
Är det jämlikhetens fel att jobben inte kommer? 
SNS publicerade i tisdags rapporten ”Att reformera välfärdsstaten” som är resultatet av ett 
samarbete mellan svenska och amerikanska forskare. Rapportens huvudslutsats är att en 
överdriven jämlikhet gör att jobben inte kommer i Sverige. Man är det verkligen sant att 
skillnaderna i sysselsättningstillväxt beror på skillnader i jämlikhet mellan länderna?  
 
Om vi jämför den privata sysselsättningsökningen så har den i genomsnitt per år mellan 1995 
och 2004 ökat med 1,1 procent i Sverige medan den, i de mer ojämlika länderna som SNS-
ekonomerna vill att vi ska efterlikna, ökat marginellt mer, med 1,2 procent i USA och 1,3 
procent i Storbritannien. I det än mer jämlika Finland ökade sysselsättning med 1,8, i 
Danmark med 0,6 och i Norge med 1,1 procent. Det är svårt att med ledning av detta hävda att 
det är skillnader i ojämlikhet mellan länderna som styrt tillväxten av jobben i näringslivet.  
Detta är inget nytt eftersom Sverige och de nordiska länderna historiskt förenat en jämn 
inkomstfördelning och hög sysselsättningsgrad. 
  
Att det finns en inneboende konflikt mellan fördelning och ekonomisk effektvitet inser alla. 
Men det är inte givet att en ojämnare fördelning alltid är effektivare. Det optimala är en 
ekonomi som har både hög grad av jämlikhet och hög grad av effektivitet. Vi menar att 
Sverige i en betydligt högre utsträckning än vad SNS-rapporten anger fortfarande lyckas 
förena dessa. 
 
Om Sveriges sysselsättningsproblem orsakats av en för hög grad av jämlikhet så borde 
Sverige ha stora problem med att sysselsätta de grupper som är svårast att få in på 
arbetsmarknaden. Men statistiken visar i huvudsak på motsatt resultat, vi lyckas bättre än 
andra med de flesta ”svårsysselsatta” grupper. Tabell 1 visar att Sverige jämfört med USA, 
Storbritannien och EU-snittet har en hög sysselsättningsgrad i de flesta grupper. Särskilt bland 
äldre, de med kort utbildning och kvinnor med barn avviker vi positivt. När det gäller 
sysselsättningsgraden hos utrikesfödda lyckas Sverige inte bättre än jämförelseländerna.  
 
Tabell 1 – Sysselsättningsgrad för olika grupper, 2004. 
 Sverige USA Storbritannien EU 
Total, 15-64 år 73,5 71,2 72,7 65,0 
55-64 år 69,5 59,9 56,2 41,8 
Utbildning som är 
kortare än 
gymnasieutbildning 

67,5 57,8 54,0 57,2 

Utrikesfödda 
(2003) 

64,6 79,2 72,2 71,2 

Kvinnor med barn 81,8 64,7   
Källa: Boeri m fl (2005), OECD samt egna beräkningar. 
 
Ett annat mått på ekonomins effektivitet är produktiviteten. Även här lyckas Sverige bättre än 
de flesta länder med större inkomstskillnader. Sverige har efter 1990-talskrisen radikalt ökat 
sin produktivitetstillväxt, denna har sedan mitten av 1990-talet ökat i samma takt som i USA 
och snabbare än EU-snittet. 
 
SNS:s ekonomer är oroade över att den svenska BNP-tillväxten innehåller så mycket 
produktivitet och så lite sysselsättning jämfört med andra länder. Att den innehåller mycket 
produktivitet är ju något vi vill och en intäkt från de många reformer som genomförts i 
Sverige. Att sysselsättningen inte ökat betyder inte att hög produktivitet är av ondo men 



däremot att BNP-tillväxten inte varit tillräckligt hög för att skapa sysselsättningstillväxt. Vi 
vill ha både produktivitetstillväxt och sysselsättningstillväxt. 
 
Vi förnekar inte att den totala sysselsättningen mellan 1995 och 2004 har utvecklats svagare 
än i många andra länder. Om man som SNS-rapporten helt ignorerar betydelsen av 
efterfrågepolitiken i denna utveckling så missar man dock en avgörande orsak till 
utvecklingen. För att få en rimlig jämförelse mellan länderna måste man undersöka om 
ekonomiska störningar skapat underskott eller överskott på efterfrågan.  
 
Ett mått på detta är skillnaden i inflationstakt i länderna. Här måste hänsyn givetvis tas till att 
olika länder har olika inflationsmål. USA har ett högre inflationsmål än Sverige som dock har 
ett något högre inflationsmål än EMU-länderna. Om ett land har en inflation som ligger långt 
under den långsiktiga nivån visar det på ett efterfrågeunderskott. Ingen ekonom skulle t ex 
studera Japans ekonomi utan att se utvecklingen av inflationstakten som ett tecken på för låg 
efterfrågenivå. 
 
Den genomsnittliga inflationen under perioden 1995 till 2004 har varit väldigt låg i Sverige 
(1,2 procent) medan den i EMU-länderna (1,9 procent) legat vid ECB:s inflationsmål. USA 
(2,5 procent) har haft en högre inflationstakt men har också en högre långsiktig inflationstakt. 
Sveriges låga inflation tyder på en betydande brist på efterfrågan i ekonomin. 
 
Tabell 2 – Årlig sysselsättningsförändring i näringslivet och årlig förändring av KPI, 1995-
2004. 
 Sysselsatta KPI 
Finland 1,8 1,3
Nederländerna 1,7 2,3
EMU 1,3 1,9
UK  1,3 1,6
Frankrike 1,3 1,6
USA 1,2 2,5
Norge 1,1 2,1
Sverige 1,1 1,2
Italien 1,0 2,8
Danmark 0,6 2,2
Tyskland 0,5 1,4
Japan -0,3 -0,1
Källa: OECD samt egna beräkningar 
 
SNS-ekonomerna lyckas nästa helt ignorera effekten av makroekonomiska störningar, vilket 
leder till att ansvaret helt läggs på utbudsfaktorer och därmed understödjer tesen om för 
mycket jämlikhet. Men man måste rimligen även beakta hur finans- och penningpolitiken 
varit avvägd under perioden. 
 
Sverige har inte fastnat i vad som brukar kallad för ”jobbless growth”. Jobben på 
arbetsmarknaden kommer flera år för sent på grund av för lite efterfrågan men nu kommer de 
med full fart. Men vi ska inte öka ojämlikheten och få lägre effektivitet för att nå högre 
sysselsättning.   
 
Rapporten har helt rätt i en sak. Tidigare förklarades den jämnare svenska 
inkomstfördelningen till stor del av en jämnt fördelad full sysselsättning. Nu är det en stor 



ojämlikhet i hur antalet arbetade timmar är fördelat. Att höja sysselsättningen och fördela 
timmarna jämnare är avgörande för ett uthålligt välfärdssamhälle. 
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