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LEDARE

Skall svenska folket arbeta mer?

”Svenska folket måste arbeta mera!” Detta har sagts ofta i den ekonomisk-
politiska debatten under senare tid. Bakgrunden är att befolkningsprogno-
serna pekar mot att andelen av befolkningen som befinner sig i yrkesaktiv 
ålder kommer att minska. Särskilt under perioden 2010 till 2030 kommer 
den demografiska utvecklingen att leda till en rejäl minskning av denna 
andel. Att en sådan utveckling inger oro över de offentliga finanserna – både 
genom lägre skatteinkomster och högre utgifter för ett växande antal äldre 
– är inte att förvånas över. Ett antal kvalificerade ekonomiska bedömningar 
har under senare tid riktat strålkastarljuset mot de finansieringsproblem för 
den offentliga sektorn som följer av den demografiska utvecklingen. Senas-
te konjunkturrådsrapporten från SNS och den nyligen publicerade Lång-
tidsutredningen är två exempel. Båda rapporterna framhåller också vikten 
av ett högt arbetsutbud för att motverka effekterna av den demografiska 
utvecklingen. I sitt framträdande inför Nationalekonomiska föreningen (se 
Ekonomisk Debatt 2003:5) betonade Riksbankschefen Lars Heikensten också 
arbetsutbudets betydelse för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen.

Arbetskraftsutbudet i Sverige är temat för detta nummer av Ekonomisk 
Debatt. Vi har inbjudit ledande svenska nationalekonomer att skriva om 
detta utifrån olika perspektiv. Den första artikeln, av Henrik Braconier, 
Göran Hjelm och Jonny Nilsson vid Konjunkturinstitutet, använder insti-
tutets långsiktiga makroekonomiska modell för att simulera effekterna av 
ett kraftigt ökat arbetsutbud. Med modellens hjälp undersöker de hur BNP 
och offentliga finanser skulle påverkas av en ökning av arbetsutbudet med 
tre procent, vilket storleksmässigt innebär att 134 000 personer övergår 
från sjukskrivning eller förtidspension till arbete. Effekterna på BNP och 
offentliga finanser blir betydande, men är ändå inte tillräckliga för att mot-
verka effekterna på arbetsutbudet av den demografiska utvecklingen.

Peter Fredriksson och Bertil Holmlund diskuterar utifrån en omfattan-
de teoretisk och empirisk forskning hur en optimal arbetslöshetsförsäkring 
skall utformas. De argumenterar för att en sådan bör ha en kompensations-
grad som faller med arbetslöshetens längd, ha krav på aktivt arbetssökande, 
och kombineras med sanktioner och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 
testar arbetsviljan. Dessa egenskaper har dagens svenska system, men Fre-
driksson och Holmlund argumenterar för att de kan stärkas ytterligare.

Jan Ekberg diskuterar om invandring kan bidra till försörjningen av en 
åldrande befolkning. Hans bedömning blir ganska försiktig. En höjning av 
sysselsättningen för den befintliga invandrarbefolkningen till samma nivå 
som för infödda svenskar skulle visserligen höja sysselsättningen med ca 
2,5 procent. Men Ekberg menar att detta skulle vara mycket svårt att åstad-
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komma då många invandrare är förtidspensionerade. Ekberg betonar också 
att mycket omfattande nyinvandring skulle behövas för att ge ett påtagligt 
bidrag till de offentliga finanserna.

Den höga sjukfrånvaron behandlas i två artiklar. Assar Lindbeck, Mats 
Persson och Mårten Palme testar med hjälp av nya data hypotesen att sjuk-
frånvaron påverkas av sociala normer. De finner stöd för denna hypotes i 
sina data och drar slutsatsen att en effektiv politik måste utformas så att 
de motverkar att sådana normer uppkommer. Edward Palmer bygger på 
erfarenheterna i andra länder och menar att Sverige kan lära av särskilt Fin-
land och Tyskland där systemen är utformade så att sjuka personer tidigare 
får adekvata behandlingar och att förebyggande arbete kommer igång på 
ett tidigare stadium. Sådana insatser torde också kunna motverka social 
normbildning som i sin tur höjer sjuktalen. Det är också intressant att både 
Lindbeck m fl och Palmer varnar för att gå alltför långt fram med en sjuklö-
neperiod betalad av arbetsgivaren.

Lennart Flood, Elina Pylkkänen och Roger Wahlberg studerar en 
reform för att öka sysselsättningen bland ensamstående föräldrar, en grupp 
som ofta uppbär socialbidrag. Reformen är inspirerad av senare års social-
politiska reformer i USA och Storbritannien och innebär en kombination 
av sänkt socialbidrag, maxtaxa för dagisavgifter och ett riktat förvärvsav-
drag som sänker marginalskatten för arbete. I likhet med erfarenheterna 
från USA och Storbritannien finner författarna i sin simuleringsanalys att 
en sådan reform ökar sysselsättningen och sänker frekvensen socialbidrags-
mottagare. Men eftersom gruppen är ganska liten blir effekterna på makro-
nivå inte så stora. 

I den sista artikeln diskuterar Mårten Palme och Ingemar Svensson pen-
sioneringsbeslutet utifrån sin forskning som ingår i ett stort internationellt 
projekt som pågått under flera år. De använder sin ekonometriskt skattade 
modell för att studera ett djärvt politiskt förslag som går ut på att förskjuta 
alla pensionsförmåner – dvs både offentliga och avtalsmässiga – från 65 till 
68 års ålder. Deras resultat är att en sådan reform skulle ha betydande effek-
ter på sysselsättning och offentliga finanser och att det i sin tur beror på att 
incitamenten att arbeta längre skulle öka kraftigt.

Att sammanfatta slutsatserna i dessa bidrag i ett par enkla meningar är 
inte lätt, och skulle inte heller göra rättvisa åt den kvalificerade diskussionen 
i artiklarna. Det verkar dock som om de demografiska förändringar som vi 
har framför är så omfattande att deras effekter på det samlade arbetsutbu-
det inte kan motverkas med någon enstaka politisk reform. Men över hela 
det ekonomisk-politiska fältet verkar det finnas utrymme för effektivare 
politik som sammantaget skulle kunna få betydande effekter på det samlade 
arbetsutbudet och därmed bidra till den framtida finansieringen av ett väx-
ande antal äldre i den svenska befolkningen.

Lennart Berg          
Anders Björklund


