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Bilaga. 
 

Ersättningsnivåer a-kassa 

Med a-kassa blir ersättningen vid arbetslöshet 80 procent av lönen upp till 33 000 kronor, vilket 

motsvarar den högsta månatliga ersättningsnivån på 26 400 kronor. Den som saknar a-kassa kan i 

stället få grundersättning på 574 kronor per dag. För få att få ersättning från a-kassa måste dock 

företagaren lägga ned företaget eller låta det vara vilande. Med inkomstförsäkring kan ersättningsnivån 

uppgå till 80 procent för de med löner över 33 000 kronor per månad.   

Ersättningsnivåer pensions- och försäkringssystemen 
Maximal avsättning för den allmänna pensionen är upp till en månadslön på 50 000 kronor. 
Ersättningsnivån för sjuk- och föräldrapenning uppgår till 80 procent av månadslönen upp till 43 750 
kronor för 2023, vilket motsvarar 1161 kronor per dag. Om företagaren tar ut en lön på 20 000 kronor 
per månad blir ersättningsnivån 510 kronor per dag. 
 
 
 
Har du någon form av sparande för din framtida pension? 
  

0 
anställda 

1–4 
anställda 

5–9 
anställda 

10–19 
anställda 

20–49 
anställda 

Samtliga 

Ja, jag har ett 
privat 
sparande till 
min pension 
och jag sätter 
regelbundet 
av pengar till 
det 

48 50 51 47 55 52 

Ja, jag har ett 
privat 
sparkapital 
som jag ska 
använda när 
jag går i 
pension, men 
jag sparar inte 
regelbundet 

21 16 12 14 15 16 

Ja, jag gör 
avsättning till 
motsvarande 
tjänstepension 
via företaget 

38 53 62 69 73 60 

Nej 19 13 8 8 6 10 

Sparande 82 87 92 92 94 90 
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Hur ser försäkringsskyddet ut?  

0 
anställda 

1–4 
anställda 

5–9 
anställda 

10–19 
anställda 

20–49 
anställda 

Samtliga 

Sjukförsäkring som 
ger extra ersättning 
utöver den från 
Försäkringskassan 
vid sjukdom 

42 61 70 70 77 66 

Sjukvårdsförsäkring 
som ger snabbare 
vård 

36 56 65 65 76 62 

Olycksfallsförsäkring 74 81 90 79 89 84 

Medlemskap i A-
kassa 

35 46 40 45 51 45 

Livförsäkring 59 66 75 76 80 72 

Privat 
inkomstförsäkring 

15 21 32 38 42 30 

Annat 7 9 4 2 3 5 

 
 

 
Har du någon inkomstförsäkring vid arbetslöshet?  

0 
anställda 

1–4 
anställda 

5–9 
anställda 

10–19 
anställda 

20–49 
anställda 

Samtliga 

Ja, via 
medlemskap 
i en 
fackförening 

23 21 30 37 43 32 

Ja, jag har 
tecknat en 
separat 
försäkring 

16 23 30 28 21 22 

Nej 61 50 35 30 32 41 

Tveksam, 
vet ej 

2 7 5 4 6 6 
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Tror du att som företagare får tillräcklig kompensation vid frånvaro? 
  

0 
anställda 

1–4 
anställda 

5–9 
anställda 

10–19 
anställda 

20–49 
anställda 

Samtliga 

Jag litar på 
att jag får 
det 
ekonomiska 
stöd jag 
behöver 

22 19 32 22 33 26 

Jag är 
tveksam till 
om jag får 
det 
ekonomiska 
stöd jag 

21 28 21 26 21 24 

Jag tror inte 
att jag får 
det 
ekonomiska 
stöd jag 
behöver 

56 48 43 48 42 47 

Tveksam, 
vet ej 

1 4 5 5 4 4 

 
 
Allmän pension och tjänstepension vid olika lönenivåer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jobbat sedan 20 år gammal

40 år, född 1983

Tjänstepension motsvarande ITP, livsvarigt uttag

Riktålder för pension 69 år

Lön 30 000

50 000

60 000

30 000 50 000 60 000

Allmän pension 17 900 28 400 28 400

Tjänstepension 5 800 15 700 28 500

Total pension 23 700 44 100 56 900

I dagens penningvärde, utifrån Pensionsmyndighetens antaganden i deras typfallsmodell


