraskan en
hetsförsäkring

försäkring skapar störreÅterstår partsadministreradmöjlighetenså att en
fak-sådanapåverkaochförhandladirektförförutsättningar attparterna om

då delshandlaromfattning. Detarbetsskadornasochsjuk-påverkartorer som
vidersättningsvillkorendelsvid mening,iarbetsmiljöförhållanden omom

mellanrakainslag rörfinnsOm detarbetsskada. egen-och ettsjukfrånvaro av
arbetsskadorsjuk- ochförkostnadernaavgifterarbetsgivaravgifter och upp-
inklusive valinsatser,förebyggandetillincitamentsjälvfallet avkommer

för5 finnaslönebildning kan detföretagsstyrd utrymmedecentraliseradochVid helt
ochellererbjuda högre lönGenomlönesåttningen. attfrånvaronpåverkaatt genom

HolmlundSearbetsplatsen.företaget öka närvaronkanarbetsvillkorattraktivamer
arbets-effekternainklusive diskussionformell analys,1991 för avavenen

sjukförsäkringen.givarinträde i
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ersättningssystem motverkar överutnyttjande I direktivensom systemen.av
antyds emellertid ersättningsvillkoren skaatt enhetliga, vilket uteslutervara
skilda ersättningsnivåer för uppnå önskvärda incitamentseffekter.att Den
differentiering därmed kan komma ifråga i så fallrör endast försäk-som
ringens finansiering. Vi då tillbaka i diskussionenär branschdifferentieringom

egenavgifter ocheller arbetsgivaravgifter beroende på hur arbetsskade-av och
sjukfrånvarotalen i olika sektorer. En sådan differentieringut framstårser som
rimlig för undvika snedvridande subventioneringatt vissa branscher. Denav

emellertidkan åstadkommas försäkringen överförsutan tillatt arbetsmark-
nadens parter.
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APPENDIX

modellenteoretiskaDen

mellan de olikaflödenabeskriverekvationerantalbestårModellen ett somav
olika tillstândenutflöde till deinflöde ochgällerjämviktItillstånden. att

tillstânden arbetslösflödena mellanfrånvi bortserOmvarandra.balanserar
flödesjämvikt:förekvationerföljandevihararbeteochsjukrespektive utan

Nâ+aUl

aU+7Fâ+p+1E2
ÃE7+6F3
uE6H4

sjukfrån-sysselsatta,arbetslösa,antaletHochE, FU,Beteckningarna anger
varje kort periodantaletarbetsskadade. N ärvarande personer somnyasamt

bestämmerekvationerna antaletfyraDearbetsmarknaden.inströmmar
övergângssannolikheterna.pâvärdenför givnatillståndenipersoner

antalet vakanseroch VarbetslösaantaletberorAanställningarAntalet av
konstantf. harAfV, U, därmatchningsfunktion,kmedi enlighet sen

ökarbåda medvakanser 10antaletocharbetslösaantaletskalavkastning; om
grundPå10medanställningarantaletockså procent. matc-så ökar avprocent

fyllasannolikheten vakans,följeregenskaper atthningsfunktionens att en
vakanserantaletmellan ochi kvotenavtagandeUV, kommerqfV, att vara

sannnolikhetenkommer9 Vidareq6 där VU.0,dvs.arbetslösa,antalet
tidsperiod växandekortarbete underfinner attarbetslös varaenatt personen

a6 0. Av dessa antagandendvs.arbetsmarknaden,efterfrågetrycketi
arbetslösaantaletföljer av:att ges

N
5

Beveridge-kurvan.förekvationenvilket är

räcker detmodellen studeraimekanismernade allmänna attillustreraFör att
Visjukfrånvaro.från sättter såle-bortsearbetsskadeersättning ochfallet med

forsättningen.7ty0 iskullför enkelhetsdes
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Företagen vakanseröppnar så länge den förväntade vinsten detta positiv.ärav
Låt beteckna det förväntade nuvärdet öppna vakans. Dettaatt nuvärdeav en
kan skrivas som:

6 k +I.Je +1-9Jv

där k kostnaden förär vakansen kostnader för annonsering etc och detär
förväntade nuvärdet ha platsen tillsatt. Diskonteringsräntanatt harav antagits

lika med noll. Nuvärdet ha platsen tillsattvara i sinattav turges av:

7 Jey-W+za1+s+(5+1)Jv+(1-â-y)Je
där produktionsvärdet,är lönen,är löneskatten ochy den avgiftw s som
företaget betalar till arbetsskadeförsäkringen. Löneskatten utgår såväl på lö-
neinkomster de försäkringspremier företaget betalarsom till arbets-som
skadeförsäkringen. Om inträffardet dödsfall eller arbetsskadaett kan före-en

efter arbetskraft,taget dvs öppna vakansannonsera med förväntatny en nu-
värde

I jämvikt har vinsterna öppna vakanser eliminerats,att dvsav JVO.nya
Från ekvationerna 6 och fås7 då nuvärdet tillsats plats:av en

y-w+zal+s:k8 J e öv 11W

Ekvation 8 kan tolkas efterfrågerelation för arbetskraft. Ju högresom en de
totala lönekostnaderna desto lägreär, blir utbudet lediga platser i förhållan-av
de till antalet arbetslösa.

Individerna kan arbetslösa, sjukfrânvarande, sysselsattavara eller utanför
arbetskraften arbetsskadade. Om bortser från sjukfrånvarosom kan nuvär-
dena befinna sig i arbetslöshetatt respektive sysselsättningav uttryckas som
följer:

9 mb+aPn+1-6-am

10 Wew-zel-t+,u(l-l)WH+(l-ö-p)ñç

Wu är nuvärdet arbetslöshet och We nuvärdetärav ha arbete.att Enettav
arbetslös individ erhåller arbetslöshetsersättning efter skatt ben periodper
och övergår till sysselsättning med sannolikheten En sysselsattoc. person er-
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ochdär inkomstskatten, betalarw1-t,efter skatt ärhåller lön t somzeen
Egenavgiften avdragsgill vid in-arbetsskadeförsäkringen. ärtillegenavgift

W, skattepliktigvid arbetsskada,ersättningenoch ärkomstbeskattningen
inkomst.

löneförhandlingUtfallet bestämsförhandlingar.ibestämsLönen avav en
plats och värdet för den arbets-ledigtillsättaför företagetvärdet att enav

i förhållande till forsättaarbetserbjudandesökande attettacceptera somatt
skrivasFörhandlingslösningen kanarbetslös. som:

Åe111-l3(1+S)(W..11 WH

för arbetstagarparten. GenomförhandlingsstyrkanrelativaB dendär attanger
arbetemellan nuvärdet haskillnaden10 kanochutnyttja 9 attavovan

uttryckasarbetslösrespektive att som:vara

öIw-ze1-t+t(1-t)W]-b(6+#)
m WeW z 5+z6+a

lönesättnings-vi så härledaoch 12 kan8, 11ekvationernaUtifrån en
skrivaskanekvation som:som

l y13 Hw:

omskrivasEkvation 8 kan som:

k 1w-za+:f--14 5+p-

9efterfrågetryckw ochreallön14 bestämmerEkvationerna 13 och
a0t9 13.ekvationiarbetsmarknaden. Notera att

för-studeras.Om vissfinansieringsaltemativ kanEffekterna olika nu enav
nedåt i precis gradlönesättningssambandetändring förskjuter somsamma

efterfrågetrycket på arbets-förskjuts nedåt så kommerefterfrågerelationen
oförändrad.arbetslösheten Antagmarknaden och därmed attatt egenav-vara
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gifterna aktuariemässiga såär de precis förväntadeatt intäktermotsvaras av
ZepWH.från försäkringen, dvs. Nivån på arbetsskadeersättningen har då

ingen effekt på det relativa värdet arbete, vilket framgåratt acceptera ettav
ekvation 12. Företagets kostnader för arbetskraft påverkas heller inte.av

Reallön, efterfrågetryck och arbetslöshet påverkas således inte.
Om försäkringen istället finansieras aktuariemässiga arbetsgivarav-genom

zap.W,gifter, dvs så kommer heller inte arbetslösheten påverkasatt av
nivån på arbetsskadeersättningen. En ökning det förväntade värdetav av er-

uWsättningen kommer i sin helhet lägre reallön.att Löne-motsvaras av
sättningsrelationen förskjuts nedåt i precis grad efterfrâgerela-samma som
tionen för arbetskraft. Företagets högre avgifter kompenseras lägregenom
reallön. Löntagarnas genomsnittliga förväntade inkomster har inte ändrats,
eftersom den lägre reallönen kompenseras högre arbetsskadeersättning.av en

Antag arbetsgivaravgiften andelatt utbetald ersättningmotsvarar en o av
medan löntagarna står för resterande andel 1-0. Det lättär med hjälpatt av
ekvationerna 13 och 14 förvissa sig fördelningen mellanattom egenav-
gifter och arbetsgivaravgifter saknar real betydelse. Om arbetsgivaravgiften
ökar på bekostnad egenavgiften kommer efterfrågesambandet förskjutasav att
nedåt grund ökade kostnader samtidigt lönesättningssambandetav som
också förskjuts på grund den lägre egenavgiften detatt gör attraktivtav mer

ha arbete. Nettoresultatet blir lägre reallön; den lägreatt ett reallönen kom-
emellertid i sin egenavgifterna.°helhet de lägrepenseras av

Låt så slutligen studera fallet med skatteñnansiering. Om antal villkoross ett
uppfyllda kommerär nivån på löneskatten eller inkomstskatten inte påverkaatt

reala lönekostnader och sysselsättning, dvs skatterna kommer helt bärasatt av
löntagarna i form lägre reallöner efter skatt. Villkoren följande:är iav
Kostnaden för vakanser följer den allmänna lönekostnadsutvecklingen,
kk0w1+s; ii Arbetslöshetsersättningen efter skatt b till real-anpassas
lönen efter skatt, bpw1-t; Arbetsskadeersättningen till reallöneut-anpassas

[LWHdW.vecklingen, Under dessa förutsättningar kan vi skriva lönesätt-
ningssambandet som:

[øá+a;{;s-]+ä1-ød+&lt;6+u›&lt;1-mojl15 1:6+aÅ

6 Neutraliteten vad gäller egenavgifter och arbetsgivaravgifter gäller inte fullt ut om
löneskatternaendastutgår löneinkomsteroch exkluderar företagets inbetaldaför-
säkringspremier. Det gäller då ökad andel arbetsgivaravgifteratt leder till ökaden
sysselsättning.
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sin skrivaskan iEfterfrâgesambandet tur som:

JLy ö+,uq6116 : MMS

efterfråge-ochlönekostnaden w1+s16 bestämmeroch15Ekvationerna
eller löneskattesatsvilken inkomst-oberoendearbetsmarknadenpåtrycket av

löntagarna.i sin helhetsåledesövervältrasSkatternagäller.som
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Inledning1

Alla risk-averse människor vill försäkra sig risken tvingas avståmot att
från arbete till följd tillfälliga eller sjukdomar eller skador.permanentaav
Detta kan effektivt bildagöras eller med i befintligamest attgenom
försäkringskollektiv. I Sverige täcks försäkringsbehovde uppkommersom
i samband med sjukdom eller skada huvudsakligen allmänna försäk-av
ringar sjukpenning-, arbetsskade- och förtidspensionsförsäkringen. Vis--

tilläggsförmånerserligen finns inom de olika avtalsområdena indivi-samt
försäkringarduella privata normalt dessa mycket litenutgör delmen en av

det totala försäkringsskyddet. Utgångspunkten för diskussionen här är att
dessa försäkringar framdeles allmänna försäkringar,även är dvs. obli-tre
gatoriska försäkringar omfattar alla människor arbetar och bor isom som
Sverige, med lagstadgade försäkringsvillkor.

försäkringEn allmän kan tillhandahållas antingen uteslutande privataav
försäkringsbolag, kombination privata bolag och offentlig för-av en av en
säkring offentligteller monopol. Trafikförsäkringen i Sverige ochettav -
i flestade länderna exempelär allmän försäkring till-ett en som-
handahålls privat. Förtidspension normalt allmän försäkringär en som
administreras offentligt. Det samhälletsär ekonomisksätt stöd tillatt ge
människor olika skäl inte har den arbetsförmåga de behöver försom av att
försörja sig själva. Arbetsskadeförsäkring normaltär allmän försäkringen

i synnerhet i de länder med starka anglosaxiska traditioner finns detmen
eller mindre starka inslag privat administrerade försäkringar inommer av

detta område. I många länder finns det inte heller någon motsvarighet till
den svenska allmänna sjukförsäkringen. I stället hör sjukförsäkringsvillko-

till de anställningsvillkor arbetsgivarna.avgörsren som av
Diskussionen här har lagts på följande Förstsätt. någraupp anger

kriterier för effektiv administration samhällsekonomiskt perspek-sett ur-
tiv. Mot bakgrund dessa kriterier diskuterar vi sedan för- och nackdelarav
med olika administrationsformer med hänsyn till de risker försäk-som
ringen syftar till täcka. Avslutningsvis diskuteras olika integreraatt sätt att
de försäkringar diskuteras här och frågan det finnstre tarsom upp om
fördelar med skapa regional försäkringar.att
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administrationsformvalförKriterier2 av

offent-bolag ellerprivatabedrivasförsäkring bör ettFrågan avavom en
finns konkurrens-huruvida dethandi förstabörmonopol avgörasligt av

försäkringshanteringen,någon delmedförknippade motfördelar menav
ivillkor fastställsobligatorisk medförsäkringen ärbakgrund somattav

konkurrerandemedvadbeskrivamedbörjarVilagen. att menassom
bolag.

många privata försäk-bestårförsäkringsmarknadkonkurrerandeEn av
på företagsekono-riskerhanterakonkurrerar ettringsbolag attgenomsom

försäk-därmed säljerriskbedömningar ochbraBolag görmiskt sätt. som
sina kost-De täckerkunderna.de flestaattraherarkostnadlägstaring till

minstaförsäkrade betalarsamtidigt denskälig vinstochnader gör somen
försäkra-såväl denutfall harMed dettaförsäkring.sinförpremiemöjliga

Förut-med resultatet.nöjdaanledningförsäkringsbolaget attde varasom
finns försäk-detdefinitionsmässigtför konkurrens är attsättningen --

riskhantering kanFörutomför konkurrens.siglämparringstjänster som
deoch, inomverksamhetförebyggandemedkonkurreraförsäkringsbolag

rehabilitering.effektivmedhär,frågandetförsäkringar är om
enligtvilketkonkurrensförförutsättningarfinnsintedet ovanOm -

rehabiliterandeellerförebygganderiskdifferentiering,skemåste genom
monopoloffentligtkanvi diskuterar härförsäkringarde ettverksamhet i -

stordriftsfördelar,på grundeffektivtsamhällsekonomiskt menavvara
verk-förställskravde allmännauppfyllermonopolet attgivet ensomatt

effektivt.samhällsekonomisktskall kunna sägassamhet vara
bedömningvägledande ikriterierföljandebörAllmänt avensett vara
samhällspers-individ-såvälförsäkringbravad utgör sett somurensom

pektiv:

inkomstbortfallsskyddtillfredsställandeinnehållabörFörsäkringen ett-
individen.för

mening bara denkostnadseffektiv i denbörAdministrationen attvara- ochregler betalasförsäkringsmässigamotiverad utersättning är avsom
administrativa kostnad.möjligatill lägsta

förebyggande och reha-hjälpminimeras medFörsäkringsutfallet bör av- iförväntade intäkternabedrivs så länge deåtgärderbiliterande som
kostnaderna föreller lika medutbetalningar större än attminskade är

dessa.åstadkomma
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Likartade fall bör behandlas likartat.-

första förutsättsDen punkten uppfylld, administrationsform,oavsettvara
inom för allmän obligatorisk försäkring. Inom för dettaramen en ramen

vi det finns lämpliga ersättningssregler specificerade i lag. Detantar att är
sålunda de sista punkterna intresse i diskussionärtre ad-som av en av
ministrationsform i det nuvarande sammanhanget.

I diskussion följerden skillnadgörs mellan den del försäk-som en av
ringen gäller för de yrkesarbetande och den del vadutgörsom som som
kan kallas för socialpolitisk åtgärd. Grundskyddet inom förtidspensions-en
försäkringen socialpolitisk åtgärd. De påär grund medföddaen som av
skador sjukdomaroch de andra anledningar inte förvärvs-samt som av
arbetat i utsträckningden krävs förutsätts kunna efter ha uppfylltattsom
vissa villkor erhålla statlig förtidspension pâ viss garantinivâ åtmin-en -

motsvarande vad krävs för uppnå existensminimum.stone Dennaattsom
politiska åtgärd administreras den offentliga sektorn och finansierasav
antingen med allmänna skattemedel eller med tilläggsavgift inomen ramen
för försäkringen.den allmänna Den försäkring kommer dis-attsom
kutera här allmän försäkring för deär yrkesarbetande täcker in-en som
komstbortfall på grund sjukdom eller skada.av

3 Administrationsform riskhanteringoch -
individanknutna risker

I detta tvâavsnitt ställer frågor. Den första finns konkurrensfördelarär,
kopplad till de risker skall försäkrasär och görsom som att ettsom sys-

med privata konkurrerande bolag kan förväntastem bättre samhälls-ettge
ekonomiskt resultat offentligtän monopol Den andra frågan iett vil-är,
ken utsträckning det önskvärtär skilja individuella risker i in-att ut en
komstbortfallsförsäkring för sjukdom och skada där riskerna inte direkt-
kopplas till omständigheter arbetsplats Svaret på den första fråganen

delvis avhängigt den andra eftersomär konkurrens mellan priva-svaret
bolag utgår frånbland finnsdet differentierbara risker.ta Viannat att

börjar sålunda med den andra frågan.
Risken tvingas gå miste inkomst pá grund sjukdomatt eller skadaom av

i vissär mån slumpartad. Vem helst kan helstnär drabbassom som av
förkylningar, influensor eller råka för skada. Forskning inomut en om-
rådet visar emellertid risken under längre tid tvingasatt avståatt frånen
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med ålder. Exempelviseller skada ökarsjukdom ärgrundpåarbete av
månader eller längrefrånvaroperioddrabbasrisken trevararatt somenav

års ålder föreefter 54såväl kvinnor änför mänsåfyra gånger stor som
också markant efter 50-förtidspensionering ökarförRiskenårs ålder.35

förtidspensionerad850-54 drygtåldersgruppen ärAvårsåldern. procent
tredjedel förtidspensionerad.år cirka60-64 äråldersgruppen enmen av

sjukskrivningtabellbilagan till Långvarig26 i25 ochtabellernaJämför
1990:14.RFV Redovisararbetsförhållanden.olikaunder

på kan hatill individerknyta risker sättandrafinns sätt ettDet att som
livets gång råkar vissaförsäkringsmarknad. Underpåbetydelse av ossen

psykiska svårig-hjärtproblem,invärtesmedicinska problem,förut cancer,
råkar för allvarligareså småningomDeså vidare.och utheter av oss som

försäkringsterminologi. Personer mediriskerblir kändahälsoproblem
åternormalbefolkningen förrisknormalt änlöper större attkända risker

försäkringsmarknad måste räknasjukdom ochdrabbas ensammaav
riskdifferentiering skekanpremier. Vidarehögrebetalatvingasmed att

hälsoundersökningar kanregelbundnahjälpMedtillmed hänsyn avvanor.
alkoholvanor medochrök-kartlägga mera.man

riskklassi-försäkringsbolagkonkurrerandeförmöjligtdetSålunda attär
ålder. Förtidigare hälsoproblem ochtillmed hänsynmänniskorficera

med kända riskfaktorervillriskbedömningar det sägamed högapersoner -
före-vissa kanför andra. Förförsäkringen dyrare änblir personer- såinnebära detill och medfaktorerkändakomsten att vara enansesav

åtminstone tillförsäkringsbara inteinte längrerisk de är ettattstorpass -
rimligt pris.

synvinkel betala högreindividensönskvärtdetFrågan är attär urom
Sett i förväg det slumpeneller sjukare.äldre ärpremier ärnär somman

svårarelivscykeln de drabbasunderdrabbas och näravgör avsomvem
eko-utgår ifrån livcykelsmodellenOm sägerskador.ellersjukdomar man

välja fördela sinaindivider skulleteori risk-aversenomisk attatt resurser
livstids-på maximerarlivet,hela sättjämtnågorlunda över ettmen som
sigeffektivt försäkraDettakonsumtionen. gör motattmest genomman

inträffar i samband med oförutsebarainkomstförlustereventuella som
sinandelskulle vilja betala denantyderDettahändelser. att avenman

sig hela livet in-för försäkra underbehövsinkomstårliga motattsom
eller skada.sjukdomgrundkomstförluster av

försäkring välfärdvill ha derasrisk-averse ärallaEftersom personer -
inte har tillgång till adekvatvälfärd lägre delandetssålundaoch om-

finns allmän försäkring tillhandahållsdär detlandtäckning. I ett en som
bolag somav
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beredd tillhandahållasektorn försäkring för dem hamnarattvara en som
utanför marknaden. Detta leder till blandning ä sidan privataen av ena
försäkringar för människor med okända risker eller kända risker med
mindre förväntade kostnadsutfall åoch andra sidan offentlig försäkring för
alla del befolkningen i förandra. Den och sig inte nödvändigtvisav som

risker inte har råd försäkrakända sig vilketutgör många kundeattmen -
råka för försäkringen dessutom åldersdifferentieradär skulle vidut om -
längre frånvaroperioder behöva söka socialhjälp och skulle behöva en
form pension vidsocial utslagning från arbetskraften.permanentav

Anta försäkringen med privat konkurrerande bolagutatt ser som ovan
offentlig försäkring för människormed hamnar utanför de privatasomen

Finansieringen den offentliga försäkring måste komma frånsystemen. av
skattemedel eller tilläggsavgiftallmänna läggs på de privata för-en som

både lösningarsäkringarna. Innebörden dessa de svårasteär riskernaattav
försäkringstagarnaÅpoolas bland de privata fördelarDe riskbedöm-som

ningen eventuellt kunnat tillföra dem med privata försäkringar i form av
lägre premier motverkas sålunda högre skatt. Skatten måste dess-av en

intäkterlika de konkurrerande bolagen har kunnatutom stora somge
bli med de kända riskerna. Om det finns fördelattspara genom av en

bolag i obligatorisk försäkringmed konkurrerande allmän inomen ramen
för vi diskuterarde försäkringar måste det sålunda höra ihop mednu

individanknutna grunder förandra riskbedömning.än Det liggersom
till hands naturligtvis arbetsplatsrelaterade risker,närmast är dis-som

kuterar näst.
Slutsatsen diskussion sålundadenna inte kanär att argumenteraav man

för administration sjuk-,privat arbetsskade- eller förtidspensions-av en
försäkring med till försäkringenshänsyn traditionella uppgift bedömaatt-
individuella risker. Bilden blir emellertid något annorlunda vi hän-när tar

risker, vilkettill arbetsplatsrelaterade vi i avsnitt.gör nästasyn

4 Administrationsform och riskhantering -
arbetsplatsrelaterade risker

Vi arbetar arbetsplatser till sin innebär olika risker för till-natursom
fälligt eller inkomstbortfall grund sjukdom eller skada. Ipermanent av

1 Detta skapa allmän försäkring iär sätt marknad från börjanett att enbarten en som
består konkurrerande bolag.provatav
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premier motiveras på basisdifferentieringutsträckning kanvilken av av
risker tillräckligarbetsplatsrelaterade grundarbetsplatstillhörighet och ger

konkurrerande bolagmedmarknadför skapaatt en
självfallet ja. Olika arbetsplatserfrågandelenförsta ärpå denSvaret av

inkomstbortfall till följd sjukdomrisker förolikaförknippas medkan av
vållande. Exempelvisbehöver diskuterarochskadaeller attutan man-

i utsträckning på arbetsplat-frånvaroinfektionssjukdomar störremotiverar
har direkt kontakt med människormathantering,medarbetardär manser

på grund ålder har betydelseförmågafysisk störreSämremed avmera.
föroch inom vissa yrkenvissa arbetsplatserpå änarbetsförmåganför

allmänt kan vi frågaflera exempel. MerfinnalättDetandra. är att oss,
studierempiriskavisarvad

kvinnor arbetar medrisker visararbetsplatsrelateradeStudier att somav
gånger så risk förtvå tillservicearbeten löperitillverkning och stortre

riskfyllda arbetenkvinnor i mindresjukskrivninglångvarig som na-som
med Motsva-samhällsvetenskapligt, tekniskt arbeteturvetenskapligt, mera.

med tillverkningarbetarförframträderbild män transportrande samtsom
under olika arbets-sjukfrånvaroJämför Långvarigkommunikation.och

sålunda möjligt1990:14 tabell 3.2. DetRedovisar ärRFVförhållanden.
hänvisa till sjukdomar ocharbetsplatsrelaterade riskerurskilja utan attatt -

specifika händelser på arbets-förknippas meddirekt kanorsakskador vars
arbetsskadestatistiken,framgår klarafinns det,Dessutomplatsen. avsom

sjukdomargäller förekomstendetarbetsplatsermellan närskillnader av
arbetsskadeersättning.beviljatsskadoroch som

förtidspensionering varierar starkt mel-ochsjukskrivningfaktumDet att
yrken förekommer iarbetsplatser där dessasålunda på störreochyrkelan

förarbetsplatsermed andrajämfört utgörutsträckning argument attett
försäkringsavgifter premier med hänsyndifferentieradelvisåtminstone

historik direkt frågan skadadet inte ärarbetsplatsenstill trots att om en-
omständigheter på arbetsplats. För sjuk-vållatssjukdomeller enavsom

arbetsplats finns det starkaomständigheter påvållatsdomar ensom av
Förekomsten arbetsplatsrelateradepremier.differentieradeförskäl av

vilken roll konkurrerande bolagskäl tillsålunda övervägarisker attger
förebyggande åtgärder effek-uppnå effektivaispelaskulle kunna samtatt
arbetsskadeförsäkring. Skersjukpenning- och dettarehabilitering inomtiv

tidigareförtidspensionering, resultatblireffektivtpå sätt ettett som av

2 viss avgift skulle gälla för allarimligt kompletteraDet är att gemensam somen
historik.avgift baseraddifferentieradmed en
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också effektivöverväganden, såväl för individen samhället. Då deärsom
fått förtidspensionering verkligen människor inte kundesom en stannasom

kvar i arbetskraften. Vi diskuterar sjukpenning först.

.Sjukpenningförsäkring

måsteUtgångspunkten här ändå huvuddelen risken indi-ärattvara av
vidanknuten. så fall skulleI enbart del denna försäkring differentie-en av

till arbetsplatsenmed hänsyn något. Problemet är övervä-attras om en-
förgande del kostnaderna sjukfrånvaro har med längregöra sjuk-attav

skrivningsperioder beror kombination medicinska, yrkes-som en av
relaterade och sociala problem. Privata försäkringar kan inte förväntas

sociala problem ellerarbeta med olönsamma yrkesinriktade rehabilitering-
företagsekonomiskt perspektiv de lönsammaäven är isett settar ur om-
samhällsekonomiskt sammanhang.störreett

Om sjukpenningförsäkringen skulle privatiseras skulle det sålunda vara
nödvändigt ha mycket definition vad tillrättatt stramareen av som ger
frånvaro från med sjukpenningersättningarbetet ocheller införa klaren
tidsbegränsning. kunde tänka sigMan sjukpenningförsäkring täck-en som

frånvaron under viss tid exempelvis år. I slutet på sådanetter en en-
period skulle individen antingen söka offentlig förtidspension eller blien
föremål för någon form socialpolitisk åtgärd. Nackdelenannan av men en
sådan lösning riskenlöper allt förär många människoratt attman sorteras
bort från marknaden och den aktiva delen arbetskraften, det vill sägaav

på offentligaövervältras de skyddsnäten förtidspension, socialhjälp eller
privata försäkringarnaannat, de har fullt på rehabilite-utan att satsat ut

ring. l exemplet här skulle det inte lönsamt för sjukpenningförsäk-vara
ringen rehabilitering vad sjukpenningutgifternaänsatsa skulleatt mer
kosta för hela försäkringsperioden på år. Ju kortare försäkringsperiodenett

desto mindre kommer privata bolagär rehabilitering. Föratt satsa att
undvika detta skulle privat sjukpenningförsäkringen istället tvingas gällaen
för mycket lång period exempelvis 3-5 år.en -

Vi återvänder till frågan samordningen sjukpenning- och förtids-om av
pensionsförsåkringen vi diskuterar integreringnär i nästasystemenav
avsnitt. Redan kan vi konstatera det talar för sjukpenning-att mesta attnu
och förtidspensionsförsäkringarna bör integreras riskenattom man anser
för övervältra fall från det till det andra Enatt är sådansystemet stor.ena
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dålig lösning för individen och mycket dyrövervältring kan enenvara
samhället.förlösning

Arbetsskadeförsäkring

iriskfylld arbetsmiljö vordeförhållandevis dålig ellerförKostnaden en
ellermarknadspriset för produkterkostnaden ochiåterspeglasprincip

allmänsådan miljö. En konsekvensiproducerastjänster av enensom
incitament för arbets-avgifter saknasdifferentierade ärförsäkring attutan

investeringar i byggnader ochförbyggandemedarbetagivaren att
i rehabilitering. Fråganoch arbetsprocesser ärmänniskormaskiner, samt

vissbolag utifrånadministrerade konkurrerandeprivatsålunda :nom
offerrlig ad-effektivtriskbild kan arbeta änarbetsplatsanknuten enmer

âtgärder. Kan konkur-rehabiliterandeförebyggande ochmedministration
risker effektivtarbetsplatsanknutna änbolag hantera ettrerande mer

monopoloffentligt
premier skall arbets-betydelsefaktorer sättasprincip närI är tre av

experience, förebyg-frånvarohistorikarbetsgivarensnämligengivarnivå,
företaget. sistnämndastorleken Denperformance ochåtgärdergande

administrationmindrearbetsplatser innebär änmedförknippas att stora
irternali-administrationen lättare kandelgrundpåsmå, dels att en avav

medförarbetsgivaregrund mindredelsföretag,i större attavseras
bedömningar och såkontaktpunkter besök, enskildaadministrativaflera

också så arbetsgivare kankanförsäkringen. Det störrevidare för attvara
utrustningförebyggande åtgärder,iinvesteralättare m.m.

arbetsgivaren visspå risker betalardifferentiering baserasMed ensom
aaseradriskbedömning. Riskbedömningen kanpå basispremie varaenav

basis kännedom arbets-kan justeras påerfarenhet ochpå tidigare av om
skall på någotriskbedömningar baseras änmiljöinvesteringar. Om amat

medtvingas försäkringsgivaren kontaktutfalletdet tidigarestatistik över ta
kan leda till bra förebyggandekontakterDet dessaarbetsgivaren. är som

blir väldigt ad-också sådana kontakter dyraåtgärder, det är attsommen
företag.mindreministrera gentemot

specifik bedömning för viss arbetsförknippas tillkanPremien en en
förutgångspunkt underlagkan istället haden störreplats, ett etsommen

likartade arbetsmiljöer, exempelvisarbetsplatser medkollektiv enav
Även förindividuella med arbetsgivaren vikigahär kontakterbransch. är

väljs till principenutfallet. Oavsett vilken metod hörpåverka attatt som
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fådet måste möjligt återbäring ocheller reducerade framtidaattvara
premier på grund beteende performance resultat arbets-gottav som av-
miljöinvesteringar, organisationsförändringar med leder tillmera som

förväntas leda till lägre försäkringskostnader.eller Sålunda belönas den
arbetsmiljöarbetsgivare skapar mindre kostnader för försäkringen.vars

Utgången optimal allas perspektiv, inklusiveär samhällets.sett ur
Finns fördet skäl privata bolag bör bättre offentligaänatt tro att vara

påverka försåkringsutfallet,monopol med givet båda har tillgång tillatt att
den information på arbetsgivarnivå behövs för åstadkomma detattsom
Egentligen det fråga tillgänglig informationår och hur den utnyttjasen om

försäkringsgivaren i förebyggande och rehabiliterande syfte förav att
begränsa försäkringskostnader. Privata bolag konkurrerar för hållaatt ner
kostnader. Arbetsgivare med bra beteende bör kunna söka bonus från
konkurrerande fårbolag och därmed incitament investera i förebyg-att
gande åtgärder.

Offentliga monopol inte för konkurrens och sålundaär finns detutsatta
inga inbyggda mekansimer kan förväntas samhällsekonomisktsom ge

Åeffektiva resultat. andra sidan kan det det möjligtärargumenteras att att
komma långt offentligmed organisation med regionala lokala enheteren

konkurrerar med varandra uppnå bästa resultat. Detta kräverattsom om
emellertid sofistikerad uppföljning och redovisning resultat ären av som
tillgängliga för Här kanalla. dettasägas hur offentligsynsättatt en

bedrivas främmandeverksamhet skall i Sverige före l990-talet.var
För offentligt försäkringsmonopol skall kunna arbeta effektivtatt ett

krävs i villkor gäller i privat försäkringsmiljö,att stort sett samma som en
nämligen differentierade avgifter kanske branschsvisa i kombination med
möjligheten kostnadsbesparandebelöna beteende och bestraffa relativtatt
dåligt beteende. Dessutom kan det offentliga försäkringsmonopolet efter-

effektivuppnå rehabiliteringsverksamhetsträva anlitaatt atten genom
professionella rehabiliteringstjänster. Allmänt det såexterna ärsett att

konkurrensen skapas mellan leverantörer rehabiliteringstjänster och inteav
direkt mellan försäkringar det gäller rehabilitering.när Däremot fungerar

bra försäkring så den effektivasöker de rehabiliteringsleve-att ut mesten
rantörerna.
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kostnadsdiferenzieringarbetsskadeförsäkring ochPrivat
företagsstorlektillhänsynmed

blandningar och offentligafinns privata arbets-och USACanadabådeI av
privata lösningarna i praktiken IHur fungerar deskadeförsäkringar.

allmän försäkringarbetsskadeförsäkringen i denUSAochCanada är en
enligt nationell lagstiftning.princip skall täckta Iiallamening att vara

blandningförsäkringen privata bolag eller privatbedrivsUSA av en avav
administration dominerar offentliga försäkrings-I Canadaoffentligoch

finns också. finns regional försäk-bolag Dessutomprivatagivare, men
skillnadervilket regionala i täcknings-i dessa länder,ringslagstiftning ger

avgifter.ochgrader
får välja de vill tillhandahållaförsäkringsbolagenprivatadeOm om ar-

exempelvis falletviss arbetsgivare, ibetsskadeförsäkring till ären som
småi USA, sker det ofta och mycket småmånga delstaterochCanada att

teckna privat försäk-svårt huvudfinner detarbetsgivare över tagetatt en
administrera försäkringar fördet kostsamtberor ärDetring. attatt

för arbetsgivaresålunda dyrt mindre tecknaarbetsgivare, ochmindre att
tabell hämtats undersökningbelyses 1Dettaförsäkringar. ur enav som

för privat offentligt administrera-administrationskostnader ochjämförsom
i Canada. Tabellen visar dearbetsskadeförsäkringar i provinsen Albertade

försäljning, skadeadmini-för administration,kostnaderbolagensprivata
företagens storlek.med hänsyn tillvinststration samt

premier för privata försäkringsbolag iDriftskostnader iTabell 1 procent av
ArbetsskadeförsäkringCanada.Alberta,

Försälj- Skade- Vinst TotaltAllmänFöretags-
ning adm.adm.storlek

16% 17% 7% 5% 45%-litenMycket
4%10% 11% 5% 30%Liten

% % % 3% 18%4 7 4Mellanstor
2% % % 2% 12%5 3Stor

% % % % %2 4 2 2 10Mycket stor
% % % % %6 3 17Genomsnitt 4 4

Workers CompensationWorkers compensanon privatecoverage versus insurance.
Alberta, 1990.Board, Edmonton,

3 ändå iexkluderat vissa yrkeskategorier lagstiftningen denCanadaharI man orr.
försäkringen.allmánna
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skillnader i relativa administrationskostnaderutsträckningI den påver-att
premier för mindre företag förhållandevispremier blir dyra. Dettakar gör

försäkring ifrån privat och stället hamnar ide selekteras den offent-utatt
finns förförsäkringen. Samtidigt incitament de företagenliga stora att

lösning eftersom slipper betala denprivat de administrativavälja extraen
mindre företagen selekteratskostnad de medför. Enligtutsomsom - -

studie driftskostnaderna för Albertas Workers Compensationärsamma
offentliga administreradevill Albertas arbetsskadeförsäk-Board, det säga

period premierna, jämförtför 18 medring, procent ettavsamma genom-
för privata dessade bolagen. Av 18snitt 17 härrör 11procent procentav
administration och frånfrån allmän 7 skadeadministration.procentprocent

tendens för såväl mindre riskbelastadeSålunda finns arbets-en som mer
givare i den offentliga försäkringen- uppgifthamna det är till-att attvars

för sig dit.handahålla försäkring alla söker Det naturligtvisärsomen
de riskerna och mindre företagen imöjligt poola sämre särskildatt en

fördelaförsäkring och merkostnaden bland de privata försäkringar-allmän
uppnår ungefär effektmetod allmän försäkringDenna samma somna. en

med avgiftmindre företagen inte belastas högre pådär de grunden av
administrationskostnader förknippas enbarthögre med storlek. Frågansom

det huvud önskvärt differentieraemellertidär över är medtaget attom
administrationskostnader för företag.hänsyn till högre mindre Varför

frågan, människorI grunden arbetar mindre arbetsplatserär om som
för allmän försäkringskall tvingas betala på grund de högamer en av

förknippasadministrationskostnader med administrationen försäk-som av
mindreringen dessa arbetsplatser. Svaret torde nej. Sålundagentemot vara

finns anledning på eller subventionera dennasätt admini-att ett annaten
tilltagandestration. Det finns trend i USA för allt flera delstater atten
för arbetsskadeförsäkringoffentliga bolag för kompensera förstarta att

upplevda brister i de privata bolagen.

Några sammanfattande 0rd arbetsskadeförsäkringom

Avslutningsvis vi sammanfattakan vad talar för och privat ochemotsom
offentlig administration arbetsskadeförsäkringen. Vad talar förav som

framförkonkurrerande privata bolag allt de bidrakan tillär hållaatt att
försäkringskostnaderna arbeta flexiblamed premievillkorattnere genom

4 Exempel jord- skogsbruk,och byggnadsbranschenär och sâ vidare.
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framgångsrika förebyggandeför arbetsgivare åtgärder.satsarsom
arbetsgivare sänka sina premiekostnaderEftersom kan förbättraattgenom

incitamentarbetsmiljö de dels vidta åtgärder,sin kommer delsatt att att
de bra villkor därefter.försäkringsgivare Konkurrerandesöka ut som ger

kostnadseffektiv rehabilitering,också detta ibolag söker även strävanen
premiekostnaderna.hållaatt nere

arbetsskadeförsäkringen skall administreras i offentlig i stället för iOm
för ekonomiska incitamentregi bör läggas förprivat systemet attupp ge

på förebyggande åtgärder. System börarbetsgivarna läggasatt satsa upp
arbetsgivarnas historik fránvarokostnader, förför följa överatt samt att

åtgärder. Dessutom det viktigt följaförebyggande ochär attuppmuntra
förlokala resultat hela tidenjämföra regionala och kostaatt uppmuntra

administration, för följa försäkringennadseffektiv tillämpassamt att om
åtgärder bör köpas på marknadlikformigt. Rehabiliterande där olikaen

bra resultat. Därmed skaparleverantörer konkurrerar att geom man en
snarlik uppstår blandkonkurrenssituation vad konkurrerandeär somsom

privata bolag.

försäkringarskildaIntegrerade eller5

förtidspensionsförsäkringarna harsjuk-, arbetsskade- och utvecklats iSom
varit sjukförsäkring och förtidspensionsför-huvudförmånernaSverige har

varit skilda från varandra.dessutom har Arbetsskadeförsäk-säkring, som
tilläggsförtnån i fall där omständigheter arbetsplat-ringen har varit en
vållande. Försäkringarna behöver emellertid intevisat sig vara sa-sen
närvarande samordnade. Flerade för andra kombinationermordnas ärsom

kring samordningen dessa försäkringarmöjliga. överväganden börlär av
kriterierprincip beaktas de redan diskuterats. Detviktig utöver somen -

möjligt nånämligen inte resultatskall att ett gynnsamt attvara genom
andralika med kostsamma fall påkostnaderövervaltrzi

sammanfatta kriterierLåt återigen de bör vägledande försom varaoss
effektiva försäkringar. Vad samhällsekonomisktskapa äratt mestsom

människor får försäkringsersättningeffektivt dels den de behöver,är att

5 nationalekonomisk terminologi kallas detta för externaliteter.l Det orimligt attvore
från början kan förutseskapa där redan cxtcrnaliteterattsystem man ogynnsamma
uppbyggnad.systemetsuppmuntras genom
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insatser på bästarehabiliterande skerförebyggande ochockså attmen
sannolikt°insatserrehabiliterandeFörebyggande ochmöjliga sätt. som ger

till stånd. Viktigtkostnaderna bör alltid kommaöverstigerintäkter som
förekomma tidigt i sjukfall förrehabiliteringnormalt måstehär ettär att

sjukrollen och andra problem medfaller in imänniskorundvika attatt
frånefter tids frånvaro arbets-uppstå längrekanåteranpassning ensom
sålunda inteuppläggningen böradministrativaDenplatsen. systemenav

inte kan motiveras andrarehabiliteringför tidighinderutgöra ett som av-
intäkter.positiva system

modell där sjukpenning- ochhardiskussionen närmatI enossovan
offentligttillsammansförtidspensionsförsäkring administreras ettav mono-

administreras antingen konkurreran-arbetsskadeförsäkringenpol medan av
offentligt Det offentliga monopoletmonopol.ellerprivata bolagde ettav

resultatenheter konkurrerarkring lokalaemellertid byggasmåste somupp
välutvecklade resultatredovisningssystemmed stödvarandra,med somav

resultatenheter.ochbättreåskådliggör sämre
prin-för vissa systemegenskaper finns ingenredan konstateratVi har att

bolagadministrativa former med konkurrerandemellanskillnadcipiell
Nämligen,konkurrerande resultatenheter.monopol medoffentligteller ett

administrationsform privata bolagkonkurrerandevalet äroavsett avom
avgifterna premierna differentiera-kanmonopoloffentligteller ett vara

kostnadsutfalletmöjlighet förbättramedföljandede, med attatt genom
förebyggande åtgärder. Oavsettstraff- och bonussatseruppmuntra genom

offentligt utgår vi också ifrån detprivat ellerhuvudmannaskapet är attom
för rehabilitering. återstårkonkurrerande aktörer Detochanlitas externa

övervältringsproblem externaliteter kantill dedå hänsynatt ta som upp-
integrera dessa försäkringar.möjlighetervid olikastå treatt

6 Åtgärder framgångsrika för alla människor får Vadinte alltid dem.kan vara som
yrkesmässigaåtgärdermedicinska och tillämpa den bästaeftersträvar med är attman

åtgärder. Då det förväntadeåtgärden terapin bland kända resultatet det bästaosv. är
mindre bra och kanske inte alltid lönsamtmöjliga, utfallet elleräräven om mer

efteråt i enskilda fall.sett-
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Förhållandet mellan sjukpenning- och förtidspensionsfär-
säkring

Låt först förhållandet mellan sjukpenning-överväga och förtidspen-oss
sionsförsäkringen. Det tänkbart sjukpenningförsäkringenär skulleatt

privatiseras, offentligkunna medan administration förtidspensions-en av
försäkringen behölls. Nackdelen med sådan modell emellertidär deatten
försäkringar kan företagen självasom sköter sjukpenningför-vara som
säkringen skulle få incitament låta bli arbeta med rehabiliteringatt att av
de svårare fallen i överlåtaoch stället problemfallen till den offentliga
förtidspensionsförsäkringen. Detta kan särskilt ineffektivt detnärvara
gäller få igång tidig rehabilitering svårare fall. Detta talar föratt attav
sjukpenning- och förtidspensionsförsäkringen integreras. Om förtidspen-
sion, och kostnad, skall administrerasutgör offent-tung permanentsom en

för förtidspensionsförsäkringenligt talar detta sjukpenning- och integre-att
i offentligt monopol.ettras

Införandet arbetsgivarperiod i offentligtallmän administreradav en en
försäkring delvis privatisera sjukpenningförsäkringenutgör sätt attett utan

övervältringsproblem. Arbetsgivarperiodenskapa bör väljas medatt ett
hänsyn till troliga effekten rehabiliteringenden potentiellt svårareav
fall där misslyckande normalt leder till förtidspensionering. En korta-ett-

arbetsperiod 2-4 veckor medför den fördel kostnaden för de korta-attre
fallen fördelas direkt bland arbetsgivare med resultatet kost-attre mer-

arbetsmiljöer belastas där kostnaderna uppstår samtidigt desamma som-
svårare fallen in i offentligakommer det relativt tidigt. En alter-systemet
nativ form arbetsgivarperiod åtminstone delvis bemöter överväl-av som
tringsproblemet det obligatoriskt för den privat administreradeär göraatt -
försäkringen täcka den sjuka individens inkomstbortfall under längreatt en
period, exempelvis 3-5 år. En sådan försäkringen skulle kunna erhållas av
privata bolag eller formen lång arbetsgivarperiod eller någonta av en
kombination dessa. Först efter den långa sjukförsäkringsperioden skulleav

offentlig förtidspension kunna bli aktuell. Denna form privat admini-en av
strerad obligatorisk sjukpenningförsäkring skulle sannolikt behöva kom-
pletteras med någon återförsäkring eller poolning de svåraresorts av
fallen med långa fall eller många sjukskrivningar tillsam-personer som-

resulterar i höga kostnader. Utan detta skulle mindre arbetsgivaremans
lätt kunna helt slumpmässigt råka för orimligt försäkringskost-ut stora
nader drabbas många eller svåra fall under kort period.attgenom av en

Slutsatsen i detta avsnitt sjuk- förtidspensionochär bör administrerasatt
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för detavgörande ärförsäkringsgivare. Det attargumentetmestsammaav
och irehabiliteringtill ineffektivupphovadministrationer kanskilda ge

och sålundaförtidspensionsförsäkringenförkostnaderonödigt höga sam--
hället.

och de övrigaarbetsskadeförsäkringmellanFörhållandet

försäkringarnatvå

skiljaintegåttSverige hararbetsskadelagstiftning i mot attTrenden i
för tillfälligtbeträffar ersättningfall vadoch andraarbetsskadefallmellan

arbetsskadeför-trendtill denna utgörsvi hållerinkomstbortfall. Om oss
förtidspen-normaltilltilläggenbartframtidenisäkringen ettäven enav

privatiseringmedFördelarnalivränteförsäkring.sion, dvs. av ar-enen
därriskbedömningen,tillkopplaskanbetsskadeförsäkringen ovansom

hålla kost-varandramedkonkurrerarförsäkringsbolag attprivata nerom
arbetsgivare.individuellaför denadsutfallet

arbetsskadeförsäk-samordningenfördiskuterasmodeller kanTre av
förstaförtidspensionsförsäkringen. Den utgörs ettsjuk- ochmedringen av

möjlighetfinns ingenalternativ detdettaalternativ. I attoffentligthelt
sjuk-andraadministrationen till denfrån denkostnaderövervältra omena

tvåoffentliga. De andraocksåförtidspensionsförsäkringen ärochpenning-
arbetsskadeförsäkring.administreradpå privatvariantermodellerna är en

sjukpenningförsäk-den offentligalivräntatillförsta rättenI den avgörs av
till livrän-försäkringenden privata rättenbeslutarandraringen. l den om

teersättning.
för denadministrationenarbetsskadeersättning avgörstillOm rätten av
konkur-återstår det för deförtidspensionsförsäkringenochsjuk-offentliga

bonusbedömningar, det villrisk- ochbolagen hanteraprivatarerande att
Sjukpen-åtgärder.förebyggandemedarbetetpremiesättning,säga samt

rehabiliteringen i sambandföremellertidmåsteningförsäkringen ansvara
reglerarlagstiftningenordning därsådansjukskrivning. Medmed er-en -

uppgiftförsäkringsbolagensblir detvillkoroch andra attsättningsgrader
arbe-bedriva förebyggandeinkl.arbetsgivarna,kontaktytansköta attmot

försäkrade,denkontaktytanskulle skötaSjukpenningförsäkringen motte.
stånd.rehabiliteringsâtgärder kommer tillnödvändigatillinkl. attatt se

privatiseringfullständigalternativet utgörsprivataDet andra avav en
arbetsskadeför-privatiseringrenodladIarbetsskadeadministrationen. aven

i samtligatill ersättningbolagende privata avgöra rättensäkringen skulle
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individuella fall. För påverka kostnader för försäkringenatt rehabi-genom
literingsinsatser måste denna försäkring också kunna komma in tillräckligt
tidigt för bedriva effektivt rehabiliteringsarbete. Dettaatt talar förett att
arbetsskadeförsäkringen med denna lösning bör försäkra individens totala
inkomstbortfall frånredan första dagen ersättningsnivåntrots äratt sam--
ordnad med sjukpenningförsäkringsnivån. Potentiella arbetsskadefall bör
sålunda normalt anmälas och hanteras arbetsskadefall redan under densom
de första dagarna. En variant på detta skulletema vara en gemensam
arbetsgivarperiod på 2-4 veckor, varefter anmälda arbetsskadefall skulle

till arbetsskadeförsäkringen. På så skullesätt arbetsskadean-sorteras en
mälan fall hamnar inomavgöra den privata arbetsskadeförsäkringenettom
eller offentligaden sjukpenningförsäkringen.

Denna ordning emellertid inteär problemfri i praktiken, flera skäl.av
Ett enbart vissär alla anmälningar beviljasatt oavsettprocenten av om
försäkringen privat eller offentligt administrerad.är Då uppstår frågan

det blir intressant för de privata arbetsskadebolagen på rehabi-om att satsa
litering för samtliga anmälningar eller anmälningar bedöms medom som-
hög sannolikhet beviljas arbetsskadeersättning prioriteras. Risken uppstår

rehabiliteringsansvaret hamnar mellan stolarna under vissatt period.en
Ett problem det finns incitamentär för de privata bolagenannat att att

snåla med bevilja ersättning från arbetsskadeförsäkringen,att det villvara
kvarstårdet viss risk försäga övervältring. Dettaatt resulterar ien att

flera fall vad objektivtän motiveras förnekas arbetsskadeersättning.som
För undvika effekter detta slag måste villkoren föratt vad rättav som ger
till arbetsskadeersättning det vill livräntorsäga mycket väldefinie-vara
rade och avgränsade.

Ytterligare variant på privat administrationsform diskuteratsen en som
på tid i Sverige administrationär ägs fack-senare en gemensamtsom av
förbunden och arbetsgivaren. Fördelen med denna administrationsform kan
hävdas facket och arbetsgivaren skulle kunna arbetaatt tillsammansvara

mål uppnå lägre försäkringsutgiftermot ett gemensamt att ade-genom-
kvata förebyggande åtgärder och rehabiliteringsinsatser. Om denna admi-
nistrationskonstruktion kombineras med modellen där de privata bolagen
sköter enbart utbetalning livräntor och det förebyggande arbetet lärav
detta styrka.vara en

Nackdelen med konstruktionen fackförbunden-arbetsgivare framträder
väljer den andra privaterisering diskuterats,om sortsman detsom nyss

vill den form där desäga privata bolagen har för hela fallet.ansvaret
Fackförbundet och arbetsgivaren i måletär i den lokalapart processen.
Beslut förtidspension med eller livränta kan gå denom utan för-emot
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delarexempelvis i fall därgrunder, parternaoskäliga en ge-påsäkrade
rationalisera arbets-behovfinnsdet attuppfattning ettatt avommensam

arbets-äldreförtidspensioneringDå kanarbetsplats.viss avkraft på en
kanske denutomför allaalternativbra partersigkraft lätt ettte som

individens ellersigligger idet intesjälv sam-försäkrade atttrots vare- moral ha-risk förmodellenin i sortsbyggerManintresse. enhällets en
uppfattningbasispåfattadebeslutlokalaenskildamånga endär avsard

utfalldyrtleda tillkanbetalarförsäkringen ettändådet är somattom
läggabeteende kandetta syste-undvikaFör upphela manför attsystemet.

harNäropartiskafattasbeslut parter.ochutredsfallen manså avattmet
förstavälja denrimligareemellertiddetförefaller attinsiktnått denna
fattasarbetsskadeersättningtillbeslut rättenprivatiseringsmodellen där om

sjukpenningförsäkringen.administrationenoffentligaden avav
arbets-ochfackförbundenkonstruktioner därmednackdeluppenbarEn

försäkringen äradministreramonopolrätt attattgivarrepresentanter ges
och be-byggaintresseövrigtförhar attintresseorganisationer ett uppav

arbetsgivare ärellerarbetstagareallaintemakt. Det är somhålla sin egen
skullemonopolkollektiv. Ettcentraladessatillhöraintresserade attav

integritet.enskildesmångakunna hota
påtyderdiskussionen här attkonstaterasSammanfattningsvis kan att

admini-privatadministration elleroffentligheltmellanfinns envalet en
arbetsskadeer-tillbeslutdär rättenarbetsskadeförsäkringenstration omav

sjukpenningadministrationen. Ioffentligadenfattaslivräntasättning av
bonushante-riskbedömningen,skötabolagenprivatademodell kandenna

förebyggande arbetet.detmedarbetapremiesättningen, samtochringen
allarehabilitering, därmedsjukpenningförsäkringen arbetaroffentligaDen

Model-uppkom.skadanellersjukdomenhurha rättskulle oavsettsamma
2-4arbetsgivarperiodkortmedkompletteraskunna omskullelen en

arbetsplatsertillfallenkortakostnaden för defördelabättreförveckor att
förarbetsgivarenssamtidigt attnormala,detfrånavviker ansvarsomsom
tillmed motiveti samklangtydliggörsrehabiliteringsbehov ar-identifiera -

konkur-mellan privatI valetnuvarandei det systemet.betsgivarperioden
ad-sist vilkentillsålundadethandlarmonopoloffentligteller omrens

förebyggandeoch detriskbedömningenskötakanministrativ form anses
bäst.arbetet
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6 Regionala försäkringar

Finns det något vinna organisera försäkringenatt på regionalattgenom
basis I Canada finns regional uppdelning arbetsskadeförsäkringenen av
med offentlig Workers Compensation Board i varje provins ochen med

möjlighet för privata bolag etablera sig. För regionalaatt försäk-en att
ringar skall kunna någon egentlig betydelse skiljer dem frånges som en-
nationell offentlig försäkring med regional administration borde de kunna-skapa förmånsnivåer och driva sin försäkring på basis det avgifts-egna av
underlag regionen Ty de olika regionerna harsom genererar. om samma
förmånsnivá och kostnaderna avgifterna fördelas helaöver landetom

i det nuvarande så har hamnat isystemet nationell försäk-som man en-
ring. De regionala administrationerna borde också ha sina buffert-egna
fonder, administration för förvaltasamt dessa fonder,atten egen göra
aktuella kalkyler och så vidare. Det canadensiska upplagtär påsystemet
detta sätt.

För det möjligt förgöra regionernaatt regionalasätta nivåeratt sina
försäkringsförmåner skulle den allmänna försäkringen utgå ifrån vissen
lagstadgad miniminivâ för förmânerna. Om å andra sidan den lagstadgade
nivån den förär alla återstår bara lokalt driva in de nödvändi-attsamma

avgifterna för till går Avgifternaatt att och avgiftssat-systemetga runt.se
skulle helt beviljade förmåner.styras Tabell 2 konstrueradsen är förav

belysa hur situationen skulle kunnaatt bedrev denutse om man nuvaran-
de förtidspensionsförsäkringen på detta sätt.

Avgiftsunderlaget är i Stockholmsstörst län 169,4 miljarder kronor år
1992 och drygt gånger större i Göteborgstre än och Bohus län samt
Malmöhus län. Om varje län betalade för sig själv skulle Stockholm ha en
avgift på 3,1 och hamna långt under denprocent genomsnittliga avgiften
på 5,8 Norrbotten skulle hamna långtprocent. medöver avgift 11,4en

Om länen Uppsalaprocent. skulle bilda regionalt bolagnorr om ett eget
för förtidspension skulle förtidspensionsavgiften år 1992 ligga kring 8,7

gångernästan avgiften i Stockholmsprocent tre län. Ett mellansvenskt-
Örebroregionalt bolag Uppsala, Södermanland, Värmland, och Västman-

land skulle hamna nivån 7,3 och så vidare.procent
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förtidspension.utgifter förochavgiftsunderlaguppdelningRegionalTabell av
1992årförUppgifter

%iFörtidspension:Avgiftsunderlag avLän
underlagetmiljarder kr.imiljarder kr.i

3,15,3169,4l
6,50,812,43
8,41,113,14
6,51,421,35

4,90,918,26
4,30,511,77
6,30,812,88
8,30,22,49
7,60,67,910

7,91,113,911
5,82,847,912
6,60,812,213
6,03,253,414
6,61,522,615

4,90,714,216
8,31,214,517
6,71,014,818
7,11,216,819
8,71,315,020

8,61,315,121
6,91,115,922
8,10,56,223
8,11,113,524

11,41,614,025

5,832,6559,0Totalt

i dettaöverlägsenhetfinansiellaStockholmsifrånkommaEtt sätt att
fârStockholms ländärskapaskullesammanhang ett system enattvara

principiMen dettalänen. ärövrigatill deomfördelastilläggsavgift som
finnsdetOmnationellamed detförekommer systemet.redan envad som

detskulleförsäkringenuppdelning attregionalmed varapoäng aven
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tvingas stå på ben finansiellt. Regionala omfördelningarman från länegna
med låga kostnader i förhållande till avgiftsunderlaget till län med höga
kostnader bort det finansiella incitamenttar självständig regional för-en
säkring skulle syfta till skapa.att

Frågan regionala försäkringarär med självständiga administrationerom
föröppnar regional utveckling praxis,porten försäkringsnäm-meden av

nder eller motsvarande tillämpar tolkningar lagen och i såsom egna av
fall regionalamed försäkringsdomstolar. Med andra ord, går såom man
långt kan fastställa förmånsnivåer,att blir det inte främmandeman egna

utveckla regional praxis.att en egen
I länder exempelvis Canada och Australien där arbetsskadesystemen

liknar denna beskrivning finns livlig diskussion försöka skapaen attom en
nationell försäkring. För dem de olikautgör regionala förmånsnivåerna ett
hinder för integrerat nationellt I USA gårett utvecklingensystem. mot
offentliga delstatsförsäkringar inom arbetsskadeförsäkringsområdet, bland

pâ grund de problemannat nämndes i samband diskus-medav som ovan
sionen provinsen Alberta i Canada.

Sammanfattningsvis det svårtär fördelar med regionala försäk-att se
ringar de vinsterutöver kan uppnås regional administrationsom genom av
nationella försäkringar.

7 Slutsatser

Utgångspunkten för denna diskussion har varit premissen individuellatt
välfärd och sålunda den kollektiva välfärden är medstörst obligatoriska
allmänna försäkringar skyddar individen tillfälligt ellersom mot perma-

inkomstbortfall till följd sjukdomnent eller skada. Frågan valetav om
mellan konkurrerande bolag och offentligt monopol blevett frågaen om
vilken form skulle kunna sägas överlägsen med rehabilitering ochvara
förebyggande arbete. I princip den administrationsformär kan skötasom
dessa uppgifter effektivt den administrationsformmest överlägsen.ärsom
Det talar för privat administration med konkurrerande bolagsom kost-är
nadsmedvetenhet. Genom konkurrera kunder arbetsgivareatt medom -effektiva rehabiliteringslösningar och kostnadsbesparande förebyggande
initiativ skulle privata bolag förväntas hålla försäkringsutgifterna.ner-

En kostnadsmedvetenhet kan emellertid skapas inom offentligtett mono-
pol kräva bra lokal kostnads-att och resultatredovisning.genom Detta gör
det möjligt för lokala enheter konkurrera kostnadseffektivaatt resultatom
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effektivitet.lokalenheternasi deinsynallmänhetenochvarandramed ger
mark-påköpstjänstrehabilitering är externifrån enutgick somVi att en

hanteringenså fall detI ärkonkurrerande leverantörer. avmångamednad
rehabiliteringstjänsterbraköpaförmåganochinsatser attförebyggande
administration. Underoffentligfrånprivatskiljakunnaskulle enensom

har braenheterlokalamonopoletsoffentligadet enförutsättningen att
administra-dessamellanvaletresultatredovisning hängerochkostnads-

bedömningsfaktor.självklarnågonpåintetionsformer
för-egentligenprivatiseringmednackdelemellertidfinns somDet en

erfarenheterenligtavgifterdifferentieringrenodladmedknippas aven
medockså skeskulledifferentiering avseen-Detta ärCanada. attfrån en

administrationkräver attdetgrundföretagsstorlek att merpåde av
nödvändigtvilketföretag, ärmindreförpremiesättningen omhantera

arbetsgivarensindividuellatill denhänsynverkligenskallförsäkringen ta
kostarföretagför mindreFörsäkringenmängden.frånavvikamöjlighet att

före-mindreanställda påindivider ärsiniinnebär attDetta tur sommer.
sjuk-allmänobligatoriskavgifter förhögrebetalatvingasskulle entag
min-anställdadegrund ärpåenbartarbetsskadeförsäkring att avaveller

måste sålun-differentieringförtillämpasDetarbetsgivare. systemdre som
uppstår.intestorlekseffektdennasåskapasda att

sjuk-längredeprivatiseringrenodlad är attförhinderYtterligare ett en
faktorersocialakännetecknasförtidspensioneringarmånga avochfallen

medi-renodladedegår långt utöverarbetsmarknadsproblem, meroch som
företags-renodladeför deinominteliggerDetproblemen.cinska ramen
sjukpen-Omproblem.dessaförintressena ettekonomiska att ta ansvar
sjukpen-privatmedskiljs åtförtidspensionsförsäkringarna enochning-

sigdetförtidspensionsförsäkring kanoffentlig teochningförsäkring en
förtids-offentligapå densjukfallenbesvärligadeövervältralockande att

samhälletsindividenssåvälemellertid iDet är sompensionssystemet.
arbetaindividen kaninnebärlösningarfinna attochsökaintresse somatt

själv.sigförsörjaoch
privati-påvinnamycketharsamhälletklart attintedet enDärmed är att

intebehöverManförtidspensionsförsäkringen.ellersjukpenning-sering av
kostnad-delöverföraförfåför attprivatisera avsystemenhelt ut enatt

ochrehabiliterandevidtaförincitamentvisstsålunda attoch ettsansvaret,
in-kanDetta görasarbetsgivarna.till attåtgärder,förebyggande genom

arbesgivarperiodEn ett systemavgifter. motsvarardifferentieradeföra
delviskanför sjukfrånvaroKostnadsavsvaretavgifter.differentierademed

arbetsgivarpe-förhållandevis kortarbetsgivaretilltillbakaföras engenom
i Sverigefinnsför närvarandedenveckor2-4omkringriod typ somav
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eller med mycket lång arbetsgivarperiod exempelvis 3-5 år.en Med en
kort arbetsgivarperiod fångas fallen för rehabilitering relativt tidigt. Iupp
det fallet tvingas arbetsgivaren försenare ta rehabilitering.ett stort ansvar
I det fallet det troligtär återförsäkring skullesenare att behövas, ien

försynnerhet mindre företag. För övrigt kan differentiering avgifterav
införas på basis både frånvarohistorik och förebyggande investeringarav

administrationen privatär eller offentlig.oavsett om
Tre modeller för samordningen arbetsskadeförsäkringen dock enbartav

livräntan med sjuk- och förtidspensionsförsäkringen diskuterades under
rubriken integrerade eller skilda försäkringar. Ytterligare kriteriumett
måste beaktas vid val integrationsform, denutöver sammanhängerav som
med kravet på effektivitet i rehabilitering och förebyggande åtgärder.
Detta potentiellaär externaliteter i formatt övervältringar från sjuk-av
penning- och arbetsskadeförsäkring till förtidspensionsförsäkringen måste
minimeras. Den första modellen helt offentligtär alternativ.ett I detta
alternativ finns det ingen möjlighet övervältra kostnader frånatt den ena
administrationen till den andra sjukpenning- och förtidspensionsför-om
säkringen också offentliga.är De andra två modellerna varianterär en
privat administrerad arbetsskadeförsäkring. I den första avgörs tillrätten
livränta den offentliga sjukpenningförsäkringen. I den andra beslutarav
den privata försäkringen till livränteersättning.rätten Diskussionenom
tyder valet finns mellan helt offentligatt administration elleren en
privat administration arbetsskadeförsäkringen där beslut tillav rättenom
arbetsskadeersättning livränta fattas den offentliga sjukpenningadmini-av
strationen. I denna modell kan de privata bolagen sköta riskbedömningen,
bonushanteringen och premiesättningen, arbeta med det förebyggandesamt
arbetet. Den offentliga sjukpenningförsäkringen arbetar med rehabilitering,
och därmed har alla och möjligheträtt hur sjukdomen ellersamma oavsett
skadan uppkom. Modellen skulle kunna kompletteras med kort arbets-en
givarperiod 2-4 veckor.om

Regionala försäkringar diskuterades i det sista avsnittet. För regionalaatt
försäkringar skall kunna meningsfulla inrättningar bör detvara möj-vara
ligt sätta förmånsnivåer, drivaatt de avgifter dessa förmåneregna
kräver inrätta lokala fonder medsamt minimum lagstadgadegna en er--
sättningsnivå den lägsta möjliga nivå tillåtas i landet.som Det visadessom
med hjälp uppgifter kring förtidspension regional försäkringav att en
skulle mycket dyr i vissa delar landet. En utjämningvara dessaav av
regionala kostnadsskillnader innebär i praktiken egentligen återgåratt man
till nationell försäkring det vill försäkringsägaen där alla regioneren-ingår i och kollektiv. Dåett det likaär bra behållasamma nationellatt en



89förAdministrationsformer

liknarnågotvilladministrationer, det sägaregionalamedförsäkring som
socialförsäkringen.administrationengeografiskanuvarandeden av





førtidspensionSygedagpenge, og
synspunkterdsskadeforsikringarbej -

diskussiondanskedeni

PedersenPeder





93fortidspensionSygedagpenge,

Indledningl
.

foretagetSocialkommissioneniblev der19931992 etlgennem om-og
fraoverførselsindkomstersamtligevedrørendeudredningsarbejdefattende

problemstilling blevnzervxrendeforhold tilDanmark. lioffentligedet
stillet rzek-ligesom der blevførtidspension analyseret,sygedagpenge enog

Arbejdsskadeforsikringenområder.af dissereformeringtilforslagke var
betragtning af denudredningsarbejdet. Iafomfattetikke sammen-nare

blevudgiftsomrâder,socialpolitiskeenkeltedemellemñndeshang, der
hyppigt vil udløsedearbejdet, eftersomiinddragetindirektearbejdsskader

revalidering.tiludgifterførtidspension ellersygedagpenge,
Socialkom-fandt sted iarbejde, derdetbyggerforeliggendeDet notat

af heleanalyseomfattade delsbredtKommissorietmissionen. enogvar
tilstille forslagdelsoverførselsindkomsterafområdet at sammen-enog

finan-Herunder skullereformering afforenklet systemet.haengende og
eventuelle påvirk-deoverførselsindkomsterenkelteaf desieringen samt

inddrages.forhold til EUspecielt iinternationaliseringfraninger --

sygdomvedDagpenge

9 mia. kr.i 1992sygdomvedtil dagpengeudgifterDe samlede var ca.
di-mia. betalt3.7 kr.offentligebetalt af detmia kr.med 5.3fordelt og

svingendestarktharUdgiftsfordelingenarbejdsgiverne. varetafrekte
hyppige regel-år grundhalvesidste megetden avsnesgennem

del afden førsteibetale dagpengeneskalArbejdsgivernendringer. en
får fuld løn underikkemedarbejdere,for desygdomsperiode som

svingetaf l980ernebegyndelsensidenArbejdsgiverperioden harsygdom.
siden 1990harførste 13deførste vaeret toimellem den uger oguge og

karensdagfandtes der1983-1987I ârenearbejdsgivere.for private enuger
Dagpenge-beløbetår.maksimale varighed 1Denfor sygedagpengene. er

dakninggen ved1989 blevIarbejdsløshedsdagpengene.1989indtilfulgte
90arbejdsløshedsdagpengenesimodtil 100havetsygedagpenge procent

arbejdsløshedsdag-udbetales medhøjestkan dogSygedagpengeprocent.
arbejds-beløb vedderfor fåvilFlertalletmaximum. sammepengenes

imiderlertidderlavtlønnedeForved sygdom.lwøshed ergruppeenog
ved arbejdsløshed. Forendkompensation ved sygdomhøjeretale om en

tiltil eventuelt tilbagesygdomsperiodefravildenne overgang engruppe
indkomstnedgang.betydederforarbejdsløshed en
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Den offentlige sektors reale udgifter til sygedagpenge antallet afog uger
med afmodtagelse offentligt betalte sygedagpenge ligger i begyndelsen af
l990erne på nogenlunde niveau i begyndelsen af 1980erne.samme som

foreligger ikkeDer økonometriske undersøgelser af de eventuella sammen-
hänge mellem incidens varighed af sygefravxr kompensationsgra-og og
den ved sygdom de hyppige regelzendringer. Den gennemsnitligesamt
implicitte varighed af offentligt betalte sygdomsperioder har imellem
1984 begyndelsen af l990erne svinget mellem 12 14 Denog og uger.

undtagelse 1987, hvor den til 21eneste formentligvar sprang op ca uger
afkortningengrund af arbejdsgiverperioden fra 13 til 5 i detteav uger

år. Statistikdaekningen af området inoptimal bl.a. pâ grund de v0ld-er av
regelazndringer med hmnsyn til arbejdsgiverperiodens lacngde.somme

Socialkommissionens forslag til :endret kompensation under sygdom
udgangspunkt i problemer i de nuvacrende danske regler. Fortager to det

første har den galdende varighedsbegraensning l år uhen-vaeret
sigtsmzessig ført dels til dispenstioner dels til,og atmange et stortog
antal langvarigt mistethar deres forsørgelsesgrundlag udensyge egen
skyld. For det andet mister lønmodtagere ofte tilknytningen til arbejds-
pladsen under lwngerevarende sygdomsperiode. I situation meden en
fastholdt høj arbejdsløshed vil det problematisk for findeatvaere etmange

job ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet. For løse dissenyt proble-at to
foreslås raekke aandringer afhaângig af hvor lang anciennitet, løn-mer en

modtageren ihar sit job. For mennesker med års2 anciennitet fore-over
slås tidsubegraenset for ydelser under sygdom, hvoret system ydelsen
gradueres efter sygdomsperiodens laengde følger:som
Første 12 mdr.: sygeløn svarende til arbejdslønnen med påmax. ca.
11.000 kr. måned. Det offentlige refunderer arbejdsgiveren 7.500 kr.pr.

måned efter de første 2pr. uger.
12-24 mdr.: sygedagpenge efter de gazldende takster

24 mdr.: offentlig grundydelse måned7.500 kr.over pr.
For mennesker med under 2 års anciennitet i jobbet foreslås:

førstede 24 mdr.: sygedagpenge efter de gaaldende takster.

24 mdr.: offentlig grundydelse på 7.500 kr. måned.over pr.

1En offentlig skattefmansieretgrundydelse dette belob gennemgâendetraek ieter
Kommissionens forslag for raekke overforselsindkomster, indtil haren som vaeretnu

af til irrationelle,dels forskellepraeget istore, finansieringsgrundlag.satserog
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undgå diskri-fra ønskeudår motiveres2Anciennitetskravet atet om
Ud fraaf medarbejdere.anszettelsevedhelbreds-screeningminatorisk

omkostningsstigningensygdomsforløb skønneslangvarigeafforekomsten
âr.250 kr.størrelsesordenenivirksomhederne ansatfor at pr. pr.vare

fleste offentligtdei Danmark taleder ansatteSverigei atSom ogom,er
fuld lønder sikreroverenskomster,harfunktionärerprivatansattemange

stillet bedreDanmarkvil ilønmodtagereAndresygdom.under vzere
aandringer,Sverige efter deisammenligneligeendsygdomunder grupper

regler,gzeldende danskemed degmlder både1992. Detiindførtder blev
det danskeUmiddelbartrealiseres.forslagSocialkommissionenshvis erog

sygefravzeretdelsaf sygefravazr. Mengivet niveaufordyrere eretsystem
Socialkommissionens for-forhold tilivurderingendetdelsmindre, erog

udgifter tilaf lavereneutraliseresfordyrelseumiddelbareslag, denat
lzengerevarendeandel efterfordiførtidspension,revalidering etstøreenog

job.hidtidigetil derestilbagevendekansygdomsforløb

Førtidspension m.v.

Førtidspensionår.20 mia kr.godtførtidspensiontilUdgifterne pr.er
helbredsmaessigeaf deafhaengigniveauerforskelligefiretilkendes på

I alttildelingen.til grund vedlaeggeskriterier, dersocialeogeller ca.
svarende tilførtidspension 767 år modtagerundermennesker250.000 ca.

är Afhamgig af det pensions-15 66mellembefolkningenafprocent. og
af kompliceretbestår pensionentildeles,niveau, mang-enen person

skat-skattefrie, andrehvoraf noglefoldighed af komponenter, mens erer
andreindkomst,til andeni forholdaftrappesnogletepligtige, mensog

pensionisten.indtaegter hosaf andretildeles uafhangigt
med1984 i forbindelsekraftigt iførtidspensionisterAntallet af steg en

statistisk karakter.imidlertid primzert afStigningenpensionsreform. var
kvinder, modtogenkepension eller1984 modtogKvinder, før etsomsom

til ifra 1984 adgang stedetpensionist, fikzegtefzellefordi deresbeløb, var
afopskrivningstatistiskefra denneførtidspension. Bortset an-at søge

relativttale1990erne1980erneigennemdertallet, har vzeret om enog
førtidspensionister.afantalletstigning ibeskeden

sâkaldte efter-i af denimidlertid lysstigning skalbeskedneDenne ses
arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning iindførtblevlønsordning, somsom

2 67 år.i DanmarkFolkepensionsalderen er
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år 1979. Formálet fremrykke azldre medarbejderes tilbagetraakningatvar
fra arbejdslivet for beskazftigelsen blandt Betinget af 10 årsat øge unge.
senere 20 års medlemskab af arbejdsløshedskasse kan fra deten man
fyldte 60 år overgâ til efterløn. I den første periode efterlønnen tilsvarer
de arbejdsløshedsdagpenge, berettiget til i tilfaclde afpersonen var ar-
bejdsløshed, i af perioden frem til 67 års alderen udgøres efter-restenog

arbejdsløshedsdagpengene.3lønnen af 80 af I modszetning tilprocent før-
tidsdspensionen, klar socialpolitisk foranstaltning, efterlønnensom er en er
taankt arbejdsmarkedspolitisk instrument. Tilgangen blevetsom meget
hurtigt väsentligt end forudset, efter få år stabiliseredestørre antalletog
af efterlønsmodtagere sig pâ 100.000 mennesker. Konsekvensenca. etvar
drastisk fald i erhvervsfrekvensen for mennesker 59 år. Selvom denover
formelle pensionsalder på 67 år i Dannmark højere end den formelleer
pensionsalder på 65 år i Sverige, har efterlønsordningen medført drastiske
forskydninger, jvf. Tabel

Tabel Andel modtager pension efterløn i Danmark Sverige, 1990.som og og

Alder Danmark, incl. Danmark, excl Sverige
efterløn efterløn

55-59 âr 18.7 18.7 21.7
60-64 år 54.0 28.3 44.0
65-66 är 71.0 33.7 99.7

Kilde: Nordisk SocialstatistiskKomité 1992 beregningeri Socialkommissionensamt
Rapport 1993, 97nr. p.

Efterlønsordningen i høj grad kommet til fungere de factoater som en
nedsattelse af pensionsalderen for på arbejdsmarkedet.store Dengrupper
afgørende forskel i forhold til andre former for tilbagetrzekning før den
normale pensionsalder det frivilligt valg for dem, der opfylderat eter, er

3 ordningen siden bestemtebetingelserogsåblevet tilbud til langtidsarbejds-er et
løse fra det 55 år, midlertidig ordning- også bestemtebetingelserog som en-
âben for menneskerfra det fyldte 50 år. Et enkelt elementfungerar incita-etsom

til udskyde tilbagetrmkningen, iment at det efterlønnen til arbetsløshedsdag-svarer
i hela perioden fram til det 67 år, hvispengene med på efterløn, tilVenter atman

fylder 63 år.man
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kriteriet forudgående arbejdsmarkedstilknytning. Der så vidt vides,om er,
ikke andre OECD-lande, der har tilsvarende ordninger. Pedersen Smith

har i1994 økonometrisk model analyseret faktorerne bag tidligen
tilbagetrazkning fra arbejdsmarkedet ved brug af repräsentativ longitu-en

afdinal stikprøve den danske befolkning. Kompensationsgraden, defineret
indkomsten i tilbagetrakningsordning i forhold til indkomsten vedsom en

forbliven på arbejdsmarkedet, har signifikant indvirkning på sandsyn-en
ligheden for gå ind i efterlønsordningen. Derimod førtidspensionensat er
kompensationsgrad insignifikant i god overensstemmelse med, der herat

opfyldes medicinskeskal eller sociale kriterier for tildeling.
Ligesom tilgangen til efterlønsordningen end viste for-større ventet,var

ventningerne til de beskäftigelsesmaessige virkninger sig også at vare
overdrevne. Undersøgelser i virksomhederne Platz al., 1983 har vistet

relativt beskeden genbesatttelsesfrekvens for de stillinger, bleven som
vakante ved til efterløn. Beregninger på makrookonometriskovergang en

Socialkommissionen,model 1993, 60 når tilrapport megetnr. p.
beskedne effekter på arbejdsløsheden fra reduktion af arbejdsudbuddeten

ordninger efterlønnen. Beregningen tyder på, reduktionatgennem som en
af arbejdsudbuddet af given størrelse allerede efter 4-5 år for 80en pro-

vedkommende medfører nedgang i beskaâjñigelsen, kun decent en mens
20 af udbudsreduktionen fører til nedgang i arbejdsløsheden.procent.ca.

Ärsagen tiltag af denne ikke påvirker Samfundets strukturelleat typeer,
arbejdsløshedsprocent.

lilleI åben økonomi den danske det naturligt deñneremesten ats01n er
strukturarbejdsløsheden det arbejdsløshedsniveau, der foreneligtsom er
med opretholdelse af uxndret lønmzessig konkurrenceevne i forhold tilen
udlandet. Beregninger i Finansministeriet jvf. f.eks. Finansredegørelse
93 OECD 1993 ñnder samstemmende, strukturledigheden haratog
fulgt udviklingen i den faktiske arbejdsløshed opad. I de år har densenere
strukturelle ledighed bevzeget sig mellem 9 11 Fra slutningenprocent.og
af l980erne har den ligget 1-2 under den faktiske ledighed iprocent
overensstemmelse med den kraftige deceleration af lønstigningstakten, som
har fundet sted i disse år.

økonomisk-politiske indgreb, reducerer arbejdsudbuddet udensom at
mindske strukturproblemerne arbejdsmarkedet, vil alt andet lige med-
føre højere lønstigningstakt. I lille åben økonomi vil det medføreen en en
forringelse af konkurrenceevnen deraf følgende nedgang i beskaf-og en
tigelsen. Beskaftigelsesnedgangen vil fortsattte, indtil arbejdsløsheds-

efter fald i første vendt tilbage tilprocenten detet niveau,omgang er- -
sikrer opretholdelse af uaendret konkurrenceevne i forhold til udlan-som

4 15-0795
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derfor nedbringes udbudsreduk-af arbejdsløse kandet. Anmller gennem en
arbejdsløs,reducerede arbejdsstyrke,andelen af dention, som er ermen

derfor økonomisk-poli-vej af dette dilemmaudDenuandret. eneste er
funktionsmåde.forbedrer arbejdsmarkedetstiske tiltag, som

følge af arbejdsmarkedspolitiske sigtedetefterlønsmodtagereMens som
ikke begrøensningtimer året, derarbejde 200højest må nogenom er

eventuel rest-erhvervsevne. Dettil udnytteførtidspensionisters atret en
imidlertid begr$n-fra førtidspensionisterarbejdsudbudfaktiske megeter

af pensionsydelserne indkomstaf-nogledels skyldes,Det kan atset. er
blive udsat for højførtidspensioxiist kanhzengige, megeten sammen-en

visse indkomstintervaller. Dels kan detfaldmarginalskat i hvertsat
arbejdsmarked,efterspørgselssiden på hvorrationeringskyldes et ar-

årreekkelanghøjbejdsløsheden har vzeret gennem en
afprøvet, førrevalideringsmulighederneprincippet skalI vare en person

praksis imidlertid betragteligførtidspension. I derkan tilkendes er en
ikkeførtidspension, har deltagetder tilkendesaf mennesker,andel de som

samlede udgifter tilrevalidering eller lignende. Defori form reva-nogen
10 år. begyndel-svingende igennem de 1lidering har senestemegetvzeret

i mia1.2 mia kr., det 1992 3.2niveauetaf 1980erne mens varvarsen
beskazftigelse medfå tilbudt beskyttetFørtidspensionister kan desudenkr.

faktiske omfang imidlertid beskedent. Ud-løntilskud. Detbetragteligtet er
af niveauet i Sverigebeskaeftigelse kun 15gifterne beskyttet ca.er

relative udgifter til revalideringDerimod demålt i forhold til BNP. er
empiriske påi Sverige. De få danske undersøgelserDanmark endhøjere i

alternativpå, revalideringsindsatsen eller Supplementområdet tyder at som
fraekspanderes ud samfundsøkonomisketil førtidspension burde overve-

Wamsler 1986 Socialkommissionen,jelser, jvf. Valbak rapportog
274-278.pp.

reform-fremlagde i 1993 Rapport 110.4 samletSocialkommissionen et
førtidspensionsområdet. sammenhzeng hermed indgikforslag Ifor overve-

arbcjdsmarkcdct rummcligt vcd åbnc mulighedjelscr atat mereom gørc
af beskwftigelse på .rcerlige vilkår.for systematisk brugen mere

af efter årdet i slutningen 1980erneUdgangspunktet at mangevar, -
stod klart, 100.000 mennesker ellermed høj arbejdsløshed at ca. mere

4 førtidspensionisterneEn registersamkøring i 1989 viste. 17 af havdeat procent en
erhvervsindkomst siden af pensionen,Kun for 6 af pensionisterneved procent var
erhvervsindkomsten imidlertid 50.000 Socialkommissionen,kr rapportover pp.
258 259.
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framindre udstødt arbejdsmarkedet. Reelt derespermanent var var er-
reduceret i omfang, gjordehvervsevne det lidet sandsynligt, deet atsom

nogensinde ville kunne genindtraade i job ordinare vilkâr. Perspektiet
langvarig offentligfor de mennesker passiv understøttelse, ivet var som

tilfmlde ville ende med tilkendelse af førtidspension. Med det ud-mange
gangspunkt foreslog der bliver âbnet for beskzeftigelse på saarligeatman,
vilkår for mennesker med varigt reduceret erhvervsevne, hvoren men
resterhvervsevnen så tilkendelse af førtidspension forekommerstor, ater

fårurimelig. Disse mennesker efter förslaget til efter visitationret at- -
arbejde til løn väsentlig under den gaeldende minimumsløn på detsøge en

ordinzere arbejdsmarked. Niveauet foreslås til 25-50 kr. time. Detpr.
offentlige indkomsttilskudsupplerer med på 5.000 kr måned.et pr.

16 af den årlige tilgang førtidspensionDet skønnes, til kan und-at ca.
gås på denne mâde. Forslaget vil

forsørgelsesgrundlagsikre mkke mennesker vilet etatt-en som vare-
raktivt alternativ til passiv offentlig understøttelse

udførtmedføre der bliver arbejde, ellers ikke ville blive udført,at som-
forfordi prisen ville højvzere

af, fårkratve til konkurrere sig til job påataccept ret at etgruppen-
lønnen
medføre offentlige besparelser lidt langere sigt-

afreducere omfanget sort arbejde-
medføre beskaeftigelse saarlige vilkår vil kunne anvendesat som-
revalideringsmulighed for mennesker, der førtidspension.søger

Teknisk forslaget tolkeskan bredt fungerende flexibel form forsom en og
beskyttet beskaaftigelse. Visitationskravet nødvendigt i forhold til deer
almindelige kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet.

Socialkommissionen stillede desuden forslag til generel reform afen
førtidspensionerne. Hovedpunkterne i reformforslaget er

revalideringsmulighederne herunder arbejde satrlige vilkâr skal- - -
udtømte, før der kan tilkendes førtidspensionvzere

ophzevelse af det komplicerede med graduering afmeget system-
efterpensionen erhvervsevnetabets størrelse

pension til alle førtidspensionister, med kompensation tilensartet-
sarligemennesker med udgiftsbehov

skattemässig ligestilling mellem førtidspensionister andre borgere.og-
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forenklinger i forhold tilindebaereskønnesForslaget, storemegetatsom
i Socialkommissionen,beskreveteksisterendedet system, naarmereer

X.kap.rapport

Arbejdsskadeforsikring4.

fremtidige udformning afvedrørende dentiden arbejdeforegår forDer et
Socialministeriet. I udvalgetsi udvalg underarbejdsskadeforsikringen et

indgår,kommissorium at

tilyderligere incitamenterskaberovervejeskal atsystem,et somman-
arbejdsskaderforebygge

EUs skadesforsik-til,under hensynskal skeandringer at-
skal anvendes arbejdsskade-januar 1999denringsdirektiv senest

Danmarkiforsikringer

betasnkningafgav i 1990 Bet.Socialministerietudvalg undertidligereEt
arbejdsskadeforsikring.praemiegraduering i dansk1192 omnr.

summarisk beskrivelse af situa-indeholder aleneafdelDenne notatet en
arbejdsskadeforsikringpligt tilarbejdsgivere harAlletionen at tegnep.t.
havde 20 private sel-april 1993forsikringsselskab. Pr.godkendti et

afarbejdsskadeforsikring. I begyndelsentilkoncessionskaber at tegne
tilmed arbejdsskadeforsikringforsikringstekniske tilsynovergik det1987

fororganiserede risiko-pooli 1987Finanstilsynet, er-enseneresom
tilknytning tiludgifter til skader ider udlignerhvervssygdomme, er-

deltagende selskaber.dehvervssygdomme mellem
indgives til Arbejds-erhvervssygdommeaf arbejdsskaderAnmeldelse og
i givet fald størrelsenerstatningsspørgsmålet,afgørskadestyrelsen, ogsom

forsik-af arbejdsgiverensderefter udbetaleserstatningsbeløbet,af som
kapitaliseret engangsbeløbErstatning udbetalesringsselskab. enten etsom

forsikringsselskabet udgifterDesuden afholderårlig ydelse.eller ensom
dxkkes af den offentligeomfang, de ikkesygdomsbehandling i dettil

sygesikring.
frafra forsikringsselskaberne 1982 til 1992erstatningsbeløbudbetalteDe

kraftig relativfremgâr, beløbet efter stigning iDetvist i Figur at ener
niveau frastabiliseres konstant 1986.af 1980ernebegyndelsen et

5 sit arbejde 1993, âbenbarthave afsluttet 1 oktober blevetUdvalget skulle mer er
forsinken
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belysning af2 samlet nogle tal til udviklingen i de år.I tabel er senere

ydelser udbetalt fra arbejdsskadeforsikringsselskaber,Figur Kontante
1982-92.

Arbejdsulykker erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen.Tabel 2. anmeldtog

Ulykker Erstatnings- Anmeldte Sygdomme Erstatnings-Anmcldte
frekvensulykker med erhvervs- med frekvens

erstatning sygdom erstatning

3.8701983 28.859 13.4 5.340 1.853 34.7
32.302 4.312 13.3 6.144 2.095 34.11984

8.7861985 34.523 3.854 11.2 2.350 26.7
1986 30.035 3.935 13.1 13.280 2.441 18.4

10.31987 30.167 3.113 14.168 2.241 15.8
1988 30.470 14.065na na na na
1989 12.709na nana na na

Kilde: Betaenkning 1192. primzerkilde: oplysninger meddelt franr.
Arbejdsskadestyrelsen.

Antallet af anmeldte ulykker har fremgârdet relativt stabiltvaeretsom
fra erstatningfrekvensen.1983-88 ligesom Derimod antallet af anmeldteer

voldsomt.erhvervssygdomme Antallet af erstatningsud-løsendesteget syg-
domme imidlertid relativt stabilthar med starkt fald i erstatnings-vzeret et
frekvensen til følge.

Afsluttende kommentarer

Groft følger udmâlingsreglerne for rzekke sociale ydelser desagt en sam-
iprincipper Sverige i Damnark. Derimod der bekendt storeme og somer

forskelle med haensyn til finansieringen, hvor skatteñnansiering bortset-
fra arbejdsskadeforsikringen helt dominerende i Danmark.er-

En anden afgørende forskel i den aktuelle situation den langvarigeer
høje arbejdsløshed i Danmark i forhold til det bratte stigning i Sverige til

kontinentalt niveau. fastholdtDen høje arbejdsløshed har i Danmarket
vzesentlig udgiftsdrivende faktor ikke forkun arbejdsshedsdag-vasret en -
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for feltet afdet oplagt hele overførselsind-hvor naestenmenerpengene, -
høje arhejdsløslied, relativtlangvarige de ydelserDenkomster. generøse

for lavtlønnede de langefremmestførstdog samt megetgrupper pe-og -
understøttelse har naturligt nok fortil grundlagmedrioder vzeretret en

overførselssystemet i sig incita-diskussion af, selv rummedeløbende om
til situationfastholde eller tiltrzekke mennesker med passivtil at enmenter

overførselsindkomster.afmodtagelse
i erltvervsaktiv alder, i overvejende for-at mennesker der gradAntallet

stigning igennemoverførselsindkomster har i klar år-at vaeret ensørges
økonometrisk evidens for, i hvilketimidlertid lidtDerrzekke. megeter

måtte liaânge med kompensationsgradenudviklingdenneomfang sammen
overforunderstøttelsesperioderne hypotese detaflaengden aten om,og

cakonomiskår med relativt lav vzekst. Jensenafspejlerprimazrt mange
fandt signiñkante påvirkninger fra kompensaWestergård-Nielsen 1990

foral arbejdsløshedsperioder antalvarigliedentionsgraden et grupper
Smith fandt ovenfor signi-Pedersenarbejdsmarkedet. neevntsom en

koinpensationsgraden overgangssandsynlighedenpåvirkning frafikant
studier fundet gennemslag løndanDesuden har raâkkeefterløn.til eten

jvf.kompensationsgrad, Pedersenarbejdsløshedsdagpengenesfranelsen
1993.

imidlertidprzecise økonometriske evidens rela-denaltiAlt sagtsomer
upreecist kan måske sige, det danskeMerebeskeden.tivt at systemman

arbejdsløshed i modseøtning til aktuelleden langvarigemedsammen v
staerk tilskyndelse til forblive påerfaringersvenske atrummer en ar--

faldterhvervsfrekvensen i Sverige brat under denbejdsmarkedet. Hvor
erlivervsfrekvenskonjunkturnedgang, har den danskevoldsommeseneste

årrzekke med stagnationrecessionsaerdeles stabil under den langevaeret
til 1993.1986fra

haft omfattende diskussionerindtil struktur-Danmark harI nu omman
arbejdstnarkedet, specielt foruroligende tilpå den tendensproblemerne at

hurtigt folgci faktiska lediglicd opad. Policyeind-strukturlcdighedcn den
imidlertid i liøj grad symptomorienterede forstået på denhargreb vasret

blevet afarbejdsudbuddets størrelse del forklarin-inåde, setat er som en
arbejdsløshedsprobletnet. Med udgangspunkt i implicit opfattelseengen

restriktion samlede arbejdsmzengdeden i samfundetder haraf, at er en
økonomisk politiske indgreb haft til formål begrâenserzekke at anen -

udtrykt positivt fordelebejdsudbuddet eller den givne mzengdeatmere-
måde, kunne nedbringearbejde på arbejdsløslieden. Som diskusomen

indgreb af denneovenfor vil imidlertid ikke itedbringe lentypeteret
ledighed i økonomien,strukturelle med mindre de samtidig indeliolder
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tilsigtertiltag, direkte få arbejdsmarkedet til fungere bedre.at atsom
afKonkrete eksempler reduktion arbejdsudbuddet led i forsøgenesom

på få arbejdsløsheden ned har i 1980erne 1990erne i Danmarkat og
bestået i ferieforlaangelse, forlanget barselsorlov, arbejdstidsnedsaettelse,
efterlønsordningen de orlovsordninger, indeholdt isenest denog som er
arbejdsmarkedsreform, trâdte krafti i januar 1994.som

En reekke af disse tiltag har efter alt dømme kun haft små usikreat og
effekter på arbejdsløsheden på kort sigt. Da de samtidig for nogle af-

formentligtiltagenes vedkommende irreversible, der åbenbarer er en-
risiko for, de kan skärpe problemerne på lzengere sigt. Det vilat vzere
tilfzeldet, hvis deres vzesentligste langsigtede Virkning reduktion afer en
ligevaagtsbeskaâftigelsen i økonomien ikke langsigtet nedbringelse afog en

arbejdsmarkedet.strukturproblemerne
På baggrund det måskeden passende slutte dette lilleat mednotater et

citat fra 133:Bröms-rapporten p. Den viktigaste lärdomen från andra
länder arbetsmarknaden förändras, så måsteär när socialförsäk-att
ringarnas regler och organisation samtidigt - mådeanpassas og en

effektivt muligtså hurtigt bremser de tendenser til hysteresis,som og som
så vanskeligeellers siden hen reversere.atsom er
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Slutsatser sammanfattningoch

uppdragarbetsskadeberedningens ingårI Sjuk- och analysera deatt sam-
hällsekonomiska effekterna alternativa utformningar försäkringar vidav av

arbetsskada och förtidspension. I beredningens direktivsjukdom, attanges
omfatta hur samhällsekonomin påverkasanalysen bör val grundmo-av av

ersättningsnivâers och övriga försäkringsvillkors utformningdell, samt av
ñnansieringskällor.alternativa De här har redovisats be-uppsatser som

frånlyser dessa frågeställningar delvis olika utgångspunkter. dettaI av-
viktigaste frånslutande kapitel kommer de slutsatserna dessa uppsatser att

vävas samman.
kapitlet disponerats enligt följande.I drag har Först diskuterasstora

ersättningsnivâers inverkan incitament och sjukfrånvaro. Betydelsen av
försäkringssystemenhetliga kompensationsnivâer mellan olika belyses och

effekter avtalsförsäkringar diskuteras. Härefter behandlas val finan-av av
siering. Viktiga inslag i den frågeställningen skattekilar, aktuariskaär
försäkringar differentierade avgifter effekter på lönebildningoch ochsamt

Även betydelsen valet mellan fond- fördelnings-sysselsättning. ellerettav
Vidare behandlas frågan alternativa administrations-analyseras.system om

former. Kapitlet avslutas med diskussion sambandet mellan social-en om
försäkring arbetsmarknad.och

Ersättningsnivâer incitamentoch

Enligt teori villnationalekonomisk alla riskmedvetna och nyttomaximeran-
inkomstkompensation vid arbetsoförmåga.de individer ha full På grund av

informationsproblem och moral hazard detta emellertid inte möjligt.är
När försäkringstagarna kan påverka riskerna och försäkringsgivaren inte-

behövs någon formkontrollera så har skett det självrisk förkan avom -
försäkringen inte överutnyttjas. En självrisk inom sjukpenningförskaatt

säkringen ersättningsnivân lägre 100 inkom-kan är änatt procentvara av
Självrisken också eller flera karensdagar.kan utgörassten. av en

1 Här tidigare direktiv. Var god förordet.beredningens seavser
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Även viss del påverkas ekonomiskasjukskrivningsbeteendet till en avom
kompensationsnivåer och ersättnings-understrykasbör detincitament att

gäller förklaraunderordnad betydelse det sjuk-endastregler närär attav
visar framför allt faktorerstudier detEmpiriska ärfrånvaron. att som

såsom kön och ålder hardemografiska variablerarbetsmiljö och storsom
sjukskrivningsbeteendet.skillnader iför förklarabetydelse att

överutnyttjande kompen-frågor risk för ochin påvi kommerInnan som
måste själva sjuk-sjukskrivningsbeteendetbetydelse försationsnivåers

decennierna inne-de harutvecklas något. Underdomsbegreppet senaste
tillfrån antingeneller tillståndsjuk förändratsbegreppetbörden ettettav

något relativt innebärsjukdomrelativt begrepp. Synsättet är attattmer
kontinuerlig skala sjukaregradvis längsminskararbetsförmågan manen

finnsvid förkylning, detsjukdomstillstånd,mindre allvarligaVid t.exär.
bedömning hurvida bör sjuk-för individensdärför ett utrymme manegen

utvecklats från någothar på såinte. Sjukdomskriva sig eller sätt som
subjektivt begrepp. Vadfastställa tillgårobjektivt ettatt som menasmer

också undervetenskapliga grunder harmedicinsktenligtmed sjukdom --
flera sjukdomstill-begrepp. Idag bottnarblivit vidareloppårens t.exett

möjligheternaytterligare minskatharpsykosociala problem. Dettastånd i
föreligger.fastställa sjukdomobjektivt näratt

möjlighetindividen själv har avgöraallvarliga tillstånd därmindre attI
gränsdragningspro-uppstår alltidsig eller ej,sjukskrivahurvida börman

förroll. Riskenersättningsreglema spela över-fall kanI sådanablem. en
Över-blirersättningsreglernadå öka generösare.utnyttjande skulle när

sig iindivider sjukskriversjukförsäkringen innebärutnyttjande att enav
villmedicinska skäl. Detmotiverasöverstiger vadomfattning som avsom

förhållande tillutsträckning ii förförekommersjukskrivning storsäga, en
sigockså tänkakanEnligtarbetsförmâgan. attmanresonemangsamma

inkomstbort-självrisken blir för Omunderutnyttjasförsäkringen stor.om
går till arbetethända individenkan detvid sjukdomfallet är trotsattstort,

bordeindividen ifrågauppenbartmedicinsk synpunkt ärdet att varaatt ur
bordeobjektivt fastställaemellertid inte närgårsjukskriven. Det att man

blir ocksåfrån arbetet. Därmed be-borde hemmarespektive inte stanna
subjektivaunderutnyttjande begrepp.ochöverutnyttjandesomgrepp

ersättningsregler förkompensationsnivåer ochdåbetydelse harHur stor
gjorts visarstudierDe empiriskasjukskrivningsbeteendet att storasom

tydlig effekt påhar deninförandet karensdagarsåförändringar, enavsom
ersättningsnivåerna tycks dockiMindre förändringarsjukfrånvaron.korta

ordalag kanmycket allmännamarginell betydelse. Iganska manvara av
jämfört med fleramindre betydelseincitamentekonomiska ärsäga att av
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tillräckligtdesjukfrånvaron,förklara ärförfaktorerandra attatt men
ersättningsregler.utformningenvidnegligerasför intebetydelsefulla att av

ekonomiskaresultat in-empiriskavåraockså framhållasbörDet att om
värdeomrâdetgäller isjukskrivningsbeteendetpåpåverkancita-ments

på föränd-individerinte hurViinkomsten.75-90 vet reagerarprocent av
eller 100-110värdeområdena 50-65ersättningsnivån iringar i procent av

sjukskrivningsbeteendet blirdockantaganderimligtEtt ärinkomsten. att
vihögre kom-ersättningsnivâernaiförändringarkänsligare för upp

ersättningsskalan.påmer
ersättningsnivåer kan motverkashögaincitamentseffekterNegativa avav

arbetsgivarperiodtänkbart ikontrollsystem. Deteffektivt är att enett
så fallI skulleskärpning kontrollsystemet.innebärsjukförsäkringen aven

då arbetsgivarentidsperiodennuvarandedenförlängning ansvararaven
kontroll.medföra bättresjuksersättninganställdasför de

fördelasför sjukfallenkostnaderna di-arbetsgivarperiod innebärEn att
verksamhetarbetsgivareFöljden blirarbetsgivarna.blandrekt att vars

kostnaderockså får högre försjukfrånvarorelativtkännetecknas storav
dåligframställs iprodukterblirResultatetsjukersättning. att som ar-

konsekvens ocksåtänkbarkostnader. En ärsinafår bärabetsmiljö attegna
arbetsmiljön.förbättraansträngningarsinaökararbetsgivaren att

positiva effekteruppstår någragivet detinte heltemellertidDet är att
anställdasför de sju-fårarbetsgivaren störrearbetsmiljön ett ansvarom

sigarbetsgivaren istället koncentrerar påriskfinnskersättning. Det atten
anställa påundvikerdet villanställningar, sägaselektiva att personer som

faktornågonberoendesjukdomshistorik ellertidigaregrund annanav
med selektivagenomsnittet. Problemetoftarebli sjuka änförväntas an-

återförsäkrar sigarbetsgivarenkan lösasställningar motatt onor-genom
idiskuterats Dan-modellalternativkostnader. Ett ärmala annat somen

anställds sjuker-förarbetsgivarensinnebärModellenmark. att ansvar en
varit anställd. Förifrågalängepå hursättning beror personerpersonen

sjukersätt-för delanställningstid stårårstvåmindremed statenän en av
arbetsgivarperioden.underningen även

olikamellanersättningsnivåerenhetligaVikten av
försäkringar

socialförsäkringssystemet mellanvarierarKompensationsnivåerna inom
riskdet finnsmedför förförhållandeDettaolika försäkringar. att en
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bidragsarbitrage mellan olika försäkringar. Innebörden bidragsarbi-av
kan åskådliggörastage med exempel. Ersättningen från föräldraförsäk-ett

idagringen högre ersättningen från sjukpenningförsäkringen.är än Det
därför förfinns risk vård sjukt barn anmäls orsak till från-atten av som

vid sjukdom. När ersättningsnivåerna varieraräven mellan olikaegenvaro
verksamhetsgrenar inom socialförsäkringen finns det risk för överväl-en
tring kostnader; från försäkringar med relativt låg ersättning tillav en

Övervältringseffekterförsäkringar med relativt hög ersättning. mellanen
olika försäkringar behöver inte enbart påbero enskilda individer strä-att

efter få sin ersättning från den fördelaktiga försäkringenatt mest utanvar
också administrativproblemet kan Olika verksamhetsgrenarart.vara av

överföra försäkringsfalltenderar till varandra.att
Enhetliga regler och ersättningsnivåer vid inkomstbortfall skulle, förutom

möjligheterna till bidragsarbitrage också förhindra individeratt stoppas, att
slussas mellan olika försäkringssystem. Socialförsäkringssystemet skulle

bli överskådligt och reglerna skulle blidessutom tydliga för medbor-mer
enskilde individen finnsFör den det heller ingen anledning fåattgarna.

skilda ersättningar beroende orsaken till inkomstbortfallet.
saknas empiriskt underlag för kunnaDet ska dra några väl-ett att man

i vilken utstäckning bidragsarbitragegrundade slutsatser förekommer iom
Enligtpraktiken. de begränsade studier gjorts tycks antalet föräldrarsom

utnyttjar föräldraförsäkringen vid sjukdom litet.som egen vara
ökade förtidspensioneringen sjukersättningen försämradesDäremot årnär

1993, vilket skulle kunna bero bidragsarbitrage. En konkurrerande
förklaring till detta emellertid försäkringsfall vid denna tidpunktär att
överfördes från sjukpenningförsåkringen till förtidspensionsförsäkringen av
administrativa skäl. Ytterligare studier behövs innan kan dra några mer
långtgående slutsatser bidragsarbitrage och övervältringseffekter.om

Avtalsförsäkringarnas effekter

frånersättningsnivå erhålls det allmänna desto betydel-Ju lägre störresom
avtalsförsäkringarna för ersättningen. individenfår den totala För spelarse

ersättningen från fråndet ingen roll kommer det allmänna ellerom av-
följd fria överlåtertalsförsäkringar. En den avtalsrätten åtär attav man

bestämma nivån socialförsäkringarnasarbetsmarknadens parter att
självrisk. konsekvens det blir möjligt differentieradeEn medär attannan
ersättningsnivåer inom försäkring.samma
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ersättningsnivåerdifferentieradetillåter ärfördel medEn ett system som
särskiltför till arbetethälsokraven ärtillhänsynkan attatttaatt man

borde rimligen erhållayrkesgrupperSådanayrkesgrupper.för vissahöga
på arbetsmarknaden. Påövrigasjälvrisk vid sjukdom änlägre grupperen

avtalsförsäkringar kompenserahjälpmedkanliknande sättett avman
särskilt Medsjukdomsriskendär ärverksamheterinomanställda stor.

förockså skildakompensationsnivåer kandifferentierade attpareraman
ekonomiska in-påverkas olikasjukskrivningsbeteendeyrkesgruppers av

citament.
kompensationsnivåerdifferentieradeskäl tillfinnasdet kanMen även om

differentiering blirdennadet osäkertyrkesgrupper,olika ärmellan om
förhandlingar det mångaavtalsförsäkringar. I ärmedioptimal ett system

det blirfullt tänkbartDetavtalsresultatet. ärpåverkar attfaktorer som
ersättning.respektive lägrefår högrefel yrkesgrupper ensom

avtalsförsäkringarnaförmånerna frånocksåmåste betonasDet att ges
försäkringsförmânerbättreJutotala löneutrymmet.för detinom ramen

övriga löneförrnåner.blir kvar tillmindrefram destoförhandlakanman
måste yrkesgrup-kompensationsnivå vid sjukdom,erhålla givenFör att en

del löneutrymmetsjukfrånvaro avstå störrehögmed relativt avenper
sjukfrånvaro.med lägremed yrkesgrupperjämfört

arbetsmarknadens flexibilitetsammanhangetifråga ärEn omannan
ersättningsnivåer mellanKan skildaavtalsförsäkringarna.påverkas av

arbetsmarknadenpåinlåsningseffektertillavtalsförsäkringar ledaolika
i ofonderatåtminstoneliten,torde dockför dettaRisken ett system.vara

differentierade. Dettaarbetslöshetskassornaolikaavgifterna till deIdag är
byta yrkepåverkat incitamentenutsträckningnågoninte i atthar större

på någotheller påverkatsdärför inteflexibilitet hararbetsmarknadensoch
negativt sätt.

Finansiering

flerainnehåller olikafinansierasskasocialförsäkringarnahurFrågan om
arbetsgivaravgifter,valet mellandimensiondimensioner. En är egenav-

lönebildning ochHur påverkasfiansieringskälla.skattergifter eller som
dimensionfinansieringskällor En äralternativasysselsättning annanav

eller de skaförsäkringstagareför allalikaavgifterna ska omvaraom
frågeställningYtterligare ärrisk.avseendemeddifferentieras omen

Möjlig-fördelningssystem.ellerfond-skefinansieringen ska ettgenom
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heter till finansiering specialförsäkringar, exempelvis trafikförsäk-genom
ringen, aspekt. Dessa frågeställningarär kommer diskuterasatten annan
i och ordning. Vi börjar med frågan finansieringens effektertur påom
lönebildning och sysselsättning.

Effekter på lönebildning och sysselsättning

Försäkringar vid sjukdom och skada kan finansieras med avgifter eller
skatter. En avgift kan till skillnad från skatt kopplas till specifiken en
förmån. Vi kan skilja mellan arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbets-
givaravgifter från arbetsgivarna och egenavgifter dras från arbets-uttas

löner. En skatt antingenkan inkomstskatt fråntagarnas tas utvara en som
löntagarna eller löneskatt från arbetsgivarna. En löneskatttas uten som

från arbetsgivarna brukar också benämnas arbetsgivaravgifttas utsom
inte avgiftdet i ordets mening.är rättatrots att en

Under förutsättning inbetalda avgifter förväntade för-att motsvaras av
måner från försäkringen, medför höjda ersättningsnivåer finansierassom
med egenavgifter eller arbetsgivaravgifter, inte någon påverkan syssel-
sättningen anpassning sker lägre reallön. Givet nämndautan genom en
förutsättning blir alltså effekterna sysselsättning efteroch reallön

finansieringenskatt, desamma sker egenavgifter elleroavsett om genom
arbetsgivaravgifter. Höjda arbetsgivaravgifter leder inte till löne-ökade
kostnader för företagen eftersom avgifterna vältras löntagarna. Detöver

alltså löntagarna bär avgiften arbetsgivarenär formellt stårävensom om
för inbetalningen. Om däremot arbetsgivarnas kostnader för försäkringen
överstiger förmånsvärdet från densamma, leder höjning arbetsgiva-en av
ravgifter till ökade lönekostnader och minskad sysselsättning.

Finansiering inkomstskatter påverkar inte sysselsättningen undergenom
förutsättning ersättningsbeloppen vid arbetslöshet, arbetsskada ochatt
sjukfrånvaro beskattas med skattesats löneinkomster. För attsamma som
inte skattefinansiering i form löneskatt ska påverka sysselsättningen,av

förutsättningmåste ytterligare uppfylld. Ersättningsnivåerna frånen vara
arbetslöshetsförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen
måste indexerade till allmännaden lönenivån. I sådana fall överväl-vara

skatten till löntagarna. Företagens påverkaslönekostnader inte ochtras
därmed inte heller sysselsättningen.

Ovanstående effekter gäller på lång sikt. Höjda avgifterskatter för ar-
betsgivarna leda tillkan ökade lönekostnader och lägre sysselsättning på
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väl-helt hareller skattenavgifteninnantiddeteftersomsikt,kort tar en
löntagarna.övertrats

avgifter-Differentierade

försäkringarnaoftadetframhållssocialförsäkringarna attdebattenl om
innebärförsäkringaktuariskrenodladaktuariemässiga. Enblimåste mer

utsträckningmöjligaibetala, störstafårindividenavgiftdenatt som
försäk-erhålla frånförväntasifrågaindividenförmånerdegrundas som

försäkringstagamasåtergerpremiernamedför såledesPrincipen attringen.
möjligt individensNärperfektså sätt av-riskerindividuella ett som

skatteki-uppstårförsäkringenfrånförmånerförväntadefrånavvikergifter
aktuariskaföljerförsäkringenmindresålundaSkattekilarna ärlar. mer

skade-tillincitamentocksåmedfördifferentierasavgifternaprinciper. Att
åtgärder.förebyggande

diskuteraravgifter ochdifferentierademedfördelarnautvecklarviInnan
ska-ochvid sjukdomförsäkringaraktuariskainföramöjligheterna att mer
idagarbetsskadeförsäkringenochsjuk-tillmotivenvi belysamåste attda,

Försäk-förmåner.avgifter ochmellansambandsådantinnehåller svagtett
adversesåsommarknadsimperfektionerkännetecknasringsmarknaden av

medtill rättakommanärsynthet. Ett sättochfree-riding attselection,
enhetligamedförsäkringarobligatoriskainföraproblemsådana är att

för-aktuariskavidföreliggerproblemEttvillkor.ochpremier annat som
högkänd ochmedindividerpremier,differentierade ärmed attsäkringar

tecknavilligförsäkringsgivare är attnågonhittasvårtfårisk kan somatt
motiv tillocksåpris. Detta ärrimligt etttill enåtminstoneförsäkring,

förYtterligareavgifter.enhetliga argumentettmedförsäkringobligatorisk
med-riskbedömningarindividuellaavgifter utanenhetliga är systemettatt

administrationskostnader.för låga
emellertidförsäkringar ärenhetliga attobligatoriskakonsekvensEn av

riskbedömning görsindividuellingenEftersomskattekilar.uppstårdet

2 bådeinnefattarDetbemärkelse.vidi egenav-avsnittianvänds dettaavgiftOrdet
arbetsgivaravgift och skatt.gift,

gåraktuarisk när runt,systemet3 försäkringbetraktassammanhang somdelI enen aktu-renodladEnersättningskostnaderna.fondavkastningochpremier motsvarardvs
påavseendemeddifferentieraspremiernaemellertidinnebär attförsäkringarisk

risker.individuella



114 Slutsatser och sammanfattning

måste premiesättningen grundas på den genomsnittliga risken i försäk-
ringsringskollektivet. Det medför individer lågmed risk fåratt premieen

överstiger de förväntade förmånerna från försäkringen. Påsom sättsamma
får individer med hög risk lägre premie vadän deen motsvarassom av
förväntade förmånerna från försäkringen. De skattekilar på så sättsom
uppkommer leder till skadliga snedvridningar resursanvändningen iav
ekonomin.

Ett minska skattekilarnasätt och snedvridningseffekternaatt mini-är att
obligatoriet till lägsta acceptabel nivå. Detta grundskyddmera kanen

sedan byggas på med aktuariemässiga tilläggsförsäkringar. Enmer annan
möjlighet minska skattekilarna inom föratt det nuvaranderamen systemet

avskaffa detär tak begränsar inkomstkompensationenatt till 7,5 bas-som
belopp.

En obligatorisk försäkring där kostnaderna fördelas lika på alla innebär
försäkringstagare med hög risk subventionerasatt och försäkringstagareatt

låg riskmed beskattas. På så blir detsätt omfördelning mellan olikaen
Ävenriskgrupper. andra inkomstomfördelningar denän mellan olika risk-

kan konstrueras i obligatorisk försäkring. Om omfördelnings-grupper en
effekterna inom dagens socialförsäkringssystem välfärdshöjande,anses
måste vi fördelningseffekternaväga nyttan de effektivitetsförlusterav mot

skattekilarna upphov till.som ger
Hur långt det då önskvärtär driva premiedifferentieringenatt inom sjuk-

och arbetsskadeförsäkringen En individs risk för bli sjuk kan klassifi-att
med hjälp bland ålder, kön, yrke och regionannat tzdigareceras av samt

sjukdomshistorik.
Det troligt sjukförsäkring,är däratt premierna grundas på individ-en

anknutna risker, skulle medföra orimligt höga avgifter för vissa grupper.
Det kan gälla har kända hälsoproblemt.ex. eller barapersoner som son
uppnått viss ålder. För del dessa kan det bli siårten en av personer att
försäkra sig överhuvudtaget. För alla människor ska kunna erhillaatt ett
acceptabelt försäkringsskydd vid inkomstbortfall på grund sjikdomav
eller skada, kan inte med individanknutna riskerett system grind försom
premiesättningen drivas för långt.

Inom arbetsskadeförsäkringen finns det flera goda talarargument son
för differentierade premier. Premiesättningen bör då grundas på arbets-
relaterade risker i sin kan baseras på arbetsskadestatistktursom från
olika branscher. Man kan även tänka sig riskbedömningen byggeratt på
statistik från mindre aggregerad nivå branschnivå.än I extremfaleten kan
det enskilda företagets historik beträffande sjukdomar och skador Jtgöra

Ävenden premiesättningengrund bygger på. åtgärdersom arbetsgiv-som
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bedömningenpåverkatänkasskulle kunnasyfteförebyggandeigörvaren
risk.arbetsplatsrelateradenav

fåkännetecknasverksamhetarbetsgivaremed av ar-fördelEn att vars
arbetsgivare drab-medjämförtpremielägrebetalafår sombetsskador, en

förebyggande åt-tillincitamentuppstårdetarbetsskador, ärfler attbats av
genomför inve-initiativpåarbetsgivarenmedför egetSystemetgärder. att

arbetsorganisationenförändrararbetsmiljön,förbättrasyfteisteringar att
blirKonsekvensernaskador.förebyggaföråtgärderandravidtar attoch

incita-samhället. Sådanaochanställdadearbetsgivaren,bådeförpositiva
avgift.får betalaarbetsgivareallaförloradegår när sammamentseffekter

ocksåförhindrararbetsskadeförsäkringenavgifter inom enEnhetliga
Resursallokeringen ibranscher.olikamellanresursallokering enoptimal

Skillna-följandebeskrivas sätt.kanarbetsskadeersättningekonomi utan
i löneskillna-återspeglas debranscherolikamellanarbetsskaderiskerder i

branscharbeta iförlönhögrekräver attIndividerråder. ender ensom
med andra bran-jämförthögarbetsskada ärdrabbasriskendär att av en

sådaniblir lägresysselsättningenmedförlönen enhöga attscher. Den
också priset påpåverkarlönekostnadenhögahögriskbransch. Den pro-

ofta före-arbetsskadordär äri miljöerproducerasProdukterdukten. som
kostnader.sinabärapå såfår sättkommande egna

löneskillna-medföravgifterenhetliga attmedarbetsskadeförsäkringEn
Sysselsätt-minskar.lâgriskbranscherochhögriskbranschermellanderna

överstigakommerarbetsskaderisken är attdärbranscher storiningen
riskfyllda miljöeriframställsprodukterpåPrisernivån.optimaladen som

kostnaderna.inte despeglarochför lågablirskaderisken sannadär är stor
effekterna påbliravgifterdifferentieradeperfektmed resurs-I systemett

arbetsskadeersättning.idesamma utanallokeringen systemettsom

fördelningssystemFond- eller

valet mellanfinansieringrubriken ärunderfallerfrågaYtterligare somen
vivadklargöramedbörjaLåt attfördelningssystem.ellerfond- ossett

utbetal-löpandeinnebärfördelningssystem attEttmed begreppen.menar
sådantavgifter. Ilöpandemedfinansieras ettförsäkringfrånningar en

förmånsbe-kanfördelningssystemfond. Ettingen varabehövssystem
efterlöneniavgiftsuttaget procentinnebär anpassasvilket avstämt, att

fastavgifterna liggerAlternativet ärersättningsnivåer. attförutbestämda
avgif-de totalaefterersättningarnanivå ochförutbestämdpå anpassasen
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I värld demografiska förändringarterna. utan och med nolltillväxten spe-
lar det ingen roll vilket alternativ väljer. Totala utbetalningar frånman
försäkringen då alltid totalamotsvaras avgifter.av

När vi i detta sammanhang talar fondsystem, inteett sådanom menas en
omfattande fond finns inom premiereservsystem. Ettett premiere-som

innebär människor årligenservsystem betalaratt avgift till försäk-en en
ring, exempelvis pensionsförsäkringen. De belopp betalas undersom
årens lopp förvaltas i fond till marknadsränta. När individen går ien pen-
sion betalas det ersättning från fonden.ut Konstruktionen med premie-ett

innebär människor inte kanreservsystem erhållaatt pensioner förrän man
under årantal betalat in premier.ett Istort renodlat premiereservsys-ett

blir det kapital fonden förvaltartem mycket Det inte aktuelltärsom stort.
införa premiereservsystem inom sjuk-att ett och arbetsskadeförsäkringen,

bland beroende på det skulle fiera decennierannat att byggata att ettupp
sådant system.

En möjlig konstruktion för finansiera försäkringaratt vid sjukdom och
skada, innehållerär mindre fondett system ändå isom en men som grun-
den fördelningssystem.är Storleken påett sådan fond betydligtär min-en
dre den fondän finns inom premiereservsystem.typen Fondensav ettsom
storlek kant några års utbetalningarmotsvara från försäkringen. Syftetex

fondenmed denär ska fungeraatt buffert mellan inbetaldasom en av-
gifter och utbetalningar från försäkringen. Ett exempel på sådan kon-en
struktion ATP-systemetär där AP-fonden fungerar buffert mellansom en
inbetalningar och utbetalningar.

Systemet med fond inom fördelningssystem har denett fördelenen att
kan hänsyn till demografiska förändringar.ta Antag utbetalningar-man att

i förtidspension förväntas mycket höga 10 år. I sådanna situa-vara om en
tion det rimligt höja avgifterna redan idag.att Fonden kommervore då
först under några år öka i storlek.att När sedan antalet förtidspensionärer
blir tillräckligt många kommer utbetalningarna från fonden överstigaatt
inbetalda avgifter, med följden fonden succesivt minskar.att På så kansätt
avgiftsuttag och ersättningar hållas på jämn nivå demografiskatrotsen
förändringar. I renodlat fördelningssystem finns inteett denna möjlighet
till utjämning avgiftsuttag mellan generationer. Ett med buf-av system en
fertfond kan förhindrasätt oönskade omfördelningarett att mellanvara
generationer.

fondsystemFör ska fungeraatt det viktigtett är fondens kapital inteatt
någonanvänds till försäkring eller till något ändamålannan denänannat

avsedd för. Detär kan lämpligt inrätta fond för varjeattvara en egen
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fonderna hariunderskotttillåterintedessutom manOmförsäkring. man
försäkringar.medsig autonomanärmar systemett mer

försäkringarskildaFinansiering genom

möjligtutsträckning ärså attigällabörprincip stor somEn allmän som
åskådliggöras medPrincipen kankostnader.sinaförsäkring bärvarje egna

förtidspensionsförsäk-ochsjuk-belastasIdagtrafikförsäkringen.hjälp av
Mantrafikskador. kanberorkostnaderdel deringen somstor avenav

inte bär allatrafikförsäkringeneftersomsubventionerasbilismenhävda att
optimalförhindrarförhållandeDettaorsakat.trafiken enkostnader som

med dettatillkomma rättaförmodellEnekonomin.i attresursfördelning
skickastrafikofferbehandlaförsjukvårdskostnader somattproblem, är att

trafikförsäkring. Resultatettecknarförsäkringsbolagtill deräkning somen
förlängningen ärhöjdes. Itrafikförsäkringenförpremiernabliskulle att

också sjuk-skulledärmedochnågotminskaskullebilismentroligtdet att
försäkring får bäravarjeAttminska.trafikskadorförvårdskostnaderna

tilluppstår incitamentdetfördelenockså denhar attkostnadersina egna
bilindustrin ochbådeförlönsamtblirDetåtgärder.förebyggande t merex

trafiksäkerheten.ökaföråtgärdervidta attförsäkringsbolagen att
arbetsskadeförsäkringen. DetliknandeförakanMan omett resonemang

i arbetetskadats ersättsförsjukvårdskostnader somvill personersäga att
på dettakostnadernafaktumdetEnbart attarbetsskadeförsäkringen.från
premierdifferentierademedhar systemettsynliggörs, oavsettsätt manom

arbetsorganisation.ocharbetsmiljöeffekterpositivahaej, kaneller

sjukdom ochvidförsäkringarförAdministrationsformer
skada

huvudsakli-skadorochsjukdomarvidförsäkringsskyddetSverige utgörsI
försäk-Dessaförtidspensionsförsäkringen.arbetsskade- ochsjuk-,avgen offentlig ad-inomförsäkringarskildaidag enadministrerasringar som

införa privatamöjligheterdiskutera atthärkommerViministration. att
skada. I dettaochsjukdomvidförsäkringaradministrationeniinslag av

försäk-skildaellerintegreradefråganocksåbehandlassammanhang om
ringar.

och skadasjukdomvidförsäkringsskyddetobligatoriskaallmännaDet
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kan delas i två delar. Den delen kan betraktasupp socialpoli-ena som en
tisk åtgärd och den andra delen kan betraktas försäkring isom en mer
ordets mening.rätta Individer grund medfödda skador ellersom av
sjukdomar eller andra skäl inte kunnat fövärvsarbeta i tillräckligav ut-
sträckning erhåller grundskydd från förtidspensionsförsäkringen.ett Denna
ersättning finansieras med allmänna skattemedel och kan karaktäriseras

socialpolitisk åtgärd. Ersättning till yrkesarbetandesom en vid inkomst-
bortfall på grund sjukdom eller skada kan däremot betraktasav som en
försäkring. Den följande diskussionen administrationsformer gällerom
endast försäkringsdelelen det allmänna ersättningssystem finns vidav som
sjukdom och skada.

Sjukpenningförsäkringen

För det skall meningsfulltatt diskutera möjligheter tillatt privatavara
inslag inom socialförsäkringen måste det finnas förutsättningar för konkur-

Privata försäkringsbolag på konkurrensutsattrens. marknad för sjuk-en
penningförsäkring kan konkurrera med rehabilitering, riskhantering och
förebyggande verksamhet

Oavsett administrationen privat ellerär offentlig har försäkringsgiva-om
möjlighet anlita professionellaatt rehabiliteringstjänster.ren externa Kon-

kurrens kan i sådana fall utgöras förmågan välja den effektivaattav mest
rehabiliteringsleverantören. Om privata försäkringsbolag skulle admini-

sjukpenningförsäkringenstrera uppstår emellertid problem beträffandeett
rehabiliteringsverksamheten. Sjukfrånvaro beror i många fall kom-en
bination medicinska, sociala och yrkesrelaterade orsaker. Privataav för-
säkringslösningar omfattar inte sociala problem. Det därför troligtär att
det skulle uppstå flera situationer där rehabiliteringsinsatser skulle vara
samhällsekonomiskt lönsamt företagsekonomiskt olönsamt.men

Frågan konkurrera med individuellaatt risker har behandlats iom av-
snittet differentierade avgifter. Slutsatsen från den diskussionenom attvar

differentierad premiesättning grundar sig på individuellaen risker intesom
kan drivas för långt inom sjukpenningförsäkringen. Därmed blir också
möjligheterna konkurrera med riskhanteringatt begränsade.

Försäkringsgivare på konkurrensutsatt marknad borgar fö: kostnads-en
medvetenhet. Inom offentligt monopol kan kostnadsmedvetenhetett skapas

dela verksamheten lokalaatt enheter. En välgenom fungerandeupp
kostnads- och resultatredovisning allmänheten har insyn bordesom
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kostnadsef-varandramedkonkurrerarlokala enheternade ommedföra att
resultat.fektiva

ad-privatinomrehabiliteringsinsatserfåmed förproblemet enAntag att
lösa.gårministration att

sjukpenningförsäk-administrationoffentligellerprivatmellan avValet
delsbästadministration är attvilkenså fallihandlar somringen, om

rehabilite-effektivaköpadelsocharbetetförebyggande attdethantera
självklartnågotinte hatordefrågaDenna svar.ringstjänster.

försäkringarövrigamedsamordnassjukpenningförsäkringendåbörHur
förtidspensionsförsäk-ocharbetsskade-Sjuk-,skadaochsjukdomvid

förmöjligtintedet ärsådant sätt ensamordnas attmåste ettringen
sjukpen-Antagpåkostnader attövervältraadministration annan.enatt

fortfaran-förtidspenionsförsäkringenmedanprivatiseras,ningförsäkringen
riskdetföreliggersituation storsådanIoffentligt. enadministrerasde en

Problem-stånd.tillkommerintefallensvårarederehabiliteringatt av
förtidspensions-tillsjukpenningförsäkringenfrånövervältrasskullefallen

sjukpen-därför mellanbehövsintegreringformNågonförsäkringen. av
förtidspensionsförsäkring.ochningförsäkring

kantilladministrationfrånövervältringseffekter annan,enförRisken en
sjukpenningförsäk-inomarbetsgivarperiodenhjälpmedbelysasockså av

sådantiuppkommaskaövervältringseffekter ett sys-inteFörringen. att
allaFörövervägas.arbetsgivarperioden attpålängdenmåste nogatem

rehabili-tillmöjlighetfåfall, skasvårainklusiveindivider,skadedrabbade
sådantveckor. I2-4överstiga ettarbetsgivarperioden sys-intebörtering

överförsäkringsgivareden tarrehabiliteringför somfaller ansvarettem
effek-bliskarehabiliteringenarbetsgivarperioden. För atteftersjukfallen

medförvilketsjukdomsfall, atttidigt iinsättas ettmåste insatsernativ
låtaalternativEtt ärlång. attförkan ar-inte görasarbetsgivarperioden

problemfalleninteFörrehabiliteringen.för attävenbetsgivarna ansvara
nâ-fåintedärmedochförtidspensionsförsäkringentillövervältrasskadå

bli mycketarbetsgivarperiodenmåsterehabilitering,tillmöjlighetgon
3-5 âr.exempelvislång,

arbetsskadeförsäkring,ochsjukpenningförsäkringmellanFörhållandet
kommerförsäkringar, attdessamellansamordningsformermöjligaoch

arbetsskadeförsäk-fråganbehandlaravsnitt där omi nästadiskuteras
administrationsform.ringens
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Arbetsskadeförsäkring

Lât först studera möjligheterna till privat administrationoss arbets-en av
skadeförsäkringen. Liksom i fallet med sjukpenningförsäkringen kan pri-

försäkringsbolag konkurreravata med rehabilitering, riskhantering och
förebyggande arbete.

Rehabilitering konkurrensmedel kan lämpligt inomsom vara mera ar-
betsskadeförsäkringen inomän sjukpenningförsäkringen eftersom det defi-
nitionsmässigt arbetetär är orsaken till skador inom denna försäkring.som
Vi har tidigare diskuterat det rimligtär med differentieradatt premie-en
sättning inom arbetsskadeförsäkringen. Premierna bör då baseras ar-
betsrelaterade risker. Detta innebär det finns för konkur-att ett utrymme

inom riskhanteringen.ävenrens
Hur kan då samordningen mellan arbetsskadeförsäkringen och sjuk- och

förtidspensionsförsäkringen utformas Arbetsskadeförsäkringen kan med
dagens regler betraktas tillägg till förtidspension,ett det villsom såga en
livränteförsäkring. Om vi denna utformningantar kommeratt även att
gälla i framtiden kan vi urskilja olika modeller. Det förstatre alternativet

arbetsskadeförsäkringenär administrerasatt helt i offentlig regi. Om sjuk-
och förtidspensionsförsälcringarna också offentliga finnsär det ingen möj-
lighet övervältra kostnader till någonatt administration. l den andraannan
modellen administreras arbetsskadeförsäkringen privata försäkrings-av
bolag, beslutet hurvida sjukdom eller olycksfallmen ska klassasetten

arbetsskada avgörs den offentliga sjukpenningförsäkringensom Detav
tredje alternativet innebär de privata försäkringsbolagenatt också fattar
beslut arbetsskada föreligger eller inte.om en

I modell där den offentliga sjukpenningförsäkringenen avgör tillrätten
arbetsskadeersättning kommer för rehabilitering också fallaansvaret påatt
sjukpenningförsäkringen. De privata försäkringsbolagen kan då konkurrera
med riskhantering och förebyggande åtgärder. l sådan modell sköteren
försäkringsbolagen kontaktytan arbetsgivarna medan sjukpenningför-mot
säkringen handhar kontaktytan de försäkrade.mot

Vid fullständig privatisering, de privatanär försäkringsbolagen också
tillavgör rätten arbetsskadeersättning, det viktigtär potentiella arbets-att

skadefall anmäls och hanteras sådana redan från början. Detta ärsom ett
måste för effektiva rehabiliteringsinsatseratt ska komma till stånd. För att
denna modell ska genomförbart alternativ måsteett emellertid fleravara
problem lösas. Eftersom endast viss alla anmälningar bevil-procenten av
jas arbetsskada finns det risk de fall bedöms hasom att lågen som en
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Reha-rehabilitering.någonfårintearbetsskadaklassassannolikhet att som
arbetsskadeutred-desstillstolarna attmellanhamnarbiliteringsansvaret

defi-arbetsskadabegreppetocksåmodell kräver attDennaklar.ningen är
finns detfallIsätt.och avgränsat annat endetaljeratmycketnieras ett

arbetsskadeer-nekasmotiveratobjektivtvad ärfallflera änrisk somatt
ochsjuk-tillövervåltraskostnaderblisåfalliskulle attResultatetsättning.

förtidspensionsförsäkringarna.
arbetsskadeförsäk-föradministrationsforrnvalettycksSammantaget av

försäk-privatadärochoffentligt systemetthelt systemmellanståring ett
därförebyggande arbetetdetochriskbedömning menförstårringsbolag

sjukpenningförsäkringen.arbetsskadeersättning avgörstill avrätten

försäkringPartsadministrerad

skadaochsjukdomvidförsäkringarför somadministrationsforrnprivatEn
administration ägs gemensamt ar-avtid ärpå somdiskuterats ensenare

hararbetsgivarenoch ettfackförbundenBådebetsmarknadens parter.
arbets-ochsjukfrånvaroförförsäkringsutgifteruppnå lägreintresse attav

förebyg-ochrehabiliteringhjälpmeddärförskulleBåda avskador. parter
möj-Modellenmål. ärarbeta gemensamt enåtgärder kunna mot ettgande

förtidspensionarbetsskadeersättning,tillbeslutanderättenlösninglig om
friståendenågon part.läggssjukersättning utoch

försäkringsersättningamaolikadetilluppstå rättenskulleProblem om
administrationEnadministrationen.partsägdadenskulle avgörasockså av

opartisk. Antagalltidintearbetsgivaren ärochfackförbundenägs avsom behovfinnsdet attettarbetsgivare avoch attfackförbund anserbådeatt
kansituationsådanIarbetsplats.vissarbetskraft enrationalisera en

vadutsträckning änförtidspensionerade i större sombliäldre enpersoner
deninte fåriskerarindivider attEnskildaskäl.sakligamotiveratär av till.berättigadede äromskolningrehabilitering ellertill sommöjlighet

tende-ekonomiskt,socialt ochdrabbasindivider kanenskildaFörutom att
admini-sådanionödigt högabliförsäkringskostnaderna enattocksårar

stration



122 Slutsatser och sammanfattning

Sambandet mellan socialförsäkring och arbetsmarknad

Sambandet mellan socialförsäkring och arbetsmarknad går i båda riktning-
Situationen på arbetsmarknadenarna. och arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der påverkar kostnaderna Åför socialförsäkringen. andra sidan påverkar
utformningen Socialförsäkringens villkor individersav möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden. Vi har också finansieringensett att avsocialförsäkringen kan påverka lönebildningen och sysselsättningen på
arbetsmarknaden. Låt börja med studera arbetsmarknadspolitikensattoss
effekter på utbetalningarna från socialförsäkringen. Härefter kommer vi att
diskutera möjligheter öka sysselsättningenatt förändringar i social-genom
försäkringarnas villkor och regler. Den följande diskussionen baseras i

utsträckning på erfarenheterstor från Danmark.
l Danmark infördes 1979 arbetsmarknadspolitisk åtgärden kallassomför efierlønsordning. Systemet innebär fylltatt 60 år ochpersoner som

varit medlemmar i arbetslöshetskassasom får möjligheten lämnaatt ar-betsmarknaden och erhålla efterløn. I första period uppgår ersättningenen
till belopp skulle ha frånsamma arbetslöshetsförsäkringensom getts omifråga varit arbetslös. Härefterpersonen fram till 67 års ålder, denärsomlagstadgade pensionsåldern i Danmark, utgår ersättning med 80 procent avarbetslöshetsersättningen. Att gå in i efterlønsordningen tillär skillnad
från förtidspension frivilligt val. Systemetett har inneburit den faktiskaatt
pensionsåldern i Danmark drastiskt sjunkit.

Syftet med efterlønsordningen är underlätta föratt människorunga att
komma in på arbetsmarknaden. Resultatet denna utbudsreduktion harav
emellertid inte blivit det önskade.

Åtgärden har inte påverkat den strukturella arbetslösheten. Det minskade
arbetsutbudet har medfört lönen stigit följdenatt med konkurrenskraf-att

urholkats. Dettaten har sedan i sin medförttur nedgång i sysselsätt-en
ningen. sysselsättningen fortsatte minska tills lönenatt återigen kommit på

nivå konkurrenskraftigär i förhållandeen som till utlandet. Antalet arbets-
lösa har på detta minskats,sätt arbetslöshetsprocenten denmen reduce-av
rade arbetskraften påär nivå tidigare. Efterlønsordningenssamma som
effekter på utbetalningarna från socialförsäkringssystemet har blivitsnarast

ökning eftersom åtgärden medförten färre antal människoratt ett försörjer
sig själva.

Socialkommisionen i Danmark lade år 1993 fram reformförslag förett
förtidspension. En de föreslagna åtgärderna syftar tillav få in männi-att
skor på arbetsmarknaden Åtgärdenskulle få förtidspension.som annars
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efter visitation fâr möjlighet söka arbe-människorinnebär dessa attatt --
för skulle väsentligt under-villkor. Lönen dessasärskildate personer

arbetsmarknaden. Lönen skulle dess-på den ordinarieminimilönenstiga
statliga medel. Enligt skul-finansieras medtill viss delutom prognoseren

förtidspensionärer med sjätte-minska antaletsådan åtgärd kunna enen
Åtgärden skulle haantal människormedfördel. ett stortatt som annars

Effekten blirförsörjer sig själva.delvisvarit passiva bidragstagare även
utfört eftersom priset hadeinte hade blivitblir utförtarbeteatt annarssom

också offentliga besparingar påmedför förslagetTroligenvarit för högt.
betraktaspå särskilda villkor kan dessutomAnställninglite längre sikt.

rehabilitering.form avsom en
syfte fâ in människori Danmark idiskuteratsförslagEtt attannat som

sjukersätt-arbetsgivarens för anställdaspå arbetsmarknaden, är att ansvar
förslaget subventioneraranställningstiden. Enligttillning kopplas staten en

betalar till med min-arbetsgivarensjukersättningdel den personersomav
två års anställ-medanställningstid. För ändre tvâ årsän personer mer

Syftet under-sjukersättningen.arbetsgivaren för hela ärningstid står att
tillbaka till arbets-långtidssjuka kommavaritlätta för attpersoner som

marknaden.
avseenden danska. Båda län-liknar i många denekonominDen svenska

högre vadlönenivân inte kansmå ekonomier där sättas änderna öppnaär
konkurrenskraft utlandet. Ar-bibehållenförenligt medär gentemotsom

efter under tjugo årsåreni Sverige har under debetslösheten attsenaste -
arbetslösheten.nivån den danskasigtid varit betydligt lägre närmat-
nya arbets-i Sverige debatt denDanmark finns detLiksom i omen

handlar främstDiskussionenhårda krav på arbetstagarna.marknadens om
sin kompetens,kontinuerligt uppgraderaindivider inte klararde attsom av

arbete, yrke ochgäller bytatillräckligt flexibla detinte närär attsom
individer slås frånförhindra dessaFrågan hur kanhemort. utattom man

likheterSverige i Danmark. Dessalika aktuell iarbetsmarknaden är som
innefattar socialförsäkring ochproblemområdeinnebär danskadetatt som

blir ocksåSverige. Därmed degiltighet förocksåarbetslöshet har stor
problem intressantatill med dessaför kommadanska metoderna rättaatt

för vidkommande.svenskt
socialförsäkringsambandet mellandiskussionenVi sammanfattakan om
leder till ökadehögre arbetslöshetenligt följande. Enoch arbetsmarknad

utformningenGenomför socialförsäkringssystemet.kostnader att anpassa
viss mån pâ-emellertid isocialförsäkringen kanoch reglerna inom man

social-åtgärder inomarbetskraften. På så kaniverka antalet sättpersoner
för-ersättningskostnadernade Ökadeförsäkrinssytemet motverka ettsom
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sämrat läge arbetsmarknaden medför. Anpassningen socialförsäk-av
ringen till den situationen på arbetsmarknaden bör intenya ske attgenom
i ökad utsträckning bevilja förtidspension eller något sätt sänkaannat
den faktiska pensionsåldern. Erfarenheterna från Danmark visar att ut-
budsreduktioner detta slag inte minskar den strukturellaav arbetslösheten.
Socialförsäkringen bör istället utformas så underlättar föratt man personer
med nedsatt arbetsförmåga eller varit långtidssjuka kommasom att
arbetsmarknaden. En ökad satsning på rehabilitering kan i detta samman-
hang betydelse. Menstor även flexibelvara av lönesättning kanen mer

nödvändigt.vara
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