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Alternativ i välfärdspolitiken 

• Befolkningens stigande medelålder och internationaliseringen av 
ekonomin kommer på trettio års sikt att utsätta den offentliga 
sektorn för stora finansiella påfrestningar. Med oförändrad poli-
tik kommer budgetbalansen att försämras med mellan 6 och 10 
procent av BNP, eller med mellan 130 och 220 miljarder kronor 
med dagens nivåer.

• Det går att med olika motåtgärder möta dessa påfrestningar så 
att skattekvoten hålls i närheten av 50 procent av BNP, dvs. på 
dagens nivå eller något lägre.

• Om inga motåtgärder vidtas, kommer skattekvoten att stiga. Det 
leder med stor sannolikhet till en lägre arbetsvolym i en situation 
då arbetsutbudet snarast behöver öka. Det finns en viss risk för 
att det inte kommer att gå att få den offentliga sektorns inkom-
ster att räcka till för att täcka utgifterna.

Detta är huvudslutsatserna från ett flerårigt forskningsprojekt i SNS 
regi om den offentliga sektorn, som redovisas i rapporten Alternativ 
i välfärdspolitiken. Projektet har engagerat ett drygt tjugotal svenska 
och utländska forskare.

Den grundläggande frågan i boken är om välfärdsstatens mål kan 
uppnås mer effektivt än för närvarande, samtidigt som en anpass-
ning till internationalisering och demografiska förändringar sker. 
Enligt författarnas uppfattning står inte välfärdsstaten inför någon 
akut kris som kräver abrupta förändringar av politiken, men proble-
men är tillräckligt allvarliga för att motivera en omprövning av 
viktiga delar. 

Fem problem

Forskargruppen identifierar fem huvudproblem för den offentliga 
sektorn på några decenniers sikt: demografiska förändringar, inter-
nationalisering, välfärdsstatens kostnader, Baumols sjukdom och 
värderingsförändringar. 

Demografiska förändringar
Demografiska förändringar har effekter på de offentliga finanserna 
på flera olika sätt. När de äldre blir fler, ökar utgifterna för hälso- 
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och sjukvård och äldreomsorg. Effekten på transfereringarna (fram-
för allt pensioner) blir betydande. Den svenska pensionsreformen 
avsåg att minska risken för framtida finansiella obalanser, men sta-
tens garanti för en basnivå på pensionen kan komma att bli betung-
ande. De offentliga finanserna påverkas också indirekt, eftersom 
antalet personer i olika åldrar påverkar produktivitet, sparande och 
inflation. Nettoeffekten på den offentliga sektorns ekonomi är posi-
tiv fram till omkring 2010, men några decennier senare är den 
negativ, dvs. den offentliga sektorns finanser försämras kraftigt. 

Internationalisering 
Internationaliseringen förändrar ekonomin ett genomgripande sätt. 
Den har pågått under lång tid men intensifierats under senare år 
beroende på både teknisk förändring och politiska beslut. Inter-
nationaliseringen gör det svårare att upprätthålla en omfattande, 
skattefinansierad välfärdsstat. Inkomstsidan hotas av både skatteba-
sers rörlighet och beskattningens snedvridande effekter. Modellen är 
sårbar för migration, eftersom den bygger på riskfördelning mellan 
generationerna. Migrationen från de skandinaviska länderna ligger 
för närvarande inte på en sådan nivå att den utgör ett hot men kan 
naturligtvis komma att öka framgent. Även om en majoritet av 
emigranter återvänder inom tio år kan det bli ett finansiellt problem 
att vissa grupper tillbringar en period utomlands då de normalt är 
nettobidragsgivare till den offentliga sektorn. En central faktor är 
arbetsmarknaden. Teknisk förändring tenderar att gynna utbildade 
grupper. Förlorade skatteintäkter beroende på ökad rörlighet hos 
skattebaserna och andra förändringar är svåra att uppskatta. Fors-
karna bedömer bortfallet till minst 1 procent av BNP, kanske så 
mycket som 3,5 procent under ogynnsamma förhållanden. 

Välfärdsstatens kostnader
Ett fjärde problem är välfärdsstatens kostnader. Välfärdsstatens för-
delar är många, men de måste avvägas mot andra nyttigheter som 
man tvingas avstå från. Välfärdsstatens kostnader kan grovt sorteras 
i tre kategorier – administrativa kostnader, läckage och incitaments-
relaterade kostnader. De administrativa är lättast att mäta. De 
uppgår normalt till några procent av de överförda beloppen inom 
socialförsäkringssystemen, i några länder mer. Exempelvis har Aus-
tralien och Sverige ungefär samma relativa kostnad för sin adminis-
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tration, men eftersom Australien har väsentligt lägre utgifter än 
Sverige, blir kostnaderna i absoluta tal också väsentligt lägre. 

Läckageproblem (eller dödviktskostnader) uppkommer av att det 
är svårt att överföra transfereringar eller subventioner med full 
träffsäkerhet. Subventioner till varor eller tjänster inom sjukvården 
påverkar priserna inom sektorn så att en del av subventionerna 
hamnar hos producenterna. På samma sätt kommer transfereringar 
ibland icke avsedda mottagare till godo. Läckagekostnader är svå-
rare att uppskatta än administrativa kostnader; studier som gjorts av 
olika delsektorer tyder på att de är kanske 10 gånger större. 

Incitamentsrelaterade kostnader är de viktigaste och samtidigt de 
som är svårast att uppskatta. De uppkommer genom att subven-
tioner, transfereringar och skatter påverkar människors beteende. 
En tjänst som subventioneras efterfrågas mer; hur mycket beror 
på omständigheterna. Socialförsäkringar påverkar valet mellan att 
arbeta och att inte arbeta på alla tidshorisonter, från enskilda dagar 
upp till hela livscykeln. Sjukförmånen kommer att påverka det 
dagliga valet mellan arbete och sjukskrivning beroende på ersätt-
ningsnivå, antal karensdagar, krav på sjukintyg m.m. Arbetslöshets-
försäkringen påverkar intresset för att byta sysselsättning, viljan 
att pendla och intensiteten i arbetssökandet. Pensionsförmånen har 
visat sig påverka valet av tidpunkt för pensionering. Den faktiska 
pensionsåldern har sjunkit stadigt i OECD-länderna, och det finns 
ett starkt samband mellan denna ålder och fördelarna med att 
fortsätta att arbeta. Skatter påverkar ekonomiska incitament direkt 
genom att minska intresset för varor eller aktiviteter som beskattas. 
Uppskattningarna av den samhällsekonomiska kostnaden för skatter 
– beskattningens överskottsbörda – varierar. Kalkyler från mitten 
av 1990-talet tyder på 20 till 30 procent, vilket innebär att varje 
skattekrona kostar mellan 1,20 och 1,30, men osäkerheten är stor. 
Kostnaderna ökar mer än proportionellt mot skatteuttaget och varie-
rar dessutom mellan skattebaserna.

Baumols sjukdom
Vad som kallats Baumols sjukdom beror på att vissa aktiviteter är 
svårare att rationalisera än andra. Att framföra en stråkkvartett av 
Beethoven tar en viss tid och kräver fyra personer. (Att musiken 
kan spridas till miljoner lyssnare via radio eller CD är en annan 
sak.) Många aktiviteter av det här slaget har hamnat i den offentliga 
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sektorn. Om lönerna följde produktiviteten, skulle detta inte vara 
något problem, men lönebildningen i den offentliga sektorn tenderar 
snarare att följa den privata sektorns. Om produktiviteten inte ökar, 
skapas ett tryck uppåt på de offentliga utgifterna. Baumols sjukdom 
innebär alltså en krypande kostnadsökning för många av de offent-
ligt producerade tjänsterna.

Värderingsförändringar
Slutligen kan välfärdsstaten i sig själv påverka normbildningen i 
samhället, till exempel när det gäller arbetsutbud, konsumtion och 
sparande. Det finns indikationer på att arbetsrelaterade normer hos 
den yngre generationen påverkas av om uppväxten sker i en familj 
där föräldrarna är starkt beroende av bidrag. 

Sammanfattningsvis uppskattas de demografiska förändringarna och 
internationaliseringen försämra den offentliga balansen med mellan 
6 och 10 procent. Baumoleffekten innebär att finansieringen av de 
offentliga tjänsterna kräver en oförändrad skattekvot även om ambi-
tionsnivån inte höjs. Eventuella värderingsförändringar tillkommer 
som en komplikation.

Val av välfärdsstrategi

Det hävdas ofta att valet av välfärdsstrategi bestämmer politikens 
utfall. En generell välfärdspolitik baserad på inkomstbortfallsprincip 
och en stor offentlig sektor sägs leda till hög utjämning. Det finns 
dock flera skäl att ifrågasätta påståendet. Om befolkningen är liten 
och homogen, kan fördelningen vara jämn även i frånvaro av väl-
färdspolitik. En studie av samhällets stöd till de äldre i ett antal 
europeiska länder visar att det inom denna viktiga grupp inte finns 
något samband mellan offentliga utgifter och jämlikhet. Det danska 
pensionssystemet, som till skillnad från det svenska bygger på en för 
alla gemensam grundnivå, har en högre lägsta nivå än det svenska 
och är därför mer förmånligt för dem som har det sämst ställt.

Det andra argumentet för skandinavisk välfärdspolitik – att mer 
riktade bidrag skulle minska stödet för välfärdspolitiken – kan också 
ifrågasättas. Anglosaxiska länder tenderar att ha mer begränsade väl-
färdssystem, men attitydundersökningar visar inga skillnader i attity-
den till svagare grupper mellan anglosaxiska och nordiska länder.
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Sammanfattningsvis förefaller stödet för tanken att välfärdsstrate-
gin mer eller mindre entydigt bestämmer politikens utfall vara svagt. 
Friheten att välja mellan olika policyinstrument är därför stor.

Fyra frågor

Fyra allmänna frågor är lämplig utgångspunkt när man söker efter 
möjligheter att minska de offentliga utgifterna:

• Vilka är motiven för att stat eller kommun överhuvudtaget har 
ansvaret för en viss verksamhet? 

• Om det offentliga åtagandet är motiverat, hur ska finansierings-
bördan fördelas mellan skatter och andra inkomstkällor?

• Hur ska tjänsterna produceras – i offentlig eller privat regi, 
vinstdrivande eller icke-vinstdrivande?

• Vilket utrymme för personliga val ska brukarna av offentliga 
tjänster ges? Ska äldre få välja omsorgsproducent, föräldrar och 
barn få välja skola, etc.?

Den första frågan är relevant när efterfrågan på en viss tjänst finns 
hos en liten del av befolkningen och fördelningspolitiska skäl inte 
talar för ett offentligt engagemang. Efterfrågan på vissa kultur- och 
miljötjänster har den karaktären. Inom välfärdspolitiken råder dock 
bred konsensus om att det offentliga har en viktig roll att spela.

Finansieringsfrågan är central. Merparten av de offentligt produ-
cerade tjänsterna är privata i den meningen att nyttan tillkommer 
den individ eller det hushåll som mottar tjänsten (till skillnad från 
exempelvis försvar, som är en kollektiv nyttighet). Omsorg, utbild-
ning etc. kan alltså i princip finansieras med avgifter. Om avsikten 
är att garantera alla tillgång till tjänsten oberoende av inkomst, kan 
höga avgifter dock bli ett problem. 

Många länder har på olika områden separerat beställare och 
producent och låter i varierande utsträckning privata producenter 
arbeta jämsides med offentliga. Erfarenheten från sådana försök är 
överlag positiva – kostnaderna sjunker – men det finns undantag där 
kostnaderna i stället har stigit. Erfarenheten visar att konkurrens-
situationen är avgörande för om denna besparingspotential realiseras 
eller ej.

Valmodeller av olika slag – skolpeng, äldreomsorgspeng etc. – 
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är ett sätt att stärka brukaren gentemot producenten, privat eller 
offentlig. Modellen leder i sig inte till lägre utgifter men kan vara 
en förutsättning för att entreprenadlösningar ska fungera och däri-
genom indirekt vara viktig för utgiftsnivån.

Institutionella reformer

Avvägningen mellan kostnad och nytta blir ofta problematisk i den 
offentliga sektorn. Offentliga beslut lider av en viss asymmetri; 
nyttor är synliga och koncentrerade till vissa intressegrupper, medan 
kostnaderna är diffusa och uppträder med fördröjning. Den indivi-
duelle beslutsfattaren tar inte full hänsyn till effekterna av de egna 
besluten på den gemensamma budgeten. En genomtänkt budgetpro-
cess kan kompensera för asymmetrier och tvinga beslutsfattarna att 
fatta mer välavvägda beslut. Denna insikt har lett till genomgripande 
förändringar i den statliga budgetprocessen i Sverige och senare 
även i Norge. Forskningsresultat från den kommunala nivån i Norge 
tyder på att liknande vinster kan göras inom den kommunala sek-
torn. Fastighetsskatt på lokal nivå har också visat sig leda till bättre 
budgetdisciplin. 

Försäkringskassorna och arbetslöshetskassorna är andra kandi-
dater för institutionell reformering. Dagens lösning, där kassorna 
– som är privata juridiska personer skilda från staten – hanterar 
nästan uteslutande offentliga medel, uppvisar många nackdelar: olik-
formig behandling av de försäkrade, problem med revisionen och 
otillräcklig kostnadskontroll. Problemen med sjukförsäkringen före-
faller svåra att lösa utan någon form av institutionell reform.

Offentliga tjänster

Utbildning är en hörnsten i välfärdsstaten. Det är välkänt att den 
sociala nyttan med utbildning går utöver den privata avkastningen, 
även om meningarna är delade om hur mycket. Samtidigt som dessa 
fakta ger argument för offentligt engagemang gör integrationen det 
allt svårare med offentligt finansierade utbildningssystem. De mest 
framgångsrika individerna har normalt de största möjligheterna att 
utnyttja systemet genom migration, och i den mån det sker förlorar 
samhället en del av sin investering. 
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Relationen mellan privat och offentlig finansiering av utbildningen 
varierar kraftigt inom OECD. Att införa avgifter för de obligato-
riska eller nästan obligatoriska delarna av utbildningen är inget 
meningsfullt alternativ. Intressantare är då avgifter i högre utbild-
ning. Nya studier visar att subventioner till högre utbildning ökar 
inkomstspridningen i stället för att minska den, eftersom subven-
tionerna hamnar hos dem som så småningom med stor sannolikhet 
blir höginkomsttagare. 

Sjukvårdstjänster kan produceras både privat och offentligt, med 
eller utan vinstmotiv. Sjukvårdstjänster har en klar försäkringsdi-
mension. Det kan ändå finnas alternativ till skattefinansiering, exem-
pelvis en privat producerad försäkring för primärvård. En sådan 
försäkring måste vara obligatorisk och förhandlas fram kollektivt, 
till exempel av fackliga organisationer. En fullskalig övergång till en 
privatproducerad försäkringslösning (Health Maintenance Organisa-
tion, HMO) är en väsentligt mer komplicerad operation. Som det 
amerikanska exemplet visar riskerar kostnaderna för sjukvården att 
växa snabbt om fel incitament genereras i systemet.

Finansieringen av barnomsorg är komplicerad. Eftersom arbetande 
föräldrar bidrar till skattebasen, finns det ett kollektivt intresse av 
barnomsorg. Dessutom gör skatten på tjänster att lösningar utanför 
familjen blir ekonomiskt ofördelaktiga. Det finns alltså ett argument 
för subventioner till barnomsorg. Tills nyligen svarade avgifterna i 
Sverige för i genomsnitt mellan 15 och 20 procent av finansieringen. 
Maxtaxan har ökat subventionsnivån ytterligare, så att den sanno-
likt blivit för hög för att vara samhällsekonomiskt effektiv.

Problemen kring äldreomsorgen liknar barnomsorgens. Produktio-
nen är förhållandevis lätt att privatisera, och det finns starka skäl 
att låta de äldre välja. Finansieringsproblemet är svårare. Det finns 
både ett spar- och ett försäkringselement involverat. Avgifter måste 
vara inkomst- och eventuellt tillgångsberoende, om de ska vara för-
delningsmässigt acceptabla. Ett sådant inkomstberoende har å andra 
sidan negativa effekter på sparandet.

Sociala försäkringar

Det finns flera sätt att minska utgifterna inom de offentliga försäk-
ringsprogrammen: 
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• nya möjligheter, till exempel genom lagstadgad rätt att arbeta 
vidare mellan 65 och 67 års ålder 

• information för att förändra beteendet, till exempel läkares 
sjukskrivningsrutiner 

• förändrade incitament, till exempel för att göra arbetsalternativet 
mer attraktivt jämfört med pensionsalternativet

• ändrade restriktioner, till exempel genom höjd pensionsålder.

Pensionssystemet spelar en central roll för de offentliga utgifternas 
utveckling framöver. En höjning av den nominella pensionsåldern 
förefaller vara den enda möjligheten att förbättra den offentligfinan-
siella balansen väsentligt. 

Belastningen på sjukförsäkringssystemet mätt med antalet sjukda-
gar har ökat kraftigt under senare år. Sjukskrivning kan som andra 
be-handlingar ha negativa effekter i form förlust av sociala nätverk, 
kom-petens osv. Det är väl dokumenterat att sjukskrivningsrutiner 
skiljer sig mellan olika läkare och de skulle kunna bli enhetligare. 
Lägre sjuktal kommer därför inte i strid med intresset för patienter-
nas hälsa. 

Arbetslöshetsförsäkringen inklusive relaterade utbildningsprogram 
förbrukar ungefär 2 procent av BNP över den offentliga budgeten. 
Krav på aktivitet till exempel inom kommunen gör arbetslöshets-
alternativet mindre attraktivt, och detta upplevs ofta som mer 
acceptabelt än sänkta ersättningsnivåer. Grundläggande ekonomiska 
principer talar för att försäkringens snedvridande effekter blir minst 
om den decentraliseras till den nivå där löneförhandlingarna sker. 
Detta måste vägas mot det förhållande att riskspridningen blir effek-
tivare ju mer centraliserad försäkringen är. 

Att föra över det administrativa ansvaret för administrationen 
av de sociala försäkringarna till en myndighet som Riksförsäkrings-
verket vore naturligt. Att höja de försäkrades avgifter åtminstone 
på marginalen skulle förbättra incitamenten till ett ansvarsfullt upp-
trädande på arbetsmarknaden, eftersom gruppers utnyttjande av 
försäkringarna då skulle få en mer direkt koppling till den egna 
försäkringspremien. En differentiering av premierna för arbetslös-
hetsförsäkringen över olika sektorer kan övervägas; den nuvarande 
konstruktionen innebär en subvention till sektorer med högre arbets-
löshet och leder därmed till en totalt sett högre arbetslöshet. 
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Välfärdskonton

Välfärdskonton utnyttjar att en stor del av transfereringarna inom 
socialförsäkringssystemet sker över livscykeln snarare än mellan 
individer. Genom att knyta flödena till individer och fokusera på 
livscykelperspektivet kan man förbättra incitamenten på individuell 
nivå. Socialförsäkringarna innehåller element av både försäkring, 
omfördelning och sparande. Välfärdskontomodellen fungerar bäst 
när sparandekomponenten dominerar, som fallet är när det gäller 
utbildning. I försäkringssammanhang – till exempel när det gäller 
sjukdom – kommer förbättringen av incitamenten till priset av en 
högre självrisk. 

Den effekt som välfärdskonton kan ha på de offentliga utgifterna 
är indirekt och bygger på incitamentsförbättringen. De potentiella 
vinsterna är stora, men mer forskning och en noggrannare beskriv-
ning av den tekniska utformningen krävs innan mer precisa skatt-
ningar kan göras.

En mindre roll för staten?

Privatisering till individuell nivå är problematisk på socialförsäk-
ringsområdet. Det största hindret är de stora skillnaderna i risk 
och det därmed sammanhängande problemet med negativt urval. 
Privatisering leder till differentierade premier, vilket kan vara moti-
verat för att förbättra incitamenten men kan samtidigt försämra 
riskspridningen. Arbetsskada är förmodligen det bästa exemplet på 
ett försäkringsområde där privatisering till företagsnivå är både 
möjlig och gynnsam, och en privatisering har också skett i de nord-
iska grannländerna. Försäkringar gällande sjukvårdskostnader och 
sjukskrivning knutna till trafikolycksfall är ett annat exempel.       

En betydande möjlighet att avlasta staten är däremot att låta 
avtalsförsäkringarna spela en större roll. Avtalsförsäkringarna har 
fördelen att beslut om förmåner avgörs på samma nivå som lönerna, 
vilket minskar eller eliminerar en del incitamentsproblem som upp-
står när försäkringarna är centrala och förhandlingarna decentralise-
rade. Potentialen är stor, flera procent av BNP. Hur stort utrymmet 
blir beror på var taket i de offentliga försäkringarna läggs; vill man 
öka det bör taket hållas nominellt konstant eller sänkas. En över-
gång till avtalsförsäkringar ger effekter på fördelningsprofilen, men 
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det är den kombinerade effekten av de offentliga systemen och de 
avtalsbaserade som ska avgöra om en lösning är fördelningsmässigt 
acceptabel. 

Statsskuldspolitiken

Att täcka gapet mellan växande utgifter och minskande inkomster 
genom upplåning är inte en hållbar politik. Analysen i rapporten 
visar att det inte finns några argument för en mer expansiv finans-
politik på medellång sikt. Om något bör statsskulden minskas för 
att ge större handlingsutrymme längre fram. Det finns en inte för-
sumbar risk att gapet mellan inkomster och utgifter inte kan täckas, 
om statsskulden inte i tid anpassas till förutsedda påfrestningar.

Syntes

Den sammanlagda belastningen från internationalisering, demogra-
fiska förändringar och kraven på en uthållig statsskuldspolitik kan 
uppskattas ligga mellan 6 och 10 procent, med 8 procent som bästa 
gissning. Det framgår också av analyserna i rapporten att det går att 
möta denna påfrestning och därutöver sänka skattekvoten ytterligare 
genom en avvägd kombination av de åtgärder som står till buds. I 
några fall kan förändringarna komma att öka inkomstspridningen 
något. Vissa åtgärder innebär genuina kostnadsminskningar, såsom 
att öka effektiviteten i den offentliga tjänsteproduktionen. Andra 
åtgärder innebär att kostnader överförs från staten till andra aktörer. 
I det senare fallet – avtalsförsäkringarna är ett exempel – är motivet 
att incitamenten kan förbättras samtidigt som belastningen på den 
offentliga budgeten minskar. Tiden för diskussion av reformer är 
begränsad. 

Vad händer om inget görs?

Det är naturligt att här ställa frågan vad som händer om man väljer 
att inte förändra politiken. Vad blir effekterna om skattekvoten 
stiger med 6–8 procentenheter? De samhällsekonomiska förlusterna 
kan vara betydande, även om någon tydlig effekt på tillväxttakten 
är svår att identifiera. Sambandet mellan skattekvot och den faktiskt 
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arbetade tiden per år och individ i arbetsför ålder visas i diagrammet 
nedan. En höjning av skattekvoten med en procentenhet minskar 
genomsnittligt sysselsättningen per person med drygt 14 timmar.

Samtidigt kan enskilda länder avvika väsentligt från det genom-
snittliga sambandet. Sverige har en högre arbetad tid än förväntat, 
beroende på en någorlunda konsekvent genomförd arbetslinje och 
på att en del av de offentliga utgifterna används för att stimulera 
arbetsutbudet. Samtidigt gör detta utgångsläge att det blir svårare 
att mobilisera till ytterligare arbete om utgiftsnivån och därmed 
skatterna tenderar att stiga.

Överslagsmässigt leder en höjning av skattekvoten med 6–8 pro-
centenheter till en minskning av arbetstiden med omkring 100 
timmar per år. Skatteintäkterna med en skattekvot på omkring 60 
procent når sitt maximum i absoluta tal; för ännu högre skattekvoter 
sjunker intäkterna. En oförändrad politik skulle alltså leda till en 
förväntad minskning av den totala arbetsmängden i en situation där 
huvudkravet snarast är att arbetsmängden ökar.

Sambandet mellan skattekvot (procent av BNP) och arbetad tid per person i arbets-
för ålder (timmar per år) inom OECD. 

Källa: Egna beräkningar baserade på OECD (2001), Statistical Annex.
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Slutsatserna i punktform

• Under tiden fram till år 2030 kommer den offentliga sektorns 
finansiella balans med gällande politik att försämras med mellan 
6 och 10 procent av BNP. Motåtgärder krävs framför allt på 
budgetens utgiftssida.

• Krav på en striktare budgetprocess i den kommunala sektorn, 
eventuellt i kombination med en partiell övergång till kommunal 
fastighetsskatt, kan bidra till att höja effektiviteten och sänka 
utgiftsnivån.

• Höjda avgifter inom barnomsorg och äldreomsorg och ersättning 
av studiemedel med lån kan ge vissa bidrag.

• En inordning av försäkringskassorna och arbetslöshetskassorna 
i den statliga myndighetssfären är ett första steg mot bättre 
kontroll över transfereringssystemen. 

• Inom socialförsäkringsområdet har privatisering baserad på indi-
viduellt tecknade försäkringar begränsad tillämpning. Arbetsska-
deförsäkring tecknad av arbetsgivaren och trafikskadeförsäkring 
är undantag för vilka det är både möjligt och lämpligt. 

• Avtalsförsäkringarna kan axla en väsentlig större del av försäk-
ringsbördan både avseende sjukdom, sjukvård och andra områ-
den. Taket i den offentliga försäkringen bör i så fall sänkas, eller 
åtminstone inte höjas  för att detta utrymme ska skapas.

• En höjning av pensionsåldern kan övervägas.

• Tiden för diskussion är knapp. En oförändrad politik, med åtföl-
jande höjning av utgifts- och skattekvoten, riskerar att leda till 
minskning av den genomsnittliga arbetstiden i ett läge där arbets-
tiden i stället måste öka.
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