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Arbetslösheten i Sverige 
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Antalet arbetslösa – utsatta 
och ej utsatta grupper 

Källa: Arbetsförmedlingen 
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Olika perspektiv på varför 
arbetslösheten inte går ned 
tillräckligt 

 För få låglönejobb, låglönesektorer och för liten 
lönespridning. 

 Lågkonjunkturer ger kvardröjande arbetslöshet 

 Arbetsgivarna selekterar arbetskraften hårdare.   

 ”Stagnation” – vi är inte tillräckligt innovativa och 
konkurrenskraftiga. 

 ”Secular stagnation” – kombinationen tillväxt, 
jobbskapande och låg skuldsättning verkar 
svårlöst.  

 ”Race against the machine” –  teknisk utveckling 
leder till färre jobb. 

 



Det handlar om ett vägval… 

“Hög sysselsättning kan nås genom svaga sociala 
trygghetssystem, lägre skatter, svagare 
anställningsskydd och svaga kollektivavtalssystem. 
Priset är relativt stora inkomstskillnader.  

 

Det kan även nås genom samordnade 
kollektivavtalsförhandlingar och höga nivåer i 
välfärdssystemen kombinerat med aktiva åtgärder 
för de arbetssökande… då blir 
inkomstskillnaderna mindre, men kostnaderna 
för offentliga åtaganden blir högre”. 

Ur OECD Jobs Strategy: Lessons from a Decade of Experience, Paris 2006 

 

 



Arbetslöshet och ersättningsgrad i a-kassan 
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Politikerna abdikerar från 

stabiliseringspolitiken 

 

- Man låter Riksbanken själv bestämma mål och 

utformning av penningpolitiken och accepterar att 

arbetslöshetsbekämpning hamnar längst ned i 

prioriteringslistan. 

 

- Man avstår från att använda finanspolitiken i ett ”chicken 

race” om vilket parti som är bäst på att finanspolitiskt 

ansvarstagande.  



Konjunkturpolitiken måste möta 

efterfrågestörningar 

  

Under krisåren var finanspolitiken för passiv. Regeringen 

överskattade effekten av de s.k. automatiska stabilisatorerna 

och drev inte en tillräckligt aktiv konjunkturpolitik . 

 

Effekten har blivit högre arbetslöshet än nödvändigt och en 

strukturell arbetslöshet som biter sig fast. 

Jämviktsarbetslösheten har ökat trots regeringens ”reformer”. 

 

Tillväxten i ekonomin har blivit allt mer konsumtionsdriven de 

senaste åren. Det beror b.la. på att jobbskatteavdragens effekt 

på jobben har varit efterfrågestimulans – inte 

lönenedpressning. Men det är en dålig konjunkturpolitik som 

permanent drar undan stora skatteintäkter.  
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Produktion i tillverkningsindustrin

Sysselsättning i tillverkningsindustrin

Så mycket föll produktion och sysselsättning i 
tillverkningsindustrin mellan 2007-2009 
Källa: BLS 



Några slutsatser 

 Lägre lönekrav, t.ex. genom jobbskatteavdrag, dålig 
sjukförsäkring och låg a-kassa löser inte 
arbetslöshetsproblemet 

 Generella stimulanser för att skapa låglönesektorer 
kostar mer än det smakar 

 Riksbanken behöver ett kompletterande 
sysselsättningsmål 

 Överskottmålet måste ändras 

 Finanspolitiken måste vara betydligt mer aktiv 

 Investeringskvoten i ekonomin måste öka.  

 Arbetsmarknadspolitiken måste bli betydligt mer 
utbildnings- och matchningsinriktad 

 

 



Detta är TCO 

 TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund 

 TCO-förbunden samlar drygt 1,3 miljoner medlemmar 

 TCO är partipolitiskt fristående 


