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1. Indledning og resumé 

Siden 1990’erne er dagpenge under ledighed gradvist blevet udhulet og kompensationsgraden er 

faldet, blandt andet på grund af en regulering, der har skabt et efterslæb i forhold til den generelle 

lønudvikling. Som en reaktion herpå er antallet af lønforsikringer steget markant de senere år – fra 

ca. 87.000 i 2010 til over 333.000 i 2019. Stigningen skyldes især, at flere fagforeninger og a-kasser 

har tegnet kollektive obligatoriske lønforsikringer på vegne af deres medlemmer.  

Tabel 1 illustrerer, at der findes tre forskellige typer af lønforsikringer. I Tænketanken Cevea har vi 

undersøgt pris og betingelser for lønforsikringer på tværs af faggrupper. Undersøgelsen er 

afgrænset til de supplerende ordninger, dvs. ordninger der bygger oven på a-kassemedlemskabet. 

Vi ser dermed bort fra de relativt få, fritstående lønforsikringer, der tegnes uafhængigt af a-kassen.  

Tabel 1. Overblik over de tre lønforsikringstyper 

 Individuelle Kollektive 

Fritstående Lønforsikringer tegnet af 

enkeltpersoner uden om a-

kassen,  

- 

Supplerende Lønforsikringer i supplement til a-

kassemedlemskabet, der kan 

tegnes af enkeltpersoner. 

Lønforsikringer i supplement til a-

kassemedlemskabet, der tegnes 

af et fagforbund på vegne af 

samtlige medlemmer af 

fagforbundet og den tilknyttede 

a-kasse.  

 

De centrale fund er, at: 

 Forskellige faggrupper har ulige adgang til supplerende lønforsikring, både hvad angår pris 

og vilkår. Grupper med en høj ledighedsrisiko betaler mere og får mindre end dem med en 

lavere risiko for ledighed.  

 De kollektive ordninger er markant billigere og har mere fordelagtige forsikringsbetingelser 

end de individuelle lønforsikringer, der kan tegnes af enkeltpersoner. Især fordi de kollektive 

ordninger bygger på en afgrænset population med kendt ledighedsrisiko, og fordi de som 

udgangspunkt bygger på lige adgang blandt alle medlemmer af a-kassen/fagforbundet, 

som har tegnet forsikringen.  

 Prisvariationen på tværs af kollektive og individuelle ordninger er meget stor. Den dyreste er 

individuel (Krifa) og koster godt10 gange så meget som den billigste ordning, der er kollektiv 

(HK Kommunal). De billigste forsikringer tegnes desuden typisk på de bedste vilkår. 

Undersøgelsens fokus 
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Udviklingen i dagpengedækningen har ført til et stigende antal lønforsikringer, hvor faggruppernes 

betingelser for at tegne lønforsikringer mod ledighed er meget forskellige. Det gælder også de 

supplerende lønforsikringer. Betingelserne på det private forsikringsmarked, bl.a. angående krav til 

sammenhængende, forudgående beskæftigelse, betyder, at visse faggrupper reelt er ekskluderet 

fra muligheden for supplerende lønforsikring.  

De kollektive supplerende lønforsikringer er fordelagtige for de, der er omfattet af dem. Men det er 

ikke en løsning, som er tilgængelig for alle faggrupper. Prisen for en mere dækkende forsikring, der 

svarer til kompensationen for 10 eller 20 år siden, er vidt forskellig på tværs af faggrupper. Det 

aktualiserer behovet for en robust og fremtidssikret arbejdsløshedsforsikring. 

Analyserapporten beskriver først det danske a-kassesystems organisering og økonomi med fokus 

på de senere års udfordringer med faldende kompensationsgrader og et stigende antal 

lønforsikringer. Derpå præsenteres resultaterne af undersøgelsen af de supplerende 

lønforsikringers priser og vilkår.  
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2. Den danske model under pres 

Den danske arbejdsmarkedsmodel og særligt den danske udgave af flexicurity udgør ofte en kilde til 

international anerkendelse og inspiration.  Det skyldes, at den danske flexicuritymodel sikrer et 

fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked, der kombinerer rum for økonomisk dynamik og 

kompetenceudvikling med social tryghed for lønmodtagerne. Flexicuritymodellen bygger på tre 

hovedelementer: 

 Fleksible ansættelsesvilkår som følge af de danske overenskomster 

 Et socialt sikkerhedsnet i form af dagpengesystemet, der forsikrer de, som rammes af 

ledighed 

 En aktiv arbejdsmarkedsindsats, der hjælper ledige med længere ledighed tilbage i 

beskæftigelse 

Figur 1. Den danske flexicuritymodel 

 

Det fremhæves ofte, at kernen i den danske flexicuritymodel er arbejdsgivernes begrænsede risici 

ved at ansætte nye medarbejdere, når der er brug for det, fordi de relativt let kan skille sig af med 

medarbejdere, når efterspørgslen falder, og produktionen indskrænkes. Virksomhederne har let 

adgang til at ”hyre og fyre” og mulighed for fleksibelt at tilpasse arbejdsstyrken til de økonomiske 

konjunkturer. De liberale ansættelsesregler er dog betinget af de to andre elementer i 

flexicuritymodellen. Fleksibiliteten er dels betinget af, at der eksisterer et sikkerhedsnet, der sikrer 

medarbejderne en rimelig indkomst, hvis de bliver fyret og går ledige i en periode, og dels en 

effektiv aktiv arbejdsmarkedspolitik, der opkvalificerer arbejdsløse, der går ledige i længere tid.  

Set i dette lys er det en kæmpe udfordring for flexicuritymodellen, at dagpengesystemet igennem 

en årrække er blevet forringet med faldende kompensationsgrader og en mindre-regulering af 

dagpengesatsen, der øger efterslæbet i forhold til den generelle lønudvikling. Det sociale 

sikkerhedsben i flexicuritymodellen er kommet til at halte, og er i dag langt fra princippet om 80 

eller 90 pct. indkomsterstatning, som – op til en vis maksimumgrænse – blev knæsat i 1970 og 
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1972.1 Ligeledes er det en stor udfordring, at de offentlige udgifter til aktivering af ledige har været 

faldende de seneste 10 år. Hvor udgifterne til aktivering i 2016-2018 har været på omkring en halv 

mia. kr. om året, lå de i 2007 på ca. 1,7 mia. kr.2  Det tredje ben, den aktive arbejdsmarkedspolitik, 

halter således også. I denne analyse er fokus alene på det sociale sikkerhedsnet, dvs. 

indkomsterstatning under ledighed.  

I de lande, hvor sikkerhedsnettet er svagere, vil man typisk have lange opsigelsesvarsler og løn 

under de første ledighedsmåneder. Det er dyrt at fyre, og derfor er virksomhederne også forsigtige 

med at hyre. Ultimativt vil man, som også Det Økonomiske Råd har peget på, kunne se udviklingen 

af noget tilsvarende i Danmark, hvis forsørgelsesgrundlaget – dvs. kompensationsgraden – under 

ledighed fortsat falder.3 Konsekvensen vil blive et langt mindre fleksibelt og tilpasningsdygtigt 

arbejdsmarked, end hvad vi har i dag. Ifølge World Economic Forums rangordning af verdens lande, 

har Danmark det tredje mest fleksible og velfungerende arbejdsmarked i verden, og det skyldes ikke 

mindst overenskomstsystemet og den danske flexicuritymodel, som bygger på en fornuftig og fair 

indkomsterstatning, hvis man fyres og rammes af ledighed. 

Men der er én grund mere til, at den danske arbejdsløshedsforsikring er værd at bevare.  

2.1. INDIVIDUEL FORSIKRING OG SOLIDARISK FINANSIERING  

Ser man et øjeblik bort fra den store udfordring med faldende kompensationsgrader, hviler den 

danske arbejdsløshedsforsikring på en sund kombination af delvis egenfinansiering og solidarisk 

risiko-deling på tværs af fag og med det offentlige som garant for finansieringen, når 

arbejdsløsheden er høj.  Det er et system, som mange lande misunder os.  

Siden 1967 har finansieringsprincippet været, at alle fuldtidsforsikrede betaler det samme beløb i 

forsikringsbidrag – for 2019 er det 4.260 kr. årligt, hvortil der kommer et administrationsbidrag, som 

varierer fra a-kasse til a-kasse.4 Forsikringsbidraget er i øvrigt også ens på tværs af a-kasser for 

deltidsforsikrede. Niveauet for den maksimale dagpengesats (19.083 kr. i 2020) betyder, at de 

højeste indkomster opnår en relativt lav kompensationsgrad gennem forsikringen.5  

Forsikringen mod arbejdsløshed er frivillig, hvilket betyder, at man selv skal tage et medansvar for at 

sikre sig mod ledighed. Er man ikke forsikret, vil man alene kunne opnå forsørgelse under ledighed 

                                                                    
1 Asbjørn Sonne Nørgaard (1997). The Politics of Institutional Control: Corporatism in Danish Occupational Safety and 

Health Regulation & Unemployment Insurance, 1870-1995. Aarhus: Forlaget Politica, s. 339. 
2 Danmarks Statistik - www.statistikbanken.dk/ESSPROS1 
3 Det Økonomiske Råd (2014). ”Kapitel 2: Dagpengesystemet” i Dansk økonomi, efterår 2014. København. 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014, s. 166; se også Det Økonomiske Råd i Berlingske 

Tidende 27. november, 2014, ”Glem ikke dagpengesystemets forsikringsfunktion”. 
4 Asbjørn Sonne Nørgaard (1997). The Politics of Institutional Control: Corporatism in Danish Occupational Safety and 

Health Regulation & Unemployment Insurance, 1870-1995. Aarhus: Forlaget Politica, s. 333-335; https://star.dk/viden-

og-tal/statistik/statistik-om-a-kassernes-administrationsbidrag/  
5 Det Økonomiske Råd (2014). ”Kapitel 2: Dagpengesystemet” i Dansk økonomi, efterår 2014. København. 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014, s. 180.  

javascript:%20bookmarkme('www.statistikbanken.dk/ESSPROS1')
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014
https://star.dk/viden-og-tal/statistik/statistik-om-a-kassernes-administrationsbidrag/
https://star.dk/viden-og-tal/statistik/statistik-om-a-kassernes-administrationsbidrag/
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014
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via kontanthjælpssystemet. Kontanthjælpen nedsættes eller bortfalder helt, hvis man har formue 

over en lav – for tiden 10.000 kr. – grænse, og i øvrigt er det husstandens samlede indkomst, der 

lægges til grund for beregningen af kontanthjælp. Oppebærer ens ægtefælle en god løn, vil man 

ikke kunne få kontanthjælp. I 2014 – på bagkanten af finanskrisen – vurderede Det Økonomiske 

Råd, at kun ca. 30 pct. af de ledige, der opbrugte dagpengeretten efter to år, ville være berettiget til 

kontanthjælp.6 

A-kasserne indbetaler det samlede forsikringsbidrag for alle deres medlemmer til staten, som 

efterfølgende refunderer alle a-kassernes udgifter til dagpenge. Det betyder, at a-kasser med høj 

ledighed får et stort statstilskud til dagpengeudgifterne, mens a-kasser med lav ledighed får et 

mindre statstilskud. Det betyder også, at selv-finansieringsgraden varierer med konjunkturerne: Er 

ledigheden lav, dækker den samlede bidragsbetaling en stor andel af udgifterne, og det 

skattefinansierede tilskud er lavt. Er ledigheden høj, dækker skatten en større andel af udgifterne. 

Man siger, at staten bærer ”den marginale arbejdsløshedsrisiko”, og denne automatik bidrager til at 

stabilisere økonomien i nedgangstider. Eksempelvis var de offentlige bruttoudgifter omtrent 1,2 

mia. kr. højere i 2015, da ledigheden var 4,5 pct., end i 2018, da ledigheden i gennemsnit var 3,8 pct. 

(2018-PL).7 Det Økonomiske Råd har beregnet, at summen af forsikringsbidrag og udbetalte 

dagpenge går i nul ved en ledighedsgrad på ca. 2 pct. eller ca. 1 uges ledighed om året per 

forsikrede.8 Det betyder, at forsikringen er 100 pct. selvfinansieret ved en gennemsnitlig ledighed på 

2 pct. I 2008, hvor økonomien buldrede derudaf, og ledigheden var rekordlav (under 2 pct.), var de 

samlede forsikringsbidrag 3 mia. kr. højere end udgifterne til dagpenge. 

Der er således to elementer af solidaritet i arbejdsløshedsforsikringen. Dels bidrager de forsikrede 

med lav arbejdsløshedsrisiko til en større del af finansieringen, end forsikrede med høj risiko for at 

blive ledige. I perioden 2004-2013, dvs. inklusive årene med finanskrise, var 60 pct. af de forsikrede 

slet ikke ramt af ledighed.9 Dels bidrager staten over skatten med en større del af finansieringen, jo 

højere ledighedsniveauet er.10   

Faktisk kan man hævde, at de offentlige udgifter til arbejdsløshedsdagpengene reelt er endnu 

mindre. For de ledige, der ikke er forsikret i en a-kasse, får i mange tilfælde kontanthjælp, og disse 

ledige bidrager ikke til finansieringen af de ydelser, de får (bortset fra ved at betale skatter).11 

                                                                    
6 Det Økonomiske Råd (2014). ”Kapitel 2: Dagpengesystemet” i Dansk økonomi, efterår 2014. København. 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014, s. 264. 
7 Jf. §17.32.01 i Finanslov for finansåret 2018. www.statistikbanken.dk (AULP01) 
8 Det Økonomiske Råd (2014). ”Kapitel 2: Dagpengesystemet” i Dansk økonomi, efterår 2014. København. 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014, s. 183-187, 192 
9 Det Økonomiske Råd (2014). ”Kapitel 2: Dagpengesystemet” i Dansk økonomi, efterår 2014. København, 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014, s. 178.   
10 Kommunerne medfinansierer statens udgifter i forhold til antallet af dagpengemodtagere og varigheden af ledigheden 

blandt dagpengemodtagere, der er bosiddende i den enkelte kommune. I 2018 udgjorde kommunernes medfinansiering 

omtrent to tredjedele af de offentlige udgifter til dagpenge; se §17.32.01 i Finanslov for finansåret 2018.   
11 Finansudvalget, 2018-19: FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 135, 

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/135/svar/1549528/2004128.pdf  

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014
http://www.statistikbanken.dk/
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/135/svar/1549528/2004128.pdf
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Alt i alt, bygger finansieringen af arbejdsløshedsforsikringen på en balance mellem egne bidrag, 

kollektiv risikodeling og skattefinansiering. Over tid er selvfinansieringsgraden øget, mens gevinsten 

– altså den indkomsterstatning man får, hvis man bliver ledig – er blevet mindre, som også Det 

Økonomiske Råd har påpeget.12 Kompensationsgraden er nemlig blevet betydeligt lavere. 

 

2.2. DEN FALDENDE KOMPENSATIONSGRAD 

Kompensationsgraden angiver, hvor stor en andel af en given indkomst, en person, som er forsikret 

i en a-kasse, kan forvente at modtage i dagpenge i tilfælde af ledighed. Er kompensationsgraden 

meget lav, er værdien af forsikringen også lav alt andet lige. Kompensationsgraden er faldet markant 

de seneste 20-30 år, jf. figur 2. 

Beregningen af den gennemsnitlige kompensationsgrad er foretaget med udgangspunkt i gruppen 

”almindelige lønmodtagere”, der rummer både timelønnede arbejdere og funktionærer uden 

ledelsesansvar. Bruttokompensationsgraden udtrykker dagpengenes værdi i forhold til 

bruttolønnen (dvs. før skatter, boligstøtte, mv.). Både lønmodtagerens og arbejdsgiverens 

pensionsbidrag indgår i lønniveauet, hvilket skyldes, at pensionen afspejler en værdi, som man ikke 

modtager i tilfælde af arbejdsløshed. Nettokompensationsgraden udtrykker forskellen på at være i 

beskæftigelse og på dagpenge med afsæt i rådighedsbeløbet. Dermed beregnes 

nettokompensationsgraden ud fra de beløb, lønmodtageren har til rådighed efter skat og fradrag på 

henholdsvis lønindkomst (herunder pensionsindbetalinger) og dagpenge.13  

                                                                    
12 Det Økonomiske Råd (2014). ”Kapitel 2: Dagpengesystemet” i Dansk økonomi, efterår 2014. København. 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014, s. 181-183. 
13 LO (2018). 30 års dagpengeforringelser – en teknisk gennemgang af kompensationsgraden og lønmodtagernes 

anvendelse. Baggrundsrapport, https://fho.dk/wp-content/uploads/2020/01/baggrundsrapport-om-dagpenge.pdf, s. 6.; 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (2020). Markant fald i lønmodtagernes kompensationsgrad, https://fho.dk/markant-

fald-i-loenmodtagernes-kompensationsgrad/ 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014
https://fho.dk/wp-content/uploads/2020/01/baggrundsrapport-om-dagpenge.pdf
https://fho.dk/markant-fald-i-loenmodtagernes-kompensationsgrad/
https://fho.dk/markant-fald-i-loenmodtagernes-kompensationsgrad/
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Figur 2. Faldende brutto- og nettokompensationsgrad 

 

Kilde: FH pba. DA’s strukturstatistik og Finansministeriets familietypemodel. 

Anm.: Kompensationsgraden er beregnet for almindelige lønmodtagere. Fra 2019 og frem er 

kompensationsgraden estimeret ud fra Finansministeriets generelle lønforventninger.  
 

 

Som figur 2 illustrerer, er værdien af dagpengene faldet væsentligt siden midten af 1990’erne.14 

Bruttokompensationsgraden er faldet fra 57 pct. i 1994 til omkring 48 pct. i 2019. Med andre ord 

kan en almindelig lønmodtager i dag forvente at modtage under halvdelen af sin indkomst i 

dagpenge i tilfælde af ledighed. Det betyder, at det alt andet lige er blevet mindre attraktivt at 

forsikre sig mod ledighed gennem de statsligt medfinansierede a-kasser, og at der er et stærkt 

incitament til yderligere indkomstsikring i tilfælde af arbejdsløshed. 

Ser man på højindkomstgrupperne er kompensationsgraden væsentligt lavere end det gennemsnit, 

der er beregnet i figur 2. Tjener man f.eks. 48.000 kr. om måneden vil kompensationsgraden være 

under 40 pct. Da højindkomstgrupperne typisk har lavere ledighed, yder de et afgørende bidrag til 

det solidariske dagpengesystem.15 

 

                                                                    
14 I 1980’erne faldt kompensationsgraden dog også, jf. Harald Børsting (2007), ”Lønmodtagersynspunkter på 

arbejdsløshedsforsikringens udvikling og fremtid”, s. 311-329. I J. Hartvig Pedersen & A. Huulgaard (red.) 

Arbejdsløshedsforsikringsloven 1907-2007 – Udvikling og perspektiver, s. 313.  
15 Det Økonomiske Råd (2014). ”Kapitel 2: Dagpengesystemet” i Dansk økonomi, efterår 2014. København, 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2014, s. 227. 
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2.3. 10 ÅRS REFORMER AF DAGPENGESYSTEMET 

I løbet af de seneste ti år har en række politiske beslutninger både forstærket udviklingen med 

faldende kompensationsgrad og gjort det mindre attraktivt at forsikre sig mod ledighed i en a-kasse.  

Dagpengereformen i 2010 indebar blandt andet en halvering af dagpengeperioden fra fire til to år 

samt en fordobling af genoptjeningskravet fra 6 til 12 måneders fuldtidsbeskæftigelse, før man efter 

udløb af dagpengene igen er berettiget til dagpenge. I timer svarer det til en fordobling fra 962 til 

1924 timers arbejde. 

Med skattereformen i 2012 vedtog man en yderligere mindre-regulering af satsen for dagpenge i 

forhold til lønudviklingen. Før skattereformen blev dagpengesatsen reguleret efter 

satsreguleringen, der indebærer, at dagpengene reguleres årligt efter lønudviklingen i den private 

sektor, dog efter arbejdsmarkeds- og pensionsbidrag er fratrukket. Der fratrækkes 0,3 pct. point, 

hvis lønstigningerne overstiger 2,3 pct., hvilket potentielt betyder, at dagpengene på 10 år kan få et 

efterslæb på 3 pct.16 Med skattereformen i 2012 blev reguleringen reduceret yderligere. 

Brancheorganisationen Danske A-kasser har beregnet, at skattereformens mindre-regulering af 

satsen på 0,3 pct. i 2016, 0,4 pct. i 2017 og 0,75 pct. for 2018-2023 vil medføre et efterslæb på 

yderligere 5,2 pct. frem til 2023.17 På denne baggrund estimeres det, som det fremgår af figur 2 

ovenfor, at bruttokompensationsgraden vil være på knap 46 pct. i 2023.  

Skattereformen indeholdt derudover et øget beskæftigelsesfradrag, som øgede forskellen på 

nettoindkomsten mellem beskæftigede og ledige.18 Skatteaftalen for 2018 forhøjede 

beskæftigelsesfradraget og indførte samtidig et nyt jobfradrag, som også indebar en skattelettelse 

til beskæftigede, som dagpengemodtagere ikke fik del i. Dagpengereformen for 2015 indførte 

desuden op til tre karensdage årligt for ledige på dagpenge og en nedsættelse af dimittendsatsen. 

Senest med satspuljeforligets afvikling blev det besluttet, at den årlige mindre-regulering af 

overførselsindkomsterne (herunder dagpenge) fremadrettet vil blive indsat på en obligatorisk 

pensionsopsparing.19 

Gabet mellem lønindkomst og dagpenge er således øget betragteligt siden 1994, jf. figur 3. Det er i 

øvrigt værd at bemærke, at den reducerede værdi af dagpengene efter skat sammenlignet med at 

være i beskæftigelse ikke har været ledsaget af en nedsættelse af forsikringsbidraget til staten. 

                                                                    
16 Reguleringen effektueres to år efter den opgjorte lønudvikling. Som følge af procentgrænsen på 2 pct. blev satserne 

ikke mindre-reguleret i 2011 og 2013-2015. Se Danske A-Kasser (2019), Salamimetoden, 

https://danskeakasser.dk/sites/danskeakasser.dk/files/media/documents/Analyser/Salamimetoden%20%28version%2

04%29%202.0.pdf 
17 AK Samvirke (2015), Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant, 

https://danskeakasser.dk/sites/danskeakasser.dk/files/media/udhuling_af_dagpengevaerdi_okt_201 5.pdf  
18 Ibid.  
19 Danske A-Kasser (2019), Salamimetoden, 

https://danskeakasser.dk/sites/danskeakasser.dk/files/media/documents/Analyser/Salamimetoden%20%28version%2

04%29%202.0.pdf 

https://danskeakasser.dk/sites/danskeakasser.dk/files/media/documents/Analyser/Salamimetoden%20%28version%204%29%202.0.pdf
https://danskeakasser.dk/sites/danskeakasser.dk/files/media/documents/Analyser/Salamimetoden%20%28version%204%29%202.0.pdf
https://danskeakasser.dk/sites/danskeakasser.dk/files/media/udhuling_af_dagpengevaerdi_okt_201%205.pdf
https://danskeakasser.dk/sites/danskeakasser.dk/files/media/documents/Analyser/Salamimetoden%20%28version%204%29%202.0.pdf
https://danskeakasser.dk/sites/danskeakasser.dk/files/media/documents/Analyser/Salamimetoden%20%28version%204%29%202.0.pdf
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Figur 3. Udvikling i løn og dagpenge 

 

Kilde: FH pba. DA’s strukturstatistik og Finansministeriets familietypemodel. 

Anm.:1) Indeks 1994=100 (løbende priser). 2019-2025 pba. Finansministeriets generelle lønforventninger.  

2) Beregnet for en enlig FH-lønmodtager (arbejder / funktionær uden ledelsesansvar) i lejebolig og uden børn; 

3) Beregningerne af rådighedsbeløbet har taget højde for fradrag ved pension. 

 

Forringelserne af dagpengene sætter arbejdsløshedsforsikringen under pres, ikke mindst blandt 

personer med høje indkomster og lav ledighedsrisiko Derfor kan man forvente, at stadig flere vil 

søge at sikre sig bedre mod arbejdsløshed på anden vis.  

Som Dagpengekommissionen skitserede, er der overordnet tre måder, hvorpå den enkelte kan 

forbedre sin forsikring mod arbejdsløshed og således håndtere den forringede dækning gennem 

dagpengesystemet.20 Mulighederne er: 

1. At droppe a-kassen til fordel for en privat opsparing. 

2. At droppe a-kassen til fordel for en fritstående lønforsikring. 

3. At tegne en supplerende lønforsikring som tillæg til a-kassemedlemskabet. 

Hvor de to første muligheder er alternativer til a-kassen, er sidste mulighed et supplement til a-

kassen.  

                                                                    
20 Dagpengekommissionen (2015) Arbejdspapir: Privat forsikring, supplerende ydelse og fratrædelsesgodtgørelser, 

https://bm.dk/media/6123/privat-forsikring-supplerende-ydelse-og-fratrdelsesgodtgrelserpdf.pdf   
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2.4. ALTERNATIVER TIL A-KASSEN? 

Selvom medlemstallet i a-kasserne indtil videre har ligget relativt stabilt mellem 80-85 pct. af 

arbejdsstyrken, er det relevant at adressere de potentielle konsekvenser af en situation, hvor 

kompensationsgraden bliver så lav, at flere vælger at benytte mulighed 1 eller mulighed 2 og helt 

forlader a-kassen.  

Mulighed 1 er at forlade a-kassen og selv-forsikre sig, eventuelt ved at lave en privat opsparing. Man 

kan forestille sig, at en del af dem, som ikke forventer at blive ramt af ledighed, vil spare deres 

udgifter til forsikring gennem a-kassen og overvejer helt at droppe at forsikre sig mod ledighed. Som 

Det Økonomiske Råd beregnede i 2014, vil man med en gennemsnitlig årlig ledighedsgrad på under 

2 pct. (ca. 1 uge) kunne spare ved at selvforsikre sig. Med de nuværende årlige præmieniveauer på 

gennemsnitligt kr. 5.800 – eller kr. 4.000-4.500 efter skattefradrag – vil man kunne lægge disse 

penge til side og opbygge en kapital, man kan tære på, hvis man bliver ledig.  

Man tegner normalt en forsikring for at gardere sig mod risici og uforudsete begivenheder, men hvis 

man – korrekt eller overmodigt – vurderer sin egen ledighedsrisiko som meget lille, vil der være 

nogle som ser selv-forsikring via egne opsparede midler som et alternativ. Privat opsparing/selv-

forsikring er dog i praksis kun et alternativ for mennesker med store indkomster og formue, meget 

lange opsigelsesvarsler samt eventuelle lukrative fratrædelsesordninger, og det er under alle 

omstændigheder ikke en løsning for de fleste på arbejdsmarkedet. I 2014 var det således kun 10-12 

pct. af de ledighedsberørte, der fik en større eller mindre fratrædelsesgodtgørelse, herunder 

funktionæransatte med mere end 12 års anciennitet, der har ret til en måneds løn i forbindelse med 

fratrædelse. 21 

Selv-forsikring under ledighed er ikke en samfundsløsning. Alle lande har en eller anden form for 

offentlig støttet arbejdsløshedssikring, blandt andet for at holde hånden under økonomien under 

lavkonjunkturer og kriser. Dagpengekommissionen bruger da heller ikke megen plads på at 

diskutere privat opsparing som et reelt alternativ til forsikring.   

Mulighed 2 er at tegne en lønforsikring uden om a-kassen. Der er flere forskellige tilbud på 

markedet, blandt andet tilbyder Krifa, Frie og Ase, som alle også er statsunderstøttede a-kasser, de 

fritstående lønforsikringer uden om a-kassen. Disse tilbud retter sig direkte mod personer med lav 

arbejdsløshedsrisiko og et højt indkomstniveau. For at skitsere de fritstående lønforsikringers 

opbygning tager vi udgangspunkt i de forsikringsbetingelser, der gør sig gældende for Ases ordning, 

som har fået meget medieomtale siden dens lancering i efteråret 2019.22  

Ases lønforsikring uden om a-kassen retter sig mod personer mellem 35 år og 58 år (begge inkl.) 

med meget stærk beskæftigelseshistorik23 og med en af de videregående uddannelser, Ase har 

                                                                    
21 Dagpengekommissionen, 2015, Arbejdspapir – Privat forsikring, supplerende ydelser og fratrædelsesgodtgørelser, 
https://bm.dk/media/6123/privat-forsikring-supplerende-ydelse-og-fratrdelsesgodtgrelserpdf.pdf , s. 27.  
22 Se Ases forsikringsbetingelser, https://www.ase.dk/media/2425/4732-loensikring-vilka-r-2019.pdf 
23 Man skal have været i beskæftigelse i Danmark mindst 30 timer om ugen i minimum 24 af de seneste 25 måneder.  

https://bm.dk/media/6123/privat-forsikring-supplerende-ydelse-og-fratrdelsesgodtgrelserpdf.pdf
https://www.ase.dk/media/2425/4732-loensikring-vilka-r-2019.pdf
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listet som accepterede. Det kan f.eks. være sygeplejersker, ingeniører, økonomer eller læger med 

meget lav ledighedsrisiko. Forsikringen tilbyder dækning i 6 eller 12 måneder med udbetalinger på 

op til 75.000 kr. om måneden. For en månedlig præmie på 498 kr. – altså ca. samme pris som a-

kassemedlemskabet – kan man forsikre 30.000 kr. om måneden i 6 måneder.24 Ifølge Ase retter 

produktet sig mod 250.000 danskere.25 En del af markedsføringen er, at man slipper for jobcenteret. 

Dog er det obligatorisk, at man ved ledighed deltager i et individuelt karrieresparringsforløb hos Ase.  

Det fremgår af forsikringsbetingelserne, at forsikringsselskabet på ethvert tidspunkt kan opsige 

forsikringen med et varsel på løbende måned plus 30 dage, og at forsikringspræmien ligeledes kan 

ændres med en måneds varsel. Således er dækningen væsentligt mere usikker end den er i 

dagpengesystemet. Som Dagpengeskommissionen anfører, vil lønforsikringer altid skulle 

finansieres løbende af dem, der tegner forsikring, og det betyder, ”at præmier vil stige i perioder 

med stigende ledighed og falde i perioder med faldende ledighed.” 26 Det skal løbe rundt og være en 

god forretning for forsikringsudbyderne. 

Kendetegnende for både mulighed 1 og mulighed 2 er, at det kun er de bedst stillede på 

arbejdsmarkedet, der kan gøre brug af dem. Derfor ser man også en ret skarp afgrænsning af 

kundekredsen og de potentielle forsikringstagere. Hvis betydeligt flere med lav ledighedsrisiko 

benytter disse løsningsmodeller, vil de i forsikringsmæssig forstand ”gode liv” i mindre grad 

medfinansiere dagpengene i a-kassesystemet. Hermed bliver omfordelingen og risikodelingen 

mellem faggrupper i dagpengesystemet alvorligt reduceret, og de offentlige udgifter til a-kasserne 

vil stige. Det vil være en alvorlig udfordring for den solidariske dagpengemodel. 

Ser vi på udviklingen hidtil, er det dog især Mulighed 3 – de supplerende lønforsikringer – der er 

relevante, for dem der ønsker at sikre en højere ydelse under ledighed. 

 

2.5. SUPPLERENDE LØNFORSIKRINGER – OVENPÅ A-KASSEN 

I kølvandet på de seneste 10 års reformer af dagpengesystemet er antallet af lønforsikringer steget 

væsentligt fra 87.755 i 2010 til 333.462 i 2019, jf. figur 4. Stigningen afspejler især stigningen i 

antallet af forsikrede gennem fagforbund, der har indført kollektive, obligatoriske supplerende 

lønforsikringsordninger for deres medlemmer, men inkluderer også individuelle supplerende 

                                                                    
24 Man kan vælge en dækningsperiode på 12 måneder mod en større præmie. 
25 Ritzau (2019), 250.000 danskere kan sige farvel til jobcenteret og få højere ydelse, 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/250000-danskere-kan-sige-farvel-til-jobcenteret-og-fa-hojere-

ydelse?publisherId=90415&releaseId=13583273 
26 Dagpengekommissionen (2015) Arbejdspapir: Privat forsikring, supplerende ydelse og fratrædelsesgodtgørelser, 

https://bm.dk/media/6123/privat-forsikring-supplerende-ydelse-og-fratrdelsesgodtgrelserpdf.pdf, s. 7.  

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/250000-danskere-kan-sige-farvel-til-jobcenteret-og-fa-hojere-ydelse?publisherId=90415&releaseId=13583273
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/250000-danskere-kan-sige-farvel-til-jobcenteret-og-fa-hojere-ydelse?publisherId=90415&releaseId=13583273
https://bm.dk/media/6123/privat-forsikring-supplerende-ydelse-og-fratrdelsesgodtgrelserpdf.pdf
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lønforsikringer samt de fritstående lønforsikringer uden om a-kassen.27 På ni år er der således 

næsten sket en firdobling i antallet af personer, der er dækket af en lønforsikring.  

Figur 4. Stigningen i antallet af lønforsikringer 

 

Kilde: Forsikring & Pension 

Faktisk er stigningen endnu højere end tallene fra Forsikring & Pension viser, hvilket skyldes, at HK 

Privat i sommeren 2019 indførte en kollektive lønforsikring for ca. 55.000 medlemmer. Den trådte i 

kraft fra 1. september 2019, og da Forsikring & Pension regner i helårspersoner, er det kun ca. 

18.000 personer, som er medregnet i tallet for 2019. Således er der omkring 37.000 medlemmer af 

HK Privats kollektive lønforsikring, som først vil tælle med i statistikken fra 2020. Dermed er vi oppe 

på omkring 370.000 med lønforsikringer, hvoraf mere end halvdelen, eller omkring 195.000, 

udgøres af kollektive supplerende ordninger.28  

Hos forsikringsselskaberne forventer man, at udviklingen fortsætter. Et af Danmarks største 

forsikringsselskaber, Topdanmark, ser frem til et voksende marked og anbefaler de ca. 1,2 mio. 

danskere, der tjener over 27.000 kr. om måneden at overveje en supplerende lønforsikring.29   

                                                                    
27 Forsikring & Pension (2020). Arbejdsløshedsforsikring, 

https://www.forsikringogpension.dk/statistik/arbejdsloeshedsforsikring/  
28 Alka (forsikringsgiver til HK, SL og Malerforbundet) har oplyst til Cevea, at de har ca. 145.000 omfattet af 

kollektive ordninger. BUPL oplyser, at 50.000 medlemmer er dækket af deres kollektive ordning. 
29 A4 Arbejdsliv (2020). Forsikringsdirektør: "Løn og personforsikringer kan blive lige så stort som indboforsikringer", 

https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/loensikring-1 
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Selvom 80-85 pct. af arbejdsstyrken fortsat forsikrer sig mod arbejdsløshed gennem en a-kasse, er 

de faldende kompensationsgrader en stor udfordring. Stigningen i antallet af lønforsikringer er en 

sikker indikation på, at dagpengesystemet ikke løser opgaven.30 Der er især tre udfordringer.  

For det første kan tilslutningen til den kollektive arbejdsløshedsforsikring blive undermineret, hvis 

dagpengene, som medlemmerne selv finansierer en stor andel af, bliver så lave, at de ikke opfattes 

som en reel forsikring mod arbejdsløshed. Det kan få nogle, især de bedrestillede med lav 

ledighedsrisiko, til at melde sig ud af a-kassen og eventuelt tegne en fritstående lønforsikring.  

For det andet kan en konsekvens være faldende organisationsgrader. Den høje organisationsgrad i 

Danmark hænger blandt andet sammen med den tætte forbindelse mellem a-kasse og 

fagforening– den såkaldte Gent-effekt.31 Mange ser medlemskabet af en fagforening og en a-kasse 

som en del af en samlet pakke, og det er de to dele i sammenhæng, der vurderes, når man 

organiserer sig. Et potentielt fald i forsikringsgraden vil derfor sandsynligvis ledsages af et fald i 

organisationsgraden. I sidste ende kan faldende organisationsgrader true legitimiteten af det 

kollektive aftalesystem og den danske model, som stort set alle fremhæver som en af dansk 

økonomis største styrker. I denne forbindelse skal det dog bemærkes, at de kollektive supplerende 

lønforsikringer alt andet lige understøtter Gent-effekten, idet man både skal være medlem af 

fagforening og a-kasse for at være omfattet af forsikringen.  

For det tredje er de supplerende lønforsikringer, som bygger ovenpå a-kassemedlemsskabet ikke en 

mulighed, som alle kan benytte. Forskellige faggruppers mulighed for at tegne en supplerende 

forsikring er afhængig af fagets ledighedsrisiko og ledighedsprofil og afspejles i store forskelle i pris 

og forsikringsvilkår. Det gælder især de individuelle, supplerende lønforsikringer, men det gælder 

også de kollektive forsikringer, som nogle fagforeninger har lavet for alle deres medlemmer. Det er 

nemlig langt fra alle fagforeninger, der kan etablere kollektive ordninger på rimelige vilkår for deres 

medlemmer.  

  

                                                                    
30 Dagpengekommissionen (2015). Arbejdspapir – nuværende finansieringskilder for dagpengesystemet 

https://bm.dk/media/6122/nuvaerende-finansieringskilder-for-dagpengesystemet-pdf.pdf; Se også Danske A-kasser 

(2020). Medlemsudviklingen i a-kasserne fra december 2014 til december 2019, 

https://danskeakasser.dk/aktuelt/nyheder/flere-medlemmer-i-a-kasserne-men-lavere-forsikringsgrad  
31 Se f.eks. Bo Rothstein (1992), “Labor-market institutions and working class strength”, s. 33-56. I K. Thelen & S. Steinmo, 

(red.) Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis.  

https://bm.dk/media/6122/nuvaerende-finansieringskilder-for-dagpengesystemet-pdf.pdf
https://danskeakasser.dk/aktuelt/nyheder/flere-medlemmer-i-a-kasserne-men-lavere-forsikringsgrad
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3. Forskel i adgang til supplerende lønforsikringer  

Adgangen til supplerende løn – dvs. lønforsikringer, der tegnes i tillæg til a-kassemedlemsskabet – 

varierer betydeligt for forskellige faggrupper. Det viser analysen i dette afsnit. Prisen for at forsikre 

sig med 1.000 kr. ekstra per måned oveni dagpengene koster mellem 6 kr. (HK Kommunal) og 65 kr. 

(Krifa) om måneden – en prisforskel på 980 pct.! Dertil kommer, at de dyreste forsikringer typisk 

også har de mest restriktive forsikringsbetingelser. Hvis man vil imødegå faldet i dagpengene og ad 

forsikringsvejen sikre sig en bedre kompensation under ledighed, er det kun en reel mulighed for 

nogle. For mange er det dyrt og utilstrækkeligt.        

Analysen her har alene fokus på lønforsikringer, der tegnes som supplement til a-kassen og udbydes 

gennem fagforbund eller den a-kasse, som den faglige organisation er tilknyttet eller anbefaler. Vi 

inkluderer alle supplerende ordninger, herunder dem som udbydes af Det Faglige Hus og Kristelig 

Fagforening. Der skelnes mellem individuelle og kollektive lønforsikringer. De individuelle 

forsikringer kan tegnes af enkeltpersoner, mens de kollektive er tegnet af et fagforbund og/eller en 

a-kasse på vegne af samtlige deres medlemmer. I de kollektive ordninger betaler medlemmerne 

således et obligatorisk bidrag til lønforsikringen i kraft af deres medlemskab af organisationen – i 

visse tilfælde som en del af det almindelige medlemskontingent.32  

Konkret undersøges forskelle i priser og forsikringsbetingelser for 24 individuelle ordninger og 8 

kollektive ordninger.33 Inden præsentationen af de store prisforskelle og de markante forskelle i 

forsikringsvilkår vil vi kort definere de anvendte forsikringstermer og de supplerende 

lønforsikringers fællestræk.  

3.1. GENERELT OM SUPPLERENDE LØNFORSIKRINGER 

For alle supplerende lønforsikringer er kravet, at man skal være ufrivilligt ledig for at være berettiget 

til udbetalinger fra forsikringen.34 I a-kassesystemet får man tre ugers karenstid, hvis man selv er 

skyld i ledigheden, men ellers er man dækket på samme vilkår som de ufrivilligt ledige, der er blevet 

fyret.35 I samtlige ordninger kan forsikringsselskabet desuden ændre vilkår og præmie med et varsel 

på 1-2 måneder, ligesom de også helt kan opsige forsikringerne med et varsel på 1-6 måneder.  

Ved de kollektive ordninger kan prisændringer dog kun ske efter aftale med det pågældende 

fagforbund, og der opereres desuden med en relativt stor buffer, som skal sikre, at præmien og 

dækningen forbliver stabil. I øvrigt er der en række betingelser, som varierer mellem de forskellige 

ordninger. 

                                                                    
32 Det gælder de kollektive ordninger via Malerforbundet, Pharmadanmark og GL. 
33 Oplysninger om priser og betingelser er indsamlet i november 2019.  
34 Den supplerende lønforsikring, der udbydes af Frie, er en undtagelse. Her kan man få udbetalt dækning, selvom man 

selv siger op.  
35 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 63. 
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Dækningsgraden er den maksimale andel af tidligere indkomst, som den forsikrede kan få dækket i 

tilfælde af ledighed, typisk 80 pct. eller 90 pct. Reglerne på området er, at man højest må få udbetalt 

et beløb, der sammen med dagpengene fra a-kassen udgør maksimalt 90 pct. af ens tidligere løn 

efter arbejdsmarkedsbidrag. Hvis man modtager andre ydelser i anledning af ledighed skal disse 

medregnes, således at det samlede månedlige beløb ikke overstiger de 90 pct.36 De forsikringer, 

som giver 80 pct. snarere end 90 pct. dækning, beregner typisk udbetalingen på baggrund af lønnen 

før arbejdsmarkedsbidraget, som er 8 pct.  

Forsikringsselskaberne fastsætter desuden et maksimalt udbetalingsbeløb for, hvad den forsikrede 

kan få udbetalt pr. måned. I de kollektive ordninger fastsættes beløbet efter aftale med 

forsikringstager, dvs. fagforbundet eller a-kassen, der har tegnet forsikringen. Beløbene varierer 

mellem 3.500-60.000 kr.  

Udbetalinger fra forsikringen er tidsbegrænset. Dækningsperioden er den tid, den forsikrede kan få 

udbetalinger fra forsikringen pr. ledighedsperiode. I en del tilfælde kan forsikringstager vælge 

mellem en periode på 6 eller 12 måneder, hvor valget af en længere periode forøger den månedlige 

forsikringspræmie. I andre ordninger er der ikke denne valgmulighed. Når en ledighedsperiode er 

afsluttet, og en ny indtræffer, begynder dækningsperioden forfra, hvis man i mellemtiden har været i 

6 måneders uafbrudt beskæftigelse. Har man haft arbejde i mindre end 6 måneder på det tidspunkt, 

hvor man igen bliver ufrivilligt ledig, tæller det ikke som en ny ledighedsperiode. Man kan som regel 

få udbetalinger i maksimalt tre ledighedsperioder. For de kollektive ordninger gælder der andre og 

mere lempelige regler for dækningsperioden, da de stort set følger de almindelige betingelser for 

retten til dagpenge fra a-kassen. Derfor er det indplaceringsdatoen i a-kassen, der afgør, hvornår 

man påbegynder en ny udbetalingsperiode.  

Ofte vil de forsikrede ikke få udbetalinger straks efter, at de bliver ledige. Selvrisikoperioden er tiden, 

fra den forsikrede bliver ledig, til personen er berettiget til udbetalinger fra den supplerende 

lønforsikring. Perioden er typisk 30 dage for de individuelle ordninger, mens de kollektive ordninger 

typisk er uden selvrisikoperiode.  

Man har heller ikke ret til forsikringsydelser fra dag et, efter at man har tegnet forsikringen.  

Optjeningsperioden er den periode, man skal betale til forsikringen, før man kan få udbetalinger 

herfra. Som oftest er den mellem 6 og 12 måneder. Bliver man ledig før optjeningsperiodens udløb, 

kan man ikke få udbetalinger fra forsikringen i den pågældende ledighedsperiode.  

Forsikringerne stiller også krav til den forudgående beskæftigelse. Kvalifikationsperioden (også kaldt 

’beskæftigelseskravet’) angiver den periode, som den forsikrede skal have været i beskæftigelse 

forud for, at ledighedsperioden indtræffer. I langt de fleste ordninger skal den ledige have været i 

beskæftigelse i 12 måneder med maksimalt 14 dages sammenhængende ledighed for at være 

berettiget til udbetalinger fra forsikringen.37 Efter en eventuel ledighedsperiode skal man i de 

                                                                    
36 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 51. 
37 I Ase, Business Danmark og Lederne er kvalifikationsperioden kortere. 
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individuelle ordninger typisk have mindst 6 måneders beskæftigelse for igen at kvalificere sig til en 

ny dækningsperiode med ret til udbetalinger.  

Endelig indeholder de supplerende lønforsikringer også alderskrav, dvs. hvor gammel man højest 

må være, når man tegner en forsikring samt en øvre aldersgrænse for forsikringsdækning. For 

samtlige kollektive ordninger er der dog ingen øvre aldersgrænse for dækningen.  

De forskellige forsikringsbegreber er sammenfattet og defineret i tabel 2. 

Betingelserne for de supplerende lønforsikringer varierer ganske betragteligt. Betingelserne er 

afgørende for, hvor god en forsikring man har, og i tillæg til de forsikredes ledighedsrisiko er 

betingelserne også afgørende for præmien, dvs. prisen for forsikringen. Og prisen for 

lønforsikringerne er vidt forskellig på tværs af fag.   

 

Tabel 2. Overblik over forsikringsbegreber  

Forsikringsbegreb Definition Variation i ordningerne 

Dækningsgrad Den andel af tidligere indkomst, 
som den forsikrede maksimalt 
kan få dækket 

80-90 pct.  

Dækningsperiode Den tid den forsikrede kan få 
udbetalinger fra forsikringen pr. 
ledighedsperiode 

3-12 måneder 

Maksimalt udbetalingsbeløb En beløbsgrænse for hvad den 
forsikrede maks. kan få udbetalt 
pr. måned 

3.500-60.000 kr.  

Selvrisikoperiode En periode fra den forsikrede 
bliver ledig, til personen er 
berettiget til udbetalinger 

0-90 dage 

Optjeningsperiode En periode hvor den forsikrede 
skal have betalt til forsikringen 
for at opnå ret til udbetalinger 

6-24 måneder 

Kvalifikationsperiode En periode som den forsikrede 
skal have været i beskæftigelse, 
forud for ledighedsperioden, for 
at opnå ret til udbetalinger 

6-12 måneder med maks. 14 
dages sammenhængende 
ledighed  
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3.2. MARKANTE PRISFORSKELLE 

Vi har undersøgt prisforskellene mellem de supplerende lønforsikringer ved for hver ordning at 

beregne størrelsen på den månedlige præmie, hvis man ønsker at forsikre en udbetaling på 1000 kr. 

ekstra om måneden.38 Dette estimat er valgt af hensyn til prissammenlignelighed på tværs af 

ordningerne.  

I flere tilfælde er det muligt at justere selvrisiko- og dækningsperiode, hvilket påvirker størrelsen på 

den månedlige præmie. Af hensyn til sammenlignelighed har vi holdt disse variable konstante ved at 

vælge pris ud fra de mest typiske periodelængder på tværs af de gennemgåede ordninger: en 

selvrisiko på 30 dage og en dækningsperiode på 12 måneder. Der er dog fem af de kollektive 

ordninger, som maks. dækker seks måneder, hvorfor prisen er beregnet ud fra denne periode.  

De kollektive ordninger har en fast pris, som er ens for alle indbefattede medlemmer, og som 

dækker udbetalinger op til en vis procentdel af tidligere indkomst (oftest 80 pct. før AMB) i tilfælde af 

ledighed. Man kan derfor ikke umiddelbart se prisen for en dækning på 1.000 kr. om måneden.  

For at opnå sammenlignelighed mellem priserne på de kollektive og de individuelle ordninger har vi 

med udgangspunkt i det gennemsnitlige lønniveau for medlemmerne af en kollektiv ordning 

beregnet den gennemsnitlige udbetaling til en ledig, der er dækket af den kollektive, supplerende 

forsikring.39 Da vi kender prisen per medlem, har vi derpå beregnet prisen per udbetalt 1.000 kr.40 

Estimatet angiver prisen per 1.000 kr. dækning for et medlem med en gennemsnitlig indkomst, 

men ikke nødvendigvis en gennemsnitlig ledighedsrisiko.41  

Prisvariationen mellem ordningerne er stor, jf. figur 5. Den billigste ordning – HK Kommunals 

kollektive forsikring – er estimeret til at koste 6 kr. om måneden pr. 1.000 kr. ekstra, mens den 

dyreste ordning – Krifa – koster 65 kr. for samme beløb. Således er prisen for den dyreste ordning 

mere end 10 gange så høj som prisen for den billigste ordning. 

Den pris, man skal betale for en supplerende lønforsikring, afhænger også af, hvilken faggruppe man 

tilhører. For 1000 kr. ekstra om måneden koster forsikringen hos Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) 

f.eks.18 kr., medlemmer af Akademikernes A-kasse skal betale 31 kr., og i Faglig Fælles A-kasse (3F) 

koster den 59 kr. En stor del af prisforskellen skyldes forskelle i ledighedsrisiko. Hvis man ikke er 

omfattet af en kollektiv forsikring, kan man også forsikre sig gennem de tværfaglige organisationer 

som f.eks. Krifa, Frie og Ase, hvis tilbud er tilgængelige for en bred vifte af faggrupper. Men vilkår og 

priser er sjældent bedre i disse alternativer.  

                                                                    
38 Vi har anvendt de supplerende lønforsikringers online beregner-funktioner, der angiver præmien for en bestemt 

udbetaling.  
39 For Malerforbundet tages der udgangspunkt i den faktiske gennemsnitlige månedlige udbetaling til de ledige 

medlemmer i 2020 oplyst af Alka. 
40 Beregningerne fremgår af bilag A. 
41 Den gennemsnitlige løn på tværs af alle medlemmer er ikke nødvendigvis den samme som den gennemsnitlige løn for 

dem, der bliver ledige. Estimatet er det bedst mulige givet de tilgængelige data. 
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Figur 5. Pris for at forsikre 1000 kr. ekstra om måneden fordelt på forbund og a-kasser 

 

 

Vi har identificeret otte kollektive ordninger: HK Privat, HK Stat, HK Kommunal, BUPL, 

Socialpædagogerne, Malerforbundet samt GL og Pharmadanmark. GL og Pharmadanmark adskiller 

sig fra de øvrige ved ikke at være en forsikring, der er tegnet gennem et privat forsikringsselskab. 

Her er det forbundenes egne fonde, som finansierer udbetalinger til medlemmerne. Der fremgår 

derfor heller ikke en separat pris for forsikringen for medlemmerne af de to forbund. I det følgende 

behandler vi derfor primært de seks andre ordninger, som er tegnet via private forsikringsselskaber.  

De kollektive ordninger er, med undtagelse af Malerforbundet, væsentligt billigere end de 

individuelle ordninger, jf. figur 5. Den midterste observation (medianen) for de kollektive ordninger 

er 9 kr., mens den er 44 kr. for de individuelle ordninger. Prisvariation mellem ordningerne falder 

derfor markant, hvis man tager de kollektive ordninger ud af regnestykket. Uden de kollektive 

ordninger varierer priserne fra 18-65 kr., dvs. en faktor 3,6. Dette er bestemt ikke en uvæsentlig 

prisforskel, men dog langt fra en faktor 10,8, når vi tager de billige kollektive ordninger hos HK og 

Socialpædagogerne med.  

De kollektive løsninger kan gøres billigere af flere årsager. For det første vil det typisk være dem med 

høj risiko, der vælger individuelt at forsikre sig (’adverse selection’).42 Ved at dele risici på tværs af 

                                                                    
42 Dagpengekommissionen, 2015, Arbejdspapir: Privat forsikring, supplerende ydelse og fratrædelsesgodtgørelse, 

https://bm.dk/media/6123/privat-forsikring-supplerende-ydelse-og-fratrdelsesgodtgrelserpdf.pdf  
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samtlige medlemmer i en given fagforening og dens tilhørende a-kasse løser de kollektive, 

obligatoriske ordninger en væsentlig del af dette problem. Den aggregerede ledighedsrisiko er 

nemlig betydeligt lettere at estimere – den svarer nogenlunde til ledighedsprocenten for a-kassen, 

hvorfor forsikringsselskaberne tager en mindre risikopræmie.   

For det andet er de kollektive ordninger billigere end de individuelle, fordi forsikringsselskabernes 

administrationsomkostninger er lavere for de kollektive ordninger, da forsikringsselskaberne får 

mindsket omfanget af den individuelle sagsbehandling. F.eks. er det i Alkas kollektive ordninger 

spørgsmålet om, hvorvidt den forsikrede ledige er i karantæne hos a-kassen, som afgør, om 

personen er berettiget til udbetalinger fra den supplerende lønforsikring.  

For det tredje findes de kollektive ordninger primært på funktionærområdet (bortset fra 

Malerforbundet), der er kendetegnet ved lange opsigelsesvarsler, typisk 3-4 måneder. Mange 

korttidsledige vil allerede have fundet nyt job inden for denne periode, hvorfor de ikke vil nå at 

trække på den supplerende lønforsikring. Også det bidrager til at forklare den lave pris på de 

kollektive lønforsikringer.  

Udover prisforskellene mellem kollektive og individuelle ordninger lader der generelt til at være en 

relativt tæt sammenhæng mellem forskellige faggruppers ledighedsstatistik og den pris, grupperne 

betaler for lønforsikringerne. Figur 6 illustrerer denne sammenhæng for de individuelle ordninger.  

Med en ledighed på 1,2 pct. har DSAs medlemmer den laveste gennemsnitlige ledighed blandt a-

kasserne i 2018. Med en pris på 18 kr. er DSAs lønforsikring tilsvarende også den billigste af de 

individuelle ordninger. De højeste ledighedsniveauer i 2018 omfatter bl.a. AJKS (Journalistisk, 

Kommunikation & Sprog) med 6,2 pct., Faglig Fælles A-kasse (3F) med 5,2 pct. og Teknikere med 5,4 

pct. For samtlige disse grupper er prisen for supplerende lønforsikring tilsvarende i den høje ende. 

De betaler alle over 50 kr. per 1.000 kr. dækning ved ledighed. 

For de individuelle ordninger er der en korrelation på 0,35 (Pearsons r) mellem ledighed og pris. Det 

er en ret tæt sammenhæng, og korrigerede man for forskelle i forsikringsbetingelser ville 

sammenhængen være endnu stærkere. Med til at undertrykke sammenhængen er også, at nogle a-

kasser – fx Magistrenes A-kasse – har relativt stor ledighed blandt dimittender, der på grund af 

kvalifikationskravet om 12 måneders beskæftigelse slet ikke kan få ydelser fra den supplerende 

forsikring, hvorfor prisen på forsikringen er lavere end ledighedsprocenten på 6,4 pct. tilsiger.43  

 

 

 

                                                                    
43 Ledighed for forskellige aldersgrupper, se Danmarks Statistik, Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig 

opgørelse) efter område, alder, køn og a-kasse, www.statistikbanken.dk/AUP03  
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Figur 6. Gennemsnitlig ledighed og pris på de individuelle lønforsikringer 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik - www.statistikbanken.dk/AUP03.  

Note: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (højre akse). Pris pr. 1000 kr. (venstre akse). 

 

Prisændringer i krisetider 

Én ting er dog de aktuelle priser for supplerende lønforsikringer. Noget andet er, at priserne relativt 

hurtigt kan ændres, hvis ledigheden generelt eller for en afgrænset gruppe ændrer sig. De generelle 

forsikringsbetingelser sikrer, at selskaberne med kort varsel kan ændre pris og vilkår. Man kan 

således have valgt at forsikre sig, fordi man finder, at forholdet mellem pris og dækning er 

acceptabelt. Hvis ledigheden – og dermed også din sandsynlighed for at blive ledig – stiger, kan 

dækningen bliver dårligere og prisen højere. Det var præcist det, der skete efter finanskrisen (se 

boks 1), og som der i et vist omfang allerede er tegn på i lyset af corona-krisen. 

 

Prisen pr. 1000 kr. for Fries supplerende lønforsikring er steget med 14 pct., hvilket ifølge Frie er en 

direkte konsekvens af corona-krisen.44 Malerforbundets kollektive ordning er ligeledes blevet 

forringet som en direkte konsekvens af corona-krisen. Her er prisen uændret, men 

dækningsperioden er blevet reduceret med to måneder og selvrisikoperioden forlænget til 30 

dage.45  

 

Siden Cevea i november 2019 indsamlede oplysningerne om priser og betingelser på tværs af 

lønforsikringerne er der også sket en udvikling i andre ordninger. Ser vi på priserne i juni 2020 er 

                                                                    
44 https://www.frie.dk/loensikring/ 
45 https://www.maler.dk/loensikring 
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prisen pr. 1000 kr. i Ase nemlig steget med 24 pct., i Magistrene er den steget med 11 pct., og i FTF-a 

er den blevet 21 pct. dyrere. Der er således tale om ganske markante prisstigninger på et halvt år, 

hvilket givetvis hænger sammen med den stigende arbejdsløshed under corona-epidemien. 

 

 

Boks 1:  Usikkerhed om lønforsikringen under kriser

Betingelserne og præmien for de supplerende 

lønforsikringer kan ændres med kort varsel, fx 

i perioder med høj ledighed. Det kan have stor 

betydning for den forsikrede.  

For det første risikerer den forsikrede, at 

forsikringen bliver dyrere og dækning 

dårligere i de perioder, hvor sandsynligheden 

for at få brug for forsikringen er størst. I årene 

2008-2010 under finanskrisen steg den 

gennemsnitlige præmiebetaling til de 

supplerende lønforsikringer med knap 70 

pct., mens forsikringsdækningen faldt med 19 

pct.46  

De supplerende lønforsikringer, Cevea har 

undersøgt, tillader alle, at forsikringsselskabet 

kan ændre vilkår og præmie med 1-2 

måneders varsel.  

For det andet indeholder supplerende 

lønforsikringer en række undtagelser, som 

forsikringen ikke dækker. Flere ordninger, 

dækker eksempelvis ikke, hvis ledigheden 

skyldes en epidemi, lovpåbud eller 

myndighedsforanstaltninger.47 Tilsvarende 

undtagelser findes ikke for dagpenge.  

Lønforsikringer indgås i reglen med 

bestemmelser som disse, da de ellers ville 

blive meget dyrere.  

I de kollektive ordninger kan 

forsikringsselskabet dog kun ændre priser og 

dækning efter aftale med den kollektive 

aftalepart, dvs. fagforbundet. I eksempelvis 

HK’s lønforsikring med Alka træffes disse 

beslutninger i det såkaldte Forsikringsråd, 

hvori der indgår repræsentanter for HK og 

Alka.

 

3.3. STORE FORSKELLE I FORSIKRINGSVILKÅR 

Det er ikke kun priserne, der varierer betragteligt mellem de forskellige lønforsikringer. Det gør 

forsikringsvilkårene også.  

Individuelle ordninger, som dem der tilbydes af blandt andre BUPL, DSA, IDA og FTF-A, der har lav 

ledighed, er både relativt billige og har relativt gode øvrige betingelser. I den anden ende af skalaen 

er de individuelle ordninger hos fx Teknikerne, Faglig Fælles (3F) og AJKS alle relativt dyre, og de har 

også relativt restriktive forsikringsbetingelser. Disse fag har alle en noget højere ledighed. Men 

forskellene handler ikke kun om ledighedsprocenter. 

                                                                    
46 Dagpengekommissionen, 2015, Arbejdspapir: Privat forsikring, supplerende ydelse og fratrædelsesgodtgørelser, 
https://bm.dk/media/6123/privat-forsikring-supplerende-ydelse-og-fratrdelsesgodtgrelserpdf.pdf, s. 7. 
47 Det gælder eksempelvis Lederne, FTF-a og Magistrene. 

https://bm.dk/media/6123/privat-forsikring-supplerende-ydelse-og-fratrdelsesgodtgrelserpdf.pdf
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Der er igen tydelig forskel på vilkårene i de kollektive og de individuelle ordninger, jf. figur 7. Ser vi 

først på forsikringsvilkårene vedrørende selvrisikoperiode (eller ’karensperiode’), er det de kollektive 

ordninger, som både er billigst og har de mest lempelige betingelser. Bortset fra Malerforbundet har 

ingen af de kollektive ordninger en selvrisiko, dvs. selvrisikoen er på 0 dage. De individuelle 

ordninger har typisk en selvrisiko på 30 dage (1 måned). Også aldersbetingelserne er mere gunstige 

i de kollektive end i de individuelle ordninger, da de kollektive ordninger udbetaler helt frem til 

folkepensionsalderen. 

Figur 7. Forskelle i selvrisiko- og optjeningsperioder 

 

 

Optjeningsperioden, altså den periode man skal betale til forsikringen, før men er berettiget til 

ydelser, varierer også, jf. figur 7. Der er en række individuelle ordninger, fx FOA, FTF og lærerne, der 

kun har krav om 6 måneders betaling, mens de kollektive – bortset fra BUPL – alle har krav om 12 

måneders bidrag. Pharmadanmark endda 24 måneder.  

Som diskuteret ovenfor har stort set alle supplerende lønforsikringer et krav om 12 måneders 

beskæftigelse for at være berettiget til ydelser.48 Til gengæld er det noget lettere, at ”genoptjene” 

retten til fornyet ret til supplerende ydelser i de kollektive ordninger, som følger a-kassens 

almindelige regler om indplacering og optjening af dagpengeret. I de individuelle ordninger betyder 

blot 6 måneders beskæftigelse efter en kortere eller længere periode med ledighed, at man starter 

                                                                    
48 Eneste undtagelser er de ordninger, der tilbydes af Lederne og Business Danmark. 
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på en ny ledighedsperiode, hvis man bliver ledig, og når man har haft tre ledighedsperioder, ophører 

forsikringsdækningen. Tilsvarende begrænsninger ses ikke i de kollektive ordninger. 

Til gengæld er dækningsperioderne for de kollektive ordninger oftest relativt korte sammenlignet 

med de individuelle ordninger, hvor dækningen kan tegnes for op til 12 måneder, hvis man vil betale 

for det. Betingelserne for at opnå ret til de 12 måneder er dog ofte strammere end i de kollektive 

ordninger, jf. ovenfor. I HK’s og Socialpædagogernes kollektive ordninger er dækningsperioden 6 

måneder, mens det for Malerforbundet blot er 5 måneder. Er man ledig i længere tid, ryger man 

således ned på almindelige dagpenge. BUPL dækker op til 12 måneder men med relativt lave beløb 

på maksimalt 3.500 kr. om måneden oven i dagpengene. De typiske forskelle mellem kollektive og 

individuelle ordninger er fremstillet i boks 2.  

 

Boks 2: Kollektive vs. individuelle supplerende lønforsikringer 

De kollektive og de individuelle supplerende 

lønforsikringer adskiller sig typisk på en række 

parametre.  

For det første er de kollektive ordninger 

væsentligt billigere end de individuelle. Det 

skyldes især, at det er lettere at estimere 

ledighedsrisikoen, når ordningen er kollektiv.  

For det andet har de kollektive ordninger 

typisk ingen selvrisiko, mens de individuelle 

ordninger oftest er omfattet af en 

selvrisikoperiode på 30 dage.  

For det tredje har de kollektive ordninger 

attraktive aldersbetingelser. Mens de 

individuelle ordninger typisk skal tegnes før 

man fylder 60 år, og dækker til man fylder 63 

år, er de kollektive ikke underlagt særlige 

aldersrestriktioner, men dækker til 

folkepensionsalderen. 

For det fjerde har de kollektive ordninger 

typisk en maks. dækningsperiode på seks 

måneder, hvor man i de individuelle ordninger 

enten kan vælge en dækning på 12 måneder 

eller automatisk er omfattet af en sådan. 

 

Det maksimale månedlige beløb, der kan udbetales ved ledighed, varierer betragteligt på tværs af 

både de individuelle og de kollektive ordninger, jf. figur 8. BUPL’s kollektive ordning har det laveste 

max-beløb på 3.500 kr., men også gymnasielærernes, GL, og Malerforbundets kollektive ordninger 

har relativt lave max-beløb på henholdsvis 5.000 kr. og 10.000 kr. om måneden. 

Socialpædagogernes og HK’s kollektive ordninger har udbetalinger på op til ca. 35.000 kr. om 

måneden. Man må dog formode, at det er få af HK og SL’s medlemmer, som vil komme i nærheden 

af disse beløb, hvis de bliver ledige. I denne forbindelse er det desuden væsentligt at være 

opmærksom på, at værdien af en given månedlig udbetaling skal ses i relation til det tidligere 

indkomstniveau. 3.500 kr. udgør en større forskel for personer med en relativt lav indkomst end for 

personer i den høje ende af indkomstskalaen. 
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Figur 8. Forskelle i maks. udbetaling pr. måned 

 

 

For en given ledighedsrisiko er der selvfølgelig en sammenhæng mellem pris og ’kvalitet’, også når 

det gælder supplerende lønforsikringer. Er betingelserne lempelige og vilkårene gunstige, koster 

det alt andet lige mere. Derfor er forsikringsbetingelserne også noget af det, ”man kan skrue på”, 

hvis man kun kan leve med en pris af en vis størrelse. Malerforbundets kollektive ordning kan 

illustrere pointen. Trods en relativt høj ledighed for Byggefagenes a-kasse på 4,2 pct., har malerne 

en kollektiv lønforsikring, der er billig i forhold til mange af de individuelle ordninger. Det har de 

blandt andet, fordi de har en relativt kort dækningsperiode på kun 5 måneder (per november 2019), 

en relativ lav maksimal udbetaling på 10.000 kr. om måneden og 14 dages selvrisiko, der betyder, at 

forsikringen ikke kommer til udbetaling ved kortere perioder med hjemsendelsesledighed. Dermed 

har Alka kunnet få prisen ned på 23 kr. per 1.000 kr. i forsikringsydelse om måneden. 

Generelt er det dog sådan, at de billige forsikringer også har de mest lempelige betingelser. Der er 

næsten tale om en Matthæus-effekt: De billigste forsikringer er ofte også dem med de mest 

gunstige forsikringsvilkår, som en sammenligning mellem Krifa og Din Sundhedsfaglige A-kasse 

illustrerer, jf. boks 3. 
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Boks 3: En god, billig lønforsikring vs. en mindre god, dyr forsikring 

Der er store forskelle på pris og vilkår på tværs 

af ordningerne. De billigste forsikringer er ofte 

dem med de mest gunstige vilkår. Det ser 

man bl.a. i en sammenligning mellem Krifa og 

Din Sundhedsfaglige A-kasse, DSA.  

 

Krifa: 

Pris: 65 kr. for 1.000 kr./måned  

Selvrisiko: 30 dage 

Optjeningsperiode: 12 måneder 

Adgang: Max. 60 år. 

 

DSA: 

Pris: 18 kr. for 1.000 kr./måned  

Selvrisiko: 0 dage 

Optjeningsperiode: 6 måneder  

Adgang: Max. 65 år  

 

Priser og vilkår er væsentligt mere gunstige i 

DSA end i Krifa. Det skal ses i sammenhæng 

med, at ledigheden i Krifa var 4,9 pct. i 2018 

og 1,2 pct. i DSA. Begge er individuelle 

supplerende lønforsikringer 

   

 

Selvom man generelt kan få en billigere supplerende lønforsikring, hvis forsikringsvilkårene er 

dårligere og vice versa, er forsikringsbetingelserne udtryk for en aktuarisk kalkulation og ikke en 

afvejning af sociale og samfundsøkonomiske hensyn, herunder afledte effekter for de offentlige 

udgifter.49 Forsikringsselskaberne vil derfor dels have blik for de forsikredes generelle 

ledighedsrisiko og dels mulighederne for at poole og forudsige risici.  

Men som i andre forsikringsforretninger handler det også om at minimere sandsynligheden for, at 

en erstatningsudløsende begivenhed indtræffer, og forsøge at sortere de mest risikofyldte 

forsikringstagere fra. Derfor er der nogle grupper, der har svært ved at tegne supplerende 

lønforsikring på rimelige vilkår. Det drejer sig blandt andet om seniorer og mennesker med ustabile 

ansættelsesforhold eller sæsonarbejde.  

 

Seniorers betingelser er ringere i de individuelle ordninger 

I dagpengesystemet er der stort set lige vilkår for alle uanset alder. Man kan melde sig ind i en a-

kasse, fra man er 18 år50 til to år før, man når folkepensionsalderen.51 Man skal være medlem af en a-

kasse minimum et år og i øvrigt leve op til de generelle krav om forudgående beskæftigelse, før man 

kan modtage dagpenge. Hvis man er optaget som dimittend, kan man dog få udbetalt dagpenge 

efter en måneds medlemskab.52 I dagpengesystemet er der desuden enkelte bestemmelser, der 

giver særlige rettigheder til ældre forsikrede. Eksempelvis har ældre ledige, som har opbrugt 

dagpengeretten og inden for fem år vil kunne gå på efterløn, ret til seniorjobs, som kommunen skal 

                                                                    
49 Se Dagpengekommissionen, 2015, Arbejdspapir: Privat forsikring, supplerende ydelse og fratrædelsesgodtgørelser, 

https://bm.dk/media/6123/privat-forsikring-supplerende-ydelse-og-fratrdelsesgodtgrelserpdf.pdf 
50 Personer med erhvervsuddannelse (+18 måneder) eller erhvervsgrunduddannelse på højeste niveau dog også tidligere.  
51 Jf. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 41. 
52 Jf. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 54. 

https://bm.dk/media/6123/privat-forsikring-supplerende-ydelse-og-fratrdelsesgodtgrelserpdf.pdf
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tilvejebringe. Hvis kommunen ikke kan finde et seniorjob, vil den ældre ledige kunne fortsætte på en 

ydelse svarende til dagpenge frem til efterlønsalderen.53   

De kollektive supplerende lønforsikringer følger a-kasselovgivningen og diskriminerer derfor ikke 

ældre. De har, forudsat de almindelige optjeningskrav er opfyldt, adgang til supplerende ydelser 

under de (typisk) første 6 måneder som ledig ligesom alle andre, der måtte blive ledige.  

Når man ser på de individuelle lønforsikringer, er billedet for de ældre anderledes. Både hvad angår 

mulighederne for at tegne forsikringen og dens ophørsdato. Kun i tre individuelle ordninger må man 

være fyldt 60 år, når man tegner en lønforsikring, jf. figur 9. Det drejer sig om FOA, Lærernes a-kasse 

og DSA. Opdager man, at man har brug for en supplerende lønforsikring, efter man er fyldt 60 år, er 

det således i de fleste tilfælde for sent. Der er desuden fem ordninger, hvor man skal have tegnet 

forsikringen, før man fylder 57 år.54 

Figur 9. Aldersbetingelser i de individuelle supplerende lønforsikringer 

 

Note: Ordningerne ved Krifa og Det Faglige Hus dækker til folkepensionsalderen.  

Ser vi på, hvornår forsikringerne ophører, er der 8 ud af de 24 individuelle ordninger, der ophører 

med udgangen af det år, hvor forsikrede fylder 63 eller før. Det betyder, at en tredjedel af 

forsikringerne ophører mindst 3 år før den officielle folkepensionsalder i 2020. 

                                                                    
53 Se STAR, https://star.dk/indsatser-og-ordninger/indsatser-ved-sygdom-nedslidning-mv/seniorjob/  
54 Det drejer sig om DJØF, Akademikernes, IDA, AJKS, ASE. Hos Lederne er grænsen endnu lavere, nemlig 55 år. 
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Det er især adgangsbestemmelserne, der diskriminerer på baggrund af alder.55 Men ikke kun. I fire 

tilfælde skal ældre forsikrede også betale en højere præmie eller acceptere et lavere 

dækningsniveau. I Det Faglige Hus stiger præmien gradvist, når den forsikrede er fyldt 50 år. Det 

samme gør sig gældende i Business Danmark, hvor den stigende præmie i øvrigt er ledsaget af en 

lavere dækning. I Krifa betaler man det samme i præmie, mens dækningsperioden nedsættes med 

25 pct., fra man fylder 60 år. I Lærernes a-kasse stiger prisen for den samme dækning med 25 pct., 

når forsikrede fylder 63 år.  

Betingelserne for at tegne en individuel supplerende lønforsikring er således dårligere for seniorer. 

Hvis man ikke har tegnet en forsikring, mens man stadig er i 50’erne, er det for sent i 21 af 24 

undersøgte ordninger. Disse og andre bestemmelser begrænser forsikringsselskabernes risiko, idet 

forsikringstagere med større sandsynlighed for at bliver berørt af ledighed bliver sorteret fra. 

 

Særlige udfordringer for ustabile ansættelser og sæsonarbejde 

29 af de 32 undersøgte supplerende lønforsikringer har som betingelse, at den forsikrede skal have 

haft arbejde med løn i 12 måneder for at være berettiget til at modtage forsikringsydelsen. Inden for 

de 12 måneder er det maksimalt tilladt at have 14 dages sammenhængende ledighed.  

Dette krav udelukker de facto nogle faggrupper fra at tegne en lønforsikring. Faglig Fælles A-kasse 

(3F) oplyser f.eks., at 80 pct. af deres ledige ikke kan leve op til krav om maksimalt 2 ugers 

sammenhængende ledighed.56  

På denne måde afviger lønforsikringerne igen fra dagpengesystemet, hvor der ikke på samme måde 

er krav til sammenhængende beskæftigelse for at få ret til dagpenge. For at få ret til dagpenge skal 

man leve op til et indkomstkrav om, at man på tre år skal have haft en samlet indkomst på 

mindst 238.512 kr. (2020) som fuldtidsforsikret, og man kan maks. medregne 19.876 kroners 

indtægt pr. måned. For at genoptjene retten til dagpenge skal man arbejde 1924 timer inden for 3 år 

eller leve op til indkomstkravet.57 Begge metoder gør det væsentligt lettere for f.eks. grupper i 

brancher præget af sæsonledighed at leve op til betingelserne for at modtage dagpenge, da der ikke 

indgår et krav om, at beskæftigelsen skal være sammenhængende.  

De supplerende lønforsikringer er derfor ikke relevante for de mange beskæftigede, der oplever få, 

korte ledighedsperioder, og ej heller for de mange, der har kortere projektansættelser.  

  

                                                                    
55 A4 Arbejdsliv (2019). https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/private-loenforsikringer-er-lukket-land-for-seniorer  
56 A4 Arbejdsliv (2019). Stor gruppe ansatte afskåret fra populær lønforsikring: DF åbner for højere dagpengesats, 

https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/privat-loensikring-er-lukket-fest-minister-er-bekymret 
57 Jf. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 53. 

https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/private-loenforsikringer-er-lukket-land-for-seniorer
https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/privat-loensikring-er-lukket-fest-minister-er-bekymret
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4. Lønforsikring er ikke en løsning for alle  

Som analysen viser, er supplerende lønforsikringer en løsning præget af meget store forskelle i 

priser og vilkår for de forskellige faggrupper. For en sammenlignelig dækning er den dyreste 

forsikring mere end 10 gange så dyr som den billigste. Private forsikringsselskaber tager ikke sociale 

og samfundsøkonomiske hensyn, når pris og vilkår beregnes. 

Der er stor forskel på de individuelle ordninger og de kollektive ordninger. De kollektive ordninger 

kan gøres billigere og på bedre betingelser, da de spreder risikoen på vegne af samtlige af deres 

medlemmer, hvorved den aggregerede ledighedsrisiko er betydeligt nemmere at estimere. De er 

også væsentligt billigere at administrere, og de aldersdiskriminerer ikke på samme måde som de 

individuelt tegnede lønforsikringer. 

Risiko-spredningen er dog begrænset til medlemmerne af de kollektive ordninger, og ikke som i a-

kassesystemet på alle a-kassemedlemmer og staten. Solidariteten gælder indenfor a-kassens 

område, ikke på tværs. På nogle fagområder vil a-kassen og fagforeningen ikke kunne etablere 

kollektive ordninger til en pris og på vilkår, som er rimelige for medlemmerne. Det gælder områder 

med stor ledighed, men også områder hvor mange har korte men hyppige ledighedsperioder. Det er 

ikke attraktive forretningsområder for private forsikringsselskaber. 

Uanset om der er tale om individuelle eller kollektive ordninger, kan de private forsikringsselskaber 

ændre forsikringspræmie og -dækning med kort varsel. I de kollektive ordninger dog kun efter aftale 

med den kollektive aftalepart, dvs. den pågældende a-kasse eller fagforbund. Erfaringerne fra 

finanskrisen viser, at forsikringsselskaberne gør brug af denne mulighed. Forsikringen vil derfor 

potentielt forringes i perioder, hvor der er relativt stor sandsynlighed for, at mange får brug for 

forsikringen. Denne udfordring er mindre i de kollektive ordninger, såfremt der er opbygget en stor 

’buffer’, der kan trækkes på, hvis arbejdsløsheden er høj i en kortere periode. Generelt bliver 

supplerende lønforsikringer tegnet på markedsbetingelser dog dyrere og dårligere, når der virkelig 

er brug for dem. De bidrager derfor heller ikke til at holde hånden under økonomien, når 

konjunkturerne virkelig svigter.  

Hvis man ønsker at forsikre sig mod efterslæbet i dagpengene gennem supplerende lønforsikringer, 

sker det på meget ulige vilkår. Det bryder grundlæggende med, hvad der har været praksis og 

hensigten i den ordinære arbejdsløshedsforsikring siden 1967. Risikoen er, at jo flere der får lavet en 

velfungerende kollektiv supplerende lønforsikring, jo mindre politisk pres vil der være for en generel 

politisk løsning gennem a-kassesystemet.  

Hvis forsikrede lønmodtagere skal sikres bedre mod indkomsttab ved ledighed, er supplerende 

lønforsikringer ikke svaret for alle grupper. For at opfylde dette mål, skal dagpengene i det 

almindelige a-kassesystem løftes og kompensationsgraden forbedres. 

 

Undersøgelsen er finansieret med støtte fra Akademikernes A-kasse, 3F og HK. 
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Bilag A: Beregning af pris for de kollektive ordninger 

 
Forbund Kollektiv pris 

(per medlem 

per md.) 

Gennemsnitlig 

månedsløn 

80 pct. af 

gennemsnitsl

ønnen 

Gennemsnitlig 
dækning fra 
forsikringen1 

Pris per 

1000 kr. 

(per md.)  

HK Stat 50 kr.  29.923 kr.2  23.983,40 kr. 5.072,40 kr. 9,86 kr. 

HK Privat 79 kr. 35.226 kr.3  28.180,80 kr.  9.314,80 kr. 8,48 kr. 

HK Kommunal 41 kr.  32.129 kr.4  25.703,20 kr.  6.837,20 kr. 6,0 kr.  

Socialpædagog

erne 

46 kr.  31.107 kr.5 24.885,60 kr.  6019,60 kr.  7,64 kr.  

Malerforbund

et 

82 kr. -6 - 3.510 kr. 7 23,36 kr.  

BUPL 38 kr.  29.545,61 kr.8  23.636,49 kr. 3.500 kr.9  10,86 kr. 

 

Noter 
1 80 pct. af gennemsnitslønnen minus dagpengesats (2019-niveau) 
2 Tal oplyst af HK. Fast, påregnelig løn (basisløn og faste tillæg). 1. kvartal 2020 (status pr. februar 2020). 
3 Tal oplyst af HK. 
4 Tal oplyst af HK. 
5 Tal oplyst af SL. Dækker alle på overenskomst (ikke kun medlemmer). Bruttoløn ekskl. pensionsbidrag og 

særydelser som følge af skæve arbejdstider. 
6 Malerforbundet har ikke retvisende tal for den gennemsnitlige månedsløn, bl.a. på grund af den udbredte 

praksis med lokalt aftalt akkordløn, som forbundet ikke har eksakt viden om.  
7 Tal oplyst af Alka. Den gennemsnitlige månedlige udbetaling til arbejdsløse medlemmer af Malerforbundet i 

2020.  
8 Tal fra Danmarks Statistik. 2018, pædagogisk arbejde. Alle lønmodtagergrupper. Basisfortjeneste er grund-, 

kvalifikations- og funktionsløn m.m., samt ferie- og søgnehelligdagsbetalinger, særlig feriegodtgørelse, 

bruttotræk og fritvalgsordning.  
9 Jf. gennemsnitslønnen for pædagoger antages det, at udbetalingsloftet på 3500 kr. også udgør den 

gennemsnitlige udbetaling.  


