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LO anser att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen bör slopas och ser 
positivt på möjligheten att de blir färre än sex. 

Arbetslöshetsförsäkringen fyller en mycket viktig funktion på arbetsmark- 
naden. Den ska ge de sysselsatta inkomsttrygghet för de fall de blir arbets- 
lösa, vilket innebär att villkoren behöver vara förutsebara. LO instämmer 
därför inte alls i den motivering som ges till förslaget, att karenstidens längd 
kan behöva anpassas efter olika omständigheter, bland annat arbetsmark- 
nadsläget, enskildas behov av ekonomisk trygghet och incitament att 
undvika arbetslöshet. 

En arbetslöshetsförsäkring som anpassas efter arbetsmarknadsläget fyller 
inte sin försäkringsfunktion tillräckligt väl – man behöver samma inkomst- 
trygghet oavsett hur många andra som är arbetslösa vid samma tidpunkt. För 
övrigt är arbetsmarknaden heterogen, vilket innebär att arbetsmarknadsläget 
inte är det samma på alla delarbetsmarknader. Den grundläggande själv- 
risken i en ersättningsnivå som är lägre än 100 procent, tillsammans med ett 
tak för ersättningen, som bör vara högre än dagens tak, 1 ger tydliga ekono- 
miska incitament att undvika arbetslöshet. Men det bör därutöver vara ett 
välfungerande, stödjande kontroll- och sanktionssystem, inte ekonomiska 
incitament, som garanterar att alla försäkrade gör erforderliga ansträng- 
ningar att få arbeta. 

LO anser inte att karensdagarna behövs för att självrisken i arbetslöshets- 
försäkringen ska bli tillräckligt stor, utan anser att de bör slopas. 
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1 LO anser att taket bör ligga på en nivå som gör att minst 70 procent av löntagarna kan få 
80 procent i ersättning och därtill att taket bör vara högre de under de första hundra 
arbetslösa dagarna så att 80 procent av löntagarna kan få 80 procent i ersättning. 
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