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Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen
A2022/00855
SAMMANFATTNING

Regeringen föreslår att karenstiden i arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga den tid mellan att
individen anmäler sig som arbetslös till a-kassan till dess att ersättning börjar betalas ut, ska
kunna bestämmas mer flexibelt än vad som idag är fallet. I nu gällande regelverk är
karensdagarna sex till antalet medan det förslag som finns i Ds 2022:10 är att antalet
karensdagar ska vara högst sex till antalet och att regeringen med stöd av 8 kap. 7§ i
regeringsformen kunna meddela annan (kortare) längd på karenstiden, detta utan att behöva
stöd i Riksdagen. Vidare anser regeringen att Sverige behöver förhålla sig till den europeiska
balken om social trygghet där antalet karensdagar ska vara som mest sex till antalet.
KONJUNKTURINSTITUTETS KOMMENTARER

I förslaget ges regeringen en högre grad av flexibilitet att kunna ändra karenstiden i a-kassan
utan att behöva lagstifta om det. Kortare karenstid har dock inte någon större effekt på
enskilda ersättningstagares ekonomi. För en ersättningstid på 3–5 månader har ett par dagars
ytterligare ersättning endast en marginell effekt och kortare karenstid i en lågkonjunktur kan
svårligen fungera som en effektiv finanspolitisk stabiliseringsåtgärd. Då är konjunkturjusterad
nivå och längd på arbetslöshetsersättningen ett lämpligare alternativ. I stället kan förslaget
skapa osäkerhet i a-kassornas handläggning och riskera att öka genomströmningstiden, det
vill säga den tid det tar mellan att individen anmäler sig som arbetslös till dess att ersättning
betalas ut.
Ett tydligt motiv för denna förändring framgår inte i regeringens underlag. Dagens lagtext
innebär redan att Sverige uppfyller sitt åtagande gentemot den europeiska balken om social
trygghet i och med att antalet karensdagar är sex till antalet. Även om den offentligfinansiella effekten av regeringens förslag enligt Konjunkturinstitutets bedömning är liten så
påverkas statens budget varför detta bör behandlas av Riskdagen, exempelvis i en
ändringsbudget.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Jonas Kolsrud.
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