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Vilka förändringar kan
göras i finansieringen?

D

Reformer
för att öka
drivkrafterna
till arbete

en svenska välfärdsmodellen kräver ett
högt arbetskraftsdeltagande. Ett fortsatt högt arbetsutbud är avgörande för den framtida finansieringen av välfärdstjänsterna och för
möjligheten att upprätthålla generösa socialförsäkringssystem. Under 1990-talet och inledningen av 2000-talet har socialförsäkringarna reformerats flera gånger för att öka drivkrafterna till arbete och
för att möta utmaningarna med en åldrande befolkning. Den kanske mest genomgripande reformen är pensionsreformen i mitten av
1990-talet som syftade till att skapa ett finansiellt stabilt pensionssystem. Det reformerade systemet har tydliga drivkrafter till arbete genom en stark koppling mellan avgifterna till systemet och pensionens storlek. Pensionsrätter tjänas in så länge man arbetar och systemet uppmuntrar också till senare pensionering genom en direkt
koppling mellan pensionens nivå och livslängden.1 Pensionsåldern
är efter reformen flexibel: pension kan börja tas ut vid 61 år och det
finns ingen övre gräns för när man måste ta ut sin pension. Trots
1. Få studier har undersökt effekten av pensionsreformen på arbetade timmar.
Glans (2009) visar dock att reformen i viss mån bidragit till senare pensionering.
Studier från andra länder visar att en höjning av pensionsåldern leder till att den genomsnittliga faktiska pensionsåldern ökar med 20–50 procent av åldershöjningen
(Sjögren Lindquist, 2013).
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detta väljer de flesta att ta ut sin pension vid 65 år. Nyligen har Pensionsåldersutredningen (2013) föreslagit att höja åldersgränserna i
pensionssystemet för att få fler att arbeta längre. En viktig aspekt av
förslagen i utredningen är att påverka normerna för pensionering
och framför allt att luckra upp 65-årsnormen.
I en internationell jämförelse har Sverige ett högt arbetskraftsdeltagande bland äldre. Den genomsnittliga utträdesåldern var
63,4 år 2012. För män sjönk den successivt under 1970- och 1980-talen för att sedan öka under 1990-talet. För kvinnor har utträdesåldern ökat under perioden, delvis till följd av kvinnors ökade arbetskraftsdeltagande. Under de senaste åren har utträdesåldern
fortsatt att stiga, framför allt eftersom arbetskraftsdeltagandet ökat i
gruppen 65 år och äldre. Bland 60−64-åringarna har ökningen i arbetskraftsdeltagandet varit betydligt mindre. För att åstadkomma
fler arbetade timmar är också inträdet på arbetsmarknaden viktigt.
Inträdesåldern steg kontinuerligt under 1970- och 1980-talen men
ökade dramatiskt under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet och har därefter stabiliserats på en nivå runt 22 år – 2012 var inträdesåldern 22,7 år (Pensionsmyndigheten 2012)2. Sammantaget
innebär utvecklingen att arbetslivets längd hittills inte har ökat i
samma takt som medellivslängden.
Även sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen har reformerats i syfte att öka antalet arbetade timmar. I arbetslöshetsförsäkringen har bland annat ersättningen förändrats och kontrollinsatserna förstärkts. I sjukförsäkringen har tidsgränser och en bortre gräns för hur länge ersättningen kan betalas ut införts.3 Parallellt med förändringarna i sjuk- och arbetslöshetsersättningarna har
även ett jobbskatteavdrag införts för att öka arbetsutbudet.
Men det räcker inte med reformer i de allmänna systemen för
att stärka drivkrafterna till arbete. I tillägg till socialförsäkringarna

Äldre jobbar
längre i
Sverige

Arbetslivets
längd i otakt
med ökningen
i livslängd

2. Måttet på inträdesålder är den ålder när en individ stadigvarande arbetar
minst 20 timmar i veckan.
3. Se Skogman Thoursie (2012) för en genomgång av empiriska resultat av förändringar i sjuk- och arbetslöshetsersättningen.
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omfattas de allra flesta av avtalsförsäkringar som arbetsmarknadens
parter förhandlat om. Avtalsförsäkringarna betalar ett tillägg till de
allmänna försäkringarna och är särskilt viktiga eftersom de betalar
ersättning för inkomster över taken i socialförsäkringarna. Nivån i
de allmänna systemen tillsammans med avtalsförsäkringarna kan
ses som ett utryck för efterfrågan på försäkring. Drivkrafterna till arbete beror därför också på hur avtalsförsäkringarna är utformade
och hur de anpassar sig när de allmänna systemen förändras. Det
har till exempel förekommit att ersättningarna i avtalsförsäkringarna förbättrats för att kompensera för försämringar i de allmänna
systemen så att nettoeffekten för individen är oförändrad. I vissa av
avtalen på pensionsområdet finns dessutom fortfarande regler om
pensionsålder som motverkar drivkrafterna i det allmänna systemet
att arbeta längre.
Förbättrad hälsa och högre utbildningsnivåer ökar möjligheten
för fler att arbeta längre. Men det krävs också ett aktivt arbetsmiljöarbete och möjligheter till omställning för att det ska bli möjligt för
alla yrkesgrupper att arbeta längre och för att ett längre arbetsliv faktiskt ska komma till stånd. Slutsatsen blir att möjligheterna att stärka
drivkrafter till arbete genom fler reformer är begränsade.

Tydliggör skillnaden mellan skatter och avgifter
Att höja skatter för att finansiera välfärdens dilemma är problematiskt på grund av snedvridningseffekter. Däremot är det möjligt att
förändra vissa delar av skattesystemet eftersom skatters snedvridningseffekter kan påverkas av hur skatteintäkterna används eller av
en eventuell koppling mellan förmånen och betalningen av skatten eller avgiften. Det finns också utrymme att minska snedvridningseffekterna och bidra till stabilitet i skattebasen genom att ändra typen av skatter, till exempel har en fastighetsskatt bra egenskaper.
Framför allt handlar det om att skilja på avgifter och skatter.
En generell princip i den svenska modellen är att den finansieras
genom skatter. Tillgången till välfärdstjänster ska vara fri och lika
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för alla beroende på behov och inte av betalningsförmåga. Systemet har goda egenskaper som (om)fördelning och lika möjligheter.
Men systemet skapar incitmamentsproblem eftersom kopplingar
mellan skatten och tjänsten saknas, vilket ger upphov till snedvridningseffekter.
Avgifter har andra egenskaper. De skiljer sig från skatter eftersom de är betalning för en tjänst – en försäkring som individen avstått från i löneutrymmet. Om det inte hade funnits en allmän sjukförsäkring skulle individen ha behövt köpa en privat försäkring eller ha en egen buffert för att försäkra sig mot risken att bli sjuk. Att
arbetsgivaravgifterna betraktas som en del av löneutrymmet stöds
också av forskning som visar att effekterna av minskade arbetsgivaravgifter är små eftersom utrymmet som frigjorts återtas av arbetstagarna vid nästa löneförhandling (von Greiff, 2008).
Eftersom avgiften är en betalning för en tjänst finns en koppling
på individnivå mellan avgiften (finansieringen) och tjänsten eller
förmånen. Exempelvis ger avgiften till pensionssystemet (18,5 procent på inkomsten upp till taken) pensionsrätt i samma utsträckning som betalningen och tillgodoräknas därmed individen i sin
helhet. Kopplingen på individnivå innebär att snedvridningseffekterna minskar eftersom en högre avgift gynnar individen direkt.4
Socialförsäkringarna finansieras i dag via socialavgifter, till exempel sjukförsäkringsavgift och ålderspensionsavgift. Socialavgifterna är emellertid en blandning av skatter och avgifter. Anledningen är att socialavgifter betalas även på inkomster över inkomsttaket
på 7,5 pris- eller inkomstbasbeloppet utan att de avgifterna ger rätt
till förmåner i socialförsäkringarna och därför är att jämställa med
en skatt. I socialavgifterna ingår också den allmänna löneavgiften.
Det är en skatt och den har höjts i takt med att de andra delarna av

Snedvrid
ningseffekter
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4. Ett obligatoriskt system ger möjlighet att ha lika avgifter för alla och är därmed
en förutsättning för att unvika negativa fördelningseffekter. Ytterligare en aspekt av
avgiftsfinansering är att den är knuten till arbete och därmed utesluter individer utanför arbetsmarknaden. Det kan lösas genom att staten betalar avgifter för dem som
inte är sysselsatta (till exempel sjuka och föräldralediga i pensionssystemet) och att
det finns ett skattefinansierat grundskydd.
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socialavgifterna har sänkts så att de totala socialavgifterna är relativt
konstanta. Skatteverket beräknar att skatteinnehållet i socialavgifterna är runt 60 procent (Skatteverket, 2012). Det betyder att en stor
del av avgifterna till socialförsäkringarna inte ger motsvarande förmåner och därmed bidrar till snedvridningseffekterna.
Blandningen av skatt och avgift gör sambandet mellan finansiering (socialavgift) och socialförsäkringsförmån otydligt. Nivån på
socialavgifterna har en svag koppling till utgifterna för socialförsäkringarna. Den enda avgift som har en tydlig koppling mellan avgift
och förmån är ålderspensionsavgiften.5 Sjukförsäkringsavgiften
har lite samband med utgifterna i försäkringen och när sjukförsäkringsavgiften har sänkts har det inte inneburit lägre socialavgifter.

Självständiga socialförsäkringar

Gör försäk
ringarna
autonoma
från stats
budgeten

Välfärdstjänsterna och socialförsäkringarna är i grunden av olika karaktär och en förbättrad finansiering av socialförsäkringarna
ger ökat utrymme för att finansiera välfärdstjänsterna. Detta skulle
kunna uppnås genom att graden av försäkring i socialförsäkringarna ökas och det tydliggörs att de finansieras av avgifter, men framför
allt uppnås det genom att försäkringarna görs autonoma från statsbudgeten. I en autonom försäkring krävs balans mellan utgifter och
intäkter. En kostnadsökning, till exempel större utnyttjande av försäkringen, måste hanteras inom försäkringen och skattemedel behöver inte tas från annan verksamhet som vård och omsorg för att finansiera ökade utgifter. Genom att frikoppla socialförsäkringarna
från statsbudgeten skulle andra välfärdstjänster kunna lämnas opåverkade av utvecklingen av socialförsäkringarna. Det finns därför
också skäl att undersöka om några områden inom välfärdstjänsterna skulle tjäna på att utformas som försäkringar.

5. För att minska skattekilar måste avgiften vara öronmärkt på individnivå som i
ett fonderat system.
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H ur fun g erar f ö rsäkrin g ar ?

A

lla löper risk att drabbas av oförutsedda händelser under sitt liv:
arbetslöshet, sjukdom, funktionshinder eller skada. Arbetsförmågan avtar med åldern, men ingen vet hur
långt livet blir. I avsaknad av allmänna försäkringar skulle individer behöva försäkra
sig på egen hand, exempelvis genom att
spara ihop en buffert. Välfärdsvinsterna
av gemensamma lösningar är uppenbara
eftersom riskerna kan spridas på ett större
kollektiv. En försäkring kännetecknas av
att den hanterar och delar risk i en grupp
av individer. För att en försäkring ska vara
möjlig och välfungerande måste vissa villkor vara uppfyllda (Barr, 2012):
¶¶ Risken ska vara individuell och inte
en allmän chock som drabbar alla.
¶¶ Det ska vara möjligt att uppskatta sannolikheten för att den oförutsedda
händelse som försäkringen gäller inträffar. Ibland är det svårt, om det rör
sig om händelser som inträffar mycket sällan, är komplexa eller pågår under en lång tidsperiod.
¶¶ Köpare och säljare av försäkringen måste ha samma information. Villkoret är
svårt att uppfylla och asymmetrisk information skapar ytterligare två problem som en försäkringsgivare måste ta
hänsyn till: moturval och moral hazard.
¶¶ Det måste vara möjligt för försäkringsbolaget att observera att skadan har inträffat till låg kostnad.

Moturval uppstår när en individ kan dölja sin risk så att den som tillhandahåller försäkringen inte känner till den. Om
försäkringen är frivillig kommer det endast att vara lönsamt att söka sig till försäkringen om ens risk är så hög att det
förväntade värdet av att vara försäkrad
överstiger premiebetalningen. Eftersom
försäkringsgivaren har ofullständig information kommer premierna att sättas utifrån ett sådant beteende. Om problemen
med ofullständig information är för stora kan det innebära att en försäkringslösning inte kommer till stånd.
Moral hazard uppstår när individen
genom sitt beteende kan påverka utfallet i försäkringen utan att försäkringsgivaren känner till det (både genom att påverka sannolikheten för att skadan ska inträffa men också genom att påverka konsekvensen om skadan sker). För att ge ett
exempel: om en individ med bilförsäkring struntar i att underhålla sin bil ökar
risken för en olycka. Eftersom det är svårt
för försäkringsgivaren att kontrollera
vem som inte underhåller sin bil får alla
försäkringstagare genom premien vara
med och betala för att vissa inte kommer
att underhålla sina bilar. Den enskildas
vinst av att underhålla bilen minskar därmed och fler kommer att strunta i underhållet med fler olyckor som följd. Moral
hazard kan också uppstå i försäkringar
där försäkringsgivaren betalar hela kostForts.
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naden, till exempel i sjukvårdsförsäkringar – där både läkaren och patienten
kan bete sig på ett sätt som leder till överkonsumtion av sjukvård.
Moral hazard hanteras vanligtvis genom kontroller och självrisk. I försäkringar som ersätter inkomstbortfall (sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring)
innebär det att ersättningen inte kan
vara 100 procent eftersom en för hög ersättning skulle leda till överutnyttjande.
Kravet på självrisk måste balanseras mot
kravet på en tillräckligt hög ersättning av
förlorad inkomst för att försäkringen ska
betraktas som bra. För att undvika överutnyttjande blir bedömningen av vem
som har rätt till ersättning central, liksom att försäkringen bara används till det
den är avsedd för. Ett tydligt exempel på
när detta inte fungerade är sjukförsäkringen under 1990-talet och början av
2000-talet då variationen i sjukskrivningarna var betydligt större än vad som kunde förväntas baserat på sjuklighet (Socialförsäkringsutredningen, 2007).
Premierna i en försäkring relateras
alltså till individens förlust vid en skada.
De samlade premierna i en försäkring
ska motsvara de samlade ersättningarna
och över tid måste försäkringen vara ekonomiskt självbärande. En annan aspekt
rör individens premie: ska den bestämmas utifrån den individuella sannolikheten för att en skada ska inträffa eller ska

premierna vara enhetliga för alla oavsett
risk? Detta hänger samman med om försäkringen är frivillig eller obligatorisk.
I frivilliga försäkringar avspeglas den
individuella risken i premien. Med
asymmetrisk information kan moturvalen innebära att premierna blir så höga
att nyttan av att vara försäkrad överstiger kostnaderna för många som då avstår
från att försäkra sig. I ett frivilligt system
kan individer låta bli att köpa försäkringar för att de inte tror att något ska hända
dem, de bortser från risken att bli långvarigt sjuk eller skjuter beslutet att börja spara till pensionen på framtiden. En
annan anledning till att inte köpa en försäkring om den är frivillig kan vara att individer räknar med att samhället ändå
kommer att ta hand om dem genom olika skattefinansierade bidrag, om de exempelvis skulle bli fattiga på sin ålderdom. Genom att göra försäkringen obligatorisk hanteras de problem som kan
uppstå i en frivillig försäkring genom att
alla omfattas och att riskerna sprids i hela
befolkningen. En obligatorisk försäkring gör det också möjligt med enhetliga
premier. En obligatorisk försäkring kan
dessutom omfatta risker som inte skulle vara försäkringsbara i en privat försäkring, vid exempelvis genetiskt förutsägbar sjuklighet. Ett annat exempel är när
många blir arbetslösa samtidigt under en
lågkonjunktur.
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Värdet av en försäkring
De risker som socialförsäkringarna omfattar – sjukdom, arbetslöshet och ålderdom – har de egenskaper som gör försäkringslösningar lämpliga.6 Pensionen innehåller både försäkring och sparande:
den är livslång och försäkrar ett (icke förväntat) långt liv, men i takt
med att den förväntade livslängden efter pensionering ökar, ökar
också inslaget av sparande. Värdet av försäkringen för en individ är
den ersättning som utbetalas om något skulle inträffa, men värdet
är lika mycket vetskapen om att vara försäkrad om något skulle inträffa. Försäkringen gäller när man betalar premien. I försäkringen
finns ett egenintresse som saknas för bidrag och andra välfärdstjänster. Premien är därför att betrakta som en avgift för en tjänst och inte
en skatt. Individen avstår en del av sitt löneutrymme för att försäkra
sig. Just kopplingen mellan avgift eller premie och förmånen innebär en avsevärd skillnad från skattefinansierade välfärdstjänster och
bidrag som saknar denna koppling.
Kopplingen mellan avgifter och förmåner betyder också att de
som omfattas av försäkringen å ena sidan är intresserade av en så
bra försäkring som möjligt men å andra sidan inte vill betala mer
än nödvändigt för den. För att denna mekanism ska fungera krävs
att socialförsäkringarna görs självständiga med öronmärkta premier, och med öronmärkning på individnivå minskar snedvridningseffekterna. Försäkringen ska vara ekonomiskt självbärande och avgifterna är den enda intäktskällan. 7 Detta skapar drivkrafter till att
vårda försäkringen och hålla premierna så låga som möjligt eftersom ingen annan betalar.
En minskning av det offentliga åtagandet för socialförsäkringarna för att finansiera verksamheter som skola, vård och omsorg skul-

Premien är en
avgift, inte en
skatt

6. Föräldraförsäkringen är trots sitt namn ingen försäkring – eftersom »risken«
för graviditet ligger i individens kontroll, det saknas riskmoment.
7. Ett problem med att skapa en obligatorisk och autonom arbetslöshetsförsäkring där premierna ska täcka utgifterna är att utbetalningarna är som störst när arbetslösheten är som störst. En självständig försäkring skulle behöva bygga upp en
buffert för att hantera detta. Å andra sidan skulle en försäkring med den utformningen kunna fungera som en stabilisator eftersom buffertar måste byggas upp i goda tider för att finansiera arbetslöshetsersättningen i dåliga tider.
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le innebära att avtalsförsäkringar och privata lösningar ökar i omfattning. Att en allt mindre del av inkomsten täcks av de allmänna
försäkringarna betyder att försäkringsmässigheten minskar och de
allmänna försäkringarna utvecklas mer mot ett grundtrygghetssy
stem. Både i sjukförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen har
ersättningsnivåerna sjunkit i förhållande till inkomsten (Socialförsäkringsutredningen, 2012). Om utvecklingen skulle fortsätta blir
resultatet ett socialförsäkringssystem som består av ett grundskydd
kompletterat med avtalsförsäkringar och privata försäkringar. Utvecklingen skulle minska omfördelningen för en person över livscykeln och öka omfördelningen mellan personer med olika resurser. Det starka stödet för de allmänna försäkringarna beror på att de
omfattar alla och att de ger ersättning i förhållande till inkomst. Om
socialförsäkringen utvecklas mot ett grundtrygghetssystem är det
en utvecklig mot ett helt annat system och riskerar att betalningsviljan och stödet för allmänna försäkringar urholkas.
Genom att förstärka de försäkringsmässiga egenskaperna i
socialförsäkringen kan betalningsviljan i stället stärkas och skapa
drivkrafter för att försäkringen används så som det är tänkt och så
effektivt som möjligt. Det kräver också att individen känner till vilka
avgifter som betalats in och vilka rättigheter det motsvarar och att
detta anges exempelvis på lönebeskedet. I dag syns inte individens
inbetalningar till socialförsäkringarna och avtalsförsäkringarna
någonstans.
Sammantaget kan en självständig försäkring bidra till ett minskat utnyttjande som därigenom frigör resurser. Villkoren i försäkringen blir tydliga – premien används endast till försäkringen och
ingenting annat, och premien är ett krav för att omfattas. För att vara
försäkrad måste premien betalas; om man vill att de som inte arbetar är försäkrade måste deras premier betalas; av andra försäkrade
eller av staten.8
De egenskaperna bidrar till att göra socialförsäkringsavgiften in8. I pensionssystemet betalas avgifter på alla inkomster som är pensionsgrundande.
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dividuell snarare än en skatt bland andra. Ett exempel på hur det
kan fungera är det reformerade pensionssystemet. I pensionssystemet har försäkringsmässigheten behållits och förstärkts genom
pensionsreformen. Inbetalda avgifter bestämmer framtida pensioner och taket för intjänande av pensionsrätter följer inkomstutvecklingen. Avgifterna har en tydlig koppling till pensionsförmånen och används endast till pensionsutbetalningar. Underskott
som uppstår i systemet hanteras genom den automatiska balanseringen där uppräkningen av pensioner minskar till dess att systemet
är i balans igen.

Pensions
systemet en
förebild

Ytterligare försäkringslösningar
Försäkringslösningar har således bra egenskaper som kan utnyttjas
för att underlätta välfärdens finansiering. Att öka försäkringsmässigheten innebär att socialförsäkringarna kan frikopplas från statsbudgeten och att andra välfärdstjänster skulle lämnas opåverkade av utvecklingen av socialförsäkringarna. Frågan är om det finns ytterligare områden som skulle lämpa sig för försäkring.
Ett sådant område är äldreomsorgen. Äldreomsorgen hanteras
i dag av kommunerna och finansieras med skattemedel. Den
kostade 2012 cirka 100 miljarder kronor. De senaste uppgifterna om
nyttjande kommer från 2009 och visar att cirka 300 000 personer
över 65 år (av 1,8 miljoner) utnyttjade hemtjänst eller någon annan
form av äldreomsorg. Mellan 2000 och 2009 har andelen med
hemtjänst eller äldreomsorg varit i stort sett konstant – andelen med
hemtjänst har ökat ungefär lika mycket som andelen i äldreboende
har minskat. Kostnaderna i fasta priser har under samma period
minskat med 6 procent (Szebehly, 2011).
Sedan 1991 är det möjligt för kommunerna att separera beställar- och leverantörrollerna och låta privata aktörer ta över utförandet av tjänsterna. Oavsett om tjänsterna utförs i kommunal eller privat regi kommer behoven av äldreomsorg att öka i framtiden. Av de
barn som föds i dag kommer två tredjedelar av flickorna och nästan
sex av tio pojkar leva minst 90 år enligt beräkningar från scb.

Äldreomsor
gen lämplig
för försäkrings
lösningar

Vi blir allt
äldre
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Bättre med en
obligatorisk
försäkring

Även med förbättrad hälsa löper de allra äldsta en ökad risk för
sjukdom och behov av vård. Hur mycket och hur länge kommer att
variera och bero på hälsoutvecklingen och den medicinska utvecklingen. Efterfrågan på äldreomsorg uttrycks också återkommande i
rapporter i medierna där äldre vittnar om att de inte får den hjälp de
vill ha genom att de nekas plats på äldreboende.
Ett minskat offentligt åtagande för äldreomsorgen skulle lägga
ett ökat ansvar på barn och andra familjemedlemmar att ta hand
om sina äldre, eller leda till att man använder sig av privata försäkringslösningar. Utfallet skulle inte längre vara omsorg lika för alla
utan röra sig mot en modell där staten skulle stå för ett grundskydd
och tillgången på äldreomsorg skulle differentieras efter inkomst.
Som unga har vi dessutom begränsad möjlighet att bedöma våra
behov av omsorg som gamla. Risken är att många skulle avstå från
att köpa försäkringar och det är osäkert om en väl fungerande försäkringsmarknad skulle komma till stånd. Ett exempel på en sådan
situation är marknaden för äldreomsorg i usa (Brown och Finkelstein, 2011). Om äldreomsorgen ska organiseras som en försäkring
visar erfarenheterna från usa att en privat försäkringslösning är förknippad med problem.
En offentlig och obligatorisk äldreomsorgsförsäkring skulle flytta ansvaret från kommunerna till en statlig försäkring. Försäkringen skulle vara autonom och finansieras genom öronmärkta avgifter på inkomster, likt avgifterna i pensionssystemet. I dag gör kommunerna en biståndsbedömning för att avgöra den äldres behov av
omsorg, med en försäkring blir det den statliga försäkringen som får
göra en individuell bedömning av behov och pröva rätten till ersättning. Eftersom försäkringen är självständig är kopplingen mellan
tjänster som ersätts av försäkringen och avgiftens nivå tydlig. Om efterfrågan på mer och bättre äldreomsorg ökar, eller om behovsprövningen bedöms som alltför restriktiv, kan en diskussion om förbättringar föras med en tydlig koppling till vad det innebär i ökade avgifter. Eftersom försäkringen är nationell ger den likvärdig äldreomsorg i hela landet och skulle också kunna bidra till att minska pro-
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Ä ldre o ms o r g sf ö rsäkrin g –
internati o nella erfarenheter

N

ågra få länder har infört äldre
omsorgsförsäkringar, bland
dem Japan och Tyskland. I
Tyskland infördes en obligatorisk äldreomsorgsförsäkring 1994 som tillhandahålls i privat regi. Försäkringen finansieras med en ytterligare öronmärkt socialförsäkringsavgift (ursprungligen 1,95 procent av inkomsten). Förmånen regleras
av lag och bestäms utifrån behov. Utbetalningen har tre delar: vård i hemmet,
kontantersättning för att köpa egen vård
i hemmet och vård på boende. Förmånen har ett tak och för vissa tjänster måste den försäkrade betala ytterligare avgifter. Avgiften är inkomstrelaterad men
inte riskdifferentierad och försäkringen
bygger på pay-as-you-go-principen, det
vill säga inbetalda avgifter fonderas inte
utan används för att betala förmåner till
nuvarande förmånstagare. Försäkringen
är autonom och kostnaderna finansieras med summan av inbetalda avgifter.
Olika äldreomsorgsfonder administrerar försäkringen och fonderna är ansvariga för kontrakt med utförare, för egenavgifter och kontantersättningar, men
premier och förmåner är identiska mellan fonderna. Vården tillhandahålls av
offentliga och privata aktörer (med och

utan vinstintresse). Försäkringen fasades
in gradvis och antalet förmånstagare har
ökat stadigt i takt med den åldrande befolkningen.
I Japan infördes en allmän omsorgsförsäkring år 2000 för att minska familjens vårdansvar och för att separera finansieringen för äldreomsorgen från
sjukvårdskostnaderna. Försäkringen är
obligatorisk för alla som är 40 år och äldre och kommunerna står som försäkringsgivare. Försäkringen finansieras till
hälften av försäkringsavgifterna som är
relaterade till inkomst, och till hälften av
stat och kommun. För att bedöma vårdbehovet används ett nationellt standardiserat bedömningsinstrument. Individen
betalar en serviceavgift på 10 procent av
den bestämda vårdersättningen när de
får del av omsorgstjänsterna.
Det japanska exemplet är en kombination av ett skattefinansierat system och
en försäkring medan den tyska försäkringen är utformad efter försäkringsmässiga principer. I Tyskland innebar äldreomsorgsförsäkringen att äldreomsorg
blev en del av det sociala skyddsnätet och
att familjen inte längre på egen hand
måste ta hand om sina äldre. (I Tyskland
har barn ansvar för sina föräldrar när de

Forts.
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blir gamla.) Alla får en likvärdig vård och
försäkringslösningen har fått upp frågan
om kvaliteten i vården på den politiska agendan. En utvärdering visar också
att kvaliteten har förbättrats (Rothgang,
2010). Dock har kritik framförts att allas behov inte täcks av försäkringen och
redan från start har det diskuterats vilka tjänster som ska ingå. En svaghet med
den tyska försäkringen är att förmånerna
inte justerats fullt ut för att ta hänsyn till
inflation. Värdet har urholkats och som
en konsekvens har individer fått betala
höga egenavgifter. Men det kanske största problemet är att försäkringen inte har
varit finansiellt stabil. Avgifterna har tagits ut på en begränsad inkomstbas som

har ökat i långsammare takt än utgifterna och försäkringen har gått med underskott. En reform genomfördes 2008,
framför allt för att förbättra kvaliteten i
omsorgen, men också för att höja nivån
på förmånerna och förbättra finansieringen. Reformen lyckades framför allt
med att genomföra kvalitetsförbättringar men det återstår problem med finansieringen. Avgifterna höjdes med 0,25
procent men den partiella fondering
som beslutats för att skapa en demografisk buffert har inte införts. Det tyska exemplet visar att en försäkringslösning har
positiva effekter, men att finansieringen
måste utformas så att försäkringen är finansiellt stabil.

blemen med att tillhandahålla äldreomsorg i kommuner med skev
befolkningsstruktur, se ruta »Äldreomsorgsförsäkring« för en diskussion om internationella erfarenheter.

***
Skilj finansie
ringen för väl
färdstjänster
och social
försäkringar

Vår rekommendation är att skilja finansieringen för välfärdstjänsterna och socialförsäkringarna. Genom att göra sjukförsäkringen
autonom måste kostnaderna för transfereringarna hanteras inom
försäkringen. Det innebär att socialförsäkringarna frikopplas från
statsbudgeten och därmed skulle andra välfärdstjänster kunna
lämnas opåverkade av utvecklingen i socialförsäkringarna. Försäk100
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ringslösningar har bra egenskaper som kan utnyttjas för att underlätta välfärdens finansiering och vi föreslår en utvärdering av and
ra områden som kan vara lämpliga för föräkringslösningar, i första
hand äldreomsorgen.
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