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SNS Konjunkturråd: Försäkringar lösning på 
välfärdsstatens utmaningar 
 
Sverige står inför betydande utmaningar att finansiera den omfattning och 
kvalitet på vård, skola och omsorg som medborgarna förväntar sig. I SNS 
Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? presenterar en grupp 
forskare en meny av möjliga åtgärder för att möta utmaningarna. Fristående, men 
allmänna och obligatoriska försäkringar, är ett av de möjliga reformspår som 
diskuteras i rapporten.  
 
I takt med att ekonomin växer kommer svenskarna att efterfråga en höjd standard 
på välfärdstjänsterna. Samtidigt är det betydligt svårare att öka produktiviteten i 
dessa verksamheter än det är i de varuproducerande delarna av ekonomin. Detta 
kräver att Sverige prövar nya modeller, både för välfärdens finansiering och för 
uppföljning av kvalitet och produktivitet i välfärdssektorn.  
 

Så möter Sverige utmaningarna 
SNS Konjunkturrådsrapport 2014 presenteras följande meny av möjliga 
reformområden och åtgärder:  
 

• Stärk försäkringsmässigheten i socialförsäkringarna. 
Socialförsäkringarna, i första hand sjukförsäkringen, bör lyftas ut från 
statsbudgeten, göras självständiga och utformas enligt försäkringsmässiga 
principer med en stark koppling mellan inbetalningar och förmåner. Det 
gör det möjligt att höja ersättningsnivåerna i takt med den allmänna 
inkomstutvecklingen. Samtidigt undviks de samhällsekonomiskt skadliga 
effekterna som skattehöjningar har. 

 
• Identifiera möjligheter att införa försäkringslösningar på andra områden. 

Försäkringar kan också användas för att finansiera välfärdstjänster. En 
möjlighet är att införa en obligatorisk äldreomsorgsförsäkring, vilket redan 
prövats i Tyskland. 
 

• Ett mer inkluderande arbetsliv. När vi lever längre måste vi också arbeta 
längre. Sverige har genomfört en rad reformer för att göra det mer 
lönsamt att senarelägga pensionen, framför allt pensionsreformen. Men 
det är också nödvändigt att anpassa arbetslivet så att det verkligen blir 
möjligt för äldre att öka sitt arbetsutbud.  

 
• Utmana utförarna av välfärdstjänsterna. Oavsett om tjänsterna 

produceras i privat eller offentlig regi måste utföraren utmanas vad gäller 
kostnadseffektivitet, kvalitet och innovationer. För att detta ska komma till 
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stånd krävs att det finns en systematisk utvärdering enligt tydliga kriterier 
för kvalitet och effektivitet.  

Det är bråttom! 
- Vår slutsats är att det med rätt politik är möjligt att behålla en 

välfärdsmodell där välfärdstjänster och trygghetssystem är tillgängliga för 
alla och kollektivt finansierade. Men arbetet med att lösa välfärdsstatens 
långsiktiga finansieringsutmaningar måste påbörja omedelbart eftersom 
de åtgärder vi föreslår tar tid att genomföra, säger Annika Sundén. 

 

SNS Konjunkturråd består 2014 av 
Annika Sundén, docent i nationalekonomi verksam vid Pensionsmyndigheten, 
Torben M Andersen, professor i nationalekonomi, Århus universitet samt Jesper 
Roine, docent i nationalekonomi, SITE, Handelshögskolan i Stockholm. 
 

Frågor 
Annika Sundén, annika.sunden@pensionsmyndigheten.se eller 070-211 93 88 
Camilo von Greiff, forskningsledare för SNS Konjunkturråd, 
camilo.vongreiff@sns.se eller mobil 070 146 10 81 
 

Recensionsexemplar och övriga pressfrågor 
Nina Bruce, pressansvarig, nina.bruce@sns.se eller 08-507 025 74  
 

2 

mailto:annika.sunden@pensionsmyndigheten.se
mailto:camilo.vongreiff@sns.se
mailto:nina.bruce@sns.se

	SNS Konjunkturråd: Försäkringar lösning på välfärdsstatens utmaningar
	Så möter Sverige utmaningarna
	Det är bråttom!
	SNS Konjunkturråd består 2014 av
	Frågor
	Recensionsexemplar och övriga pressfrågor


