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E T T H E L H E T SG R E P P OM A R B E T SM A R K N A DSP O L I T I K E N

Hur fungerar a-kassan
– för den enskilde och hur lite får du?
Niklas Blomqvist, utredare på Enheten för samhällspolitik

S

verige har sedan 1990-talet haft hög arbetslöshet. I och med covid-19-pandemin har långtidsarbetslösheten ökat samtidigt som
behovet av en klimatsmart, grön omställning blir allt mer akut.
Vi på LO är övertygade om att det går att göra mer för att sänka arbets
lösheten och samtidigt rusta arbetslösa och löntagare för att bättre kunna möta strukturomvandlingen. Kampen för full sysselsättning och en
progressiv samhällsutveckling måste handla om att arbetslösa inte bara
ska få ett jobb, utan rätt jobb. Därför ska inte ekonomisk trygghet för
arbetslösa och anställningsförhållanden på det nya jobbet glömmas bort.
För att lyckas med detta gäller det att ta till sig av den forskning och
de goda exempel som finns och knyta samman arbetsmarknadspolitikens olika delar till en helhet. Det är bakgrunden till att LOs styrelse
nu beslutat att genomföra projektet Ett helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken.
Projektet är ett led i att lyfta två av de områden som LO-kongressen
2020 beslutade skulle sättas i fokus: trygga jobb och ökad jämlikhet. Vi
ska genom ett antal kortrapporter visa hur olika delar av arbetsmarknads
politiken fungerar, hitta goda exempel och visa vad som kan göras bättre.
Kortrapporterna kommer att mynna ut i ett arbetsmarknadspolitiskt
program där konkreta förslag för att förbättra Sveriges arbetsmarknadspolitik läggs fram samtidigt som vi förklarar hur arbetsmarknadspolitikens olika delar är beroende av varandra för att fungera på bästa sätt.
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LOs ordförande
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1. Vad är arbetslöshetsförsäkringens
syfte?
För den enskilde löntagaren ger a-kassan inkomsttrygghet i övergången

från ett arbete till ett annat. Inkomsttrygghet vid arbetslöshet förbättrar maktbalansen gentemot arbetsgivaren. Om a-kassan är generös behöver den arbetslöse inte acceptera en ny anställning med undermåliga
arbetsvillkor eller oskäligt låg lön.
Precis som i alla andra försäkringar måste de som är med och betalar
arbetslöshetsförsäkringen, men inte behöver använda den, kunna lita på
att den inte överutnyttjas. Därför finns det restriktioner i försäkringen.
Det finns villkor som bestämmer hur stark förankring man måste ha
på arbetsmarknaden för att kvalificera till ersättning. Det finns krav på
aktivt arbetssökande och på att man är beredd att deltaga i kompetenshöjande aktiviteter liksom kontroll av att kraven efterlevs. Det finns en
självrisk genom att arbetslöshetsersättningen är lägre än lönen.
A-kassan har även en viktig roll i samhällsekonomin och för löntagarna
som kollektiv i och med att den dämpar konjunkturnedgångar, förbättrar
arbetsmarknadens funktionssätt, har en positiv effekt på produktiviteten, ökar arbetskraftsdeltagandet och bidrar till ökad jämlikhet. Den
här rapporten fokuserar på hur väl arbetslöshetsförsäkringen i Sverige
uppfyller målet om inkomsttrygghet för den enskilde löntagaren, men
det är viktigt att inte glömma bort den bredare roll a-kassan har.1

1

Se rapporten Vilken roll spelar arbetslöshetsförsäkringen i samhällsekonomin?, LO 2022.
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2. Hur har ersättningsgraden förändrats
över tid?
Arbetslöshetsersät tningen har försämr ats i Sverige under större de-

len av 2000-talet. Detta beror till stor del på att ersättningstaket inte är
indexerat till löneutvecklingen, vilket leder till att ersättningen urholkas
över tid. Diagram 1 visar hur ersättningsgraden sjunkit över tid i Sverige
för att år 2019 endast ge strax över 50 procent av tidigare lön i arbetslöshetsersättning för en medellöntagare i privat sektor. Ersättningen var
som lägst 2015 innan den dåvarande rödgröna regeringen höjde taket.

Diagram 2.1 Bruttoersättningsgrad i a-kassan efter 2 respektive 6 månaders
arbetslöshet

70
60
50
40
30
20
10
0
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Bruttoersättningsgrad efter 2 månaders arbetslöshet
Bruttoersättningsgrad efter 6 månaders arbetslöshet

Källa: OECD
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2017

2019

Viktiga begrepp för att förstå arbetslöshetsersättningen
Ramtid Ramtiden är de senaste tolv månaderna som föregick anmälan av arbetslöshet hos
arbetsförmedlingen.
Arbetsvillkor Arbetsvillkoret är kravet som måste vara uppfyllt för att den arbetslösa ska ha
rätt till ersättning från en a-kassa. Innan de tillfälliga reglerna, som infördes i och med
covid-19-pandemin, krävdes att den arbetslöse under sex av ramtidens tolv månader
arbetat minst 80 timmar per månad för att uppfylla arbetsvillkoret. De tillfälliga reglerna sänkte kravet på arbetad tid till 60 timmar per månad under sex av ramtidens tolv
månader.
Normalarbetstid När det visat sig att arbetsvillkoret är uppfyllt så baseras ersättningen vid
arbetslöshet på normalarbetstiden. Normalarbetstiden utgör den arbetslöses genomsnittliga arbetstid under ramtiden. Eftersom ramtiden är tolv månader måste den arbetslöse slå ut sin arbetstid på tolv månader när ersättningsnivån beräknas. För en arbetslös
som endast arbetat sex månader innan arbetslösheten innebär det att den beräknade
arbetstiden, och därmed den ersättningsgrundande inkomsten, halveras.
Medlemsvillkor För att ha rätt till inkomstgrundad arbetslöshetsersättning måste den
arbetslöse varit medlem i en a-kassa under de tolv månader som föregick inledningen av
arbetslöshetsperioden. Den arbetslöse måste även fortsätta vara medlem i en a-kassa
under arbetslöshetsperioden för att få rätt till den inkomstgrundade ersättningen.
Ersättningsnivå och ersättningstak Ersättningen för en arbetslös som uppfyller medlemsvillkoret är 80 procent av den ersättningsgrundande inkomsten de första 200 dagarna
av arbetslöshet och sjunker till 70 procent under dag 201 till 300. Dag 301 har den
arbetslöse inte längre rätt till arbetslöshetsersättning, utan får i stället aktivitetsstöd
på 65 procent av den ersättningsgrundande inkomsten, inom ramen för den aktiva
arbetsmarknadspolitiken. Dessa nivåer gäller upp till ett tak som innan covid-19-pandemin var 910 kronor om dagen, så lågt att endast de med löner på 25 025 kronor eller
mindre i månaden fick ut 80 procent av lönen i ersättning de första hundra dagarna av
arbetslöshet. Efter dag 101 sänktes taket till 760 kronor om dagen, så att endast de med
löner på 20 900 kronor i månaden kunde få ut 80 procent av lönen i ersättning. De olika
taken höjdes tillfälligt i och med pandemin så att löner under 33 000 kronor i månaden
blir ersatta med 80 procent de första hundra dagarna av arbetslöshet, varefter löner
under 27 500 kronor kan bli ersatta till 80 procent från dag 101.
Karensdagar Ersättningen vid arbetslöshet är extra låg den första månaden på grund av
karensdagarna. Arbetslöshetsförsäkringen har sex karensdagar, vilket innebär att den
arbetslöse inte får någon ersättning för de första sex dagarna som arbetslös.
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3. Högerpartierna försämrade
arbetslöshetsförsäkringen 2007
2007 genomfördes stor a försämringar av arbetslöshetsförsäkringen av

den dåvarande borgerliga regeringen. Ersättningstaket sänktes och ersättningsgraden började trappas ned med tiden i arbetslöshet samtidigt
som beräkningen av den så kallade normalarbetstiden ändrades från att
beräknas på de senaste sex månaderna till de senaste tolv månadernas
arbete. Det innebar att den försäkrade arbetstiden minskade för en stor
andel löntagare och därmed minskade även ersättningen. Från att 78
procent av de arbetslösa i LO-förbundens a-kassor fick ersättning utifrån att de hade ett heltidsarbete innan arbetslösheten år 2006 så sjönk
andelen till endast 66 procent år 2008 (se tabell 3.1). Samtidigt blev det
svårare att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning när kravet på arbetad tid höjdes från 70 timmar till 80 timmar per månad under sex
av de senaste tolv månaderna. Det innebar att löntagare som arbetade
halvtid riskerade att helt förlora rätten till ersättning från a-kassan om
de råkade ha några sjukdagar. Dessutom blev det dyrare att vara med i
en a-kassa och studerandevillkoret avskaffades, vilket innebar att nyexaminerade studenter inte längre hade rätt till arbetslöshetsersättning
på grundbeloppsnivå.
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Tabell 3.1 Andel arbetslösa i olika a-kassor med heltid om normalarbetstid
År

Andel med heltid

Andel med heltid

Andel med heltid

i LO-kassor

i TCO- och Saco-kassor

i Alfakassan
78 %

2003

83 %

88 %

2004

81 %

87 %

78 %

2005

79 %

86 %

78 %

2006

78 %

85 %

79 %

2007

72 %

81 %

69 %

2008

66 %

76 %

52 %

2009

66 %

75 %

43 %

Not: Förändringen av normalarbetstiden sker 2007, men eftersom en del arbetslösa 2007 blev arbetslösa under
2006 gäller de gamla reglerna för dem, vilket förklarar varför det dröjde till 2008 innan reglerna om normalarbetstid fick fullt genomslag (siffrorna för 2008 har även påverkats av finanskrisen). Heltid är definierat som normalarbetstid på 36 eller fler timmar i veckan.
Källa: IAF samt egna beräkningar.
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4. Arbetslöshetsförsäkringen
förbättrades tillfälligt 2020
Sverige hade på grund av försämringarna 2007, och det urholkade er-

sättningstaket, under inledningen av covid-19-pandemin en arbetslöshetsförsäkring som få kvalificerade sig till och som gav ett mycket svagt
inkomstskydd för dem som ändå kvalificerade sig. Utan åtgärder hade
det svaga inkomstskyddet riskerat innebära att många arbetslösa hade
kastats ut i fattigdom. Regeringen fattade dock snabbt beslut om tillfälliga åtgärder som förhindrade detta, bland annat i form av mer generösa
regler för korttidsarbete och högre ersättningstak i arbetslöshetsförsäkringen parat med att det blev enklare att kvalificera sig. Beslutet visade
på behovet av en mer generös arbetslöshetsförsäkring – ett behov som
inte upphör när pandemin är över.
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5. Hur stod sig svensk a-kassa i en
internationell kontext 2019?
Med tanke på den debatt som förts om arbetslöshetsersättningen i Sverige

under 2000-talet är det lätt att få bilden av att Sveriges arbetslöshetsförsäkring skulle vara exceptionellt generös. Så är inte fallet. Diagram
2 visar att bruttoersättningen för en person med medellön och kort arbetslöshetsperiod år 2019 låg i mellanskiktet av OECD-länderna. Sveriges
branta nedtrappning av ersättningstaket i a-kassan innebar att ersättningen för den som varit arbetslös i sex månader låg ännu sämre till när
ersättningsnivån jämförs mellan OECD-länder, vilket diagram 5.2 visar.

Diagram 5.1 A-kassans bruttoersättningsgrad vid medellön 2019 efter 2 månaders
arbetslöshet
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Källa: OECD
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Diagram 5.2 A-kassans bruttoersättningsgrad vid medellön 2019 efter 6 månaders
arbetslöshet
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Not: Några länder ligger på noll i ersättningsnivå. Detta beror på att dessa länder endast erbjuder arbetslöshetsersättning under en begränsad period. Arbetslösa får efter denna period söka sig till andra system, som försörjningsstöd.
Källa: OECD
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6. Vad innebar den låga a-kassan för
arbetslösa?
Arbetslöshetsersät tningen är konstruer ad så att den arbetslöse under

de första 200 dagarna av arbetslöshet ska få ut 80 procent av tidigare lön
i ersättning från a-kassan. Efter beslut av högerregeringen år 2007 så
sjunker ersättningen sedan till 70 procent av lönen under dag 201–300.
Efter dag 300 får den arbetslöse inte längre ersättning från a-kassan,
utan erbjuds deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. Där finns ett
inkomstskydd som innebär att den som tidigare hade inkomstbaserad
ersättning från en a-kassa får 65 procent av lönen i aktivitetsersättning. Dessa ersättningsnivåer gäller endast upp till ett takbelopp som
under 2019 var 910 kronor per dag (eller 20 020 kronor per månad) de
första hundra dagarna för att därefter sjunka till 760 kronor per dag
under resten av arbetslöshetsperioden. Takbeloppen innebar att endast
de som tjänade 25 025 kronor eller mindre per månad under de första
hundra dagarna av arbetslöshet fick den förespeglade ersättningsnivå
på 80 procent.2
När taket sänktes efter 100 dagars arbetslöshet var det endast de som
tjänade 20 900 kronor eller mindre per månad som fick ut 80 procent av
lönen i arbetslöshetsersättning. Till dessa låga ersättningsnivåer ska til�läggas att det på grund av jobbskatteavdraget är högre skatt på arbetslöshetsersättningen jämfört med den som har en lika stor inkomst via lön.
En löntagare med medellön år 2019 (35 300 kronor i månaden) skulle
endast fått ut 57 procent3 av lönen i bruttoersättning (innan skatt) de
första hundra dagarna av arbetslöshet. Därefter hade bruttoersättningen
sjunkit till 47 procent av lönen. På grund av att skatten är högre för arbetslösa hade nettoersättningsgraden (ersättning efter skatt) de första
2 Här finns det fackförbund som erbjuder tilläggsförsäkringar för de med högre löner. Att privatisera delar av arbetslöshetsförsäkringen medför sina egna problem och det är svårare för högriskgrupper att få bra försäkringar, men denna text handlar om den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen.
3 Notera att den beräknade bruttoersättningen på 57 procent skiljer sig från OECDs 52 procent.
Skillnaden beror på att OECD använder en genomsnittslön i privat sektor vilket ger en högre genomsnittslön än SCBs som räknar alla löntagare, även inom offentlig sektor.

6 . V ad i n n e bar d e n l å ga a - kassa n för arb e tslösa ?
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hundra dagarna varit 53 procent av lönen efter skatt för att sedan sjunka
till 45 procent av lönen efter skatt.
Den genomsnittliga faktiska månadslönen (se faktaruta nedan) för en
man i ett arbetaryrke var 27 900 kronor i månaden år 2019. Lönen efter
skatt låg då på 21 500 kronor i månaden. Inkomsten efter skatt sjunker
med 7 400 kronor i månaden till endast 14 100 kronor i månaden de
första hundra dagarna av arbetslöshet. Inkomsten hade sedan sjunkit
ytterligare, till 12 000 kronor i månaden efter skatt om arbetslösheten
hade varat längre än hundra dagar. På grund av att arbetslöshetsförsäkringen hade 6 karensdagar får den arbetslöse i detta exempel endast ut
10 600 kronor efter skatt den första månaden som arbetslös. Att förlora
mer än 10 000 kronor av sin inkomst en månad är inte lätt att klara av.
Det ger inte den inkomsttrygghet som löntagare behöver. Det är knappast förvånande att fattigdomen (framför allt bland ensamstående föräldrar) har ökat som ett direkt resultat av att arbetslöshetsersättningen
urholkats alltsedan 1990-talets början.4
För kvinnor i arbetaryrken var den genomsnittliga faktiska månadslönen 22 100 kronor i månaden, eller 17 300 kronor efter skatt år 2019. Om
någon som tidigare hade den lönen drabbats av långtidsarbetslöshet och
efter 300 dagar hamnat i jobb- och utvecklingsgarantin hade inkomsten efter skatt varit 10 500 kronor, eller nästan 7 000 kronor mindre i
månaden. Den kraftiga inkomstförlusten beror på att högerpartierna år
2007 beslutade att ersättningen skulle trappas ned med tiden i arbetslöshet, men de Socialdemokratiskt ledda regeringarna som följt har låtit
nedtrappningen ligga kvar. För någon som redan hade en låg inkomst är
givetvis en inkomstminskning med 7 000 kronor i månaden ohållbart.

4 Se Alm, Susanne, Kenneth Nelsson, Rense Nieuwenhuis. 2019. The Diminishing Power of One?
Welfare State Retrenchment and Rising Poverty of Single-Adult Households in Sweden 1998–2011,
European Sociological Review.
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Diagram 6.1 Arbetslöshetsersättning 2019 vid olika lönelägen, innan skatt
a) Arbetslöshetsersättning för person med medellön (uppräknat till heltid)
Arbetslöshetsersättning dag 201-300
Arbetslöshetsersättning dag 101-200
Arbetslöshetsersättning dag 1-100
Lön
-

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

b) Arbetslöshetsersättning vid genomsnittlig faktisk månadslön för man i arbetaryrke
Arbetslöshetsersättning dag 201-300
Arbetslöshetsersättning dag 101-200
Arbetslöshetsersättning dag 1-100
Lön
-

5 000
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c) Arbetslöshetsersättning vid genomsnittlig faktisk månadslön för kvinna i arbetaryrke
Arbetslöshetsersättning dag 201-300
Arbetslöshetsersättning dag 101-200
Arbetslöshetsersättning dag 1-100
Lön
-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Källa: SCB och Skatteverket, samt egna beräkningar. Notera att den extra låga inkomsten första månaden som
arbetslös, på grund av karensdagarna, inte räknas med i dessa diagram.
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Faktisk månadslön, definition och beräkning
Den faktiska månadslönen är beräknad utifrån två genomsnitt. Det ena måttet
är en genomsnittlig heltidslön. Det andra måttet är en genomsnittlig tjänstgöringsomfattning, det vill säga arbetstidens längd i procent av heltid. Båda
uppgifterna om månadslön och tjänstgöringsomfattning kommer från SCBs
lönestrukturstatistik och avser åldersgruppen 20 till 64 år.
Utifrån de två genomsnittsmåtten görs en enkel beräkning för att ta fram
lönemåttet faktisk månadslön: heltidslönen multipliceras med tjänstgöringsomfattningen. Det innebär att heltidslönen räknas ned med arbetstidsmåttet.
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7. Hur ser a-kassan ut med de tillfälliga
reglerna?
Under våren 2020 förändrades reglerna för a-kassan tillfälligt. Kravet på

arbetad tid, arbetsvillkoret, sänktes från 80 timmar i månaden, under
sex av de senaste tolv månaderna, till 60 timmar i månaden. Samtidigt
höjdes taket för ersättningen från 910 kronor per dag de första hundra
dagarna till 1 200 kronor per dag och därefter från 760 kronor per dag
till 1 000 kronor per dag. För en person med medellön, vilket motsvarade
35 300 kronor i månaden 2019, innebar det en höjning av bruttoersättningsgraden från 57 till 75 procent de första hundra dagarna. Dessutom
togs alla sex karensdagar tillfälligt bort, vilket innebar en rejält högre
ersättning den första månaden som arbetslös. Att de tillfälliga reglerna
gjorde det enklare att kvalificera sig innebar också att fler kunde få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.
För en person som innan arbetslösheten hade en månadslön på 27 900
kronor ligger arbetslöshetsersättningen, i och med det högre taket, på
15 600 kronor i månaden efter skatt. Det är en höjning med ungefär 1 500
kronor jämfört med situationen 2019. Inkomstförlusten vid arbetslöshet är fortfarande kännbar, ungefär 5 900 kronor mindre i månaden
efter skatt, men ekonomin blir lättare att hantera jämfört med innan
ersättningen höjdes och mer fokus hade kunnat riktas mot att söka ett
nytt arbete i stället för att behöva oroa sig över risken att inte kunna
behålla sitt hem.
Den person som, likt den genomsnittliga kvinnan i ett arbetaryrke,
tjänade 22 100 kronor i månaden innan hen blev långtidsarbetslös blev
tyvärr inte hjälpt i någon större utsträckning av de tillfälliga reglerna.
Takbeloppen höjdes, men ersättningsnivåerna trappas fortfarande ned
från 80 till 70 till 65 procent av lönen för de arbetslösa och beräkningen
av den ersättningsgrundande inkomsten, normalarbetstiden, är fortfarande sådan att nyetablerade på arbetsmarknaden inte får sin fulla lön
försäkrad. Långtidsarbetslösa som tidigare hade förhållandevis låga inkomster tvingas därför fortfarande till det omöjliga i att leva på en inkomst som kan vara 7 000 kronor lägre än den redan låga lönen.

7. Hur s e r a - kassa n ut m e d d e tillf ä lliga r e gl e r n a ?
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Diagram 7.1 Arbetslöshetsersättningen 2020 vid olika lönelägen, innan skatt
a) Arbetslöshetsersättning för person med medellön (uppräknat till heltid)
Arbetslöshetsersättning dag 201-300
Arbetslöshetsersättning dag 101-200
Arbetslöshetsersättning dag 1-100
Lön
-

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

b) Arbetslöshetsersättning vid genomsnittlig faktisk månadslön för man i arbetaryrke
Arbetslöshetsersättning dag 201-300
Arbetslöshetsersättning dag 101-200
Arbetslöshetsersättning dag 1-100
Lön
-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

c) Arbetslöshetsersättning vid genomsnittlig faktisk månadslön för kvinna i arbetaryrke
Arbetslöshetsersättning dag 201-300
Arbetslöshetsersättning dag 101-200
Arbetslöshetsersättning dag 1-100
Lön
-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Källa: SCB och Skatteverket, samt egna beräkningar. Notera att den extra låga inkomsten första månaden som
arbetslös, på grund av karensdagarna, inte räknas med i dessa diagram.
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8. Vilka problem kvarstår?

Denna genomgång har visat att Sveriges arbetslöshetsförsäkring långt

ifrån uppnår en topplacering i OECD. Mycket återstår för att löntagare
ska kunna känna den trygghet som behövs för att de ska kunna fokusera
på omställning. Att ersättningsnivån höjdes och arbetsvillkoret sänktes
till 60 timmars arbete per månad 2020 var välkommet. Men fortfarande är det så att de inkomstförluster som drabbar arbetslösa innebär att
det för många är familjen, inte staten, som står för inkomsttryggheten.
Detta syns inte minst i det faktum att de urholkade trygghetssystemen
inneburit ökad fattigdom hos, framför allt, ensamstående. Dessutom
är det fortfarande så att en alltför stor andel av löntagarna inte får den
ersättningsgrad på 80 procent vid arbetslöshet som de bör ha i ett samhälle som värnar både trygghet och välfungerande samhällsekonomi.

Förslag för en bättre arbetslöshetsförsäkring
LO har flera förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen kan förändras så att den
fungerar bättre för den enskilde. Några av dessa är:
−	Ersättningen bör inte trappas ned med tiden i arbetslöshet.
Långtidsarbetslösa är en ekonomiskt utsatt grupp som behöver mer stöd –
inte en söndertrasad ekonomi – för att åter komma i arbete.
−	Normalarbetstiden bör beräknas på 6 i stället för 12 månader. Fler arbetslösa kommer då vara försäkrade för den arbetstid de faktiskt haft.
−	Ersättningstaket bör höjas så att 70 procent av löntagarna kan få 80 procent
av lönen i ersättning vid arbetslöshet. De första hundra dagarna av arbetslöshet bör taket dessutom vara på en sådan nivå att 80 procent av löntagarna kan få 80 procent av lönen i ersättning.
− Karensdagarna vid ofrivillig arbetslöshet bör avskaffas.
− Arbetsvillkoret, som tillfälligt är sänkt till 60 timmars arbete per månad i 6 av
de senaste 12 månaderna, bör sänkas till 40 timmar. På så sätt kan fler ansluta sig till en a-kassa utan att behöva oroa sig för att de inte uppnår villkoret.
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Ett viktigt ben i den nordiska välfärdsmodellen är principen att
försäkringar mot sjukdom, ålderspension och arbetslöshet är kopplade till inkomsten. Denna modell har varit mycket framgångsrik
i att skapa både hög sysselsättning och jämlikhet. Trots det har
systemet försvagats över tid.
I denna rapport till projektet Ett helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken beskrivs hur arbetslöshetsförsäkringen har försvagats på flera fronter. Ersättningen har blivit mindre generös för alla
grupper på arbetsmarknaden samtidigt som det har blivit svårare
att kvalificera sig till försäkringen. Försämringarna har lett till
att Sverige rasat ned från toppen och hamnat i mellanskiktet, när
det gäller ersättning till arbetslösa, internationellt sett. För att åter
hamna i toppen och återerövra den nordiska modellen presenterar
LO förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen skulle kunna stärkas.
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