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I början av 1990-talet inbjöds nio världs-
ledande amerikanska nationalekonomer att
tillsammans med svenska kollegor granska
den svenska välfärdsstaten. Syftet var att få
ett kvalificerat »utifrånperspektiv« på de
alltmer påträngande strukturproblemen i
svensk ekonomi. Resultatet blev den s.k.
NBER-rapporten Välfärdsstat i omvandling.
Den lika skarpsinniga som lågmälda analy-
sen i rapporten lyfte fram den grundläg-
gande konflikten mellan välfärdsstatens
utjämningssträvanden och ekonomisk
effektivitet och tillväxt. Den pekade också
på det omvandlingstryck detta skapade.

Vad har hänt sedan dess? Hur har de pro-
blem som identifierades för drygt tio år
sedan hanterats – eller möjligen inte han-
terats? I denna rapport följer flertalet av de
ursprungliga författarna upp sin tidigare
analys. De konstaterar att Sverige har åter-
hämtat sig från den djupa nedgången i
början av 1990-talet men många av de
grundläggande strukturproblemen kvarstår
och globaliseringen fortsätter att utmana
välfärdsstaten. 

Rapporten bygger på ett samarbete mellan
SNS och den ansedda amerikanska forsk-
ningsorganisationen National Bureau of
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är professorerna Richard B. Freeman,
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Förord

Den här rapporten är en uppföljning av den s.k. NBER-rapporten Välfärds-
stat i omvandling – amerikanskt perspektiv på den svenska modellen, som ersatte
SNS Konjunkturrådsrapport 1995. Nu, liksom då, medverkar nio ledande
amerikanska ekonomer tillsammans med svenska kollegor i en omfattande
analys av den svenska välfärdsstaten och den svenska modellen på arbets-
marknaden.

Bakgrunden till den förra rapporten var de problem som tornade upp sig
i den svenska ekonomin i början av 1990-talet. SNS vände sig då till den
ansedda forskningsorganisationen National Bureau of Economic Research
(NBER) i USA för att få till stånd ett gemensamt forskningsprojekt om den
svenska välfärdsstaten och de underliggande strukturproblemen i den
svenska ekonomin. Skälet till att vi vände oss till just NBER var att vi ville
få både ett oförvillat »utifrånperspektiv« och den erkända kompetensen
hos några av de mest framstående forskarna på varje område. 

Det forskningsprojekt som kom igång hösten 1992 var på många sätt
unikt. Det var tveklöst en av SNS största forskningssatsningar någonsin.
Det var antagligen också första gången en grupp så framstående forskare
fokuserade sitt analytiska intresse på ett litet europeiskt lands ekonomiska
situation, ett land som länge stått modell för välfärdsstatssträvanden i
andra länder men som då befann sig i djup ekonomisk kris. De amerikans-
ka ekonomerna bidrog med sin expertis och sitt utifrånperspektiv men
forskningen hade inte varit möjlig utan det parvisa samarbetet med svens-
ka kollegor. 

Den svenska rapport som publicerades 1995 byggde på förkortade och
populariserade versioner av författarnas vetenskapliga uppsatser. De full-
ständiga versionerna publicerades i USA 1997 i en volym med titeln The
Welfare State in Transition – Reforming the Swedish Model.

Rapporten levde upp till högt ställda förväntningar. De amerikanska
ekonomerna kom inte med några pekpinnar – NBER-forskare tar inte ställ-
ning i politiska frågor – men med sitt utifrånperspektiv formulerade dessa
forskare frågeställningarna på ett annorlunda och tankeväckande sätt. Två
teman gick som en röd tråd genom rapporten. Det ena var hur Sveriges
extremt jämna löne- och inkomstfördelning, och tillhörande skattetryck,
historiskt hade kunnat förenas med låg arbetslöshet och en till synes accep-
tabel tillväxt. Det andra var att det fanns en konflikt mellan dessa mål – mel-
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lan inkomstutjämning och effektiviteten i ekonomin – som riskerade att bli
allt allvarligare. 

Motivet till att nu följa upp SNS–NBER-studien är att se vad vi kan lära
av det som hänt under de drygt tio år som gått men också vad som hänt med
de strukturella problem och målkonflikter som stod i fokus i den tidigare
studien. Den ekonomiska bilden är mycket annorlunda i dag. Sverige kan se
tillbaka på över ett decennium av mycket god ekonomisk tillväxt och de
svåra makroekonomiska obalanserna har rättats till. Men vissa problem
kvarstår eller har förvärrats. Arbetslösheten ligger kvar på en alltför hög
nivå. Sjukfrånvaro är ett allvarligare problem i dag än i början av 1990-talet.
De offentliga utgifterna har minskat som andel av BNP men utgifterna för
arbetslöshet och sjukfrånvaro tränger undan andra viktiga åtaganden i väl-
färdsstaten, bland annat inom vård och omsorg. Detta var några av de pro-
blem som den tidigare studien varnade för, vilket ger anledning att återvän-
da till den analys som gjordes för drygt tio år sedan.

I den uppföljningsstudie som här presenteras medverkar flertalet av de
ursprungliga NBER-ekonomerna tillsammans med sina dåvarande svenska
medförfattare. Några förändringar har skett. En av de amerikanska ekono-
merna, Sherwin Rosen, har avlidit. Några av de svenska ekonomerna har
inte kunnat delta och ersatts av andra. Ledare och sammanhållande för pro-
jektet har dock, liksom förra gången, varit professor Richard B. Freeman,
Harvard University och NBER, och professor Robert Topel, University of
Chicago, tillsammans med undertecknad. 

Till skillnad från förra gången är denna rapport en interimsrapport från
forskningsprojektet. Det beror på att ambitionerna i projektet har vuxit
sedan vi för ett år sedan bestämde oss för att ersätta 2006 års konjunktur-
rådsrapport med en uppföljning av NBER-rapporten. Forskningen kom-
mer således att fortsätta under 2006 för att liksom förra gången utmynna i
en vetenskaplig publikation utgiven av University of Chicago Press. 

Projektet har möjliggjorts genom finansiering från följande stiftelser
och fonder: Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs
stiftelse (huvudfinansiärer), Riksbankens Jubileumsfond och Sven och
Dagmar Saléns stiftelse.

Rapporten vänder sig till en bred publik, även om analysen delvis ligger
på en mer avancerad nivå än den årliga rapporten från SNS Konjunkturråd
som den ersätter. Det är vår förhoppning att rapporten trots det ska infor-
mera och stimulera den allmänna debatten om långsiktiga ekonomisk-poli-
tiska frågor i Sverige. Som vanligt svarar dock författarna ensamma för
bedömningar och slutsatser i rapporten.

Stockholm i december 2005

Birgitta Swedenborg
Forskningsledare, SNS
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Återhämtning och återstående 
problem i den svenska välfärdsstaten – 
inledning, sammanfattning och slutsatser
Richard B. Freeman, Birgitta Swedenborg och Robert Topel

Detta kapitel tillägnas vår avlidne vän och kollega Sherwin Rosen, som i hög grad bidrog

till vår ursprungliga  studie och vars kommentarer om den svenska  ekonomins återhämt-

ning från krisen vi djupt  saknar.

Inledning
Hösten 1992 samlade SNS och NBER ett team av amerikanska och svenska
ekonomer för att analysera tillståndet i den svenska välfärdsstaten – det
mest ambitiösa och uppmärksammade exemplet på hur man kunde förena
en modern och högt utvecklad ekonomi med långtgående välfärdsstatsar-
rangemang. Samtidigt var den svenska ekonomin på väg in i en djup kris. På
kort tid steg de offentliga utgifterna till över 70 procent av BNP och statens
budgetunderskott steg till 12 procent av BNP. Statsskulden som andel av
BNP fördubblades mellan 1990 och 1994. Den öppna arbetslösheten nådde
9 procent och omkring 5 procent av arbetskraften var sysselsatt i arbets-
marknadspolitiska program, vilket gjorde att den totala arbetslösheten
nådde 14 procent – en nivå som Sverige inte hade upplevt sedan 1930-talet.
Arbetskraftsdeltagandet sjönk med 12 procentenheter från toppen före kri-
sen. Även sett i ett längre perspektiv fanns problem. Sysselsättningen i den
privata sektorn hade stagnerat sedan 1960-talet. Inkomst- och produktivi-
tetstillväxten hade varit långsammare än i andra utvecklade länder, vilket
gjort att Sverige på ett par decennier rasat från 3:e till 17:e plats i OECD:s
välståndslista. Under större delen av perioden brottades Sverige dessutom
med bytesbalansproblem som tvingade fram successiva nedskrivningar av
kronan. Välfärdsstaten tycktes på väg att bli ett stort problem i stället för
den förebild som många ansett den vara.

Vi presenterade våra resultat i en svensk rapport i januari 1995 (Välfärds-
stat i omvandling – Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen) och senare i
en NBER-volym 1997 (The Welfare State in Transition – Reforming the Swedish
Model). Våra främsta slutsatser var att Sverige behövde genomföra reformer
som stärkte marknadsmekanismerna på olika områden. Dessa reformer syf-
tade till att förbättra ekonomins funktionssätt samtidigt som de skulle beva-
ra den långtgående inkomstutjämning och sociala trygghet som Sverige
eftersträvade. Vi menade att det fanns gott om utrymme att genomföra
sådana reformer utan att samtidigt hota de sociala målen. Med hänsyn till
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det krisartade läget i början av 1990-talet var sådana reformer i själva verket
nödvändiga för att rädda välfärdsstaten.

Vår rapport mottogs inte odelat positivt. Det accepterades inte heller
allmänt att det fanns ett behov av reformer.Q En del ansåg att våra analyser
var alltför vinklade mot en anglo-amerikansk form av fri marknadsekono-
mi. I själva verket byggde våra analyser i hög grad på studier av svenska eko-
nomer och på samarbetet med svenska kollegor. Samtidigt som skillnader-
na mellan det mer marknadsstyrda USA och det mer reglerade Sverige
påverkade hur de amerikanska ekonomerna såg på Sverige – vilket också var
en del av poängen – så byggde våra analyser både på respekt och ibland även
beundran för Sveriges strävan att kombinera ekonomisk effektivitet och
social jämlikhet. Dessutom fanns det redan före vår rapport en insikt hos
svenska politiker att den »svenska modellen« hade en del allvarliga pro-
blem. Det hade lett till viktiga reformer – exempelvis den genomgripande
skattereformen, avreglering av flera marknader, försök att decentralisera
lönebildningen – som skulle påverka ekonomin med en viss tidsfördröjning.

1990-talskrisen påskyndade takten i arbetet med att reformera välfärds-
politiken och olika institutioner. Den offentliga sektorns finansieringskris
tvingade fram en neddragning av sysselsättningen i offentlig sektor och till
minskad generositet i vissa transfereringssystem. Ersättningsnivån i både
arbetslöshetsförsäkringen och sjukpenningen drogs ned. Reformerna var
väsentliga men de motsvarade långt ifrån de 113 reformförslag som Lind-
beckkommissionen lagt fram 1993. Många förväntade sig att Sveriges åter-
hämtning skulle ta tid och vara mödosam. Japan upplevde ett årtionde av
stagnation. Tyskland och en stor del av den Europeiska unionen hade fast-
nat i hög arbetslöshet och låg tillväxt.

I själva verket har Sverige nu i stor utsträckning återhämtat sig från kri-
sen. Mellan 1995 och 2004 växte produktiviteten med 2,4 procent per år,
vilket var högre än OECD-genomsnittet på 2,2 procent. Produktivitetstill-
växten i industrin var den högsta bland OECD-länderna. Löne- och in -
komst ojämlikheten ökade något, men i skarp kontrast till USA, där produk-
tivitetsvinsterna under samma period framför allt tillföll de högst betalda,
har produktivitetsvinsterna i Sverige fördelats mycket jämnt. Såväl rika som
fattiga (varav knappast någondera, i ett amerikanskt perspektiv, finns i Sve-
rige) fick del av välståndsökningen. De offentliga utgifterna föll och under-
skotten eliminerades, så att statsskulden minskade från 80 till under 50 pro-
cent av BNP mellan 1996 och 2004 och Sverige med råge, och bättre än
många euroländer, klarade EU:s riktlinjer för skuldsättning. Bytesbalansen
har visat överskott i 12 år. Den privata sektorns sysselsättning ökade för för-
sta gången sedan 1960-talet.

Allt är inte ljust. Sysselsättningen har återhämtat sig till en del men lig-
ger fortfarande långt under den höga nivån före krisen, mycket till följd av
neddragningen i den offentliga sektorn. Arbetskraftsdeltagandet har stabi-
liserats på 77 procent, vilket är lägre än regeringens mål på 80 procent. Den
öppna arbetslösheten beräknas ligga på 5,9 procent 2005. Men till det kom-
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mer att 2,6 procent av arbetskraften befinner sig i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, vilket gör att den totala arbetslösheten beräknas ligga på 8,5 pro-
cent. Lika allvarligt är att arbetslöshetens varaktighet i Sverige alltmer har
kommit att likna den i flertalet EU-länder: den är extremt lång. Det återstår
en hel del för Sverige att göra.

Vår tidigare rapport hade titeln Välfärdsstat i omvandling. Men frågan är
omvandling till vad och i vilket syfte? Ett årtionde efter vi avslutat vårt tidi-
gare forskningsprojekt återsamlade SNS och NBER flertalet av de ekono-
mer som medverkade i den förra rapporten för att göra en uppföljning av
vad som hade hänt. Den nya rapporten har vi gett titeln Reforming the Welfa-
re State: recovery and beyond in Sweden (den svenska rapporten har en annan
titel). Den nya titeln speglar att omvandlingen till en reformerad välfärds-
stat måste se bortom återhämtningen från krisen för att stärka ekonomins
förmåga att uppnå de sociala mål som Sverige eftersträvar. Det finns åtmin-
stone tre skäl till att vi följer upp den tidigare studien.

Det första skälet är att ta reda på om vår ursprungliga studie hade ham-
nat något så när rätt. Ekonomer anklagas ofta för att vara mycket bra på att
analysera saker som inträffade för länge sedan. Men SNS–NBER-studien
utvärderade den politik som faktiskt fördes vid tillfället och pekade på vil-
ken typ av reformer som vi menade skulle kunna förbättra ekonomins funk-
tionssätt och det svenska välståndet. Var de reformer som genomfördes i
linje med vår analys? Hade omläggningen av politiken någon effekt, positiv
eller negativ? Och, i de fall där inga reformer skedde, var effekterna de vi
hade förutsett? Mer allmänt, är återhämtningen från den ekonomiska kri-
sen resultatet av ekonomiska och sociala reformer av det slag som vår rap-
port pekade på eller skulle förbättringen i allt väsentligt ha skett ändå?

Det andra skälet är att söka bedöma värdet av att anlägga ett utifrånper-
spektiv på Sveriges problem. Det är viktigt att understryka att detta utifrån-
perspektiv, som inte begränsades av medvetenhet om hur den politiska dis-
kussionen förs i Sverige och om politiskt känsliga frågor, kombinerades
med den kunskap om svenska förhållanden som de svenska ekonomerna
tillförde. Så vitt vi förstår har SNS–NBER-studien haft betydelse i Sverige.
I den mån utifrånperspektivet bidrog till att göra debatten skarpare och frå-
gorna tydligare, så kan vi kanske spela en liknande roll i dag och bidra till
diskussionen om hur den svenska ekonomin kan stärkas innan nya problem
uppstår eller gamla förvärras. Vilka aspekter, om några, hos välfärdsstaten
hämmar den ekonomiska utvecklingen? När man ser framåt, hur kan poli-
tiken och institutionerna förbättras ytterligare och hur skulle det påverka
effektivitet och inkomstfördelning?

Till sist, andra länder kan kanske lära av de svenska erfarenheterna. Sve-
rige ingriper mer på arbetsmarknaden och har en väsentligt större offentlig
sektor än många andra utvecklade länder, vilket gör att ekonomiska utfall på
dessa områden snedvrids i högre grad än vad som är fallet i USA och de fles-
ta andra rika länder. De politiska ingreppen är stora – exempelvis skattenivå-
er, transfereringssystem och arbetsmarknadsprogram – liksom de föränd-
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ringar som sker genom reformer. Dessutom samlar Sverige in ovanligt bra
data på ekonomiska och sociala utfall. Sverige är tillräckligt stort för att poli-
tiken ska spela roll och tillräckligt litet för att kunna studera på ett hanterligt
sätt. Om ekonomisk och social politik har viktiga konsekvenser någonstans
så är det i Sverige och vi kommer i så fall också att kunna mäta dess effekter.

Internationella jämförelser av politik och ekonomisk utveckling är,
naturligtvis, en känslig sak, i synnerhet när samhälleliga värderingar och
politiska mål skiljer sig mellan länder. Det gäller särskilt i det här fallet. Den
svenska modellen och välfärdsstaten speglar svenska värderingar och socia-
la normer. Svenskarna värdesätter jämlika ekonomiska utfall mycket mer än
amerikaner gör och mer än också en del andra européer gör. Det är ound-
vikligt att välfärdsstaten snedvrider privata beslut i marknaden och därige-
nom skapar samhällsekonomiska kostnader. Sverige väljer en politik som
leder till större utjämning till priset av minskade ekonomiska incitament
och lägre genomsnittlig levnadsstandard och tillväxt. Andra länder gör
andra val. Vår uppgift är att förtydliga de avvägningar som måste ligga till
grund för den valda politiken och visa hur den önskade jämlikheten kan
uppnås på effektivast möjliga sätt. Det gynnar varken jämlikheten eller
effektiviteten om Sverige använder resurser på en politik, som syftar till att
öka jämlikheten men som inte uppnår detta syfte.

1994–1995 års sns–nber-studie
Vår ursprungliga studie motiverades av flera »gåtor« när det gällde den
svenska välfärdsstaten och Sveriges långsiktiga ekonomiska utveckling lik-
som den dåvarande djupa ekonomiska krisen.

Den första, och övergripande, gåtan var att Sverige sedan 1960-talet
hade kombinerat en betydande uppsättning politiska ingrepp i marknads-
ekonomin och en ovanligt stor offentlig sektor med en mycket hög levnads-
standard, en av de högsta i världen. Till skillnad från andra länder som för-
sökt åstadkomma minskade inkomstskillnader och styra ekonomiska utfall,
så hade den svenska välfärdsstaten till synes lyckats eliminera fattigdom och
samtidigt lyckats behålla politiskt samförstånd kring politiken och en
acceptabel tillväxttakt. USA:s »krig mot fattigdom« – som föddes ungefär
samtidigt – misslyckades däremot totalt. För utomstående var det anmärk-
ningsvärt att den svenska ekonomin hade fungerat så väl som den gjort så
länge. Hur gick det till?

För det andra, den svenska politiken och tillhörande arbetsmarknadsin-
stitutioner hade åstadkommit en stark sammanpressning av löner och
inkomster, utan att samtidigt skapa utbredd arbetslöshet bland de svaga på
arbetsmarknaden. Om lågutbildade svenskar var »överbetalda« jämfört
med vad de skulle ha varit på en mindre reglerad marknad, varför fortsatte
arbetsgivarna att anställa dem? Hur lyckades Sverige undgå det som hänt i
Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien, där omfördelande arbetsmark-
nadspolitik bidragit till arbetslöshet bland ungdomar och lågutbildade?
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För det tredje, det svenska skattesystemet tillsammans med institutio-
nerna för lönebildning hade skapat en enorm kil mellan den genomsnittli-
ge arbetarens produktivitet och hans möjlighet att konsumera. Relationen
mellan produktiviteten och den inkomst som individen kunde använda för
konsumtion efter alla skatter var ungefär 4 till 1 i Sverige, vilket var ungefär
det dubbla jämfört med i USA. På marginalen kostade varenda krona som
det offentliga drog in i skatt mer än två kronor när man tar hänsyn till de
effektivitetsförluster skatterna skapade. Även om dessa snedvridningar ska-
pade uppenbara incitamentsproblem och samhällsekonomiska kostnader,
så var frågan hur Sverige lyckades förhindra att de negativa effekterna inte
var ännu större. Hur kom det sig att systemet inte helt förstörde arbetsmo-
ralen hos den vanlige svensken och ledde till ännu mindre investeringar i
utbildning och realkapital än det gjorde?

Till sist, vad orsakade den ekonomiska krisen i början av 1990-talet? Var
krisens omfattning resultatet av en serie globala händelser kombinerat med
egenskaper hos den svenska välfärdsstaten som gjorde det svårare att anpas-
sa sig till externa chocker eller var den resultatet av politikmisstag? Bidrog
de ekonomiska reformerna i slutet av 1980- och början av 1990-talet –
såsom skattereformer, avreglering och förändrade lönebildningsinstitutio-
ner som syftade till förbättrad effektivitet och högre tillväxt – till att mildra
eller förvärra krisen?

Svaren på dessa frågor som framkom i vår tidigare studie var i form av
några sammanhållande teman som fanns i många av delstudierna. Det första
temat var att den svenska välfärdsstaten var ett sammanvävt system, där de
olika delarna hängde ihop på ett systemliknande sätt och förstärkte varandra
på ett sätt som ibland var förvånande. De olika författarna, trots att de analy-
serade skilda aspekter av den svenska ekonomin och använde helt olika ana-
lysmetoder, betonade olika kopplingar mellan välfärdspolitiken och den
ekonomiska politiken som vi kallade för »välfärdsstatens logik«.

Så till exempel innebar den sammanpressade lönestrukturen att den pri-
vata sektorns sysselsättning praktiskt taget var konstant. Det gjorde att den
offentliga sektorns sysselsättning måste expandera om full sysselsättning
skulle kunna upprätthållas. En sådan expansion krävde höga skatter och en
offentlig sektor som tillhandahöll det som svenskarna ville ha. Höga skat-
ter, i sin tur, återverkade rimligen på lönebildningen och gjorde det lättare
för högkvalificerade arbetare att acceptera de sammanpressade lönerna. De
minskade också incitamentet att arbeta långa timmar och ökade efterfrågan
på ledighet och ledde därigenom till en slags arbetsdelning. Allt detta påver-
kade industristrukturen, olika regleringar och prisnivån. Tillsammans gjor-
de det att Sverige länge lyckades upprätthålla full sysselsättning. Bräcklighe-
ten i ett sådant sammanvävt system i ett läge när det ställdes inför stora
anpassningskrav var dock uppenbar.

Det andra temat var att välfärdsstatens sociala mål var förenade med
höga kostnader, både i form av direkta budgetkostnader och i form av de
effektivitetsförluster som skatter och bidrag skapade. Budgetkostnaderna
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var svindlande i ett läge när de offentliga utgifterna uppgick till 70 procent
av BNP och budgeten visade ett gigantiskt underskott. De dolda kostnader-
na var också avsevärda. Vår studie visade att vissa stora utgiftsprogram, till
exempel den aktiva arbetsmarknadspolitiken, inte på lång väg uppnådde
sina mål och därför inte kunde motivera politikens kostnader. Andra pro-
gram, till exempel subventionerna till barnomsorgen, var alltför omfattan-
de och skapade stora snedvridningar i såväl konsumtionen som produktio-
nen. De höga skatterna påverkade incitamentet att arbeta och investera, vil-
ket rimligen borde leda till lägre produktivitet och försämrade förutsätt-
ningar för långsiktig tillväxt.

När vi blickade framåt såg vi tre stora problem: att minska statens bud-
getunderskott, att komma upp på en ny långsiktig tillväxtbana och att åter-
ställa full sysselsättning. Nu kan vi konstatera att Sverige framgångsrikt har
eliminerat budgetunderskottet, även om de offentliga utgifterna fortfaran-
de utgör en mycket hög andel av BNP. Landet har också uppnått en hög
ekonomisk tillväxt, och stigande produktivitet, delvis till följd av att det
fanns lediga resurser som kunde tas i bruk efter krisen. Det tredje problemet
är dock fortfarande allvarligt. Vår tidigare studie varnade för att lönesam-
manpressning, höga ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen och
andra bidragssystem skulle göra det svårt att återgå till den höga sysselsätt-
ningsgrad som Sverige haft under större delen av efterkrigstiden. Dessa var-
ningar var motiverade som analyserna i vår uppföljningsstudie visar. 

2005–2006 års sns–nber-studie
Svensk ekonomi och statens finanser står mycket starkare i dag än de gjorde
för drygt tio år sedan. Sverige har lyckats uppnå stigande levnadsstandard och
god internationell konkurrenskraft utan att offra sina jämlikhetsmål. Samti-
digt är den svenska modellen annorlunda i dag jämfört med för tio år sedan.

De nio forskningsbidragen i denna volym redovisar både framgångarna
och problemen i den svenska ekonomin och den förda politiken. Vi fokuse-
rar främst på arbetsmarknaden och de offentliga utgifterna: löne- och
inkomstfördelningen, den reglerade och kartelliserade arbetsmarknaden,
den aktiva arbetsmarknadspolitiken, skatter och transfereringar. Liksom i
vårt tidigare projekt bygger varje forskningsbidrag på samarbete mellan en
amerikansk och en svensk ekonom för att på så sätt kombinera amerikanens
utifrånperspektiv på den svenska ekonomin och välfärdsstaten med de
svenska medförfattarnas kunskaper om institutionella förhållanden. Här
sammanfattar vi bidragen under tre tematiska rubriker.

Inkomstutjämning och jämställdhetspolitik
Ett av den svenska välfärdsstatens mest framträdande drag är dess långtgå-
ende jämlikhetssträvanden. Inkomstfördelningen är mer sammanpressad i
Sverige än i de flesta andra OECD-länder. Endast två nordiska grannar,
Finland och Norge, har en ännu jämnare fördelning. Denna utjämning har,
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som Anders Björklund och Richard Freeman visade i sin tidigare analys, his-
toriskt åstadkommits genom en kombination av en jämlik lönebildning, en
politik som stimulerar ett jämlikt arbetskraftsdeltagande och en jämlik för-
delning av antalet arbetade timmar samt genom den utjämnande effekten
av skatter och bidrag som gör att jämlikheten även kommer dem som inte
arbetar till godo. Anmärkningsvärt nog uppnåddes den jämna inkomstför-
delningen utan att incitamenten till arbete samtidigt förstördes helt.

I sin uppföljande analys i kapitel 1 ställer samma författare frågan om
1990-talskrisen inneburit att Sverige har rört sig i riktning mot en kanske
mer optimal ojämlikhet. Har ojämlikheten ökat och, om den gjort det, har
det bidragit till ökad ekonomisk effektivitet? Har inställningen till ojämlik-
het förändrats?

De visar att såväl löneskillnaderna som skillnaderna i disponibel inkomst
har ökat under 1990-talet men att ökningen har varit blygsam och skett från
en låg nivå. Viktigare är att den ökade ojämlikheten förklaras av att realin-
komsterna har ökat mer för höginkomsttagarna, inte av att de har minskat
för låginkomsthushållen. De senares inkomster har dessutom hållits uppe av
bidragssystemen. En viktig förändring som inträffat är dock att antalet arbe-
tade timmar inte är lika jämnt fördelad som tidigare. Orsaken är högre
arbetslöshet och lägre arbetskraftsdeltagande bland främst lågavlönade
grupper. Men trots att ojämlikheten har ökat förblir Sverige ett av världens
mest jämlika länder. Spridningen i inkomst mellan tiondelen med de högsta
inkomsterna och tiondelen med de lägsta inkomsterna (90/10-kvoten) är en
av de lägsta i OECD (2,96). USA befinner sig i den andra änden (5,45).

Ojämlikhet är två sidor av samma mynt. Den ena sidan visar att ojämlik-
het skapar incitament till att arbeta, producera och investera i värdefull kun-
skap. Den andra visar att ojämlikhet skapar skillnader mellan människor,
som kan ses som orättvisa. Båda sidor är sanna. Ekonomer fokuserar dock
oftast på incitamentssidan. Det visar sig att det finns skillnader i hur männi-
skor i olika länder ser på ojämlikhet. Enkätundersökningar visar att svenskar
är väsentligt mindre benägna än amerikaner att anse att inkomstskillnader är
en belöning för att man anstränger sig. Svenskarna betonar också orättvise-
aspekten av inkomstskillnaderna och är mycket mer benägna att ge staten
ansvaret för att minska den ojämlikhet som finns. Svenskarna skiljer sig från
amerikanerna men liknar i gengäld mer människor i andra rika länder, även
om Sverige har gått längre i att utjämna inkomstskillnader än andra länder.
Det är anmärkningsvärt att svenskarna, som lever i ett så jämlikt samhälle,
fortsätter att vara mer bekymrade över ojämlikhet än människor som lever i
ett ojämlikt samhälle som det amerikanska. Lika anmärkningsvärt är att
svenskarnas syn på ojämlikhet har hårdnat ytterligare under 1990-talet.

En central fråga är om den ökade ojämlikheten i Sverige har bidragit till
ökad effektivitet. Författarna noterar att frågan måste besvaras i tre steg.
Först måste man avgöra om ojämlikheten skapat incitament för produktivt
beteende. Svaret tycks vara ja, åtminstone på vissa områden. Den relativa
inkomsten för personer med högskoleutbildning har till exempel ökat
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påtagligt. Sedan måste man avgöra om ojämlikheten faktiskt ledde till änd-
rat beteende. Återigen tycks svaret vara ja. Andelen högskolestuderande har
ökat. Huruvida det också skett förändringar i andra dimensioner (exempel-
vis yrkesval, karriärsatsning, vidareutbildning, arbetsrörlighet) är svårare
att fastställa. För det tredje, och det är det svåraste, måste man bedöma om
ojämlikheten bidragit till förbättrad effektivitet och högre tillväxt i hela
ekonomin. Även här finner författarna visst belägg för att så varit fallet.

En viktig orsak till den ökade ojämlikheten är den ökade ojämlikheten i
antalet arbetade timmar. Det speglar i hög grad den ökade arbetslösheten
och sjukfrånvaron, som är allt annat än effektivitetsfrämjande. Detta är det
problem som jämlikhetspolitiken framöver borde fokusera på. 

Ett annat utmärkande drag i den svenska välfärdsstaten är dess fokus på
att stärka kvinnornas ekonomiska ställning. I vår förra rapport noterade
Sherwin Rosen att all sysselsättningstillväxt sedan början av 1960-talet hade
skett i den offentliga sektorn – en avspegling av välfärdsstatens expansion –
och nästan helt utgjorts av kvinnor. Den privata sektorns sysselsättning, lik-
som statens, var i stort sett oförändrad medan antalet anställda i kommuner
och landsting trefaldigades – från 400 000 1964 till över 1,2 miljoner 1993.
Av denna ökning var 90 procent kvinnor. Kvinnornas höga arbetskraftdelta-
gande (närmare 80 procent), liksom ökningen (cirka 35 procentenheter), var
nära sammankopplat med den kommunala expansionen.

Rosen ställde frågan om, och i så fall på vilket sätt, denna utveckling
hade varit välfärdshöjande. Hans slutsats var att subventionerna till kvinn-
ligt förvärvsarbete (främst subventionerna till barnomsorg) var alltför stora
och skapade betydande effektivitetsförluster.  Dessa förluster borde ställas
mot eventuellt andra mål man ville uppnå med politiken, exempelvis ökad
jämställdhet för kvinnor.

I kapitel 2 fokuserar Ann-Sofie Kolm och Edward Lazear på kvinnornas
ekonomiska situation, speciellt situationen för gifta och ensamstående
mödrar. De frågar hur olika slags politik som syftar till att stärka kvinnor-
nas ekonomiska ställning uppnår sitt syfte. Deras analys är huvudsakligen
teoretisk – de bestämmer effekternas riktning, men kvantifierar dem inte.

Arbetskraftsdeltagandet hos kvinnor utan barn är ungefär detsamma i
Sverige som i USA liksom deltidsarbete bland kvinnor med barn. Fertilite-
ten är högre i USA och har dalat i Sverige. Den stora skillnaden gäller dock
arbetskraftsdeltagandet för kvinnor med barn, som är mycket högre i Sveri-
ge. Detta speglar sannolikt den svenska familjepolitiken och avsaknaden av
en liknande politik i USA. Mot den bakgrunden analyserar Kolm och Laze-
ar fyra politikområden: föräldraförsäkringen, barnomsorgssubventioner,
skattelättnader för hushållsnära tjänster och förvärvsavdrag. De två först-
nämnda är sedan länge grundvalar i den svenska välfärdsstaten. De andra
två har ännu inte prövats i Sverige men debatteras livligt.

Kolm och Lazear finner att föräldraförsäkringen stimulerar kvinnornas
arbetskraftsdeltagande men gör också att kvinnor stannar hemma längre
med barnen, vilket kan påverka deras framtida inkomster negativt. Införan-
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det av en pappamånad, som bara kan utnyttjas av fadern och som inkräktar
på kvinnans tillgängliga tid, gör att kvinnan återgår till arbete tidigare. Sub-
ventioner till barnomsorg, liksom till andra hushållsnära tjänster, stimule-
rar till ökat förvärvsarbete och stärker kvinnornas ekonomiska självständig-
het. Det minskar risken att de ska bli beroende av bidrag och en börda på
staten om de blir ensamstående, vilket uppväger en del av den samhällseko-
nomiska kostnaden för barnomsorgssubventioner som Rosen beräknade.
Förvärvsavdrag används i flera länder, däribland USA och Storbritannien.
Oftast riktas de direkt till låginkomsthushåll, främst ensamstående kvin-
nor, med barn. Utvärderingar visar att de har lett till ökat förvärvsarbete
och minskat bidragsberoende hos ensamstående mödrar. Författarnas ana-
lys visar att detsamma skulle hända i Sverige. 

Författarna drar slutsatsen att samtliga åtgärder skulle stärka kvinnornas
ekonomiska situation. De jämför inte hur effektivt de olika åtgärderna upp-
når detta syfte men noterar att eftersom de måste finansieras genom högre
skatter som skapar en överskottsbörda, speciellt i ett högskattesamhälle,
måste politikens fördelar vägas mot potentiellt höga kostnader. Rosens ana-
lys av denna avvägning är fortfarande relevant. Samtidigt är det lätt att kon-
statera att eftersom nyttan av politiken främst tillfaller kvinnorna medan
den högre skatten bärs relativt mer av männen gynnas kvinnorna som grupp. 

Arbetsmarknaden
Den svenska modellen på arbetsmarknaden kännetecknas av två centrala
drag. Det ena är kartellisering och centrala löneavtal. Det andra är den akti-
va arbetsmarknadspolitiken. Fyra kapitel i rapporten behandlar arbets-
marknadsfrågor.

I kapitel 3 följer Peter Fredriksson och Robert Topel upp den analys som
gjordes av Edin och Topel i den förra rapporten och som behandlade löne-
bildning, incitament och sysselsättning. En slutsats i den tidigare analysen
var att lönepolitiken, snarare än marknadskrafter, var den huvudsakliga för-
klaringen till lönesammanpressningen. En annan var att den »solidariska
lönepolitiken«, om den inte ändrades, riskerade att leda till stigande arbets-
löshet bland de lägst utbildade.

Sedan början av 1990-talet har lönebildningen blivit mer decentralise-
rad. Även om huvuddelen av löneavtalen fortfarande bestäms inom ramen
för centrala kollektivavtal, innebär processen numera att detaljerna i avta-
len bestäms lokalt. Avtalade minimilöner är undantaget. Lokala avtal kan
inte bryta mot centralt bestämda minimilöner.

Lönespridningen började öka redan på 1980-talet och den trenden har
fortsatt. Det tyder på att lönestrukturen i Sverige, liksom i andra länder, har
påverkats av en relativt ökad efterfrågan på utbildad arbetskraft. Kvoten
mellan tiondelen med de högsta lönerna och tiondelen med de lägsta löner-
na bland heltidsarbetande (90/10-kvoten) ökade kraftigt under 1990-talet
– från 2,09 1985–1990 till 2,30 2000–2001 eller med 0,21 punkter. Det var
en mindre ökning än i USA under samma period – från 4,23 till 4,64 eller
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med 0,41 punkter – men det var en större ökning än i många andra OECD-
länder.W Fredriksson och Topel drar slutsatsen att den ökade lönespridning-
en på 1990-talet speglar en gradvis anpassning till marknadskrafterna, som
möjliggjorts genom att lönebildningen blivit friare.

Förändringen i lönestrukturen är ganska blygsam jämfört med de stora
förändringar som inträffat i den ekonomiska miljön runt arbetsmarknaden.
Arbetslösheten är fortfarande hög med svenska mått, utbildningsnivån hos
arbetskraften fortsätter att stiga, antalet invandrare från andra än OECD-
länder har ökat kraftigt, samtidigt som den internationella konkurrensen
har blivit mycket intensivare.

Sysselsättningskrisen i början av 1990-talet drabbade alla grupper, inte
bara de lågutbildade. Sedan dess har dock de relativa sysselsättningsutsikter-
na för de svagaste på arbetsmarknaden, som utgörs av lågutbildade och
invandrare från andra än OECD-länder, försämrats mest. Sysselsättningsga-
pet mellan denna kategori invandrare och svenskfödda var 23 procent 2003.

Den sammanpressning av lönestrukturen som drivits fram av den soli-
dariska lönepolitiken gör att relativlönerna inte speglar underliggande pro-
duktivitetsskillnader och därför inte heller ger de rätta incitamenten. Så till
exempel innebar den lägre avkastningen på utbildning under 1970- och
1980-talen att andelen ungdomar som gick vidare till högskolestudier
sjönk. Sedan dess har såväl avkastningen på utbildning som andelen ungdo-
mar vid högskolorna ökat. På längre sikt borde det leda till en högre pro-
duktivitet i hela ekonomin.

Det finns också mer subtila effekter. En sådan är att Sverige kanske
attraherar en mindre välutbildad kategori av invandrare, eftersom högut-
bildade invandrare sannolikt föredrar ett land som belönar utbildning mer.
Det kan förklara varför arbetskraftsinvandrare från OECD-länderna åter-
finns i den övre delen av lönefördelningen i USA men är relativt jämnt
spridda i den svenska lönefördelningen. 

När det gäller den höga arbetslösheten bland vissa svaga grupper på
arbetsmarknaden verkar det troligt att den delvis kan förklaras av att Sveri-
ge, liksom övriga Europa, har en mindre privat tjänstesektor än USA. För-
fattarna visar att om – som ett tankeexperiment – branscher som detaljhan-
del, hotell och restauranger hade svarat för en lika stor andel av sysselsätt-
ningen i Sverige som i USA hade sysselsättningen varit 6 procent högre för
denna kategori arbetare. Det kan spegla att jobb som är ekonomiskt bär-
kraftiga i USA har prissatts så högt att de har försvunnit i Sverige.

Även minimilöner spelar in för denna kategori arbetstagare. Minimilö-
ner är normalt högre i länder som Sverige där de framförhandlas i stället för
att lagstiftas om. I Sverige uppgår de till 60–70 procent av medianlönen för
en industriarbetare. Inom industrin har de fallit något under 1990-talet
men i låglönebranscher som hotell och restaurang, där de kan förväntas ha
störst effekt, har de stigit. 

Slutsatsen blir att vissa effektivitetsproblem har minskat sedan början
av 1990-talet medan andra har ökat. Den ökade lönespridningen och för-
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bättrade avkastningen på högre utbildning har förbättrat effektiviteten.
Höga minimilöner och en liten privat tjänstesektor utgör däremot större
problem i dag än tidigare, eftersom lågutbildade invandrare utgör en större
andel av arbetskraften i dag. 

Hur påverkas svenskarnas vilja att arbeta av välfärdsstatens skatter och
förmåner? Ekonomer betonar incitamentens betydelse men ekonomisk
teori talar inte om hur viktiga de är för till exempel viljan att arbeta. Att
döma av hur förändrade incitament påverkar antalet kontrakterade arbeta-
de timmar är effekten liten i alla länder, särskilt när det gäller männens
arbetsutbud. Detsamma gäller i Sverige. 1991 års skattereform, som ledde
till en kraftig minskning av marginalskatten, hade en mycket blygsam effekt
på arbetsutbudet. Skattade elasticiteter för arbetade timmar ligger mellan
0,05 och 0,12.

I kapitel 4 ger Thomas Aronsson och James Walker en översikt av forsk-
ningen om arbetsutbudet under senare år. De konstaterar att välfärdsstaten
skapar starka incitament att vara en del av arbetskraften, eftersom olika för-
måner i transfereringssystemen i så hög grad är knutna till förvärvsarbete.
Samtidigt skapar välfärdsstaten starka incitament att inte arbeta särskilt
mycket, vilket kan förklara att svenskarna arbetar relativt få timmar och har
hög frånvaro. En stor del av anpassningen av arbetsutbudet sker dock i
andra dimensioner än just kontrakterade antal arbetade timmar.

Sjukfrånvaron var hög redan i början av 1990-talet men har vuxit till ett
ännu större problem i dag. Den är högre i Sverige än i något annat land, vil-
ket knappast kan förklaras av ett sämre hälsoläge hos svenskarna. Det vikti-
gaste skälet för den höga sjukfrånvaron tycks vara det generösa socialförsäk-
ringssystemet. Empiriska studier visar att sjukfrånvaron i Sverige förändras
när antalet karensdagar och ersättningsnivåerna förändras. Sjukskrivning
är till viss del och för en del människor ett sätt att mer flexibelt anpassa sin
arbetstid. Trots flera förändringar i regelsystemen kämpar Sverige fortfa-
rande med att försöka skapa en balans mellan att hjälpa dem som verkligen
inte kan arbeta och förhindra att systemet överutnyttjas.

Sverige har däremot varit en föregångare när det gäller reformer av det
offentliga pensionssystemet. 1999 års pensionsreform innebar en övergång
från ett förmånsbaserat till ett avgiftsbaserat fördelningssystem (’pay-as-
you-go’), som både är mer aktuariskt och också innehåller en fonderad del.
Reformen innebar att systemet blev mer långsiktigt hållbart. Dessutom
kommer det att stärka incitamenten att arbeta, inte minst eftersom det inte
kommer att tvinga fram skattehöjningar för att klara framtida pensionsåta-
ganden som det gamla systemet hade gjort. 

En tydlig indikation på att arbetsutbudet kan förändras i andra dimen-
sioner än antal arbetade timmar ges av den nyare empiriska forskningen om
elasticiteten i den beskattningsbara inkomsten när marginalskatten föränd-
ras. Den beskattningsbara inkomsten fångar inte bara effekten på arbetade
timmar utan även effekten på hur mycket man anstränger sig, karriärval,
villighet att byta jobb och mycket annat som påverkar inkomsten. Empiris-
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ka studier tyder på att den beskattningsbara inkomsten förändras väsentligt
mer än arbetade timmar när marginalskatten förändras. En amerikansk stu-
die finner en elasticitet på 0,4 och svenska studier finner effekter i samma
storleksordning.

Länderjämförelser väcker frågan om varför amerikaner arbetar mycket
fler timmar än européer. Den genomsnittliga arbetstiden på marknaden per
person i arbetsför ålder är 25 timmar per vecka i USA men bara 17–22 tim-
mar per vecka i Europa. Svenskarna arbetar ungefär lika många timmar
totalt som amerikanerna, men de arbetar relativt mer i hushållet än på
marknaden jämfört med amerikanerna. En svensk studie finner att denna
skillnad förklaras av skillnader i skatter mellan länderna. Men skatter är
bara en orsak till om man arbetar mer på marknaden. Den sammanpressa-
de lönestrukturen är ytterligare en orsak till att välja mindre marknads -
arbete.

Sammanfattningsvis påverkas arbetsutbudet av skatter och bidrag men
anpassningen sker i stor utsträckning i andra dimensioner än antalet arbe-
tade timmar.

En av grundbultarna i den svenska modellen är den omfattande använd-
ningen av aktiv arbetsmarknadspolitik för att komma till rätta med pro-
blem på arbetsmarknaden. Under den svenska modellens glansperiod
menade många observatörer att denna politik förklarade Sveriges historiskt
sett låga arbetslöshet. I sin tidigare analys visade Anders Forslund och Alan
Krueger att det fanns mycket lite belägg för denna uppfattning. Beredskaps-
arbete trängde undan reguljära jobb och utbildningsprogrammen gav inte
valuta för pengarna. I kapitel 5 i denna volym visar samma författare att den
aktiva arbetsmarknadspolitiken inte heller hjälpte Sverige att ta sig ur sys-
selsättningskrisen i början av 1990-talet.

Under 1990-talet steg arbetslösheten snabbare och föll tillbaka lång-
sammare än man skulle ha väntat sig på grundval av historiska erfarenheter.
Både inflödet till arbetslöshet och varaktigheten i arbetslöshetsperioderna
ökade. På toppen (runt 1995) var den genomsnittliga varaktigheten om -
kring 25 veckor. Men detta underskattar den tid personen var utan arbete,
eftersom det inte tar hänsyn till att perioder av öppen arbetslöshet avbryts
av deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Om arbetslöshetens
längd i stället mäts som den tid den arbetslöse är inskriven vid arbetsför-
medlingen, ökade varaktigheten stadigt under 1990-talet och uppgick till
omkring 110 veckor eller över två år omkring 2000. Över 14 procent av de
arbetslösa 1999 och över 7 procent 2005 var registrerade som arbetslösa i
mer än tre år. Bland dem som deltog i arbetsmarknadspolitiska program,
var det genomsnittliga antalet program som de deltog i mellan 2,5 och 3.

Eftersom deltagande i arbetsmarknadspolitiska program var ett sätt för
den arbetslöse att kvalificera sig för ännu en period med arbetslöshetsersätt-
ning är det sannolikt att deltagandet påverkade incitamentet att söka efter
ett nytt arbete, något som också bekräftas av flera studier. Det tyder på att
politiken inte förkortade arbetslöshetsperioden utan tvärtom bidrog till
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långvarig arbetslöshet. Det är ändå möjligt att arbetsmarknadsutbildning-
en ledde till en bättre matchning mellan arbetssökande och jobb eller till att
förbättra den arbetslöses kvalifikationer. Ett stort antal utvärderingsstudi-
er har gjorts och underlättats av en god tillgång på data och de stora pro-
gramvolymerna under 1990-talet. Slutsatsen av dessa studier är att arbets-
marknadsutbildningen har varit mindre effektiv under 1990-talet än tidiga-
re – att de i praktiken knappast haft någon effekt alls. Det finns flera tänk-
bara förklaringar, inklusive den snabba ökningen av programvolymen och
det faktum att deltagande var ett sätt att förlänga perioden man kunde upp-
bära a-kassa. De mest effektiva programmen var de som mest liknande ett
reguljärt jobb (rekryterings- och anställningsstöd). Det var bara dessa pro-
gram som ledde till ett nytt jobb snabbare än jobbsökande som öppet
arbetslös. Å andra sidan, ju mer programmen liknade reguljära jobb, desto
större var undanträngningseffekten. Skattningar visar att undanträngning-
en var en bra bit över 50 procent.

Det faktum att lönesubventioner bidrog till att höja sysselsättningen
tyder på att de kompenserar för alltför höga marknadslöner. Men eftersom
många av dem som uppbar anställningsstöd blev reguljärt anställda när stö-
det upphörde verkar stödet inte ha kompenserat för en permanent lägre
produktivitet hos dessa personer. 

År 2000 reformerades arbetsmarknadspolitiken på ett sätt som potenti-
ellt minskar politikens svagheter och förbättrar dess effektivitet. En föränd-
ring var att programdeltagande inte längre skulle leda till en förnyad period
med a-kassa. En annan förändring var införandet av »aktivitetsgarantin«,
som kräver heltidsnärvaro som individen kan använda antingen till att söka
jobb eller delta i utbildning. Det betyder att arbetslöshetsersättningen inte
längre kan användas för att finansiera ledighet eller svartarbete. 

Under krisen i början av 1990-talet fanns en stark oro för att arbetslöshe-
ten i Sverige skulle komma att likna den som fanns i många EU-länder med
långtidsarbetslöshet och en ny form av ojämlikhet: ojämlikheten i att ha ett
jobb. I kapitel 6 menar Lars Ljungqvist och Thomas Sargent att den svenska
arbetslösheten faktiskt har blivit lik den europeiska och att skälet är att
arbetslöshetsförsäkringen inte har anpassats till den nya form av ekonomisk
turbulens som påverkar dagens arbetsmarknad. Analysen bygger på deras
studie i vår tidigare rapport som visade hur välfärdsstatens skatter och bidrag
kunde leda till en mycket låg arbetslöshet fram till 1990 men också kunde
skapa en mycket hög bestående arbetslöshet i samband med en ekonomisk
chock av det slag som drabbade den svenska ekonomin i början av 1990-talet.

Ett centralt problem när man försöker förklara hög arbetslöshet med
generösa välfärdsförmåner är att Europa hade lägre arbetslöshet än USA
från 1950-talet och fram till 1980-talet och högre arbetslöshet därefter, trots
att Europa under båda perioderna hade mer generösa välfärdsarrangemang
än USA. Förändringen i ländernas relativa arbetslöshet beror inte på ett
ökat inflöde till arbetslöshet utan på att arbetslöshetstidens längd har ökat
i Europa men inte i USA. Arbetslöshetens varaktighet var låg både i Europa
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och USA under den tidigare perioden men har därefter ökat kraftigt i Euro-
pa, så att långtidsarbetslösa nu utgör ungefär hälften av Europas arbetslösa.

Ljungqvist och Sargent förklarar uppkomsten av långtidsarbetslöshet
under den senare perioden med den ökade ekonomiska turbulensen:
arbetsmarknadschocker som ändrade värdet av människors kunskap och
som berodde på teknologiska förändringar, globalisering, eller avreglering
av marknader. Under mindre turbulenta perioder, innebar trygghetslagar
och generös arbetslöshetsförsäkring att friktionsarbetslösheten var lägre i
Europa än i USA. Men under mer turbulenta perioder, leder en generös
arbetslöshetsförsäkring till att arbetslöshetens varaktighet ökar.

En arbetslös person i Europa erhåller normalt 60 procent av sin tidigare
lön i a-kassa. Om personens yrkeskunnande minskar till följd av turbulens
(exempelvis ny teknologi), stiger ersättningen i relation till vad individen
nu kan tjäna. Det blir svårare att finna ett nytt jobb som betalar den gamla
lönen, så individen söker längre. Under tiden minskar individens yrkeskun-
nande ännu mer, tills han eller hon inte längre kan finna ett jobb som beta-
lar mer än a-kassan. Den korta period en person i USA kan erhålla a-kassa
(normalt 6 månader) gör att en sådan situation knappast uppstår där.

Sveriges öppna arbetslöshet är relativt låg, men den totala arbetslöshe-
ten inklusive personer sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder är hög
(8,5 procent 2005). Långtidssjukskrivning och förtidspensionering på
svenska nivåer är sannolikt också relaterade till arbetslöshet. Av det skälet
beräknar Ljungqvist och Sargent vad som kan anses vara »berättigade«
nivåer. De antar att andelen personer som var långtidssjukskrivna och för-
tidspensionerade 1974 respektive 1963 var rimlig och tillämpar samma pro-
centandel under senare perioder. Skillnaden mellan den faktiska och den
kalkylerade nivån lägger de till arbetslöshetstalet och kommer fram till att
den »totala« arbetslösheten beräknad på detta sätt ligger på nästan 16 pro-
cent i Sverige 2005.

För att minska en så omfattande arbetslöshet krävs att man minskar vär-
det av att vara arbetslös. Ett sätt är att minska ersättningsnivån i arbetslös-
hetsersättningen, vilket Sverige gjorde under krisen för att därefter höja den
igen. Den nyinförda »aktivitetsgarantin« är ett sätt att se till att den ersat-
ta tiden används till att söka jobb snarare än att ägna sig åt mer fritidslik-
nande sysslor.

Välfärdsstaten och ekonomisk tillväxt
Efter den återhämtning som inleddes 1993–94 har den ekonomiska tillväx-
ten varit högre i Sverige än den varit under någon tidigare period sedan
1960-talet. Men tillväxten har inte åtföljts av en motsvarande ökning av
jobben. Den totala sysselsättningen 2004 var 6 procent lägre än 1990, trots
en befolkningsökning på 5 procent. Skattningar av det långsiktiga samban-
det mellan ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning under den senaste 25-
årsperioden för 35 länder visar att det finns ett positivt samband i de flesta
länder men ett negativt samband i Sverige. Sysselsättningens elasticitet
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med avseende på ekonomisk tillväxt var 0,48 i USA och 0,63 i Nederländer-
na, till exempel, och –0,05 i Sverige.

Steven Davis och Magnus Henrekson undersöker i kapitel 7 varför Sveri-
ge har haft tillväxt utan jobbskapande. En intressant fråga är vilken typ av
jobb som inte skapas i Sverige. Författarna menar att det sannolikt är jobb
som skulle ha utförts av lågutbildad arbetskraft och som konkurrerar med
egenarbete eller arbete på den svarta marknaden. För att testa denna hypo-
tes relaterar de sysselsättningselasticiteten i olika länder till varje lands rela-
tiva sysselsättning i följande tjänstebranscher: detaljhandel, reparationer av
hushållsvaror, underhåll och reparationer av motorfordon, hotell och
restaurang, andra personliga och sociala tjänster samt avlönat hushållsarbe-
te. De finner att en ökad sysselsättningsandel i dessa branscher med 10 pro-
centenheter är förknippad med en ökning av sysselsättningens tillväxtkäns-
lighet på 0,25. Dessa tjänstenäringar är en relativt mindre del av den svens-
ka ekonomin än de är i USA och många andra länder.

Varför är dessa branscher så små i Sverige? En rimlig förklaring är stor-
leken på skattekilarna i Sverige som skapar ett stort gap mellan vad den som
köper en tjänst måste tjäna före skatt och vad den som utför tjänsten tjänar
efter skatt. Skattefaktorn visar hur mycket högre säljarens produktivitet
måste vara jämfört med köparens för att det ska löna sig för köparen att köpa
tjänsten på marknaden. Denna skattefaktor ökade fram till slutet av 1970-
talet, då den uppgick till 4 för en industriarbetare. År 2004 var den 2,5 för
en industriarbetare och 3,5 för en tjänsteman. I USA, som jämförelse, är
skattefaktorn 1,3–1,9 i normala inkomstlägen. Höga inkomst- och konsum-
tionsskatter gör att marginella producenter på marknaden ersätts av (låg-
produktiv) hushållsproduktion och produktion på den svarta marknaden.

Andra faktorer som motverkar tjänsteproduktion är: lönesammanpress-
ning som höjer lönen för de lågutbildade och sänker alternativkostnaden för
de högavlönade; anställningsskydd som gör det särskilt svårt för små tjänste-
företag att växa; och den dominerande rollen som den offentliga sektorn har
i tillhandahållandet av sociala tjänster. Trots återhämtningen från krisen
lägger de svenska incitamentssystemen allvarliga hinder i vägen för små före-
tag att växa, det gäller i synnerhet tjänsteföretag som utnyttjar lågutbildad
arbetskraft. Eftersom industrin inte heller framöver kan förväntas bidra till
ökad sysselsättning, måste Sverige överväga hur man kan uppmuntra sådana
företag att växa om landet ska kunna uppnå högre sysselsättning.

Det finns också andra tillväxthinder. I början av 1990-talet hade Sverige
en extremt tillåtande konkurrenspolitik och regleringar som försvårade
inträde på många marknader. Stefan Fölster och Sam Peltzman fann att detta
bidrog till att förklara höga priser och låg produktivitetstillväxt fram till bör-
jan av 1990-talet. Sedan dess har konkurrensbilden förändrats. Importens
andel av BNP har ökat från 29 till 48 procent. Konkurrenslagen har skärpts,
och anpassats till EU, och många tidigare reglerade marknader har öppnats
för konkurrens, vilket i de flesta fall lett till produktivitetsförbättringar och
lägre priser jämfört med vad som varit fallet utan avreglering.
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I kapitel 8 återvänder Fölster och Peltzman till liknande frågor men foku-
serar på den offentliga sektorns betydelse. Kommuner och landsting mono-
poliserar större delen av den skattefinansierade tjänsteproduktionen, såsom
sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg, och en betydande del av lokala tek-
niska tjänster. En viss privatisering har ägt rum. Privata utförare svarar nu
för 9 procent av dessa tjänster, jämfört med 4 procent 1990. I Stockholm är
den privata andelen 20 procent.

Kommuner och landsting svarar för en mycket stor del av den svenska
ekonomin: omkring en fjärdedel av BNP och av den totala sysselsättningen
eller ungefär dubbelt så hög andel som i USA. Deras potentiella inflytande
på ekonomin sträcker sig långt utöver deras påverkan på konkurrens och
priser. Fölster och Peltzman ställer frågor som: Hur påverkar den kommu-
nala politiken den lokala ekonomin, i synnerhet den privata sektorn?  Växer
den privata sektorn mer om kommunen för en företagsvänlig politik? Leder
tillväxt i den privata sektorn till högre tillväxt totalt eller ersätter den endast
offentlig verksamhet?

För att besvara dessa frågor använder de paneldata för 290 kommuner
och olika indikatorer på den kommunala politiken, såsom skattesatser och
ett index på upplevd företagsvänlighet baserad på enkätdata från företagen.
Deras analys visar att kommuner med låg skatt, eller kommuner som anses
som företagsvänliga, har högre inkomster. De skattade koefficienterna är
anmärkningsvärt stora. Så till exempel visar de att en skattehöjning med en
procentenhet, vilket motsvarar en höjning med 3 procent (från den genom-
snittliga skattesatsen på 30 procent), leder till att inkomsterna minskar med
2,4 procent. Det tyder på att huvuddelen av en skattehöjning äts upp av en
minskning av skattebasen och att man inte kan utesluta att Sverige befinner
sig nära toppen på den långsiktiga Lafferkurvan.

Kausaliteten kan i princip lika gärna gå i motsatt riktning, om fattiga
kommuner måste ha höga skatter för att finansiera offentlig service. Men
det mellankommunala utjämningssystemet i Sverige eliminerar praktiskt
taget helt skillnader i skattebasen för att möjliggöra för kommunerna att
tillhandahålla av staten ålagda sociala tjänster på lika villkor. I USA har fat-
tiga kommuner i allmänhet lägre skattesatser än rika kommuner, men de
tillhandahåller också färre tjänster.

Genom att relatera den kommunala skattesatsen i början av 1990-talet
till den ekonomiska tillväxten under perioden 1993–2004 finner författar-
na att högre skattesatser leder till lägre tillväxt, vilket eroderar skattebasen
och ungefär tre fjärdedelar av den ökade skatteintäkten. Resultaten är till-
räckligt slående för att motivera en närmare analys av den kommunala poli-
tikens roll för den ekonomiska tillväxten.

I kapitel 9 studerar Rikard Forslid och Edward Leamer hur globalisering-
en påverkar löner och industriproduktion i Sverige och följer därmed upp
den analys som gjordes av Lundborg och Leamer i den förra rapporten. Den
tidigare analysen visade att Sveriges uppsättning produktionsfaktorer hade
blivit mindre skild från omvärldens och Sverige därför mötte ökad konkur-
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rens från alla håll. Framöver kunde den ökade konkurrensen förväntas att
alltmer komma från låglöneländer som Kina och de östeuropeiska länderna.
Författarna varnade för att om Sverige inte investerade tillräckligt i utbild-
ning och realkapital skulle landet tvingas producera arbetsintensiva varor
för världsmarknaden i direkt konkurrens med låglöneländer. Det skulle
kunna leda till att svenska löner kom att bestämmas i Peking eller i andra
låglöneländer i stället för i Stockholm. Hur relevant är denna frågeställning
i dag?

Faktorprisutjämning genom handel förutsätter att länder producerar
samma varor. En kritisk fråga är därför hur produktmixen i ländernas
export har utvecklats. Korrelationen mellan produktmixen i olika länders
export 1987 respektive 1999 avslöjar dramatiska förändringar. 1987 var kor-
relationen mellan produktmixen i höglöneländernas och låglöneländernas
export till USA och EU mycket låg. Kapitalrika länder specialiserade sig på
kapitalintensiv produktion, medan arbetsrika länder specialiserade sig på
arbetsintensiv produktion. Konsumenterna i de rika länderna gynnades av
låga priser på importerade textilvaror och få arbetare i dessa länder drabba-
des av konkurrensen eftersom textilproduktionen praktiskt taget hade för-
svunnit. 1999 hade detta förändrats helt. Produktmixen i alla länder hade
blivit mer korrelerade. Korrelationen mellan produktmixen i Sveriges och
Kinas export till EU-marknaden var nu över 0,50.

Globalt var Sveriges export flera gånger större än Kinas export 1987. År
1999 var den endast 1,5 gånger större till EU-marknaden och endast 20 pro-
cent av Kinas export till USA-marknaden. Det skulle inte vara ett problem
så länge den kinesiska exporten inte konkurrerade direkt med den svenska
exporten. Men det visar sig att Kinas fenomenala exporttillväxt i hög grad
skett inom Sveriges viktigaste produktområden, såsom maskiner och elekt-
riska maskiner. Sveriges komparativa fördelar är således inte längre så
annorlunda Kinas. Trots det är faktorprisutjämning sannolikt fortfarande
avlägsen, eftersom specialiseringen inom olika branscher troligen är till-
räckligt annorlunda än så länge för att isolera Sverige från kinesiska löner.
Men trenden är tydlig.

En fråga som väckts av integrationen inom EU är om lägre handelskost-
nader kommer att påverka industrins lokalisering. Den litteratur som går
under benämningen den nya ekonomiska geografin pekar på att företag
som kännetecknas av stora skalekonomier i produktionen kan ha anledning
att förlägga produktionen till stora marknader för att minimera handels-
kostnader. Det skulle vara problematiskt för ett litet land som Sverige i
Europas periferi. Forslid och Leamer visar dock att koncentrationen i pro-
duktionen sedan den inre marknaden sjösattes 1992 har minskat, snarare än
ökat. Skälet är att handelskostnaderna var så låga i utgångsläget att de inte
hade någon betydelse för produktionens lokalisering. I den mån det sker
utflyttning av produktion framöver påverkas den mer av skillnader mellan
länderna i komparativa fördelar och då kan låglöneländerna i Östeuropa
utöva särskild dragningskraft.
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Slutsatsen från den föregående rapporten kvarstår således: Sverige behö-
ver investera mer i utbildning och realkapital för att långsiktigt kunna uppnå
högre inkomster och bevara en jämn fördelning av inkomsterna. Välfärdssta-
tens dilemma är att detta kan kräva ökade inkomstskillnader på kort sikt.

Slutsatser
»Ett gammalt talesätt, ’Om det inte är sönder, låt bli att laga det’ – jag har aldrig trott på

det. Jag anser att man ska försöka få saker att fungera så bra som möjligt och att man inte

ska vänta tills allt bryter ihop och först då fundera på vad problemet är. Ofta kan man se

problemen innan de inträffar om man tittar tillräckligt noggrant.«

Bill Belichik, (berömd) amerikansk fotbollscoach, 2005

När vi arbetade med vår förra studie 1994–95 var den svenska ekonomin
»sönder«. Produktion och sysselsättning hade fallit kraftigt och statens
utgifter liksom det statliga budgetunderskottet hade nått ohållbara nivåer.
Det var inte uppenbart vid det tillfället att Sverige skulle kunna åstadkomma
en kraftfull återhämtning. Behovet av reformer var inte ens allmänt accepte-
rat. Vårt projekt identifierade tre viktiga mål för svensk ekonomisk politik:
minska arbetslösheten, minska statens budgetunderskott, och uppnå stabil
och långsiktig ekonomisk tillväxt. Dessa mål gjorde, i sin tur, att vi kunde
identifiera flera områden för reformer, exempelvis när det gällde skatter och
offentliga utgifter, lönebildningsinstitutioner, avreglering av marknader,
storleken på den offentliga sektorn, och arbetsmarknadspolitiken.

Under det senaste årtiondet har Sverige lagt om den ekonomiska politi-
ken på flera områden på ett sätt som bidrog till återhämtningen. Våra ana-
lyser var i stora drag förenliga med den inriktning politiken fick och bidrog
förhoppningsvis till några av de beslut som fattades. Den ekonomiska och
statsfinansiella krisen gjorde att Sverige drog ned på offentliga utgifter,
höjde skatter och lyckades eliminera budgetunderskottet, övergick till fly-
tande växelkurs och en låginflationspolitik, vilket på kort tid skapade en sta-
bil makroekonomisk miljö och inledde en långvarig period av exportledd
tillväxt. Det statliga besparingsprogrammet innebar bland annat att syssel-
sättningen i den offentliga sektorn drogs ned, ersättningsnivåerna i arbets-
löshetsförsäkringen och sjukförsäkringen sänktes, vilket kunde förväntas
minska vissa strukturproblem och bidra till förbättrad effektivitet. Vidare
genomförde Sverige ett antal reformer som inte var direkt framtvingade av
krisen men som, enligt vår uppfattning, kunde bidra till ökat välstånd,
såsom avreglering av marknader, viss privatisering, skattereformer och
reform av pensionssystemet. Dessutom bidrog arbetsmarknadens organisa-
tioner med en fortsatt decentralisering av lönebildningen. Några av refor-
merna var framåtblickande. Andra motiverades främst av finansieringskri-
sen och visade sig svåra att upprätthålla när statens finanser förbättrades.
Ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen åter-
ställdes exempelvis så snart statens finanser tillät det.
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Reformerna åtföljdes av en viss ökning av inkomstojämlikheten, vilket
kunde tolkas som ett avsteg från Sveriges jämlikhetsideal. Å andra sidan för-
bättrade inkomsterna under återhämtningen för alla grupper. Inkomsterna
i hela inkomstfördelningen steg under perioden – det var en återhämtning
som delades av alla.

Ekonomin är inte längre i kris, men det finns fortfarande en rad betydan-
de problem som landet kan ta itu med. Bidragen i vår rapport ger omfattan-
de belägg för det; se sammanfattningen i nedanstående tablå. 
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några resultat från rapporten

Inkomstskillnaderna i Sverige har ökat svagt på ett sätt som främjat inci-
tament och effektivitet. Ojämlikhet har främst uppstått i antalet arbetade
timmar. Svenskarna har blivit mer negativa till ojämlikhet. (Kapitel 1)

Den svenska jämställdhetspolitiken har stärkt kvinnornas ekonomiska
ställning. Kostnaderna för olika slags politik måste dock vägas mot upp-
nådda mål, speciellt i ett högskattesamhälle. (Kapitel 2)

Löneskillnaderna har ökat men lönesammanpressningen är fortfarande
betydande, vilket har gjort att många jobb prissätts ur marknaden. Det är
allvarligare i dag, eftersom andelen lågutbildade invandrare har ökat.
(Kapitel 3)

Höga skatter och generösa förmåner påverkar arbetsutbudet men större
delen av anpassningen sker i andra dimensioner än antalet kontraktera-
de timmar – såsom frånvaro och yrkesval. (Kapitel 4)

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken bidrog till att förlänga arbetslöshe-
ten under 1990-talet, då arbetslöshetens genomsnittliga varaktighet steg
till 2 år. Politiken kan inte motivera sina kostnader. 2000 års reform var
ett steg i rätt riktning. (Kapitel 5)

Den svenska arbetslösheten liknar nu den europeiska om man ser till den
»verkliga« arbetslösheten. Skälet är att generös arbetslöshetsersättning
i kombination med den nya ekonomiska turbulensen förlänger arbets-
lösheten. (Kapitel 6)

Ekonomisk tillväxt i Sverige skapar färre jobb än tillväxt i andra länder.
Skälet är höga skattekilar och andra hinder för främst små tjänsteföretag,
som gör att Sverige har en mindre privat tjänstesektor än andra moder-
na ekonomier. (Kapitel 7)

Ekonomisk tillväxt är lägre i kommuner med höga skattesatser, eller en
mindre näringslivsvänlig politik, än i kommuner med låga skatter. Den
lägre tillväxten eroderar skatteunderlaget och därmed även skatteintäk-
terna. (Kapitel 8)

Sveriges komparativa fördelar är allt mindre skilda från andra länders.
Sverige, liksom andra länder, utsätts för ökad konkurrens på världsmark-
naden, inte minst från låglöneländer som Kina, vilket kan påverka svens-
ka löner. (Kapitel 9)



I de flesta fall bekräftar forskarnas analyser de resultat som presenterades
i den tidigare rapporten, vilket visar att den tidigare rapporten i huvudsak
hamnade rätt. Flera av de »gåtor« som vi pekade på i den förra studien är
inte heller lika gåtfulla i dag. Så till exempel tyckte vi att det var gåtfullt att
den sammanpressade löne- och inkomststrukturen i Sverige inte hade skapat
en större incitamentskris än den gjort och lett till omfattande arbetslöshet
bland de lägst utbildade grupperna. I dag, när 20 procent av befolkningen i
åldrarna 20–64 år försörjs med olika sociala ersättningar, inklusive arbetslös-
hetsförsäkring och sjukpenning, tycks en sådan incitamentskris faktiskt före-
ligga.E Mycket av frånvaron är relaterad till avsaknaden av jobb, men en hel
del speglar också att utbytet av att arbeta är lågt jämfört med ersättningsni-
våerna i bidragssystemen. Det betyder att det vi tidigare kallade »workfare«
(till skillnad från »welfare«) inte längre fungerar. Vad vi syftade på med
detta uttryck var att de olika förmånssystemen gav incitament att arbeta,
eftersom förmånerna i hög grad betingades av att man arbetade, inte bara
incitament att vara en del av arbetskraften (utan att arbeta) för att få del av
förmånerna. 

Arbetslösheten (inklusive deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der) är inte längre på samma höga nivå som under krisen men den är ändå
mycket hög i ett historiskt perspektiv. Det förklaras huvudsakligen av att
arbetslöshetsperioderna nu är väsentligt längre, inte av ett ökat inflöde till
arbetslöshet. Den ökade varaktigheten stimuleras av den generösa arbets-
löshetsersättningen liksom av möjligheten att utnyttja deltagande i arbets-
marknadspolitiska program för att kvalificera för fortsatt ersättning från a-
kassa. Vi ser inte någon möjlighet till förbättring med mindre än att man
genomför betydande förändringar både i arbetslöshetsförsäkringen och
arbetsmarknadspolitiken, som i dag inte tycks spela någon produktiv roll.

Bidragen i denna volym ger ytterligare anledning till oro när det gäller
Sveriges långsiktiga tillväxt. Den ekonomiska tillväxten har visserligen
varit hög sedan krisen i början av 1990-talet, men det speglar delvis att eko-
nomin har återgått till fullt resursutnyttjande efter den kraftiga nedgången.
Delvis speglar det också en högre tillväxt i andra länder – Sveriges per capi-
ta inkomst jämfört med andra rika länder ligger fortfarande på en lägre nivå
än innan krisen. Delvis kan det också spegla en ökad dynamik i den svenska
ekonomin till följd av de reformer som genomfördes. Men hur uthållig är
denna tillväxt? Här är, enligt vår uppfattning, konflikten mellan utjäm-
ningspolitiken och långsiktigt välstånd som svårast. Den jämlika välstånds-
fördelningen uppnås, i stor utsträckning, genom den sammanpressade
lönestrukturen, en stor offentlig sektor, och de höga skatter som krävs för
att finansiera de offentliga utgifterna. Allt detta bidrar till att minska incita-
menten att arbeta, utbilda sig och ägna sig åt produktiv verksamhet. Efter-
som produktivitetstillväxt är grunden till ekonomiskt välstånd kan kostna-
den för jämställdhetspolitiken vara en lägre levnadsstandard för alla.
Annorlunda uttryckt: Sverige har varit så framgångsrikt när det gäller att
utjämna inkomsterna att en uppluckring av dessa ambitioner knappast
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skulle ha någon större effekt på jämlikheten men däremot kunna ha en
mycket stor effekt på effektivitet och tillväxt.

I dagsläget kan Sverige möta dessa problem från en styrkeposition. Men
återhämtningen ger också möjlighet att ignorera problemen och i stället
invänta att »allting bryter samman igen«. Ett land som har stora oljetill-
gångar eller en mindre ambitiös välfärdsstat har råd att unna sig lyxen att
vänta. De begräsningar som skapas av den sammanpressade lönestrukturen
och den stora välfärdsstaten ger dock inte samma utrymme för detta.
Arbetsmarknaden liksom de institutioner som skapar utjämningen måste
fungera effektivt om välfärdsstaten ska undvika framtida kriser och kunna
skapa långsiktigt välstånd. Det är inte lika avgörande i andra marknadseko-
nomier, där institutioner och politik inte spelar en lika stor roll och där indi-
vider och företag har större incitament att anpassa sig flexibelt. Risken i väl-
färdsstaten är att generositeten i de sociala systemen, liksom skattetrycket,
gör det svårare att snabbt anpassa sig till förändringar i omgivningen. Det
gör det mer angeläget att identifiera och åtgärda problemen innan de hotar
stabilitet och välstånd.

Vi ser problem på tre områden:

1.  För det första finns problem när det gäller effektiviteten i och kostnader-
na för vissa välfärdsprogram. I princip måste man alltid göra en avvägning
mellan jämlikhetsmål och effektivitet i sådana program. Men när det gäller
vissa politikområden i Sverige går det inte att finna något belägg för att
politiken åstadkommer några positiva resultat, samtidigt som politiken är
förenad med stora direkta och indirekta samhällsekonomiska kostnader.
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken är det främsta exemplet – den förläng-
er arbetslösheten och tränger undan reguljära jobb, men den bidrar inte till
att förbättra produktiviteten hos deltagarna. Sjukförsäkringen är ett annat
exempel. Trots att svenskarna har blivit friskare (mätt som förväntad livs-
längd och medicinska diagnoser) och jobben har blivit mindre fysiskt
ansträngande, är en större andel av arbetskraften borta från arbetet av häl-
soskäl. Därtill kommer att sjukfrånvaron varierar med arbetsmarknadsläget
och generositeten i ersättningsnivåerna. Sammantaget tyder detta på att det
finns en hög grad av »moral hazard« i försäkringssystemet. I likhet med
arbetsmarknadspolitiken kan mycket av Sveriges utgifter för sjukförsäk-
ringen resultera i arbetslöshet.

På andra områden kan politiken skapa större snedvridningar och sam-
hällsekonomiska kostnader än man inser. Höga ersättningsnivåer i arbets-
löshetsförsäkringen, som förlänger arbetslösheten, och höga avtalade mini-
milöner, som begränsar möjligheten till jobb för lågutbildade och vissa
invandrargrupper, är tydliga exempel. Vi rekommenderar inte specifika
metoder att åtgärda dessa problem, vi noterar endast att problemen finns.
Vi rekommenderar dock att man återkommande gör noggranna utvärde-
ringar av olika politiska program för att försäkra sig om att värdet av pro-
grammen uppväger kostnaderna för dem. Samtidigt är det värt att notera
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att den neddragning av ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen och
sjukpenningen som gjordes under krisåren inte på ett allvarligt sätt försäm-
rade det sociala skyddsnätet. Snarare bidrog det till att stärka incitamenten
och den svenska välfärdsmodellens betoning av arbete (»workfare«).

2.  Det andra problemet är direkt relaterat till de sammanpressade lönerna
och inkomsterna i Sverige. På marknaden speglar löner produktiviteten.
Internationell handel, teknologiska förändringar och strukturella förskjut-
ningar som gynnar utbildad arbetskraft har skapat en större lönespridning
i moderna ekonomier än vad som var fallet för 20–30 år sedan. I denna miljö
kommer en lönesammanpressning som orsakas av jämlikhetssträvanden –
såsom den solidariska lönepolitiken – att göra att lönerna avviker alltmer
från marknadslöner. Det här är en fråga som arbetsmarknadens organisa-
tioner behöver ta hänsyn till. I likhet med den samhällsekonomiska kostna-
den (överskottsbördan) vid beskattning, som ökar med kvadraten på skatte-
satsen, blir kostnaderna för lönesammanpressning större när lönerna avvi-
ker mer från marknadslöner. Kostnaderna för en jämlik lönepolitik är där-
för mycket större 2006 än de var 1976.

3.  Det tredje problemområdet handlar om de bristande incitament och de
snedvridningar som skapas av höga skatter och som innebär att det är ett
stort gap mellan individernas produktivitet och deras möjlighet att konsu-
mera. Dessa skattekilar gör att svenskarna arbetar allt mer i hushållet och på
den svarta marknaden än på den reguljära marknaden. De gör det också
svårt för en privat tjänstesektor baserad på mindre företag att utvecklas och
erbjuda jobb för ungdomar och lågutbildade grupper. De negativa incita-
menten påverkar både efterfrågan på och utbudet av sådan arbetskraft och
kan mycket väl vara en förklaring till den tillväxt utan jobbskapande som
kännetecknat den ekonomiska återhämtningen i Sverige. De kan också ha
en negativ effekt på inkomsttillväxten, så som antyds av det negativa sam-
bandet mellan skattetryck och inkomsttillväxt i svenska kommuner.

Dessa förhållanden innebär att en välfärdsstat som inte är »sönder«
ändå behöver förändras något för att undvika att den »går sönder«. Och i
Sverige finns onekligen utrymme för vissa förändringar. Landets hittillsva-
rande politik har varit framgångsrik i att eliminera fattigdom. En stor del av
dess samlade produktion används till offentlig konsumtion som gynnar alla
invånare, oberoende av deras inkomster. I denna miljö skulle en politik som
skapade något större ojämlikhet i löner och inkomster kunna förbättra eko-
nomins funktionssätt utan att i nämnvärd utsträckning påverka jämlikhets-
målen. Återhämtningen från krisen belyser detta. Sedan 1993 har skillna-
derna i löner och inkomster ökat något samtidigt som produktiviteten och
genomsnittsinkomsterna ökat. Men denna utveckling skadade inte dem
med låga inkomster – deras inkomster steg också, om än i långsammare takt
än inkomsterna för dem med höga inkomster. Det kontrasterar mot utveck-
lingen i USA, där produktivitetstillväxten under samma period framför allt
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tillföll dem med de högsta inkomsterna, medan inkomsterna för hushåll
med låga inkomster stagnerade eller till och med föll.

Våra analyser visar att svenskarna reagerar på incitament på ett sätt som
kan leda till ökat välstånd. Liksom i andra länder innebär exempelvis ökad
avkastning på utbildning att fler väljer att utbilda sig. Å andra sidan har
svenskarna också reagerat på de negativa incitamenten till arbete som är
inbyggda i välfärdsstaten, genom till exempel arbetslöshets- och sjukförsäk-
ringarna och skattesystemet, och de har gjort det i ökad grad över tiden, så
som man skulle förvänta sig. Investeringar i utbildning är särskilt viktiga i
Sverige med hänsyn till landets stora beroende av internationell handel.
Om Sverige ska kunna undgå att konkurrera direkt med låglöneländernas
produkter är det nödvändigt att fortsätta att uppgradera kunskapsinnehål-
let i produktionen. Till det kommer att något lägre löner för de lågutbildade
i Sverige skulle stimulera tillväxten av mindre företag och en jobbskapande
privat tjänstesektor, som för närvarande är ovanligt liten i Sverige. Det
borde vara särskilt angeläget med hänsyn till den stora ökningen av invand-
rare, som i ökad utsträckning utgörs av människor med relativt låg utbild-
ning från länder utanför OECD. Att erbjuda jobb till dessa nyanlända grup-
per utgör en ny utmaning för välfärdsstaten.

Välfärdsstatens fortsatta omvandling
Vårt centrala tema är att välfärdsstaten inte kan förbli oförändrad utan
måste anpassa sig kontinuerligt till förändringarna runt omkring. Det gäl-
ler alldeles särskilt en liten, öppen ekonomi som den svenska, där föränd-
ringar som drivs fram av teknologi, handel och internationell migration
inverkar på vad politik och institutionella förhållanden kan åstadkomma.
En välfärdsstat som den svenska kan göra att välståndet fördelas jämnare än
marknadskrafterna skulle åstadkomma, men det blir kostsammare att
uppnå detta när marknadskrafterna verkar i riktning mot ökade skillnader
snarare än mot minskade skillnader. Det betyder inte att man måste göra
avkall på jämlikhetsmålen. Men det betyder att den svenska välfärdsstaten,
liksom varje produktivt ekonomiskt system, måste vara flexibelt och dyna-
miskt. Enligt vår uppfattning skulle de blygsamma reformer och den milda
anpassning till marknadskrafterna som vi har diskuterat stärka välfärdssta-
ten och samtidigt förbättra välståndet i landet.

Den ekonomiska återhämtningen efter krisen ger Sverige en fantastisk
möjlighet att skapa en starkare välfärdsstat i linje med svenskarnas önske-
mål. Sett i ett amerikanskt perspektiv har Sverige byggt så starka skyddsnät
och uppnått en så jämn fördelning av välståndet att det knappast finns
någon risk att jämlikheten går förlorad. Risken är snarare att välståndet för-
loras. Sveriges situation skiljer sig därmed från USA:s, och även exempelvis
Storbritanniens, där marknadskrafterna har större spelrum och inkomster-
na inte är lika jämnt fördelade. Med ekonomernas terminologi skulle ökad
ojämlikhet i USA ha »första ordningens« effekt på ojämlikheten men bara
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»andra ordningens« effekt på effektiviteten – lite extra jämlikhet skulle
inte kosta mycket. I Sverige är det precis tvärtom – mer effektivitet skulle
inte kosta mycket jämlikhet.

I båda våra studier av den svenska ekonomin och välfärdsstaten har de
amerikanska författarna till denna inledning och till de följande kapitlen
bidragit med ett utifrånperspektiv till utvärderingen av svensk ekonomisk
politik och utveckling. Vi har försökt att göra det som ekonomer, inte som
samhällskritiker eller som några som vill exportera en bestämd syn på frå-
gorna. Våra analyser är positiva snarare än normativa. Avsikten är att peka
på nyttan av och kostnaderna för olika inriktning på politiken. När vi pekar
på att det vore klokare att gå i en riktning än i en annan, så gör vi det i för-
hoppningen att därmed stimulera den svenska diskussionen om hur ekono-
min kan stärkas inom ramen för de institutioner och mål som svenskarna
önskar. Det handlar trots allt om den svenska modellen.

Noter
1. En indikation på detta fick vi när en av deltagarna i vårt team frågade en senior repre-

sentant för regeringskansliet vilka offentliga utgifter som skulle kunna skäras i för att
nedbringa de offentliga utgifterna till 60 procent av BNP och därmed eliminera bud-
getunderskottet och fick svaret: »Jag kan inte komma på något som kan minskas. Vi
måste i stället se till att ekonomin växer.«

2. OECD, Employment Outlook. 2004, tabell 3.2.
3. Konjunkturinstitutet, december 2005, tabell 38.
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Inkomstutjämning 
och jämställdhetspolitik



Mot optimal ojämlikhet? 
Sveriges sökande efter 
ekonomins Valhalla

Anders Björklund och Richard Freeman

Man kan se på ekonomisk ojämlikhet på två sätt. Det ena betonar det fak-
tum att ojämlikhet skapar olikheter i levnadsstandard mellan människor
som kan leda till fattigdom och en känsla av socialt utanförskap, ofta bero-
ende på otur eller slump. Det andra perspektivet på ojämlikhet betonar det
faktum att ojämlikhet skapar incitament för människor att förkovra sig och
gå från mindre till mer lönsamma verksamheter. I den offentliga debatten
brukar vänsterinriktade personer betona hur ojämlikhet leder till sociala
klyftor, medan mer högerinriktade personer betonar att ojämlikhet krävs
för att skapa ekonomiska incitament.

Från 1960-talet och fram till det tidiga 1990-talet framstod Sverige som
ett av världens mest framgångsrika länder när det gällde att minska ojämlik-
het och bekämpa fattigdom. Sverige hade en mycket jämn fördelning av
löneinkomster. Det berodde i hög grad på den institutionella formen för
lönebildning, som ledde till låg lönespridning mellan personer med samma
kvalifikationer, små skillnader i timlön mellan personer med olika kvalifi-
kationer, och små skillnader i antalet arbetade timmar.Q Även när det gällde
att skapa lika förutsättningar var jämlikheten hög i så måtto att Sverige upp-
visade en mycket jämn fördelning av uppmätta kvalifikationer i internatio-
nell jämförelseW och familjebakgrund spelade mindre roll för framgång på
arbetsmarknaden än i Storbritannien och USA.E

Välfärdsstatens generösa förmåner och höga skatter innebar att jämlik-
heten också omfattade dem som inte arbetade. År 1991 uppgick den dispo-
nibla inkomsten för individer i åldern 20–64 år som befann sig i vid den 10:e
percentilen i inkomstfördelningen till 60 procent av medianinkomsten.
Bland barn i åldrarna 0–17 år var motsvarande andel 67 procent. Den dispo-
nibla inkomsten vid den 90:e percentilen var 2,67 gånger högre än inkoms-
ten vid den 10:e. För barn var motsvarande relation 2,23. Jämlikheten var så
utpräglad att ett »fattigt barn« i Sverige hade högre realinkomst än ett fat-
tigt barn i USA, trots att genomsnittsinkomsten i USA var väsentligt högre.
Jämlikheten i Sverige jämfört med i USA var hög inte bara när man jämför-
de årsinkomster utan också då man undersökte längre tidsperioder så att
inflytandet av tillfälliga faktorer på inkomsterna eliminerades.R

Sverige var förvisso inte det enda landet med en mycket jämn inkomst-
fördelning. Övriga skandinaviska länder och Belgien hade också en jämn
fördelning av arbetsinkomster och av totala inkomster, medan Japan hade
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en jämn fördelning av totala inkomster. Icke desto mindre såg socialdemo-
krater i Sverige och på andra håll landet som det ledande exemplet på en
fackligt organiserad ekonomi och en välfärdsstatsmodell, som erbjöd ett
alternativ till den amerikanska varianten av kapitalistisk marknadsekono-
mi. Svenska samhällsvetare och politiker brukade också tala om för omvärl-
den att Sverige hade alla svaren på den moderna kapitalismens problem.

Den ekonomiska kris som drabbade Sverige 1991–94 gjorde att man
ifrågasatte om den svenska modellen var långsiktigt hållbar. Arbetslösheten
steg från 2 till över 8 procent och antalet personer i arbetsmarknadspolitis-
ka program steg till 5,5 procent av arbetskraften 1994. Arbetskraftsdelta-
gandet föll från 83 till 71 procent mellan 1990 och 1997. Den dramatiska
ökningen av statens budgetunderskott tvingade fram en kraftig minskning
av sysselsättningen i den offentliga sektorn. Den ökade arbetslösheten, jobb
som försvann och statliga finansieringsproblem var en väckarklocka som
signalerade att den svenska ekonomin inte var fullt så frisk som man hävdat.
Många observatörer och politiker menade att landet hade avlägsnat sig allt-
för långt från marknadslösningar och för att säkra välfärdsstatens långsikti-
ga överlevnad krävdes marknadsreformer. Reformerna var ofta av ett slag
som skulle öka ojämlikheten.

Vad hände med Sveriges inkomstjämlikhet under krisen och den efter-
följande återhämtningen? Har svenskarna en annorlunda syn på ojämlikhet
nu än de hade tidigare? Har eventuellt ökade inkomstskillnader bidragit till
förbättrade incitament? Hur reagerar svenskarna på de förändringar i jäm-
likheten som inträffat under 1990-talet? 

I det här kapitlet undersöker vi dessa frågor i fyra steg. Först visar vi att
ojämlikheten i inkomster ökade från början av 1990-talet fram till början av
2000-talet, om än ganska måttligt. Samtidigt ökade ojämlikheten i arbeta-
de timmar högst avsevärt, vilket tveklöst kom att bli den allvarligaste for-
men av ojämlikhet i samhället. I avsnittet som följer visas att Sverige, trots
den ökade ojämlikheten, fortfarande är en av världens mest jämlika ekono-
mier, delvis på grund av de höga sociala trygghetsnäten. Därefter presente-
rar vi enkätdata som visar att svenskar är medvetna om både rättvise- och
incitamentseffekterna av ojämlikhet och att deras tolerans för ojämlikhet är
väsentligt lägre än amerikanernas, men liknar den man finner i de flesta
andra marknadsekonomier. Nästa avsnitt undersöker i vilken utsträckning
den ökade inkomstolikheten ledde till förbättrade incitament snarare än
ökad orättvisa och om fallande arbetstider motverkats av mer hushållsarbe-
te. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.

Ojämlikhet under återhämtningen
»när jag möter mina kollegor runt om i Europa så blir man helt plötsligt någonting, något

mycket mer än vad man är på hemmaplan. Nämligen att mina kollegor kommer fram till

mig och frågar: vad är det egentligen ni gör i Sverige och i de andra nordiska länderna

eftersom ni är så starkt avvikande jämfört med oss i Kontinentaleuropa? En betydligt högre
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tillväxt, lägre inflation, högre sysselsättningsgrad och ni är konkurrenskraftiga.« Finans-

minister Pär Nuder vid Nationalekonomiska föreningens budgetdebatt den 21

september 2005, återgiven i Ekonomisk Debatt 2006 (1)

Efter den djupa recessionen inleddes en stark återhämtning som har fortsatt
genom 2005. Real BNP per capita, köpkraftskorrigerad, växte med 33 pro-
cent mellan 1993 och 2004, vilket gav Sverige den näst högsta tillväxten
bland de rika OECD-länderna under perioden. Ändå låg Sverige fortfaran-
de lägre på OECD:s välståndslista, där länderna rangordnas efter köpkrafts-
korrigerad real BNP per capita, än landet gjorde på 1980-talet. Produktivi-
tetstillväxten var högre och pågick längre i Sverige under återhämtningen
än i flertalet andra OECD-länder, inklusive USA. Bytesbalansen uppvisade
stora överskott. I skarp kontrast mot USA, där produktiviteten växte samti-
digt som reallönerna stagnerade, växte reallönerna i takt med produktivi-
tetstillväxten i Sverige (se kapitel 3).

Problemet under återhämtningen var sysselsättningen, jobbtillväxten
släpade efter BNP-tillväxten. Mellan 1994 och 2000 ökade visserligen sys-
selsättningen kraftigt i den privata sektorn, men samtidigt stagnerade den i
offentlig sektor (jfr kapitel 3 och 7). Så år 2005 var andelen sysselsatta av
befolkningen lägre än innan recessionen. Efter att ha kommit upp i högre
arbetslöshetsnivåer än de inom EU under krisen föll den öppna arbetslöshe-
ten till omkring 4 procent under 2001–2002 och låg 2005 på närmare 6 pro-
cent. Andelen av arbetskraften i arbetsmarknadspolitiska program, som
inte räknas in i arbetslösheten, har också fallit och låg på omkring 2,5 pro-
cent 2005. Den officiella arbetslösheten var lägre än i USA 2001 och 2002,
medan arbetslösheten inräknat arbetsmarknadspolitiska åtgärder förblev
högre.

Återhämtningen påverkade arbetsinkomster, hushållsinkomster, syssel-
sättning och arbetade timmar olika för olika grupper, vilket i sin tur påver-
kade inkomstfördelningen. 

Lönespridningen 
För att se hur lönefördelningen förändrades under perioden använder vi oss
av uppgifter från SCB, baserade på arbetsgivarinformation, och Levnadsni-
våundersökningarnas (LNU) data, baserade på rapportering från individer.
Figur 1.1 visar kvoten mellan olika percentiler i lönefördelningen från SCB
åren 1992–2003 och LNU 1991 och 2000. Kvoterna visar att ojämlikheten
började öka i mitten av 1990-talet. Kvoten mellan den högsta och lägsta tion-
delen (90/10) ökade från 1,8 till 2,0 mellan 1995–2003. Ökningen var starka-
re i den övre (90/50) än i den nedre (50/10) delen av lönefördelningen. För
amerikaner som lever i en mycket mer ojämlik ekonomi framstår dessa för-
ändringar som blygsamma – se tabell 1.4 nedan för motsvarande uppgifter
för USA – men de är signifikanta i ett mer jämlikt land som Sverige. Gustavs-
son (2006) visar att förändringen främst kan hänföras till den långsiktiga
komponenten i lönerna och inte till ökade individuella fluktuationer från år
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till år. Kvoterna från LNU visar en mindre ökning, främst beroende på att de
uppvisar en högre ojämlikhet i utgångsläget. Vi vet inte vilket av de två måt-
ten som är mest tillförlitligt och skillnaden manar till försiktighet i tolkning-
en av lönespridningsdata.

Inkomstojämlikhet och välfärdsstaten
Tabell 1.1 visar hur fördelningen av disponibel hushållsinkomst har föränd-
rats. Data omfattar nu samtliga invånare, inte bara den krympande mäng-
den sysselsatta. Varje individ, vuxna såväl som barn, ges samma vikt. Vi ser
att spridningen mellan den 90:e och 10:e percentilen ökade från 2,49 till
2,70 mellan 1991 och 2003 för den nya hushållsdefinitionen. Denna föränd-
ring är av ungefär samma storleksordning som för lönerna. Återigen ser vi
en ökning i både den övre och den undre delen av fördelningen. Data enligt
en äldre hushållsdefinition, där äldre hemmaboende barn räknades som
egna hushåll, visar högre spridning men ungefär samma utveckling från
1991 till 2003. Från denna serie kan man dock också se att inkomstojämlik-
heten började öka redan 1989.

Den högra delen av tabellen visar den reala disponibla hushållsinkoms-
ten. För samtliga grupper i inkomstfördelningen har denna ökat under
perioden. Det betyder att den ökade inkomstspridningen beror på att
inkomsterna för hushåll med höga inkomster har ökat mer, inte på att hus-
håll med låga inkomster har fått en försämring. Även den lägsta inkomst-
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figur 1.1. Lönespridning 1992–2003 enligt SCB:s lönestatistik samt 1991 och 2000
enligt Levnadsnivåundersökningarna (LNU).

Anm.: P90, P50 och P10 anger lönen vid den 90:e, 50:e och 10: percentilen i lönefördel-
ningen. 
Källor: Statistiska Centralbyråns lönestatistik och egna beräkningar från Levnadsnivåun-
dersökningarna (LNU). De förra är baserade på rapporterade månadslöner vid heltidsar-
bete från arbetsgivare. De senare är baserade på intervjuer vid hembesök och avser beräk-
nade timlöner för anställda personer. Notera att det inte är möjligt att säga att den ena
serien är mer tillförlitlig än den andra.
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gruppen har återhämtat sig från krisen och har 2003 en klart högre inkomst
än före krisen.

För att se på vilket sätt välfärdsstaten hjälpte de längst ned i inkomstför-
delningen att behålla eller förbättra sin disponibla hushållsinkomst, trots de
försämrade villkoren på arbetsmarknaden och ökad ojämlikhet i arbetsin-
komster, beräknade vi andelen av inkomsten som kom från marknadsin-
komster respektive olika bidrag. Tabell 1.2 sammanfattar denna analys och
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tabell 1.1. Disponibla inkomster 1989–2003, spridning och reala nivåer.

Inkomstspridning Real inkomst per person, 
1 000-tal kronor

Äldre hushållsdefinition Ny hushållsdefinition Äldre hushållsdefinition
P90/ P90/ P50/ P90/ P90/ P50/ P90 P50 P10
P10 P50 P10 P10 P50 P10

1989 2,56 1,60 1,60 – – – 200,8 125,3 78,3

1990 2,63 1,60 1,64 – – – 203,3 126,8 77,2

1991 2,72 1,66 1,64 2,49 1,59 1,56 210,5 126,6 77,2

1993 2,74 1,67 1,64 – – – 203,0 121,5 74,1

1996 2,86 1,70 1,68 2,58 1,62 1,59 201,3 118,4 70,3

1999 3,04 1,78 1,71 2,59 1,65 1,56 228,8 128,8 75,2

2002 3,14 1,77 1,78 2,76 1,67 1,64 253,5 143,5 80,8

2003 3,06 1,75 1,75 2,70 1,66 1,64 252,2 144,4 82,5

Anm.: 1. Hushållens försörjningsbörda beaktas genom att hushållets totala inkomst
 divideras med det »ekvivalenta antalet vuxna personer« enligt SCB:s ekvivalensskala. 
2. Reala inkomster är beräknade i 2003 års penningvärde med hjälp av konsumentprisin-
dex. 3. Data enligt den nya hushållsdefinitionen är också angivna exklusive realiserade
kapitalvinster vilka skapar stor ryckighet i tidsserier över spridningen av disponibla
inkomster.
Källa: Statistiska Centralbyråns inkomstfördelningsundersökningar.

tabell 1.2. Den disponibla inkomstens sammansättning efter decilgrupp i inkomstför-
delningen år 2003. Andelar, netto efter skatt.

Löne- och Kapital Pension Skatte- Generella Bostads- och 
näringsinkomst pliktiga bidrag bidrag socialbidrag

1 21,4 5,7 22,8 20,8 16,4 12,9

2 22,0 4,3 33,9 19,7 10,8 9,2

3 23,9 4,6 36,1 20,6 7,0 7,8

4 32,1 5,7 31,8 21,2 5,1 4,1

5 47,9 7,7 21,6 17,0 4,9 0,9

6 55,3 8,6 17,8 14,5 3,3 0,4

7 62,1 9,5 14,9 11,0 2,4 0,2

8 66,4 10,4 11,3 10,1 1,8 0,0

9 70,0 11,4 10,8 6,6 1,2 0,0

10 59,4 26,0 10,9 3,2 0,5 0,0

Alla 53,1 12,0 17,7 11,4 3,7 2,0

Källa: SCB:s inkomstfördelningsundersökning 2003.



visar vad den disponibla inkomsten består av i olika delar av inkomstfördel-
ningen. För hushåll i den nedre delen av fördelningen väger välfärdsstatens
transfereringar tungt. Dessa transfereringar har förhindrat en kraftigare
ökning av inkomstskillnaderna.

Ojämlikhet i antal arbetade timmar
Ett förvånande resultat i vår analys i den förra SNS–NBER-rapporten var
att Sveriges jämlika inkomstfördelning var lika mycket resultatet av en jämn
fördelning av antalet arbetade timmar som av den mer uppmärksammade
jämna lönefördelningen. För att se hur fördelningen av arbetade timmar har
förändrats under 1990-talet har vi utnyttjat LNU, som ger data över antalet
arbetstimmar under ett år. Dessa timdata visar ersatta timmar, vilket inklu-
derar semester och korttidsfrånvaro på grund av sjukdom eller vård av sjukt
barn.

Tabell 1.3 visar genomsnittligt antal ersatta timmar, variationskoeffici-
enten i ersatta timmar och andelen utan något arbete under året i olika
åldersgrupper. Föga förvånande visar tabellen en klar nedgång av antalet
arbetade timmar. Vad som är särskilt slående i tabellen är dock den kraftiga
ökningen i olikhet i antal arbetade timmar, nästan helt orsakad av den
ökade andelen personer som inte arbetar alls. Ökningen är särskilt stor för
unga och för ensamstående, delvis till följd av en ökad utbildningsfrekvens.
Den är särskilt liten för de äldsta, troligen till följd av ökade incitament i det
nya pensionssystemet att arbeta längre. Men det finns också en ökad ojäm-
likhet i arbetstid för mellangruppen som befinner sig mitt i sin yrkesverk-
samma ålder.

För att förstå hur denna utveckling har påverkat de disponibla inkoms-
terna behöver vi ha dessa data på hushållsnivå. Detta är också viktigt ur ett
socialt perspektiv. Studier i England har funnit att det finns ett stort antal
familjer, där båda vuxna saknar arbete, och ett stort antal familjer, där båda
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tabell 1.3. Antalet ersatta timmar (inklusive korttidsfrånvaro) under året.

Alla, Gifta/sambo, Ensamstående, Alla, Alla, Alla, 
19–65 år 19–65 år 19–65 år 19–24 år 25–54 år 55–65 år

1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999

Genomsnitt 1 650 1 510 1 730 1 640 1 460 1 225 1 170 770 1 825 1 690 1 340 1 350

Variations- 0,51 0,63 0,46 0,55 0,62 0,80 0,72 1,07 0,41 0,51 0,69 0,74
koefficient

0 timmar, andel 0,10 0,18 0,08 0,14 0,13 0,25 0,11 0,31 0,06 0,12 0,25 0,29

Korrelation mellan – – 0,12 0,15 – – – – – – – –
makars timmar

Anm.: Uppgifterna bygger på följande frågor: 1. »Hur många veckor under 1990 (resp.
1999) var ni anställd (inklusive semester och sjukskrivning), drev eget företag, medhjälpa-
re i familjemedlems företag osv.« Övriga alternativ är »skötte eget hushåll«, »var arbets-
lös«, »studerade«, »hade pension, sjukbidrag eller delpension«. 2. »Hur många timmar
i genomsnitt per vecka gjorde ni detta?«.
Källa: Egna beräkningar från Levnadsnivåundersökningarna (LNU).



arbetar. Vi nöjer oss dock här med att undersöka om makars (sammanboen-
de oavsett om de är gifta eller ej) arbetstider har blivit mera lika varandra
över den tidsperiod vi undersöker. Om detta inte vore fallet utan makars
arbetstider tvärtom blivit mer olika skulle detta kunna motverka tendensen
mot att arbetstiderna på individnivå blivit mer olika. Vi ser dock från tabel-
len att korrelationen mellan makars arbetstimmar under året är svagt posi-
tiv och har ökat något från 1990 till 1999. Därför kan vi konstatera att
utvecklingen av ersatta arbetstimmar under året bidragit till ojämnare hus-
hållsinkomster.

Sverige jämfört med andra utvecklade länder
Trots den ökade ojämlikheten under 1990-talet behöll Sverige sin position
som ett av de mest jämlika länderna i världen. Landet behöll denna position
därför att ojämlikheten ökade också i andra länder och därför att Sveriges
inkomstfördelning var så sammanpressad i utgångsläget. Tabell 1.4 sam-
manfattar data över löne- och inkomstskillnader i Sverige och 18 andra
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tabell 1.4. Ojämlikhet (P90/P10-kvoter) i löner och disponibel i Sverige och andra
utvecklade länder kring 2000 enligt olika källor och mått.

Timlön Timlön Disponibel 
(OECD) (M&P) inkomst (LIS)

Norge 1,96 2,21 2,80
Danmark 2,16* 2,39 3,15
Sverige 2,23 (3) 2,08 (2) 2,96 (2)
Belgien 2,28* – 3,31
Finland 2,36 2,53 2,90
Italien 2,40 2,67 4,48
Schweiz 2,69 2,53 3,34
Nederländerna 2,85 2,83 2,98
Tyskand 2,87 1,45 3,29
Spanien – – 4,78
Australien 2,94 – –
Japan 2,99 – –
Frankrike 3,07 – –
Storbritannien 3,45 3,33 4,59
Österrike 3,56* 2,28 3,37
Kanada 3,65 – 3,95
Portugal 3,76* 4,58 –
Irland 3,97 4,74 4,56
USA 4,59 3,45 5,45

Källor: OECD: Employment Outlook 2004, tabell 3.2. Data markerade med * är från
1995–99 för Australien, Belgien och Danmark, från 1990–94 för Portugal. LIS (Luxem-
bourg Income Study): kommer från tabell 1 i http://www.lisproject. keyfigures. htm
(November 9, 2005). M &P: Pedro Martins and Pedro T Pereira. »Does Education Redu-
ce Wage Inequality? Quantile Regression Evidence from 16 Countries«, Labour Econo-
mics, vol 11 (3), 2004, tabell 1. Data avser enbart män.



utvecklade länder. Vissa länder placerar sig lite olika beroende på vilket
mått som används, men Sverige är genomgående ett av de länder som har de
lägsta 90/10 kvoterna. Norge, och ibland även Danmark, har en ännu lägre
spridning, men inte mycket lägre än Sverige.

Det är svårt att jämföra hur Sveriges ojämlikhet ökade under 1990-talet
i förhållande till andra länder beroende på att ojämlikhetsmåtten varierar så
mycket för vissa länder. När vi undersökt olika källor har Sverige över lag
legat kring femte plats när det gäller ökningen av det ojämlikhetstal som
redovisas i tabell 1.4 och andra tal. Sammantaget är det dock ingen tvekan
om att Sverige även några år efter krisen uppvisar hög ekonomisk jämlikhet
i ett internationellt jämförande perspektiv. 

Attityder till ojämlikhet och incitament
»Ojämlikhet i förmögenhet och inkomster … tvingar alla som är verksamma i produktio-

nen att anstränga sig till det yttersta i konsumenternas tjänst. Det gör att konkurrens fun-

gerar … /Länder som Förenta Staterna/ åtnjuter den högsta levnadsstandarden känd i

historien därför att man i flera generationer avhållit sig från ’utjämning’ och omfördel-

ning,« — Ludwig von Mises

»Den ojämlika belöning som marknadssystemet skapar tycks mig inte vara något som

förnuftiga människor borde bekymra sig om särskilt mycket … Låt oss … anta att jämlik

belöning för alla skulle bestämmas ovanifrån … Vi skulle då förvänta oss en tendens till

minskad produktion per capita.« — Lionel Robbins

»Vet ni att de flesta fattiga människor i vårt land arbetar varje dag? Deras löner är så

låga att de inte ens kan börja vara en del av det normala ekonomiska livet i vår nation.

Dessa fakta måste erkännas. Det är kriminellt att låta människor arbeta heltid i ett heltids-

jobb för halvtidslön.« — Martin Luther King, Jr

»Samhälleliga regler som tillåter olikheter i inkomst och förmögenhet är acceptabla

bara om de som har det sämst ställt under dessa regler har det bättre ställt än den represen-

tativa individ som har det sämst ställt under varje annan uppsättning regler.« —  John

Rawls

»Det är lättare för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga än för en rik man att komma

in i Guds rike.« — Jesus

Ekonomer har en mer positiv syn på ojämlikhet än moraliska ledare. Eko-
nomer betonar incitamentseffekterna av ojämlikhet – det faktum att
inkomstskillnader skapar drivkrafter för människor att investera i att höja
sin yrkeskompetens, att flytta från ett arbete till ett annat eller en plats till
en annan, att arbeta intensivare eller längre. Andra människor betraktar
ojämlikhet mer i termer av hur rättvis en viss inkomstfördelning är – hur
mycket personer i olika jobb »borde tjäna« och behöver för en anständig
levnadsstandard. De förknippar höga inkomster med tur eller slumpen –
ekonomiska övervinster som kan dras i skatt utan någon effekt på produk-
tionen – i motsats till marknadssignaler som gör att resurser flyttar dit de
gör störst nytta.
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Det finns en sanning i båda ståndpunkterna. En viss ojämlikhet förstär-
ker incitamenten och kan leda till ökad produktion. En del ojämlikhet ökar
orättvisan och leder antagligen till lägre samhällelig välfärd och kanske
också lägre produktion. Teoretiskt kan relationen mellan ojämlikhet och
effektivitet beskrivas som en inverterad U-formad kurva: för lite ojämlikhet
minskar incitamenten att arbeta så mycket att ingen bryr sig om att arbeta;
för mycket ojämlikhet gör också att människor arbetar för lite eftersom fler-
talet får för lite belöning för sitt arbete.T Om den ojämlikhet som människor
i ett samhälle ser som acceptabel är mindre än den ojämlikhet som skulle
leda till största möjliga produktion, då finns det en målkonflikt mellan jäm-
likhet och effektivitet.

Hur ser svenskarna, som lever i ett av världens mest jämlika länder, på
incitaments- respektive rättvisekomponenten i ojämlikheten?

Tabell 1.5 sammanfattar enkätdata om hur svenskar, amerikaner och per-
soner i andra utvecklade länder ser på ojämlikhet. Data kommer från Inter-
national Social Survey Program (ISSP), en jämförande undersökning av fors-
kare i olika länder. De tre första frågorna visar andelen personer som instäm-
mer i, eller är oeniga med, påståenden som fångar ojämlikhetens betydelse
för incitamenten. Personerna tar ställning till om ojämlikheten speglar att
människor belönas för att de anstränger sig, om människor utbildar sig för att
de vill tjäna mer pengar än vanliga arbetare, och om inkomstskillnader är
nödvändiga för ekonomiskt välstånd. Svenskarnas svar avviker klart. Färre
svenskar än amerikaner håller med om att »folk belönas för ansträngningar«
eller att »inkomstskillnader är nödvändiga för ekonomiskt välstånd«. Med
tanke på att lönespridningen är väsentligt större och avkastningen på utbild-
ning är väsentligt högre i USA än i Sverige överensstämmer svaren med den
ekonomiska verkligheten i de båda länderna. Men svenskarnas svar liknar
ganska mycket de svar som ges av personer i andra utvecklade länder.

De tre sista frågorna i tabell 1.5 sammanfattar svaren till ojämlikhet från
ett rättviseperspektiv och om det önskvärda i att minska ojämlikheten på
politisk väg. Svenskar är mer benägna än amerikaner, men mindre benägna
än personer i andra utvecklade länder, att säga att inkomstskillnaderna i
deras land är för stora, och att man måste vara korrumperad för att komma
till toppen. Den största skillnaden mellan svenskar och amerikaner gäller
synen på statens roll när det gäller att reducera inkomstskillnader. Svens-
karnas positiva syn på statens ansvar för inkomstutjämning ligger närmare
uppfattningen i andra utvecklade länder.

Svenskarna fokuserar således mer på orättvisan i inkomstskillnader och
är mer positiva till att staten bör utjämna skillnaderna än amerikaner i
gemen. I detta liknar svenskarna personer i andra utvecklade länder. Dessa
uppfattningar motsvaras av skillnader mellan Sverige och USA i ekonomisk
politik. Samtidigt är det anmärkningsvärt med hänsyn till de stora skill -
naderna i ojämlikhet mellan de båda länderna. Man hade kunnat vänta sig
att människor i ett mer jämlikt land hade varit mindre bekymrade över
inkomst ojämlikhet och mindre angelägna om en statlig utjämningspolitik

43Björklund, Freeman: Mot optimal ojämlikhet? Sveriges sökande efter ekonomins Valhalla



än människor som lever i ett land med stora inkomstskillnader. Men data
motsäger ett sådant samband; de tyder snarare på att ju jämnare inkomst-
fördelningen är, desto större är motståndet mot kvarvarande ojämlikhet.

Har svenskarnas syn på ojämlikhet förändrats under 1990-talet när
ojämlikheten ökade? För att besvara den frågan jämför vi svaren på ISSP-
frågorna (som vi beskrev ovan) om ojämlikhet mellan 1991 och 1999. Tabell
1.6 visar att andelen svenskar som anser att inkomstskillnaderna är för stora
och att staten bör minska dem har ökat något. Attityderna mot ojämlikhet
har således hårdnat. Vi har också undersökt svaren på likartade frågor i
LNU-undersökningen för 1991 och 2000. Dessa svar tydde på en svag ned-
gång i andelen som tyckte att »strävan efter ett samhälle med små inkomst-
skillnader« är en »mycket bra idé«.Y Olika undersökningar, med något
olika sätt att ställa frågor, ger således olika resultat. Det står dock klart att
det sedan tiden före krisen inte skett någon stor förändring i svenska folkets
värdering av jämlikhetsmålet.

ISSP undersökningen frågar också vad människor i olika länder tror om
faktiska löneskillnader och vilka löner de anser är motiverade för personer i
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tabell 1.5. Attityder till ojämlikhetens incitaments- och rättviseaspekter i Sverige, USA
och andra utvecklade länder, 1999.

Instämmer, Neutral Oenig, Ej svar
helt eller delvis helt eller delvis

folk belönas för ansträngningar

Sverige 33 36 25 6
USA 61 22 11 6
Övriga länder 40 25 32 3

studier kräver bättre lön

Sverige 69 16 13 3
USA 58 13 22 7
Övriga länder 71 11 16 3

inkomstskillnader nödvändiga för ekonomiskt välstånd

Sverige 20 29 46 5
USA 24 27 39 9
Övriga länder 20 22 52 6

inkomstskillnaderna är för stora

Sverige 70 18 10 1
USA 61 20 12 7
Övriga länder 77 12 8 3

för att nå toppen krävs korruption

Sverige 18 29 40 13
USA 16 22 56 6
Övriga länder 28 20 48 5

staten måste minska skillnaderna

Sverige 58 22 18 3
USA 32 24 37 7
Övriga länder 60 16 20 5

Källa: International Social Survey Program (ISSP), 1999 Social Inequality III.



olika yrken. Åren 1987, 1992 och 1999 tillfrågades människor om vad de
trodde personer med olika yrken faktiskt tjänade och vad de ansåg personer
i dessa yrken borde tjäna. Frågorna gällde nio yrken 1987 och elva yrken de
senare åren. Listan inkluderade murare, allmänläkare, banktjänstemän,
butiksägare, styrelseordförande i ett stort företag, yrkesskicklig industriar-
betare, jordbruksarbetare, sekreterare, busschaufför, industriarbetare,
stats råd. Genom att frågorna gällde löner i specifika yrken ger svaren san-
nolikt en bättre bild av hur människor ser på ojämlikhet än vad som fram-
kommer i mer allmänt ställda frågor.

För att analysera dessa data beräknade vi för varje individ i undersök-
ningen dennes »önskade lönespridning« och dennes uppfattade »faktiska
lönespridning«.U Därefter beräknade vi genomsnitt för varje land och år
som ingår i undersökningen. Figur 1.2 visar observationerna för olika län-
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tabell 1.6. Förändringar i inställning till ojämlikhet i Sverige, 1991-1999.

Instämmer, Neutral Oenig, 
helt eller delvis helt eller delvis

Studier kräver bättre lön –3 +2 –1

Inkomstskillnader nödvändiga –10 –2 +7
för ekonomiskt välstånd

Inkomstskillnaderna är för stora +12 –4 –9

Staten måste minska skillnaderna +7 +4 –10

Källa: Svallfors (1991) och ISSP, 1999.

figur 1.2. Faktisk lönespridning och önskad lönespridning enligt analyser av ISSP data
från 1987, 1992, 1999.

Anm.: Beräkningarna bygger på enkäter där slumpmässigt utvalda personer får svara på
frågor vilka löner de tycker är rimliga för olika yrken (»önskad lönespridning«) och vilka
faktiska löner de uppfattar gäller för dessa yrken (»faktisk lönespridning«). Dessa
löneuppgifter logaritmeras i vår analys varefter spridningen beräknas. 
Källor: Egna beräkningar från International social survey program (ISSP) 1987, 1992, 1999.
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der. Observationerna ligger systematiskt under den 45-graderslinje där
»önskad« och »faktisk« lönespridning är densamma. Detta innebär att
människor i alla länderna vill att lönespridningen ska vara lägre än vad de
faktiskt uppfattar att den är. Vi kan också se av figuren att observationerna
för olika länder bildar en punktsvärm med en klart positiv lutning som dock
är svagare än den markerade 45-graderslinjen.I Observationerna för Sveri-
ge (som är med vid två tillfällen) ansluter väl till det mönster som punkts-
värmen bildar, men som förväntat ligger Sverige i den »sydvästra« delen av
punktsvärmen. 

För att få en bättre uppfattning om hur attityder till ekonomisk ojämlik-
het påverkar de löneskillnader människor anser borde finnas i olika yrken
delade vi upp materialet i svar från USA, Sverige och övriga utvecklade län-
der och undersökte sedan några förklaringsfaktorer till individuella varia-
tioner i »önskade« löneskillnader mellan yrken. Närmare bestämt under-
sökte vi om attityder till ojämlikhetens betydelse för incitament respektive
rättvisa (båda definierade som i tabell 1.5) påverkade spridningen i de löne -
skillnader som individerna anser »borde finnas«. Individer som värderar
incitamentseffekten högre borde vara mer positiva till stora löneskillnader,
medan individer som värderar rättviseaspekten mer borde föredra mindre
löneskillnader. Dessa hypoteser bekräftades av våra skattningar, men något
förvånande var »effekten« av dessa värderingar i stort sett densamma i alla
länderna. Likaså översattes »faktiska löneskillnader« till »önskade lönes-
killnader« med ungefär samma faktor i de olika länderna. Vad som förkla-
rar skillnaderna i »önskade löneskillnader« är framför allt de faktiska
löneskillnaderna. Är dessa stora i utgångsläget tenderar de att leda till stör-
re »önskade löneskillnader«.

Sammanfattningsvis är människor i Sverige och andra länder medvetna
om att löneskillnader har både effektivitets- och rättviseaspekter. Men
medvetenheten är färgad av hur stora löneskillnader de anser borde finnas
mellan olika yrken. Det finns också en betydande »status quo«-effekt, som
innebär att den faktiska lönespridning som råder i ett land påverkar vilka
löneskillnader människorna tycker borde finnas.

Har den ökade ojämlikheten 
i Sverige varit effektivitetsfrämjande?
Om man enbart ser till effekterna på produktionen kan ojämlikheten vara
för stor eller för liten beroende på om de incitament den skapar leder till
högre eller lägre produktion. Det finns tre kriterier för att bedöma om ökad
ojämlikhet leder till högre produktion. För det första måste den ökade
ojämlikheten påverka något incitament som är observerbart för den enskil-
de individen. Ett tydligt exempel är avkastningen på kompetens mätt med
utbildning, medan ökad ojämlikhet på grund av diskriminering lika uppen-
bart inte uppfyller detta kriterium. För det andra måste den ökade ojämlik-
heten leda till någon beteendeanpassning hos individen så att utbudet av
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någon produktiv faktor ökar. Idealt ska denna utbudsökning i sin tur mot-
verka den ursprungliga ökningen av ojämlikheten. För det tredje måste
ökningen påverka hela samhällsekonomin på makronivån så att den samla-
de produktionen ökar. Det första kriteriet är enklast att bedöma, eftersom
det bygger på att man mäter förändringar i genomsnittliga utfall för olika
grupper, indelade efter exempelvis utbildning, yrke eller bransch. Det andra
kriteriet är svårare, eftersom det kräver information om orsakssambanden
mellan förändrad avkastning för olika grupper och utbudsförändringar. Det
tredje är allra svårast att bedöma, eftersom många andra faktorer påverkar
ekonomiska utfall på makronivån.

Den första fråga man måste ställa när man ska bedöma den ökade ojäm-
likheten i Sverige under 1990-talet är således om den skapade incitament
för ändrat beteende. Flera studier (se kapitel 3) har visat att avkastningen på
utbildning har ökat under 1990-talet, vilket borde vara observerbart för
individen och därmed incitamentshöjande. Vi undersökte effekten av
utbildning och yrkeserfarenhet på arbetsinkomsten genom att skatta den
kanske mest grundläggande löneekvation som existerar i litteraturen, näm-
ligen den s.k. Mincer-ekvationen som relaterar (logaritmen på) en persons
lön till utbildningens längd och arbetserfarenhet (som tillåts ha ett kurvlin-
järt samband med lönen). Våra resultat i tabell 1.7 visar att effekten av
utbildning har ökat något mellan 1991 och 2000. Ökningen är visserligen
bara från 3,8 procent per utbildningsår till 4,2 men den är statistiskt signifi-
kant. En närmare granskning av denna ökning visar att det är ökad avkast-
ning för högre universitetsutbildning – tre år eller längre samt forskarut-
bildning – som »driver« det genomsnittliga resultat som redovisas i tabel-
len. Ökningen av utbildningspremien är därför en incitamentshöjande
ojämlikhet i varje fall för vissa typer av utbildning.

Resultaten för arbetserfarenhet implicerar att sambandet mellan arbets-
erfarenhet och lön blivit svagare från 1991 till 2000. Det är dock inte helt
uppenbart att lägre lönepremier för arbetserfarenhet är negativt ur incita-
mentssynvinkel; en sådan variabel kan nämligen fånga såväl mekaniska
löneökningar till följd av längre anställningstid som avkastning på att skaf-
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tabell 1.7. Enkla löneekvationer för 1991 och 2000. Beroende variabel: logaritmen av
lönen, vilket innebär att koefficienter tolkas som relativa effekter.

1991 2000

Man 0,169 0,180

Arbetserfarenhet, antal år 0,021 0,019

Arbetserfarenhet i kvadrat delat med 1 000 –0,293 –0,261

Antal år av utbildning 0,038 0,042

Förklaringsgrad, RW 0,344 0,292

Anm.: Ekvationens konstant redovisas ej. Samtliga variabler är starkt signifikanta för
båda åren. Antalet observationer är drygt 3000 varje år.
Källa: Egna skattningar från levnadsnivåundersökningarna (LNU).



fa sig mer yrkesskicklighet. Slutligen förtjänar att nämnas att de två klassis-
ka humankapitalvariablerna utbildning och arbetserfarenhet förklarar
mindre av lönerna år 2000 än 1991; en nedgång från 34,4 procent till 29,2
procent.O Det är därför möjligt att löneskillnader som icke utgör observera-
de incitament för individen har ökat i betydelse. Det understryker också
behovet av närmare granskning av den svenska lönestrukturens utveckling
enligt de kriterier som vi satt upp.

För att bedöma det andra kriteriet behöver man undersöka sambandet
mellan löneförändring och utbudet av olika produktiva faktorer. Att intres-
set för högre utbildning har ökat sedan tiden före krisen är svårt att förne-
ka, så här är det högst sannolikt att även det andra kriteriet är uppfyllt.
Däremot är det inte lika uppenbart att sysselsättningen dragits till de sekto-
rer där lönerna stigit mest. Vi efterlyser således fler studier kring detta.

Vad gäller sambandet mellan förändringen i ojämlikhet och samhälls-
ekonomisk effektivitet finns ett par studier som visar att den måttliga
ökningen av avkastning på kompetens och ojämlikhet har bidragit till högre
ekonomisk tillväxt och effektivitet. Lindqvist (2005) relaterade den ökade
inkomstskillnaden mellan högutbildad och lågutbildad arbetskraft till en
ökad efterfrågan på utbildad arbetskraft till följd av teknologiska föränd-
ringar. Nahum (2005) finner att inkomstojämlikheten mellan svenska
kommuner samvarierar med skillnader i kommunernas ekonomiska till-
växt, så att högre inkomster leder till högre tillväxt. Visserligen bygger dessa
studier på begränsande antaganden, men det faktum att de utnyttjar olika
metoder och data för att komma till likartade slutsatser gör att resultaten
blir mer trovärdiga.

Det finns ett område där det onekligen är svårt att se hur den ökade
ojämlikheten har några positiva incitamentseffekter och det gäller den
ökade ojämlikheten i arbetade timmar. Spegelbilden av denna utveckling är
högre arbetslöshet och högre lång- och kortvarig sjukfrånvaro i olika for-
mer. Effekterna av denna utveckling på fördelningen av de disponibla hus-
hållsinkomsterna har dock motverkats av ökade bidrag.

Ett sätt att mer ingående värdera denna utveckling vore att använda
tidsanvändningsdata. Svarar ökad hushållsproduktion mot den fallande
sysselsättningen på arbetsmarknaden? Vi undersökte denna hypotes på ett
ganska grovt sett, nämligen genom att beräkna antalet timmar per vecka
som svenska hushåll normalt lägger ned på traditionella hushållssysslor som
matlagning, städning och tvätt. Tabell 1.8 visar att det faktiskt skedde en
klar nedgång i hushållsarbete från 1991 till 2000, och detta både bland
ensamstående och sammanboende. Det kan dock tänkas att andra typer av
hushållsproduktion (barnomsorg, husreparationer, trädgårdsarbete) har
ökat i stället. Det vore också värdefullt att närmare undersöka hur hushålls-
produktionen har utvecklats i olika delar av inkomstfördelningen. Framför
allt skulle dock debatten om frånvaron vinna på mer information om vilken
hushållsproduktion som är möjlig att upprätthålla i hushåll som i stor
utsträckning lever på bidrag och de som inte gör detta. 
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis är ojämlikheten i Sverige i början av 2000-talet endast
måttligt högre än den var innan krisen i början och mitten av 1990-talet. Sve-
riges position som ett av världens mest jämlika länder har inte förändrats.
Särskilt när det gäller hushållens disponibla inkomster är det förvånande att
förändringarna inte varit större. Lönespridningen har ökat, arbetstiderna
har blivit klart ojämnare fördelade, och skatterna utjämnar inte längre som i
slutet av 1980-talet. Sammantaget kan man tycka att alla dessa förändringar
skulle ha lett till större skillnader i hushållens ekonomiska standard.

De ökade löneskillnaderna har av allt att döma befrämjat de ekonomis-
ka incitamenten att skaffa sig högre utbildning och satsa mer på en kvalifi-
cerad yrkeskarriär. Men alla tendenser till ökad lönespridning leder inte
självklart till en mer tillväxtbefrämjande incitamentsstruktur. Det finns
därför anledning att mer noggrant utvärdera den trend mot ökad lönesprid-
ning som pågått sedan tidigt 1990-tal.

Mer allvarligt är dock att tendenserna mot ökade ekonomiska klyftor
har bromsats upp av offentliga transfereringssystem som arbetsmarknads-
stöd, sjukpenning och förtidspension (i sin nya form), vilka väger mycket
tungt i låginkomsthushållens inkomstportföljer. Den inkomstutjämning
som åstadkoms på detta sätt är både dyr och ineffektiv och torde bli svår att
upprätthålla i längden. Att finna vägar att få ut dessa grupper på arbets-
marknaden måste därför ha högsta prioritet för den ekonomiska politiken.
Att detta är angeläget framgår också av att svenska folket tio år efter den
värsta krisen inte blivit mer tolerant mot inkomstskillnader. Inkomstut-
jämning i effektiva former, dvs. med en högre och jämnare fördelad syssel-
sättning, är därför vad som krävs om svenska folkets önskan om jämnt för-
delade inkomster ska uppfyllas även i framtiden.

Noter
1. Björklund och Freeman (1997).
2. Devroye och Freeman (2001).
3. Solons (2002) översikt visar att sambanden mellan fäders och söners inkomster

var klart starkare i USA och Storbritannien än i Sverige och de övriga nordiska
länderna. Även sambanden mellan syskons inkomster – ett bredare mått på
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tabell 1.8. Hushållsarbete i svenska hushåll 1991 och 2000.

1991 2000
Ensamstående Gifta/sambor Ensamstående Gifta/sambor

Antal timmar per vecka 16,2 26,7 14,5 22,7

Anm.: Uppgifterna kommer från följande frågor till enskilda personer: Hur många tim-
mar per vecka ägnar ditt hushåll åt: 1. matinköp, matlagning och disk, 2. klädvård (tvätt,
strykning m.m.) och 3. städning. Åldersgränserna är 25–75 år.
Källa: Egna beräkningar från Levnadsnivåundersökningen.



familjebakgrundens betydelse för utfallet i vuxen ålder – är starkare i USA än i de
nordiska länderna (Björklund m.fl. 2002).

4. Aaberge m.fl. (2002).
5. Freeman och Gelber (2006).
6. Nedgången var från 26 till 20 procentenheter. Men samtidigt ökade andelen

som tyckte att en sådan strävan är en »bra idé« med 3 procent.
7. Rent tekniskt använde vi logaritmerade löner då vi beräknade lönespridningen

för varje individ. Därigenom betonar vi spridningen i relativa löner och inte i
absoluta löner som förändras över tiden. 

8. Vi skattade en regressionslinje och denna fick lutningen 0,6, att jämföra med 1,0
för 45-graderslinjen.

9. När vi använde 7 utbildningsnivåer i stället för utbildningsår gick andelen för-
klarad variation upp till 35,7 respektive 32,7 procent.
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Politik för ökad 
jämställdhet bland kvinnor

Ann-Sofie Kolm och Edward P. Lazear

För en utomstående betraktare av den svenska välfärdsstaten i början av
1990-talet var det slående att all sysselsättningstillväxt sedan början av
1960-talet hade ägt rum i den offentliga sektorn och att nästan hela ökning-
en utgjorts av kvinnor. Utvecklingen speglade den svenska välfärdsstatens
tillväxt och det faktum att välfärdsstaten hade förverkligats genom de tjäns-
ter som tillhandahölls av kommuner och landsting. I sitt bidrag till den tidi-
gare SNS–NBER-rapporten ställde Sherwin Rosen frågan om, och på vilket
sätt, denna utveckling hade varit välfärdshöjande.Q

Rosen tog subventionerna till barnomsorgen som utgångspunkt för en
teoretisk och empirisk analys av frågan. Han konstaterade att subventioner
till barnomsorg är motiverade för att korrigera för den snedvridning av inci-
tament som beror på att hemarbete är obeskattat och marknadsarbete är
beskattat. Utan subventioner skulle familjer, i praktiken kvinnor, ägna för
mycket tid åt obeskattat hemarbete och vård av barn och för lite tid åt
beskattat marknadsarbete än vad som är samhällsekonomiskt motiverat.
Samtidigt innebär subventioner nya snedvridningar. Lösningen på effekti-
vitetsproblemet handlar således om att väga den ursprungliga snedvrid-
ningen mot de nya snedvridningar som subventionen medför.

Rosens analys visade att den svenska nivån på barnomsorgssubventio-
ner var för hög och innebar en betydande samhällsekonomisk kostnad.
Samtidigt underströk han att denna kostnad måste vägas mot eventuellt
andra mål som man vill uppnå med den förda politiken, till exempel ökad
ekonomisk jämställdhet för kvinnor.

Kvinnors ekonomiska jämställdhet är också utgångspunkten för det här
kapitlet. Vi frågar oss hur kvinnors ekonomiska situation påverkas av olika
politiska program, som åtminstone delvis är avsedda att stärka kvinnors
deltagande på arbetsmarknaden. De politiska program och åtgärder vi ana-
lyserar är föräldraförsäkringen, barnomsorgssubventioner, skattelättnader
för hushållsnära tjänster och förvärvsavdrag. De två förstnämnda program-
men har en lång historia och betraktas som grundvalar i den svenska väl-
färdsstaten, medan de två sistnämnda är föremål för en intensiv debatt och
ännu inte har prövats i Sverige.

Hur påverkas kvinnornas ekonomiska situation?
Vårt syfte är att undersöka hur politiken påverkar kvinnors ekonomiska
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ställning och om den påverkar gifta och skilda kvinnor på olika sätt. Vi
menar att det finns goda skäl att ta hänsyn till de skillnader som politiken
kan skapa för gifta och ogifta kvinnor. Kvinnor gör olika val som påverkar
deras framtida situation. Så kan till exempel kvinnor välja att satsa på familj
och hemarbete i tron att de alltid kan räkna med att bli försörjda av sin man.
Vid en skilsmässa finner de sig stå utan den utbildning och yrkeserfarenhet
som skulle krävas för att klara sin egen försörjning. Samhället måste träda in
och hjälpa dem. 

Problemet är verkligt. I Sverige har gifta kvinnor i genomsnitt 14 pro-
cent högre inkomster än skilda kvinnor.W Över 18 procent av ensamma
kvinnor med barn får socialbidrag, vilket betyder att de utgör den största
enskilda gruppen som erhåller socialbidrag. För gifta kvinnor är andelen
med socialbidrag 4 procent. Utöver dessa inkomstskillnader tillkommer att
ensamstående har högre utgifter för hushållsvaror, såsom hyra, TV och el,
som i ett hushåll med två försörjare skulle delas. Dessutom kan ett hushåll
med två försörjare dela den ekonomiska risken vid ett tillfälligt inkomst-
bortfall på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Ensamstående mödrar är
således ekonomiskt sårbara av flera skäl, vilket gör det motiverat att särskilt
undersöka hur politiken påverkar deras ekonomiska situation.E

Vår analys i det följande baseras på en teoretisk modell, som gör det möj-
ligt att analysera hur olika typer av politik påverkar kvinnans val mellan att
förvärvsarbeta eller, vara hemma, samt hur detta val påverkar hennes eko-
nomiska standard. Den formella analysen gör det således möjligt att jämfö-
ra åtgärdernas effekter i de dimensioner vi är intresserade av. I kapitlet visar
vi effekternas riktning, inte deras storlek. Vi hoppas dock att i vårt fortsatta
arbete även kunna säga något om storleken på effekterna. (En mer detalje-
rad beskrivning av den teoretiska analysen finns i den engelska versionen av
denna rapport.)

Vi fokuserar enbart på hur politiken påverkar kvinnornas ekonomiska
situation. Det betyder att vi bortser från en rad andra aspekter som borde
ingå i en fullständig analys av politikens effekter. Vi bortser till exempel
från hur politiken påverkar männen och barnen. Vi bortser också från poli-
tikens inverkan på fertilitet och skilsmässobenägenhet.

Några jämförelser med USA
Kvinnors förvärvsdeltagande är i allmänhet högt innan de får barn. Det gäl-
ler både i Sverige och USA. Därefter förändras bilden. En viktig skillnad
mellan Sverige och USA är att kvinnor i mycket högre grad stannar kvar i
arbetskraften i Sverige än i USA, efter det att barnen fötts (tabell 2.1). Detta
kan vara ett resultat av den svenska familjepolitiken.

Något händer också med fördelningen av hushållsarbete mellan kvin-
nan och mannen när familjen får barn. I hushåll utan barn delas hushållsar-
betet ofta ganska lika. När barnen anländer sker däremot en omfördelning
av kvinnans tid från förvärvsarbete till hushållsarbete, vilket tar sig uttryck
i att de övergår till att arbeta deltid. Däremot påverkas inte männens för-
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värvsarbetstid i någon särskild utsträckning. Här finns inga större skillna-
der mellan Sverige och USA. Se tabell 2.2. 

Den förändring från marknadsarbete till hemarbete som sker efter bar-
nen föds är skälet till att vi i vår studie främst inriktar oss på effekten av poli-
tiken på kvinnors tidsanvändning efter det att barnen fötts.

Ofta antas fertiliteten påverkas positivt av en generös familjepolitik. Här
är dock bilden inte entydig. Som framgår av tabell 2.3 var fertiliteten i både
Sverige och USA mycket hög jämfört med Europa 1990. Det är frestande att
förklara skillnader mellan Sverige och de övriga europeiska länderna med
skillnader i olika former av barnomsorgsstöd. Men då blir det svårt att för-
klara likheten mellan Sverige och USA. Det verkar också svårt att förklara
nedgången i den svenska fertiliteten under den senaste tioårsperioden med
minskat barnomsorgsstöd. 

Föräldraförsäkringen
Förvärvsarbetande kvinnor har i Sverige sedan länge haft rätt till betald mam-
maledighet. Sverige blev dessutom, 1974, det första land som ersatte mamma-
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tabell 2.1. Sysselsättningsgrad för kvinnor uppdelat på närvaro av barn i Sverige och
USA (2004).

Utan barn Med barn

Sverige 81,9 81,8

USA 78,6 64,7

Källa: Boeri m. fl. (2005).

tabell 2.2. Deltidsarbete uppdelat på kön och närvaro av barn i Sverige och USA (2004).

Kvinnor Män
Utan barn Med barn Utan barn Med barn

Sverige 14,6 22,2 5,2 3,4

USA 10,1 23,6 3,5 1,9

Anm.: Antal personer som arbetar deltid (30 timmar eller mindre per vecka) i procent av
den totala sysselsättningen i respektive kategori arbetare i åldern 24–54 år.
Källa: Boeri m. fl. (2005). Se även Románi (2005).

tabell 2.3. Fertilitet, Sverige, USA, Europa.

1990 1995 2001

Sverige 2,13 1,73 1,57

USA 2,08 2,02 2,05

Europa 1,62 1,52 1,59

Anm.: Tabellen visar det genomsnittliga antalet levande barn som en kvinna skulle fött
under sin livstid om hon skulle passera genom sina fertila år. Europa avser här Danmark,
England, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien och Tyskland.
Källa: Martin och Vladimir (2003).



ledighet med föräldraledighet, där samma regler och rättigheter gällde för
båda föräldrarna. Föräldraförsäkringen täckte inledningsvis 6 månaders
ledighet, men utvidgades sedan gradvis. 1993 delade föräldrarna fritt på 360
dagar, med en kompensation som motsvarade 90 procent av inkomsten upp
till ett tak, för att sedan ha tillgång till ytterligare 90 dagar med en garanterad
ersättning på 60 kronor per dag. Tabell 2.4 visar utvecklingen av försäkringen
från 1995 med avseende på ersättningsgrad och antal tillgängliga dagar. 

Även om föräldraförsäkringen numera är könsneutral i sin konstruktion
så är utnyttjandet av den inte det. Det är kvinnorna som tar ut den största
delen av föräldraledigheten, trots en del förändringar i försäkringen det
senaste decenniet i syfte att öka pappornas uttag av föräldraledighet. 

Föräldraförsäkringen kan både gynna och missgynna kvinnor på arbets-
marknaden. Den kan förväntas öka kvinnors arbetskraftsdeltagande efter-
som kvinnorna inte behöver lämna arbetsmarknaden för att ta hand om
sina nyfödda barn. En studie av nio europeiska länder finner också att
existensen av en föräldraförsäkring bidrar till att öka det kvinnliga arbets-
kraftsutbudet med 4 procentenheter.R

I Sverige är kompensationen under föräldraledigheten knuten till den
intjänade inkomsten före ledigheten. Det tenderar att stärka kvinnors
arbetsmarknadsanknytning. Det blir mer lönsamt att skaffa sig en bra
utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden för att uppnå en så hög
inkomst som möjligt före familjebildningen. 

Å andra sidan kan ett förvärvsavbrott till följd av föräldraledighet miss-
gynna kvinnorna, eftersom det kan innebära missade utvecklings- och
befordringsmöjligheter.

Vilken effekt har förändringar i föräldraförsäkringen på hur kvinnor
kombinerar förvärvsarbete och familj och vilka konsekvenser kan förväntas
på deras framtida inkomster?  

Föga förvånande visar vår teoretiska analys att en högre kompensation
under föräldraledigheten tenderar att förlänga kvinnors uttag av föräldrale-
dighet. En mer generös ersättning ökar de ekonomiska drivkrafterna att
välja familj framför förvärvsarbete,T vilket kan innebära en lägre framtida
inkomst. Om kvinnan förblir gift är det ett mindre problem. Om kvinnan
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tabell 2.4. Föräldraförsäkringen 1995–.

År Ersättningsgrad, % Tillgängliga dagar

1995 80 360

1996–1997 75 360

1998–2001 80 360

2002– 80 390

Anm.: 1995 individualiserades 30 dagar av föräldraförsäkringen. 2002 individualiserades
60 dagar av föräldraförsäkringen samtidigt som försäkringen utökades med 30 dagar. För-
äldraförsäkringen erbjuder under perioden också 90 dagars ledighet med en ersättning
motsvarande 60 kronor per dag.



däremot är skiljer sig blir priset en lägre ekonomisk standard. I frånvaro av
mannens, oftast högre, inkomst blir då konsekvenserna av en satsning på
familjen mycket större. 

En del förändringar av föräldraförsäkringen har genomförts det senaste
decenniet för att stimulera männen att ta ut en större del av föräldraförsäk-
ringen. År 1995 blev en månads föräldraledighet exklusivt reserverad för var
och en av föräldrarna. Eftersom alla mödrar i praktiken redan före reformen
utnyttjade åtminstone en månad av föräldraledigheten, innebar reformen i
praktiken att minst en månad av föräldraledigheten reserverades för fäderna. 

År 2002 utvidgades individualiseringen av föräldraförsäkringen genom
att två månader blev individuellt knutna. Detta skedde samtidigt som famil-
jens totalt möjliga uttag av betald föräldraledighet förlängdes med en
månad. I praktiken innebar denna reform att en extra månad, tillgänglig
endast för fäder, lades till familjens totala föräldraledighet. 

Ekberg m.fl. (2004) har utvärderat effekterna av den kvoterade pappa-
månaden som infördes 1995. De visar att fäderna i genomsnitt ökade sitt
uttag av föräldraledighet med 15 dagar. Andelen fäder som inte tog ut några
dagar alls minskade från hälften till mindre än 20 procent. 

Vår analys ger här en del intressanta resultat. Vi finner att en reform som
den 2002, där en extra månad för fäder lades till familjens totala föräldrale-
dighet, inte med nödvändighet leder till att kvinnor satsar mer på förvärvs-
arbete. I den mån fäderna väljer att utnyttja den extra pappamånaden, ten-
derar kvinnorna snarare att skjuta upp barnens förskolestart än att minska
sin tid i föräldraledighet. 

En sådan reform kan till och med få en negativ effekt på kvinnors inve-
stering i förvärvsarbete eftersom skattehöjningar krävs för att finansiera
reformen, vilket gör förvärvsarbete relativt mindre lönsamt. Det räcker att
kvinnorna bär någon del av skattehöjningen för att effekten ska bli negativ. 

När det gäller effekterna av 1995 års reform är slutsatserna något annor-
lunda. Detta beror på att den innebar att kvinnan potentiellt fick färre dagar
till sitt förfogande, vilket kan innebära att kvinnan återgick till arbete tidi-
gare än vad hon annars skulle ha gjort. 

Slutsatserna förutsätter att lönestrukturen är opåverkad. Det är dock
möjligt att förändringar i föräldraförsäkringen på längre sikt kan påverka
lönerna. En mer jämlik fördelning av föräldraledigheten gör att arbetsgiva-
ren kan förvänta sig att fäder är hemma i lika stor utsträckning som mödrar
vilket generellt sett borde gynna kvinnorna. Det är också ett argument som
förts fram i debatten om en fortsatt individualisering av föräldraförsäkring-
en. Förespråkarna menar att kvinnor diskrimineras av arbetsgivarna på
grund av att de förväntas vara hemma med barnen. 

Barnomsorgssubventioner
Utbyggnaden av barnomsorgen har pågått sedan 1970-talet. Av alla barn i
åldern 1–5 år finns i dag 83 procent inom barnomsorgen. Den genomsnitt-
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liga kostnaden per barn och år inom förskolans barnomsorg uppgår till näs-
tan 96 000 kronor. Barnomsorgsavgiften utgör ca 10 procent av kostnaden
för varje barn, resten finansieras via skattesedeln.Y Figur 2.1 redovisar gra-
den av avgiftsfinansiering sedan 1998.

Utbyggnaden av barnomsorgen sedan 1970-talet framhålls ofta som en
viktig förklaring till den kraftiga ökningen i kvinnornas arbetskraftsdelta-
gande under 1970- och 80-talen. Det var också ett av politikens mål. 

Barnomsorgssubventioner och konstruktionen av avgiften kan både få
konsekvenser för beslutet att över huvud taget delta på arbetsmarknaden,
samt för beslutet om hur mycket man ska jobba givet att man deltar. Vi stu-
derar främst hur kvinnor som redan befinner sig på arbetsmarknaden väljer
att kombinera förvärvsarbete med familj, samt hur detta beslut påverkas av
politiken.

Vår analys bekräftar att en subventionerad barnomsorg gör förvärvsar-
bete mer attraktivt och tenderar att förskjuta kvinnans val mot mer för-
värvsarbete. En mer marknadsorienterad karriär, stärker i sin tur den eko-
nomiska självständigheten vilket framför allt gynnar ensamstående möd-
rar. Barnomsorgssubventioner fungerar således som ett instrument att
minska den relativa inkomstskillnaden mellan gifta och ogifta kvinnor. 

En barnomsorgssubvention måste dock finansieras genom höjda skat-
ter, vilket tenderar att missgynna förvärvsarbete. Den ökade skattebördan
bärs av alla skattebetalare och kan inte förväntas påverka denna grupp kvin-
nor i sådan utsträckning att subventionen motverkas helt. Den positiva
effekten blir dock mindre.

Hur skulle en ökad (eller minskad) subvention av barnomsorg påverka
kvinnors arbetsmarknadsbeslut? Vi finner att svaret på den frågan beror på
hur barnomsorgsavgiften är konstruerad. Är avgiften indexerad till in -
komsten, så att avgiften stiger med ökad inkomst, kommer en ökad subven-
tion sannolikt leda till att kvinnor väljer förvärvsarbete i ökad utsträckning.
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figur 2.1. Graden av avgiftsfinansiering i barnomsorgen 1998–2004.

Källa: Skolverkets hemsida. 



En ökad subventionsgrad innebär nämligen att avgiften stiger mindre kraf-
tigt vid ökad inkomst. Om avgiften däremot är fast, dvs. oberoende av
inkomsten, förväntas den direkta effekten av en ökad subvention inte att bli
ökat förvärvsarbete bland kvinnor. Den högre subventionen med en fast
avgift, fungerar som en sänkning av den fasta avgiften, vilket inte påverkar
de marginella kostnaderna vid arbete och därmed inte arbetsutbudet. 

Dock skapar en ökad subvention i båda fallen drivkrafter för dem som
inte tidigare arbetade att faktiskt välja att förvärvsarbeta.

Under 1990 talet var kommunerna av budgetskäl tvungna att se över sina
barnomsorgsavgifter. Avgifterna höjdes stegvis under 1990-talet. År 2001 var
18 procent av kostnaderna för barnomsorgen avgiftsfinansierade. Denna
andel var 1990 endast hälften så stor. Det blev också vanligt att införa avgifter
som var närvarobaserade. Närvarobaserade avgifter tenderar att minska efter-
frågan på barnomsorg. I de flesta kommunerna var barnomsorgsavgiften både
relaterad till familjeinkomst och närvaro. Detta skapade negativa drivkrafter
för föräldrar att gå från deltidsarbete till heltidsarbete. Barnomsorgsavgifter-
na skiljde sig också kraftigt mellan kommuner i slutet av 1990-talet. För en
tvåbarnsfamilj med genomsnittsinkomst kunde barnomsorgsavgiften variera
med upp till 50 000 kronor per år 1999, beroende på i vilken kommun famil-
jen bodde.U Variationen i barnomsorgsavgift mellan familjer i olika delar av
landet samt de hämmande effekterna på individers arbetsutbud ledde fram till
reformen om maxtaxa 2002. Denna reform innebar en barnomsorgsavgift
motsvarande en fraktion av inkomsten upp till ett tak.I Effekterna på arbets-
utbudet av maxtaxereformen har ännu inte utvärderats empiriskt.O

Vår analys visar att kvinnor skulle välja en mer marknadsorienterad kar-
riär om dagens system med maxtaxa på dagis ersattes av en fast taxa för alla.
Orsaken är de marginaleffekter som dagens avgifter skapar för låginkomstta-
gare. Dagens avgiftssystem, där avgiften är indexerad till familjeinkomst upp
till ett tak, innebär ofta att ensamstående mammor återfinns i det intervall där
avgiften är inkomstindexerad. En mer marknadsorienterad karriär bestraffas
därmed av en högre barnomsorgsavgift vid en eventuell skilsmässa. 

Att ensamstående betalar en lägre avgift än gifta ökar den ekonomiska
standarden för skilda relativt gifta kvinnor. Differentierade barnomsorgs-
avgifter fungerar således som ett instrument för att utjämna inkomstskill-
nader mellan dessa grupper. 

Det är slutligen viktigt att påminna om att vi inte här tar hänsyn till hur
barnen påverkas av ett ökat utnyttjande av barnomsorg. Huruvida barnom-
sorg är bra eller dåligt för barn är ett omdiskuterat ämne som vi lämnar
utanför denna studie. 

Skattelättnader för hushållsnära tjänster
Under de senaste tio åren har det i Sverige förts en diskussion om skattelätt-
nader för hushållsnära tjänster, t. ex. städning, trädgårdsarbete och tvätt. 

Den ekonomiska forskningen visar entydigt att sänkt skatt på hushålls-
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nära tjänster är effektivitetshöjande. Eftersom hemarbete är obeskattat är
hemproduktion av hushållstjänster lönsamt även om individens marginella
produktivitet är lägre vid hemproduktion än vid marknadsproduktion av
dessa tjänster. En produktivitetsvinst kan därför göras om resurser skiftas
från hemproduktion till marknadsproduktion. (Se kapitel 7.)

En lägre moms på hushållsnära tjänster, eller en sänkt skatt på arbete i
hushållsnära branscher, innebär dock också en kostnad till följd av att kon-
sumtionen snedvrids mellan hushållstjänster och övriga marknadsproduce-
rade varor och tjänster. En lägre skatt på hushållsnära tjänster leder till en för
hög konsumtion av dessa tjänster relativt övriga varor och tjänster som inte
erhåller denna skattelättnad. Denna effekt förstärks dessutom av att skatte-
lättnaden på hushållsnära tjänster måste finansieras av ökade skatter på
andra varor och tjänster. Ju större subventionen av hushållsnära tjänster blir,
desto större blir kostnaderna relativt vinsterna för en ytterligare subvention.
I slutändan handlar det om att finna den skattelättnad eller subvention där
vinsterna av en ytterligare subvention inte överväger dess kostnader.QP

Hur påverkas kvinnornas val mellan hemarbete och förvärvsarbete av
en sådan reform? Hur påverkas deras framtida inkomster? Den teoretiska
analysen visar att om ett begränsat antal tjänster omfattas av skattelättna-
der kommer reformen att öka kvinnors förvärvsarbete. Den egna tiden i
hemarbete ersätts i större utsträckning av köpta tjänster när priset blir lägre
på dessa tjänster. Med den mer marknadsinriktade karriären följer också en
högre inkomst. Denna inkomstökning blir, i frånvaro av mannens ofta
högre inkomst, särskilt viktig för skilda kvinnor. Således stärks den ekono-
miska situationen för ensamstående kvinnor både i absoluta termer och
relativt gifta kvinnor. 

Slutsatserna är beroende av att det är en förhållandevis begränsad
mängd tjänster som kommer i fråga för skattelättnader. Om det däremot rör
sig om en större del av tjänstemarknaden kommer man även att subventio-
nera många som redan tidigare köpte dessa tjänster. Staten går då miste om
skatteintäkter som den annars skulle ha haft. Avgörande är därför hur man
definierar hushållsnära tjänster. Om man begränsar sig till tjänster som
städning, trädgårdsarbete och tvätt, utförda i hushåll, kan man betrakta den
existerande marknaden i Sverige som ganska liten, men om man inberäknar
restauranger och catering blir marknaden betydligt större. 

Förvärvsavdrag
I USA har man numera lång erfarenhet av olika typer av sysselsättningsbe-
tingade bidrag och skatteavdrag. Syftet med dessa system är att öka syssel-
sättningen samt höja den ekonomiska standarden för dem med lägst arbets-
inkomst. Ett bidrag eller skatteavdrag som är betingat på arbetsinkomst kan
ses som ett sätt att belöna dem som arbetar. Systemen minskar trösklarna
för inträde på arbetsmarknaden för dem med lägst inkomst genom att öka
den ekonomiska lönsamheten att ta ett jobb. 
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Det amerikanska systemet EITC (Earned Income Tax Credit) är fram-
för allt avsett för barnfamiljer med låg inkomst. I praktiken innebär det att
skattekrediten främst är riktad mot ensamstående mödrar. En sysselsätt-
ningsbetingad skattelättnad riktad till just den gruppen är särskilt intres-
sant. Det har nämligen visat sig i både svenska och internationella studier
att ensamstående mödrar är särskilt benägna att öka sitt arbetsutbud vid
ökat ekonomiskt utbyte av arbete. 

Även England har mer än tjugofem års erfarenhet av sysselsättningsbe-
tingade skattekrediter. En rad andra länder har följt USA och England och
infört olika varianter av bidrag och skattelättnader betingade på arbete.QQ

Även i Sverige har det förts en debatt om sysselsättningsbetingade skatte-
lättnader i termer av ett förvärvsavdrag.

Ett flertal studier har utvärderat framför allt de amerikanska och engels-
ka skattekreditsystemen. Utvärderingarna påvisar positiva sysselsättnings-
effekter av skattekrediter. En studie av Fang och Keane (2004) visar att
EITC var den enskilt viktigaste förklaringen till den ökning i det totala
arbetskraftsdeltagandet på 11 procentenheter som skedde i USA mellan
1993 och 2002. En studie av Meyer och Rosenbaum (2001) beräknar att 63
procent av ökningen av arbetskraftdeltagandet bland ensamstående möd-
rar i USA mellan 1984 och 1996 kan tillskrivas EITC. Utvärderingar av de
engelska systemen har visat på liknande effekter.QW

En svensk variant av något som liknar en skattekredit har studerats av
Flood m.fl. (2003). De analyserar ett förvärvsavdrag riktat mot ensamstå-
ende mödrar och beräknar sedan effekterna av reformen på arbetsutbud och
socialbidragstagande med hjälp av skattningar och simuleringar. De finner
betydande effekter. Arbetstiden ökade med 5 procent. Antalet ensamståen-
de mödrar med socialbidrag sjönk med 41 procent och de utbetalda social-
bidragsbeloppen halverades. Skattningarna bekräftar de utländska studier-
na som visar att ensamstående mödrar reagerar kraftigt på ökad ekonomisk
utväxling av arbete. 

I modellen studerar vi en skattekredit som i likhet med det amerikanska
systemet kan delas in i olika delar. I infasningsdelen erhålls en skattekredit
som motsvarar en andel av den inkomst man tjänar upp till ett tak. Efter att
taket på skattekrediten nåtts fasas den ner till noll i den så kallade utfas-
ningsdelen. Resultaten visar, föga förvånande, att ett generösare förvärvsav-
drag skapar drivkrafter att i större utsträckning satsa på en marknadsorien-
terad karriär. Inkomsten för ensamstående kvinnor ökar därför både direkt
till följd av den större skatterabatten, och indirekt via valet av en mer mark-
nadsinriktad karriär. Lönen för gifta kvinnor ökar däremot endast till följd
av den mer marknadsinriktade karriären. Inkomsten för gifta kvinnor i för-
hållande till skilda kvinnor tenderar därför att falla.QE Detta resultat följer
naturligt då den gifta kvinnans familjeinkomst är för hög för att kvalificera
för ett förvärvsavdrag. Skattekrediten bidrar därför till att minska skillna-
den i inkomst mellan gifta och frånskilda kvinnor. 

Av den teoretiska analysen framgår också klart att det skapas marginal-
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effekter som hämmar arbetsutbudet när förvärvsavdraget trappas av. En
högre inkomst till följd av ett ökat arbetsutbud genererar en lägre skattekre-
dit vilket hämmar arbetsutbudet. Detta kan jämföras med de marginalef-
fekter som skapas när bostadsbidraget i dagens system trappas av mot en
högre inkomst. På motsvarande sätt stimuleras arbetsutbudet när förvärvs-
avdraget fasas in. Ett ökat arbetsutbud genererar högre inkomst och där-
med en större skattekredit. 

En nackdel med en förmån riktad mot en speciell grupp är att individer
får incitament att förändra sin situation för att komma i åtnjutande av för-
månen. I det här fallet skapas drivkrafter att tillhöra gruppen ensamstående
föräldrar.

Slutsatser
Föräldraförsäkringen och stödet till barnomsorgen är grundvalar i den
svenska familjepolitiken. Ett viktigt syfte med politiken är att underlätta för
kvinnor att kombinera familj och förvärvsarbete. Motsvarande program
saknas helt i USA. Samtidigt har vi konstaterat att det är ganska små skill-
nader mellan Sverige och USA när det gäller förvärvsfrekvensen bland
kvinnor innan de får barn men en stor skillnad när det gäller arbetskrafts-
deltagandet för kvinnor med barn. Det senare kan mycket väl bero på den
svenska familjepolitiken. Det är dock svårt att dra några bestämda slutsatser
utifrån så grova jämförelser. 

I det här kapitlet har vi redogjort för resultaten av en teoretisk analys av
olika slags politik för ökat kvinnligt förvärvsarbete. Våra resultat kan sam-
manfattas på följande sätt:

1. Subventioner till barnomsorg gör att kvinnor med små barn förvärvsar-
betar i högre grad än de annars skulle ha gjort. Detta var något som
också Sherwin Rosen framhöll i sitt bidrag till den förra NBER-rappor-
ten. Men vår analys pekar på att den samhälleliga kostnaden för subven-
tionen kan vara mindre än den Rosen fick fram, eftersom det kvinnliga
förvärvsarbetet reducerar den framtida inkomstskillnaden mellan gifta
och skilda kvinnor och minskar behovet av statligt stöd till ensamståen-
de mödrar. 

2. Ökad generositet i föräldraförsäkringen, som främst utnyttjas av kvin-
nor, leder till minskat arbetsutbud från kvinnor med barn och ökar de
framtida relativa inkomstskillnaderna mellan gifta och frånskilda kvin-
nor.

3. Något förvånande ger en extra »pappamånad«, genom en förlängd för-
äldraförsäkring, ingen effekt på kvinnans arbetsutbud. En sådan reform
har därför heller ingen effekt på inkomstskillnaden mellan gifta och skil-
da kvinnor. Om den har någon effekt alls, så är det ett minskat arbetsut-
bud från kvinnan. Om pappamånaden införs utan att föräldraförsäk-
ringen förlängs kan det däremot leda till att kvinnans arbetsutbud ökar.
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4. Skattelättnader för hushållsnära tjänster leder till ökat kvinnligt för-
värvsarbete och minskar inkomstskillnaderna mellan gifta och skilda
kvinnor.

5. Förvärvsavdrag ökar kvinnligt förvärvsarbete och minskar inkomst-
skillnaderna mellan gifta och skilda kvinnor. 

Noter
1. Rosen (1995, 1997).
2. Inkomsten för gifta kvinnor är beräknad som (kvinnans lön+mannens lön)/2;

datauppgifter från Nyberg (2005).
3. Nyberg (2005).
4. Ruhm (1998).
5. Om man beaktar att en mer generös föräldraförsäkring kan öka fertiliteten tenderar

effekten att förstärkas. 
6. Aktuellt om skola och barnomsorg, Augusti 2005, Sveriges Kommuner och Landsting. 
7. Avgifter i förskola och fritidshem 2003, Fördjupning av rapport 231, Skolverket.
8. År 2005 var barnomsorgsavgiften för en familj med ett barn i förskolan är 3 procent av

familjens inkomst upp till maxavgiften 1 260 kronor per månad. Avgiften för den
andra barnet är 2 procent av inkomst upp till maxavgiften 840 kronor per månad. För
det tredje barnet är avgiften 1 procent av inkomsten, dock max 420 kronor per månad.
För det fjärde barnet betalas ingen avgift.

9. Skolverket har gett detta uppdrag till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärde-
ring och en första rapport förväntas vara färdig 2006.

10. Se Rosen 1995, 1997 och Kleven 2004.
11. Se Lundgren m.fl. (2005).
12. Se Blundell m. fl. (2000). Det kanadensiska projektet Self-Sufficiency Project (SSP)

har även det utvärderats. Programmet innebar ett tidsbegränsat inkomsttillskott för
ensamstående föräldrar som haft inkomst från socialbidrag i minst ett år, förutsatt att
de lämnar socialbidragsförsörjning för ett heltidsjobb. Målet med den väldigt speci-
fikt riktade reformen var att öka inkomsterna för en grupp med låg inkomst utan att
kostnaderna för reformen skulle bli alltför stora. Utvärderingen av SSP visar att
ensamstående föräldrar ökade sin sysselsättningsfrekvens i sådan utsträckning att
reformen blev självfinansierad (Michalopoulos m. fl., 2005).

13. Detta gäller så länge inte förvärvsavdraget är så stort att det ger skilda kvinnor en bätt-
re ekonomisk situation än gifta kvinnor.
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Förändrade förutsättningar 
för svensk lönebildning

Peter Fredriksson och Robert Topel

En utomstående betraktare slås av att löneskillnaderna på den svenska
arbetsmarknaden är anmärkningsvärt små. Att lönespridningen är så liten i
Sverige har delvis att göra med att kunskapsspridningen är relativt låg i Sve-
rige. Men lönepolitiken spelar också roll: lönespridningen i Sverige är lägre
än i USA för varje enskild kvalifikationsgrupp.Q

Att lönepolitiken har stor betydelse för löneskillnaderna på den svenska
arbetsmarknaden visade också Edin och Topel (1995) i den tidigare SNS–
NBER-rapporten. En av deras huvudslutsatser var att lönepolitiken minska-
de lönespridningen avsevärt mer än vad marknadskrafterna skulle ha gjort.
En annan slutsats var att lönepolitiken också hade effekter på branschernas
storlek: låglönebranscher krympte och höglönebranscher växte. Dessa bran-
schförskjutningar ligger i linje med den grundläggande principen för den
solidariska lönepolitiken. »Lika lön för lika arbete« skulle ju slå ut lågpro-
duktiva enheter och ge möjlighet för högproduktiva företag att expandera.

Stora mängder arbetskraft friställdes alltså till följd av lönepolitiken.
Trots detta ökade inte arbetslösheten bland lågkvalificerade individer.
Under en lång följd av år hade Sverige den lägsta uppmätta arbetslösheten i
västvärlden. 

Men tiderna förändras. I början av 1990-talet drabbades Sverige av den
värsta krisen sedan depressionsåren under 1930-talet. På bara några år
ökade den öppna arbetslösheten från 2 procent till nära 10 procent. Sedan
dess har arbetslösheten sjunkit igen, men återhämtningen har gått relativt
långsamt och den öppna arbetslösheten ligger i dagsläget runt 5,5 procent. 

1990-talet innebar också stora förändringar i en mängd andra avseenden.
Sverige gick med i EU, inflationen växlades ner till låga nivåer och många
marknader avreglerades. Utbildningsnivån i arbetskraften fortsatte att öka
och under början av 1990-talet nådde flyktinginvandringen nya rekordnivåer.

Till alla dessa förändringar kan man lägga att marknadskrafterna kan
komma att tvinga fram ökade löneskillnader. Sverige har förvisso alltid
varit öppet för handel, men konkurrensen från låglöneländer har ökat
under 1990-talet. Den tekniska utvecklingen har antagligen också gynnat
högkvalificerad arbetskraft. 

Förutsättningarna för lönepolitiken har alltså förändrats radikalt. Hur
fungerar lönepolitiken i denna nya miljö? I vilken utsträckning påverkar
lönepolitiken lönestrukturen och sysselsättningen för olika kategorier av
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arbetskraft? Har bristande löneflexibilitet i den nedre delen av lönefördel-
ningen bidragit till att försvaga sysselsättningsutvecklingen? 

Detta är stora frågor och det vore förmätet att tro att vi kan leverera
skarpa svar på dem. Men vi kan åtminstone belysa dem. Vår grundläggande
ambition är att uppdatera analysen i Edin och Topel (1997). Vad har hänt
sedan den senaste utvärderingen? Hur har lönebildningen förändrats sedan
början av 1990-talet? Hur har relativlöner och sysselsättningsmöjligheter
utvecklats? Har problemen som Edin och Topel identifierade mildrats eller
förvärrats?

Förändringar sedan början av 1990-talet 
Förändrade förutsättningar för lönebildningen
1990-talet började med den största krisen sedan depressionsåren under
1930-talet. På bara två år minskade sysselsättningen bland befolkningen i
åldern 16–64 år med mer än 10 procentenheter; sysselsättningsgraden upp-
gick till 83,1 procent 1990 och sjönk till 72,6 procent 1992. Sysselsättningen
fortsatte att sjunka fram till 1997. Mellan 1997 och 2004 har det skett en
viss, men ändå relativt svag, återhämtning. 

Chocken under tidigt 1990-tal drabbade tillverkningsindustrin först.
Detta följdes av neddragningar i offentlig sektor. Kombinationen av ned-
dragningar och privatiseringar inom offentlig sektor gjorde att den offentli-
ga sektorns andel av den totala sysselsättningen minskade med nästan 8 pro-
centenheter mellan 1993 och 2004. Tyvärr är det inte möjligt att avgöra hur
mycket av nedgången som har att göra med att offentligt finansierad verk-
samhet bedrivs i annan regi än tidigare. Men det är helt klart att andelen av
den totala sysselsättningen som finansieras av det offentliga minskat sedan
början av 1990-talet.W Även i detta avseende är 1990-talet väsentligen annor-
lunda än 1970- och 1980-talen då den offentliga sektorns andel av den totala
sysselsättningen trendmässigt ökade, framför allt under 1970-talet.E

Inflationen minskade radikalt under 1990-talet. Inflationen låg länge
över 10 procent. Sedan 1990 har den minskat kraftigt och under vissa perio-
der har den till och med varit negativ. Även under perioder då sysselsätt-
ningen växt relativt kraftigt har man lyckats hålla inflationen i schack, på
toppen av den senaste högkonjunkturen (2001) låg inflationen endast på
2,4 procent – väl inom ramen för Riksbankens inflationsmål. 

Arbetsproduktiviteten växte snabbare under 1990-talet än under 1970-
och 1980-talen. Mellan 1992 och 2003 låg produktivitetstillväxten på i
genomsnitt 2,5 procent. Att produktivitetstillväxten var snabbare under
1990-talet har säkert en hel del att göra med att recessionen slog ut de minst
produktiva anläggningarna. 

Under 1990-talets första hälft nådde också flyktinginvandringen nya
rekordnivåer. Denna invandringsvåg har ökat andelen invandrare i den
arbetsföra befolkningen och har också förändrat sammansättningen av den
invandrade populationen; se tabell 3.1.  
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Traditionellt har invandrare till övervägande del kommit från andra
nordiska länder. Men detta började förändras under 1980-talets andra hälft,
då flyktinginvandringen tog fart på allvar. Nästan 9 procent av befolkning-
en i åldern 18–64 år utgörs nu av individer som vi karaktäriserar som flykt -
inginvandrare. 

Invandrare har andra kvalifikationer än inhemskt födda. Eftersom
spridningen i kvalifikationer samvarierar med lönespridningen skulle vi
förvänta oss att lönespridningen skulle öka, förutsatt att det inte finns insti-
tutionella hinder som förhindrar en sådan utveckling.R

En annan viktig utvecklingstendens är att utbudet av utbildad arbets-
kraft fortsatte att öka under 1990-talet. Utvecklingen har varit snabbare
under 1990-talet än under tidigare årtionden. Andelen av populationen
med högre utbildning än gymnasieutbildning ökade med ungefär 9 procen-
tenheter – från 25 till 34 procent av befolkningen i åldern 25–64 år – mellan
1992 och 2003. 

Till dessa förändringar kan man lägga internationella utvecklingsten-
denser, som att konkurrensen från låglöneländer ökat under 1990-talet och
den tekniska utvecklingen som förskjuter efterfrågan på olika typer av
arbetskraft (se kapitel 9). Det torde stå helt klart att miljön som lönepoliti-
ken verkar i har förändrats avsevärt. 

Förändringar i lönebildningen
Givet de stora förändringar som vi observerat sedan början av 1990-talet, är
det rimligt att tro att också lönebildningen förändrats. Under 1990-talet
kan vi observera två utvecklingstendenser. Å ena sidan ser vi en ökad sam-
ordning i meningen att stora delar av arbetsmarknaden kommit överens om
vilka spelregler som gäller. Å andra sidan ser vi en utveckling där lönerna för
en allt större del av arbetskraften sätts i lokala förhandlingar mellan arbets-
givaren och den enskilda arbetstagaren.T

Under krisåren i början av 1990-talet återfördes emellertid lönebild-
ningen till en central nivå. Den så kallade Rehnbergkommissionen leverera-
de ett förslag som innebar återhållsamma löneökningar för åren 1991–93.
Löneinflationen minskade också från mer än 10 procent i slutet av 1980-
talet till 2–3 procent 1993–94.
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tabell 3.1. Andelen invandrare, procent av befolkningen i åldern 18–64 år.

Totalt Sammansättning
Norden OECD Icke-OECD

1992 10,8 4,7 1,5 4,7

1997 12,3 4,0 1,3 6,9

2003 13,5 3,4 1,4 8,7

Anm.: Invandrare från OECD definieras som invandrare från länder som var medlemmar
av OECD 1985 (exklusive Norden och Turkiet).
Källa: Beräkningar baserade på LINDA; se Edin och Fredriksson (2000).



Efterföljande år innebar en återgång till okoordinerade förhandlingar
på förbundsnivå. Men detta förändrades i och med Industriavtalet som träf-
fades 1997 mellan parterna inom industrin. Avtalet innehåller en uppsätt-
ning procedurregler. Det reglerar bland annat när nya förhandlingar ska
påbörjas, hur konflikter ska lösas, och det ger särskilt tillsatta medlare en
stark roll. Efter att Industriavtalet träffades har liknande avtal slutits i andra
delar av ekonomin. Elvander (2003) uppskattar att 60 procent av arbets-
kraften täcks av »Industriavtalsliknande« konstruktioner. 

Det är rimligt att tro att Industriavtalet – och dess efterföljare – har
mildrat lönetrycket på aggregerad nivå.Y Men samtidigt har effekten på
lönestrukturen antagligen varit begränsad, åtminstone inom olika bran-
scher. Förvisso träffas ett avtal på central nivå, men de framförhandlade
lönerna börjar bara gälla om man inte kommer överens på lokal nivå. 

För lönestrukturen torde decentraliseringen av löneförhandlingarna
vara betydligt viktigare. Denna trend startade i början av 1990-talet genom
några »sifferlösa« avtal för tjänstemän i privat sektor.U Dessa avtal gav full
frihet för arbetsgivare och arbetstagare på lokal nivå att förhandla om löner.

Graden av decentralisering av lönebildningen varierar mellan sektorer
och kategorier av arbetstagare. Generellt sett styrs lönebildningen bland
tjänstemän i mindre utsträckning av centrala avtal än för arbetare. Det ver-
kar även som lönebildningen i offentlig sektor är friare än i privat sektor,
åtminstone på pappret; alla avtal där den centrala förhandlingen bestäm-
mer löneökningen för den enskilde arbetstagaren återfinns i själva verket i
privat sektor.I

Decentraliseringen av lönebildningen påverkar sannolikt främst den
övre delen av lönefördelningen. I den nedre delen av lönefördelningen är
avtalade minimilöner av betydelse. Dessa är lika vanliga i dag som de var i
början av 1990-talet.  

Löner och sysselsättning sedan början av 1990-talet 
Hur har löneskillnaderna utvecklats?
Figur 3.1 visar lönespridningen för arbetare och tjänstemän i privat sektor
mellan 1970 och 2004. De som arbetar i privat sektor är naturligtvis inget
slumpmässigt urval av den sysselsatta befolkningen men mer detaljerade
analyser av 1990-talet visar att den bild som ges av figur 3.1 svarar väl mot
utvecklingen på arbetsmarknaden i allmänhet.O

Figuren visar att lönespridningen är mycket större bland tjänstemän än
bland arbetare; dessutom varierar den betydligt mer över tid för tjänste-
mannakategorin.QP Vi ser att för både tjänstemän och arbetare började
lönespridningen öka i början av 1980-talet. Ökningen av spridningen under
1980-talet är dock ganska modest, åtminstone om den ställs i relation till
den kraftiga sammanpressningen under 1970-talets första hälft. 

Lönespridningen fortsatte att öka under 1990-talet – framför allt bland
tjänstemän och i synnerhet under andra halvan av 1990-talet. Vi ser också
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att löneskillnaderna ökade i den övre delen av lönefördelningen bland tjäns-
temän i början av 1990-talet, medan de ökade i den nedre delen av fördel-
ningen under slutet av 1990-talet. 

Lönespridningen har alltså ökat sedan början av 1990-talet. Hur har
löneskillnader mellan olika grupper utvecklats? Tabell 3.2 visar utveckling-
en av relativlönerna sedan början av 1990-talet för olika kategorier.

De översta två raderna i tabell 3.2 visar att lönepremien för ytterligare
ett utbildningsår ökade mellan 1992 och 2003. Storleken på ökningen varie-
rar lite med utbildningsnivå – ökningen är som synes större på högskoleni-
vå än på lägre nivåer. Könslönegapet var nära nog konstant mellan 1992 och
2003. Lönegapet mellan flyktinginvandrare och inhemskt födda har dock
ökat med runt 4 procentenheter mellan 1992 och 2003; se sista raden i
tabell 3.2. 

En intressant fråga är om lönebildningsreformerna under 1990-talet
har bidragit till att öka lönespridningen och t. ex. utbildningens lönepre-
mie. Vår uppfattning är att så är fallet. Åtminstone fyra observationer talar
för denna slutsats. För det första ökade lönespridningen främst bland
tjänstemän (se figur 3.1) där förändringarna av lönebildning också varit
mest långtgående. För det andra visar Gustavsson (2004) att den utbuds-
och efterfrågemodell som skattades av Edin och Holmlund (1995) på data
mellan 1968 och 1991 förlorat sitt prediktionsvärde; variationen i lönepre-
mien för universitetsutbildade förklaras inte av det relativa utbudet av uni-
versitetsutbildad arbetskraft under 1990-talet. För det tredje ökade inte
lönespridningen i Norge och Finland – där lönebildningen inte förändra-
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figur 3.1. Lönespridningen för tjänstemän och arbetare i privat sektor, 1970–2004.

Anm.: Figuren visar logaritmen av relativlönen för individer som befinner sig vid olika
percentiler av lönefördelningen.
Källa: Lindgren (2005).
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des – under samma tidsperiod. För det fjärde visar Söderström (2005) att
reformer av lönebildningen har haft effekter på lönestrukturen bland lära-
re. En del av dessa observationer är även konsistenta med andra förklaring-
ar till att lönespridningen ökat. De två första observationerna är t. ex. för-
enliga med en förklaring som grundas på att förändringar i omvärlden
(teknisk utveckling och/ eller handel) bidragit till att öka löneskillnaderna.
Men om så skulle vara fallet borde ju löneskillnaderna i Norge och Finland
också ha ökat, vilket inte skett. Den rimliga slutsatsen är alltså att lönebild-
ningsreformerna sedan början av 1990-talet har bidragit till att öka lönes-
killnaderna. Vi kan inte säga exakt hur mycket de betytt, men helt klart har
de haft betydelse. 

Sysselsättningsutvecklingen för olika grupper
Av naturliga skäl domineras sysselsättningsutvecklingen kraftigt av krisen i
början av 1990-talet. Som en följd av 90-talskrisen ökade arbetslöshetsskill-
naderna mellan utbildningsgrupper. Men »chocken« slog ändå hårt mot
alla grupper; den procentuella ökningen av arbetslösheten var t.ex. likvär-
dig för olika utbildningskategorier.QQ

Hur har sysselsättningsutvecklingen sett ut sedan början av 1990-talet?
Tabell 3.3 visar hur sysselsättningsskillnaderna utvecklats för olika grupper
mellan 1992 och 2003.QW Sysselsättningsutsikterna verkar ha förbättrats för
kvinnor medan de har försämrats för både låg- och högutbildade samt
invandrare i gemen.QE Att sysselsättningen sjunkit bland högskoleutbildade
jämfört med gymnasieutbildade kan vid en första anblick tyckas förvånan-
de, men detta har rimligen att göra med att det relativa utbudet av högsko-
leutbildade ökade så mycket under 1990-talet. 

Utsikterna för dem med svagast ställning på arbetsmarknaden – t.ex.
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tabell 3.2. Löneskillnader mellan grupper, procentenheter.*

Förändring mellan 1992 och 2003

Ytterligare ett utbildningsår på grundskole- eller gymnasienivå +0,9

Ytterligare ett utbildningsår på högskolenivå +1,4

Kvinnor, relativt män –0,2

Invandrare efter ursprung, relativt inhemskt födda**

Norden –0,1

OECD +1,4

Icke-OECD –3,8

Anm.: * Löneskillnaderna har standardiserats med hjälp av regressioner som skattats sepa-
rat för varje år. Den beroende variabeln är logaritmen av månadslönen. Denna relateras
till antal utbildningsår, potentiell arbetslivserfarenhet (ålder-skolår-7), kön, invandrar-
grupp, och tid sedan invandring; se Fredriksson och Topel (2006) för mer information. 
** Invandrare från OECD definieras som invandrare från länder som var medlemmar av
OECD 1985 (exklusive Norden och Turkiet). 
Källor: Skattningarna är baserade på LINDA.



invandrare och lågutbildade – har alltså försämrats sedan början av 1990-
talet. Den sista raden i tabell 3.3 illustrerar detta resultat på ett alternativt
sätt; vi visar hur sysselsättningsgapet förändrats för dem med lägst förvän-
tad lön. Den förväntade lönen har beräknats utifrån en konventionell löne-
regression och därefter har alla individer rangordnats utifrån deras position
i den förväntade lönefördelningen.QR Kalkylen visar att gapet mellan dem
med en genomsnittlig position och dem med svagast ställning på arbets-
marknaden har ökat med nära 6 procentenheter sedan 1992.QT

Lönepolitik och effektivitet
Den ursprungliga principen för den solidariska lönepolitiken – lika lön för
lika arbete – hade som följd att lågproduktiva företag slogs ut och gjorde att
högproduktiva företag kunde expandera. Senare versioner av den solida-
riska lönepolitiken har ibland karikerats som lika »lön för allt arbete«.
Vilken tolkning man än väljer av den förda lönepolitiken så är det klart att
en grundläggande målsättning var att höja de lägsta lönerna på arbets-
marknaden.

En uppenbar effekt av denna politik är att incitamenten till att investe-
ra i humankapital påverkas. Men det är inte bara mängden humankapital
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tabell 3.3. Sysselsättningsskillnader mellan grupper, procentenheter.*

Förändring mellan 1992 och 2003

Utbildningsnivå, relativt gymnasieutbildade**

Grundläggande utbildning –6,3

Högskolenivå –4,6

Kvinnor, relativt män** +3,7

Invandrare efter ursprung, relativt inhemskt födda**, °

Norden –2,0

OECD 0,0

Icke-OECD –3,1

Lägst förväntad lön, 1–10 percentilen relativt 30–70 percentilen°° –5,8

Anm.: * Sysselsättningen mäts i relation till den relevanta populationen i åldern 20–64 år.
Sysselsättningsdefinitionen är baserad på information om arbetsinkomst och löner; se
Fredriksson och Topel (2006) för mer information. 
** Sysselsättningsskillnaderna har standardiserats med hjälp av regressioner som skattats
separat för varje år. I regressionerna ingår utbildningsnivå, potentiell arbetslivserfarenhet
(ålder-skolår-7), kön, invandrargrupp, och tid sedan invandring; se Fredriksson och Topel
(2006) för mer information. 
° Invandrare från OECD definieras som invandrare från länder som var medlemmar av
OECD 1985 (exklusive Norden och Turkiet).
°° Förväntad lön har skattats utifrån en löneregression på 2003 års data; regressionen har
specificerats på samma sätt som i tabell 3.2. Därefter har en förväntad lön beräknats för
alla individer i data (alltså även för dem som inte är sysselsatta). 
Källor: Skattningarna är baserade på LINDA; se Edin och Fredriksson (2000).



som är relevant utan också hur det används. På en oreglerad arbetsmarknad,
utan imperfektioner, är lönen ett allokeringsinstrument som gör att indivi-
der skaffar sig »rätt« kvalifikationer och använder dessa på »rätt« sätt. En
lönepolitik som implementeras i centrala förhandlingar gör att lönens allo-
kerande roll på arbetsmarknaden åsidosätts. Det är naturligtvis inte bara
lönepolitiken som påverkar allokeringseffektiviteten. Skatter, arbetsmark-
nadspolitik, industripolitik etc. är också relevanta i detta sammanhang (se
kapitel 4 och 7). 

Att illustrera alla dessa aspekter på humankapitalets storlek och använd-
ning kan vara svårt. Några observationer kan man likväl göra. I figur 3.2
visar vi hur andelen ungdomar i universitetsutbildning samvarierar med
universitetsutbildningens lönepremie. Det är uppenbart att korrelationen
är positiv och relativt stark. 

I Fredriksson och Topel (2006) visar vi att motsvarande mönster existe-
rar och är ännu starkare i USA. Den svenska utvecklingen drivs sannolikt av
arbetslöshet och reformer i större utsträckning än den amerikanska.QY Den
trendmässiga ökningen i universitetsandelen har att göra med att antalet
behöriga studenter ökar över tiden. 1990-talsutvecklingen drivs åtminsto-
ne delvis av arbetslöshetsuppgången. 

Bilden som ges av figur 3.2 är relativt välkänd. Andra dimensioner av
sambandet mellan lönepolitik å ena sidan och humankapitalets storlek och
dess användning å andra sidan är mer subtila. Till exempel kan det finnas
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Anm.: Andelen universitetsstudenter mäts som antalet studenter under 22 år som är
registrerade på högkolan i relation till befolkningen i åldern 19–21 år. Andelen universi-
tetsstudenter före 1977 har justerats uppåt för att kompensera för 1977 års Högskolere-
form. Lönepremien är logaritmerad och mäts per utbildningsår på universitetsnivå.
Källor: Utbildnings- och befolkningsstatistik från SCB (universitetsandelen) och skatt-
ningar baserade på LINDA (lönepremien).

figur 3.2. Studerandeandel på universitetsnivå och universitetslönepremien, 1968–2003.
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en koppling mellan karaktären på invandringen och lönespridningen. Det
finns skäl att tro att högkvalificerade invandrare väljer länder med större
löneskillnader och högre avkastning på produktiva egenskaper. En grov
jämförelse mellan invandringen till USA och EU stämmer med denna utsa-
ga.QU

Hur ser invandringen till Sverige ut i jämförelse med USA? En jämförel-
se av Sverige och USA kompliceras av att flyktinginvandringen är en myck-
et större andel av den totala invandringen i Sverige än i USA. Ett eventuellt
samband mellan karaktären på invandringen och ekonomiska incitament är
rimligen betydligt svagare bland flyktingar än bland dem som invandrar av
ekonomiska skäl. 

Låt oss i stället studera gruppen arbetskraftsinvandrare. Vi fokuserar
här på gruppen av invandrare från OECD-länder i Europa (exklusive Nor-
den). Hur klarar sig denna invandrargrupp i förhållande till resten av popu-
lationen? Figur 3.3 visar hur OECD-invandrare i Sverige och USA är förde-
lade i respektive lands lönefördelning. Vi ser att OECD-invandrare är rela-
tivt jämnt spridda i lönefördelningen i Sverige, men att de har en betydligt
högre position i lönefördelningen i USA. Denna skillnad har inte att göra
med att invandrare till USA kommer från andra OECD-länder än invandra-
re till Sverige.QI

Vad betyder de skillnader som visas i figur 3.3? En tolkning är att Sveri-
ge attraherar lägre kvalificerade invandrare från respektive ursprungsland
än USA. En annan tolkning är att den genomsnittlige svensken är mer kva-
lificerad än den genomsnittlige amerikanen, vilket innebär att samma
invandrare skulle hamna på en lägre position i den svenska lönefördelning-
en än i den amerikanska.QO En tredje tolkning är att assimileringen av denna
invandrargrupp går snabbare i USA än i Sverige. Vår uppfattning är att det
inte finns mycket som stödjer den tredje tolkningen, men i princip kan vi
inte separera de första två.

En annan dimension av sambandet mellan humankapital och lönepoli-
tik rör humankapitalets användning. I genomsnitt är antalet arbetade tim-
mar per person avsevärt lägre i Sverige än i USA. I Sverige uppgick antalet
arbetade timmar på marknaden till 1 585 timmar per år och sysselsatt; den
genomsnittligt sysselsatte individen på den amerikanska marknaden jobba-
de 1 825 timmar per år vid samma tidpunkt.WP

Men det handlar inte om skillnader i den totala arbetstiden. Om man
inkluderar hemarbete i arbetad tid, arbetar svenskar grovt sett lika mycket
som amerikaner.WQ Men skillnader i incitament mellan Sverige och USA gör
alltså att svenskar fördelar den totala arbetade tiden på ett annat sätt än vad
amerikaner gör. 

Vi har här gett några enkla exempel som visar att incitament spelar roll
för humankapitalets storlek och dess användning. Men incitamenten for-
mas inte bara av lönestrukturen. Utformningen av t.ex. skatte- och bidrags-
system är självklart också relevant.
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Lönepolitik och fördelning
Produktivitetsvinningar fördelas avsevärt mycket jämnare mellan olika lön-
tagargrupper i Sverige än i USA och skillnaderna mellan de två länderna
framstår som anmärkningsvärt stora. 

Figur 3.4 visar reallönetillväxten i olika delar av den svenska lönefördel-
ningen. Reallönerna har växt kraftigt i alla delar av fördelningen sedan
1995. Detta står i skarp kontrast mot perioden 1975–95 när den genomsnitt-
liga reallönetillväxten var noll.WW Fördelningsprofilen i reallönetillväxten
skiljer sig också markant mot tidigare. Under perioden 1975–95 föll reallö-
nerna i den övre delen av fördelningen, medan de ökade i den nedre delen av
fördelningen. Sedan början av 1990-talet har reallönerna växt snabbast i
den övre delen av fördelningen.

Motsvarande kalkyl för USA visar att reallönerna endast växt i den övre
delen av fördelningen under 1990-talet.WE Medianindividen och individer i
den nedre delen av den amerikanska lönefördelningen har haft konstanta
reallöner under 1990-talet.

Genomsnittlig produktivitet och genomsnittliga reallöner har, till skill-
nad från USA, i stort växt lika mycket i Sverige. Dessutom är fördelningen
av reallönetillväxt betydligt jämnare i Sverige än i USA. Sammantaget
fram står fördelningen av produktivitetsvinningar som avsevärt jämnare i
Sverige än i USA; det ligger nära till hands att förklara detta med den svens-
ka lönepolitiken. 
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Källor: Beräkningar baserade på LINDA (Sverige) och Census PUMS (USA). 

figur 3.3. Andelen invandrare från OECD-Europa i olika delar av lönefördelningen i
Sverige och USA.
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Lönepolitik och sysselsättning
Branschstorlek och sysselsättning
Marknaden för enklare privata tjänster är betydligt mindre i Europa än i
USA.WR I detta avsnitt ställer vi två frågor. Kan storleken på olika branscher
förklara sysselsättningsskillnaderna mellan invandrare och inhemskt
födda? Skulle de med svagast ställning på arbetsmarknaden vara sysselsatta
i större utsträckning om den privata tjänstesektorn ökade i storlek? För att
belysa dessa frågor har vi gjort några enkla kalkyler där vi skattar sysselsätt-
ningen för olika grupper med hjälp av den amerikanska sysselsättningsför-
delningen över branscher. Tabell 3.4 redovisar resultaten. 

De första två kolumnerna visar sysselsättningsfördelningen som den
faktiskt ser ut i USA och Sverige. Den privata tjänstesektorn är avsevärt
större i USA, medan framför allt tillverkningsindustri och offentligt tillhan-
dahållna tjänster är större i Sverige än i USA. 

I kolumn (3) återfinns den faktiska fördelningen av sysselsatta invandra-
re i Sverige. I förhållande till inhemskt födda så är det betydligt vanligare att
invandrare är sysselsatta i tillverkningsindustri. Detta innebär att om bran-
schsysselsättningen var fördelad som i USA skulle sysselsättningen bland
invandrare faktiskt minska. 

Kolumn (5) visar den faktiska fördelningen bland dem med en svag
ställning på arbetsmarknaden. Till skillnad mot invandrarpopulationen är
det vanligare att denna grupp jobbar inom handel samt hotell och restau-
rang. Eftersom dessa två branscher är mycket större i USA, så skulle den
amerikanska fördelningen innebära att sysselsättningen ökade bland dem
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Anm.: Produktivitet är definierad som real BNP per arbetad timme.
Källor: SCB, Konjunkturinstitutet och LINDA.

figur 3.4. Produktivitet och reallönetillväxt i olika delar av lönefördelningen,
1992–2003.
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med en svag ställning på arbetsmarknaden. Den sista raden i kolumn (6)
visar att sysselsättningen skulle öka med 6 procent. I förlängningen skulle
detta reducera sysselsättningsskillnaden mellan denna grupp och övriga
grupper med ungefär en tiondel; sysselsättningsgapet skulle minska från
22,9 till 20,1 procentenheter. 

Dessa – förvisso mekaniska – kalkyler visar att branschstorlek inte har
någon betydelse för skillnaden i sysselsättningsfrekvens mellan invandrare
och inhemskt födda men att den spelar en viss roll för dem med en svag ställ-
ning på arbetsmarkanden.  

Minimilöner och sysselsättning
I Sverige bestäms minimilöner i centrala förhandlingar på branschnivå. Till
skillnad från de flesta övriga länder, som har lagstadgade minimilöner, är
alltså minimilönerna avtalade och varierar med ålder, branscherfarenhet
och yrke.WT

Hur höga är minimilönerna i Sverige? Minimilönen i proportion till
medianlönen i tillverkningsindustrin varierar i Sverige mellan 60 och 72
procent beroende på avtalsområde.WY I länder med lagstadgade minimilöner
är de väsentligen lägre och varierar mellan 30 procent (Spanien) och 59 pro-
cent (Australien).WU
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tabell 3.4. Branschstorlek och sysselsättning i Sverige och USA, 2000.

Bransch USA Sverige
Procent av den totala syssels. per grupp

Alla Alla Invandrare Lägst förv. löner
Faktisk Skattad Faktisk Skattad

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,4 2,7 1,3 1,2 2,3 2,0

Gruvor och mineralbrott 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1

Tillverkningsindustri 12,6 17,5 22,7 16,3 16,7 12,0

Kraft och vattenförsörjning 0,6 0,7 0,2 0,2 0,3 0,3

Byggnadsindustri 5,7 5,2 2,7 2,9 2,1 2,3

Parti- och detaljhandel samt 24,7 15,5 15,6 24,9 25,1 40,0
hotell och restaurang

Transport och kommunikation 5,1 7,0 7,0 5,1 5,3 3,9

Finansiella tjänster samt 16,8 13,4 13,1 16,4 11,9 14,9
fastighetsverksamhet

Samhälleliga och 31,8 37,8 37,3 31,4 36,2 30,5
personliga tjänster

Total 100,1 100,0 99,9 98,5 100,0 106,0

Anm.: Värden i kolumn (4) har beräknats genom att ta kvoten mellan värden i kolumn (3)
och (2) och därefter multiplicera med värden i kolumn (1). På motsvarande sätt har vi
beräknat värden i kolumn (6). Gruppen med lägst förväntade löner utgörs i detta fall av
den lägsta kvartilen i den förväntade lönefördelningen; denna fördelning har skapats på
samma sätt som i tabell 3.3. 
Källa: Beräkningar baserade på STAN-databasen och LINDA.



Minimilöner är generellt sett högre i länder där de är föremål för för-
handling. Förhandlingar tillämpas bl.a. i de nordiska länderna och i Tysk-
land. De nordiska länderna har alla relativt höga minimilöner medan Tysk-
land ligger betydligt lägre. Minimilönen för en diskare, som andel av en
genomsnittlig industriarbetarlön, låg på 60 procent i Sverige 2001. Vid
samma tidpunkt var den 68 procent i Norge, 61 procent i Danmark, 53 pro-
cent i Finland och 41 procent i Tyskland. De lägsta lönerna är alltså väsent-
ligen högre i de nordiska länderna än i övriga länder.WI

Hur har minimilönerna utvecklats över tid? Figur 3.5 återger utveck-
lingen av minimilönen för okvalificerade arbetare inom fyra olika avtalsom-
råden sedan början av 1990-talet. Figuren visar »minimilönebettet«, dvs.
minimilönen som andel av genomsnittslönen inom respektive avtalsområ-
de. Vi ser att minimilönebettet har ökat inom hotell och restaurang, varit
ungefär konstant inom handeln, samt avtagit inom verkstadsindustrin och
kommunerna. Den bild som framträder är alltså inte enhetlig, men grovt
sett verkar minimilönerna ha utvecklats i paritet med genom snitts lö ner -
na.WO

Vilka egenskaper har de individer som ligger i löneintervall nära mini-
milönen? Svaret på denna fråga är uppenbart: Det är grupper med relativt
låga löner – t.ex. invandrare och ungdomar – som framför allt påverkas av
minimilöneförändringar.

Den stora frågan är dock om man kan påvisa att minimilönehöjningar
har negativa effekter på sysselsättningen. Utifrån traditionell ekonomisk
teori borde vi förvänta oss att så är fallet, eftersom minimilönen lägger ett
golv för den lägsta lönen som arbetsgivaren kan betala. Men svaret är inte
fullt så enkelt; då arbetsgivaren har monopsonmakt kan höjningar av mini-
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figur 3.5. Minimilönebett för okvalificerade arbetare inom olika avtalsområden.

Källa: Skedinger (2005a).
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milönen faktiskt öka sysselsättningen.EP Sysselsättningseffekterna av mini-
milöner är alltså en empirisk fråga. 

Skedinger (2005b) har undersökt denna fråga i hotell- och restaurang-
branschen. Strategin som han anammar går ut på att finna individer som
påverkas av minimilöneökningar. Löne- och sysselsättningsutvecklingen
för denna grupp av individer jämförs sedan med individer som hade margi-
nellt högre löner i utgångsläget.

Skedinger finner ganska stora sysselsättningseffekter av minimilönehöj-
ningar. En höjning av minimilönen med 10 procent minskade den relativa
sysselsättningsgraden för dem som påverkades av förändringen med unge-
fär 5 procent. Man kan misstänka att dessa skattningar representerar en
övre gräns för vad vi skulle förvänta oss i andra branscher. Hotell- och
restaurantbranschen är en låglönebransch där minimilönebettet är stort.
Likväl visar studien av Skedinger att vi bör ta farhågor om att minimilöne-
höjningar har ofördelaktiga sysselsättningseffekter på allvar.  

Sammanfattning och slutsatser 
Lönebildningen har förändrats sedan början av 1990-talet. Uppkomsten av
Industriavtalet och Industriavtalsliknande konstruktioner minskar antagli-
gen det genomsnittliga lönetrycket i ekonomin, men har inte så stora effek-
ter på lönestrukturen. Lönestrukturen påverkas mer av att lönebildningen
har decentraliserats – i vissa fall ända ner till individnivå. Decentraliserings-
trenden är tydligast bland tjänstemän. För arbetare är förändringarna
mindre. Minimilöner – som regleras i avtal – är lika vanliga som tidigare och
har grovt sett utvecklats i paritet med medellönerna. 

Lönespridningen har ökat sedan början av 1990-talet. Framför allt
noterar vi en ökning bland tjänstemän och i den övre delen av lönefördel-
ningen. Likaså har avkastningen på utbildning stigit och lönegapet mellan
infödda och invandrare från flyktingländer verkar ha ökat. Förändringarna
i lönebildningen har rimligen bidragit till dessa utvecklingstendenser. 

På en oreglerad marknad – utan imperfektioner – är lönen ett allokerings-
instrument. Till exempel skapar regionala löneskillnader incitament att flytta
och utbildningslöneskillnader ger incitament till utbildning. Vi har visat att
andelen ungdomar i universitetsutbildning är positivt korrelerad med avkast-
ningen på utbildning i både Sverige och USA. Vi finner också att Sverige
attraherar en annan typ av invandrare än USA. Skillnaderna i lönestrukturen
mellan Sverige och USA kan vara en bidragande förklaring till detta mönster. 

Produktivitetstillväxten i Sverige har varit relativt hög sedan början av
1990-talet och något högre än i USA under samma tidsperiod. Vi finner
anmärkningsvärt stora skillnader mellan de två länderna i fördelningen av
reallönetillväxt. Lönepolitiken bidrar helt klart till en jämnare fördelning
mellan olika grupper på arbetsmarknaden.

Sysselsättningstillväxten sedan början av 1990-talet har varit lägre än
genomsnittet för dem med svagast ställning på arbetsmarknaden. I vilken

78 arbetsmarknaden



utsträckning detta förklaras av lönepolitiken är mycket svårt att svara på.
Lönepolitiken har bidragit till att ge Sverige en annan industristruktur än i
USA. Om Sverige skulle få en industristruktur som mer liknade USA:s skul-
le sysselsättningsmöjligheterna för dem med lägst kvalifikationer antagli-
gen förbättras. Minimilöner har troligen haft en negativ inverkan på syssel-
sättningsutvecklingen för invandrare och ungdomar. 

Sedan början av 1990-talet har alltså löneförhandlingarna decentralise-
rats. Vi observerar också att både lönespridningen och avkastningen på
utbildning ökat sedan dess. Detta talar för att de effektivitetsproblem som
orsakas av lönepolitiken har minskat i omfattning.

I andra änden av lönefördelningen har egentligen ingenting skett. Löne-
politikens struktur är här mycket likartad den som rådde i början av 1990-
talet. Men arbetskraftens karaktär har förändrats under denna tidsperiod.
Invandrare utgör t.ex. en betydligt större andel av befolkningen i arbetsför
ålder. Man kan misstänka att minimilöner försvårar arbetsmarknadsinträ-
det för invandrare. Om detta är fallet är minimilöner ett större problem i
dag än de var i början av 1990-talet.

Om denna problembeskrivning är korrekt återstår frågan vad man ska
göra åt det. Riksdag och regering beslutar inte om lönepolitik och det före-
faller osannolikt att kollektivavtalets position i svensk lagstiftning skulle
försvagas. Vilka rimliga policyåtgärder finns att tillgå? En typ av åtgärder är
skatteförändringar som är riktade mot dem med svagast ställning på arbets-
marknaden. Det kan handla om differentierade arbetsgivaravgifter eller
förvärvsavdrag. Vi har inget klart grepp om storleken på effekterna av såda-
na åtgärder, men de skulle åtminstone mildra sysselsättningsproblem som
orsakas av minimilöner. 

Noter
1. Björklund och Freeman (2006).
2. Även om man skulle göra det extrema antagandet att hela nedgången i offentlig syssel-

sättning har att göra med att huvudmannaskapet ändrats från offentligt till privat skul-
le detta inte motsvara mer än ungefär hälften av uppgången i privat sysselsättning.
Andelen sysselsatta som finansieras av det offentliga har alltså helt klart minskat. 

3. Det finns egentligen relativt lite evidens som tyder på att offentliga sektorn underlät-
tat strukturomvandlingen genom att anställa arbetskraft som friställts till följd av
lönepolitiken; se Edin och Topel (1997). Men om den offentliga sektorn någonsin
haft en sådan funktion så har den inte fyllt denna funktion under 1990-talet.

4. Se Leuven m.fl. (2004) om sambandet mellan spridningen i kvalifikationer och
lönespridning.

5. Materialet i detta avsnitt bygger i huvudsak på Holmlund (2003).
6. Antalet arbetsmarknadskonflikter är t.ex. väsentligen lägre efter 1997 än under

perioden 1993–97.
7. Lindgren (2005).
8. Medlingsinstitutet (2004).
9. I ett mer representativt urval av individer ökade logaritmen av 90/10 kvoten med 0,15

enheter under perioden 1992–2003. Denna ökning är koncentrerad till 1990-talets
andra hälft; se Fredriksson och Topel (2006).
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10. Notera att vi bara delat upp 90/10 kvoten för tjänstemän i skillnaden i den övre delen
av fördelningen (90/50 kvoten) och den nedre delen av fördelningen (50/10 kvoten).
Motsvarande uppdelning för arbetare hade inte gett så mycket ytterligare informa-
tion, eftersom utvecklingen av 90/50-kvoten och 50/10-kvoten bland arbetare följer
utvecklingen av 90/10-kvoten nära.

11. Edin m.fl. (1995).
12. Notera att arbetslösheten låg på en likartad nivå 1992 och 2003. Den öppna arbetslös-

heten var 5,3 procent 1992 och 4,9 procent 2003. Man skulle annars vara orolig för att
förändringarna som visas i tabell 3.3 uteslutande drivs av att grupper med svagare
ställning på arbetsmarknaden är känsligare för konjunktursvängningar.

13. Sysselsättningsutvecklingen för olika utbildningskategorier som återges i tabell 3.3
stämmer väl med Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Däremot är överensstäm-
melsen sämre för kvinnor relativt män. Skillnaden gentemot AKU har antagligen att
göra med att vi har en annan definition av sysselsättning men kan också ha att göra
med att vi redovisar standardiserade sysselsättningsskillnader. 

14. På en oreglerad marknad utan imperfektioner skulle man kunna tolka denna rang-
ordning som ett sammanfattande mått på individers position i produktivitets- eller
kvalifikationsfördelningen. På grund av diskriminering på arbetsmarknaden är detta
naturligtvis bara delvis sant.

15. Sysselsättningsskillnaden mellan dem med starkast ställning på arbetsmarknaden
(den högsta decilen i rangordningen) och dem runt medianen förändrades för övrigt
också till förmån för dem nära medianen. Gapet minskade med nära 3 procentenhe-
ter mellan 1992 och 2003. 

16. Fredriksson (1997).
17. Wasmer m.fl. (2005).
18. Fredriksson och Topel (2006).
19. Enligt den s.k. IALS-studien är den grundläggande läsförståelsen i den vuxna befolk-

ningen högre i Sverige än i USA; se Björklund m.fl. (2005).
20. Båda dessa uppgifter kommer från OECD Labour Market Statistics 2004. 
21. Olovsson (2004).
22. Edin och Topel (1997).
23. Fredriksson och Topel (2006).
24. Freeman och Schettkat (2002).
25. Tack till Per Skedinger och Albin Kanelainen som har bidragit med mycket informa-

tion i detta avsnitt. 
26. Skedinger (2005a).
27. Uppgifterna gäller för 2004; se Low Pay Commission (2005).
28. Andersson m.fl. (2002).
29. Skedinger (2005a) och Andersson och Kanelainen (2004) presenterar data för flera

avtalsområden som i stort stöder denna tolkning. Enligt Skedinger (2005a) har mini-
milönebettet ökat för bagare och byggnadsarbetare men minskat för slakteri- och
charkuteriarbetare sedan början av 1990-talet. Enligt Andersson och Kanelainen
(2004) har minimilönebettet ökat bland målare och telearbetare men varit ungefär
konstant för arbetare inom träindustri.

30. Monopsoni innebär att det bara finns en kund (arbetsgivare) på marknaden som flera
säljare (arbetstagare) konkurrerar om. Notera att monopsonmakt inte ska tolkas allt-
för bokstavligt. Den kan även skapas av s.k. sökfriktioner, dvs. att det tar tid för
arbetstagaren att hitta nya jobb. Eftersom sökfriktioner torde existera på alla typer av
arbetsmarknader kan man med fog säga att sysselsättningseffekten av en minimilöne-
förändring inte är bestämd.
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Arbetsutbud, skattebas och
ekonomisk politik

Thomas Aronsson och James R. Walker

Sysselsättningen har under lång tid stått i fokus i den svenska debatten, och
olika åtgärder har diskuterats för att öka utbudet av arbetskraft. Hit hör till
exempel den återkommande frågan om hur skattesystemet bör vara utfor-
mat, liksom vilka effekter sjukförsäkringen och pensionssystemet har på
antalet arbetade timmar respektive deltagande i arbetskraften. Den nyligen
genomförda pensionsreformen kan också delvis ses mot bakgrund av de
incitament som ligger bakom arbetsutbudsbeslutet: både i termer av sam-
bandet mellan inkomst och förmåner och via hur reformen påverkar beho-
vet av skatteuttag på längre sikt.

Det här kapitlet handlar om arbetsutbudet och frågor som är relaterade
till detta. I vår analys i den förra SNS–NBER-rapportenQ konstaterade vi
bland annat att den svenska välfärdsstaten skapar ett starkt motiv att delta i
arbetskraften, genom att förmånerna i så hög grad är knutna till förvärvs-
deltagandet, samtidigt som den också kan bidra till reducerad arbetstid och
dessutom påverka mer kvalitativa dimensioner av arbetsutbudet. Även om
antalet arbetade timmar inte är särskilt känsligt för förändringar i timlönen
efter marginalskatt (åtminstone inte för män), så pekade resultaten ändå på
att svenskarna reagerar på de ekonomiska incitament som välfärdsstaten
skapar. Hur ser bilden ut tio år senare? Vi kommer i huvudsak att fokusera
på de senaste tio årens forskning. Kapitlet behandlar bland annat;

> möjliga förklaringar till varför forskningen kring arbetsutbudets be -
stämningsfaktorer pekar på ganska små effekter på arbetstiden av för-
ändringar i skatte- och transfereringssystemen,

> skattebasens bestämningsfaktorer,
> effekter på arbetsutbudet av förändringar i sjukförsäkringen och pen-

sionssystemet, och
> vilka faktorer som bestämmer skillnaderna i arbetstid mellan Sverige

(eller andra europeiska länder) och USA.

Arbetstimmar
Forskningen kring arbetsutbudets bestämningsfaktorer pekar på att män-
nens val av arbetstid inte påverkas särskilt mycket av (små) förändringar i
timlöner, övriga inkomster eller skatte- och transfereringssystemen. Mot-
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svarande effekter tycks vara större vad gäller kvinnors arbetstid, även om
resultaten varierar ganska mycket mellan olika studier.W Resultat från några
svenska studier presenteras i tabell 4.1.

Siffrorna i tabellen är så kallade löne- och inkomstelasticiteter. Arbets-
utbudets löneelasticitet mäter hur många procent antalet (utbjudna)
arbetstimmar förändras om timlönen efter marginalskatt ökar med en pro-
cent. Inkomstelasticiteten mäter hur de ’övriga inkomsterna’ (dvs. inkoms-
ter utöver arbetsinkomsten) påverkar antalet arbetade timmar; mer precist
mäter den hur många procent arbetstiden förändras, om de övriga inkoms-
terna ökar med en procent. Dessa övriga inkomster kan till exempel innefat-
ta transfereringar som inte är beroende av arbetsinkomsten.

Några studier presenterar också resultat från simulerade effekter av
reformer i skatte- och transfereringssystemen. Aronsson och Palme (1998)
beräknar arbetsutbudet för både män och kvinnor under tre olika skatte-
och transfereringssystem; systemen 1980, 1989 och 1991. Deras resultat
visar en genomsnittlig ökning av arbetstiden med ca 2,1 procent för män
och 0,7 procent för kvinnor vid övergången från 1980 års till 1989 års sys-
tem (vilket ungefär representerar effekterna av de reformer som genomför-
des på 1980-talet). Motsvarande effekter av övergången från 1989 års sys-
tem till 1991 års system beräknas till 3,1 procent för män och 2,8 procent för
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tabell 4.1. Arbetsutbudets löneelasticitet och inkomstelasticitet.

studie beskrivning ew ey

män

Blomquist (1983) LNU 73, gifta män 25–55 0,08 –0,04

Blomquist och Hansson- LNU 81, gifta män 25–55 (0,08, 0,12) (–0,013, 0,002)
Brusewitz (1990)

Flood och MaCurdy (1992) HUS, gifta män 25–55 (–0,24, 0,2) (–0,10, 0,04)

Aronsson och Palme (1998) LNU 81, gifta par 25–55 0,12 –0,03

Flood, Hansen och HINK 1993, 1999, gifta 0,05 –
Wahlberg (2003) par, båda makarna yngre

än 56 år 

Blomquist m. fl. (2001) LNU 73, 81 och 91, 0,075 –0,04
gifta män 20–60

kvinnor

Blomquist och Hansson- LNU 81, gifta kvinnor (0,38, 0,79) (–0,24, –0,03)
Brusewitz (1990) 25–55

Aronsson och Palme (1998) LNU 81, gifta par 25–55 0,44 –0,12

Flood, Hansen och HINK 1993, 1999, gifta 0,1 –
Wahlberg (2003) par, båda makarna yngre 

än 56 år

Anm.: ew mäter arbetsutbudets egenlöneelasticitet och ey mäter inkomstelasticiteten. I
vissa studier estimeras flera olika varianter av modellen, och siffrorna avser de intervall
inom vilka punktestimaten typiskt ligger.



kvinnor. På motsvarande sätt beräknar Blomquist m. fl. (2001) hur arbets-
utbudet bland män skulle ha påverkats av en övergång från 1980 års till 1991
års skatte- och transfereringssystem och finner att den önskade arbetstiden
skulle öka med ca 2,2 procent i genomsnitt (marginalskattedelen av refor-
men leder till en något större ökning av arbetsutbudet; ca 4 % i genom-
snitt). Vår tolkning av resultaten är att de uppskattade effekterna är ganska
små med tanke på reformernas omfattning.

Andra typer av simuleringar fokuserar på kombinationer av avdrag och
transfereringar. Detta är intressant, bland annat därför att vissa transfere-
ringssystem ger upphov till stora marginaleffekter för framför allt hushåll
med lägre inkomster. Flood, Hansen och Wahlberg (2003) simulerar effek-
terna av ökade avdrag i kombination med reducerade förmånsnivåer i soci-
albidragssystemet och bostadsbidragssystemet. De finner att effekterna på
antalet arbetade timmar är ganska små i genomsnitt, och att de största
effekterna återfinns bland hushåll med låga inkomster.

Varför är de uppmätta effekterna så små?
En tänkbar förklaring är naturligtvis, att människors relativa värdering av
konsumtion och fritid är sådan, att den ger upphov till det mönster som
data pekar på. Andra (mer realistiska) förklaringar har att göra med att de
standardmodeller som används bortser från vissa i sammanhanget viktiga
faktorer, som i sin tur kan förklara varför effekterna är (eller uppfattas som)
små. Vi ska här diskutera två av dessa; (i) sociala normer och (ii) skattepla-
nering.

Forskning kring sociala normer har en lång tradition. Ett exempel till-
lämpat på arbetsutbud är att individen upplever en välfärdsförlust av att
avvika alltför mycket från den genomsnittliga arbetstiden i den referens-
grupp med vilken han/hon jämför sig. På kort sikt är det troligt att normen
är fix, vilket kan tolkas så att de effekter av ekonomiska incitament som data
pekar på är uppskattade givet den specifika norm som finns. Då är det också
naturligt att den uppmätta effekten är relativt sett liten. Å andra sidan, på
längre sikt kommer förändringar av de enskilda individernas beteende att
ha betydelse också för normbildningen. De långsiktiga anpassningar av
arbetsutbudet som följer av, till exempel, en skattereform kan därför vara
mycket större än de kortsiktiga effekterna.E Sett ur detta perspektiv är de
långsiktiga arbetsutbudsanpassningar som följer av en skattereform troli-
gen större än de effekter som diskuterades tidigare.

Förekomsten av skatteplanering kan också förklara varför effekterna av
beskattning på antalet arbetade timmar är ganska små. Detta har studerats
av bland andra Agell och Persson (2000). En viktig fråga i deras studie är,
varför de kraftigt progressiva skattesystem vi hade i Sverige i slutet av 1970-
talet och i början av 1980-talet inte tycks ha givit upphov till en kraftig
reduktion av arbetsutbudet. Den förklaring de diskuterar är möjligheten att
placera delar av förmögenheten i skattefria tillgångar i kombination med
avdragsregler liknande de som gällde före 1991 års skattereform. Detta
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reducerar marginalskatten för de individer som utnyttjar avdragsmöjlighe-
terna, så att den verkliga skatteskalan är mindre progressiv än den formella.
Annorlunda uttryckt kan de individer som utnyttjar möjligheten till skatte-
planering anpassa sin marginalskatt, vilket gör att effekterna av beskattning
på arbetsutbudet blir mindre än vad de annars skulle ha blivit; delar av
anpassningen sker i stället i en annan dimension. Vi återkommer till detta i
ett senare avsnitt. Notera emellertid att även om möjligheten till skattepla-
nering tenderar att minska effekten av skatteprogression på arbetsutbudet,
så kan den ändå ge upphov till en ytterligare snedvridning med åtföljande
välfärdsekonomiska konsekvenser.

Socialförsäkringssystem och arbetsutbud
Socialförsäkringssystemet kan påverka arbetsutbudet på flera olika sätt. För
det första skapar regler kring förmånsberäkning m.m. sina egna incita-
ment. För det andra finansieras systemet via skatter och avgifter, vilka i sig
har betydelse för arbetsutbudet. Vi kommer att koncentrera diskussionen
till sjukförsäkrings- och pensionssystemen.

Sjukförsäkringen
Forskningen kring de ekonomiska incitament som genereras av sjukförsäk-
ringen handlar ofta om arbetsutbudet. Resonemanget kan till exempel föras
på följande sätt. Restriktioner på arbetsmarknadens efterfrågesida innebär
att individen inte alltid kan välja den kombination av lön och arbetstimmar
som passar honom/henne bäst. I den mån detta innebär för mycket arbete
till den givna timlönen har individen incitament att försöka reducera anta-
let arbetade timmar, så att dessa bättre överensstämmer med den önskade
arbetstiden. Sjukförsäkringen möjliggör sådana anpassningar. Om anpass-
ningar av den här typen äger rum begränsas de troligen av ersättningsnivån
och antalet karensdagar. En annan möjlig tolkning (som inte kräver kvanti-
tativa restriktioner på arbetsmarknaden) är att sjukförsäkringen minskar
kostnaden för fritid mätt i termer av förlorad inkomst.

Även om detta ger en stiliserad bild, som varken tar hänsyn till hälso-
aspekter eller regler och normer kring överutnyttjande, så finns ändå visst
empiriskt belägg för tanken att användningen av sjukförsäkringen påverkas
av ekonomiska incitament. Låt oss ge några exempel från relativt ny forsk-
ning. Johansson och Palme (2002) analyserar sjukfrånvaro på basis av mik-
rodata och finner att kostnaden för frånvaro (som bestäms av sjukförsäk-
ringens utformning) har betydelse för sjukfrånvaron: ökad kostnad för
individen leder till lägre frånvaro, vilket i studien exemplifieras med de för-
ändringar av ersättningssystemet som genomfördes år 1991. Henrekson och
Persson (2004) studerar hur antalet sjukdagar respektive antalet tillfällen
för sjukfrånvaro bestäms på basis av tidsseriedata. De finner, i likhet med
tidigare studier, att antalet sjukdagar är negativt korrelerat med arbetslös-
heten. De pekar på två möjliga förklaringar: dels en selektionseffekt som
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innebär att de som ofta är sjuka också är de som först friställs i lågkonjunk-
turer, dels att högre arbetslöshet har en disciplinerande funktion. Studien
behandlar också hur sjukförsäkringens utformning påverkar det genom-
snittliga antalet sjukdagar respektive det genomsnittliga antalet tillfällen
för sjukfrånvaro. Resultaten pekar på att 1987 års reform (förmånligare
ersättningsregler) ledde till ökningar av såväl antalet sjukdagar som antalet
tillfällen för sjukfrånvaro, medan 1991 års reform (sänkt ersättning) hade
motsatt effekt. Givet att 1991 års reform framför allt innebar sänkt ersätt-
ning för de första sjukdagarna, är minskningen av antalet tillfällen för sjuk-
frånvaro speciellt intressant, och författarna pekar här på en ganska stor
effekt; en minskning med ca 23 procent i förhållande till ett genomsnitt på
2,3 tillfällen per år och försäkrad innan reformen implementerades.

Vår slutsats är att ekonomiska incitament spelar roll för sjukfrånvaron
(även om olika kvantitativa effekter är behäftade med stor osäkerhet).
Detta har i sin tur betydelse för hur sjukförsäkringen bör utformas för att
fungera som inkomstgaranti vid sjukdom på ett kostnadseffektivt sätt.

Pensioner
Enligt ekonomisk teori beror individens val mellan att gå i pension eller
fortsätta att arbeta bland annat på ekonomiska incitament relaterade till
pensionssystemet och arbetsmarknaden samt på preferenserna för konsum-
tion och fritid. Pensionsförmögenheten, dvs. nuvärdet av de pensionsför-
måner individen har insamlat, är en viktig förklaringsfaktor i detta sam-
manhang. Normalt sett förväntar man sig att en stor pensionsförmögenhet
ökar efterfrågan på fritid. Detta kan tolkas så, att ju större pensionsförmö-
genhet individen redan har, allt annat givet, desto större är sannolikheten
att individen väljer att gå i pension. Om individen i stället väljer att fortsät-
ta att arbeta ökar pensionsförmögenheten, och ju större denna ökning är,
desto större är också sannolikheten att individen fortsätter att arbeta. Det är
bland annat via den sistnämnda mekanismen (samt via förändrad beskatt-
ning) som reformer i pensionssystemet påverkar de äldres incitament att
arbeta. Resultaten från en nyligen genomförd empirisk studie på svenska
dataR överensstämmer väl med den kvalitativa bild ekonomisk teori ger.
Detta pekar på att ekonomiska faktorer har betydelse för valet av tidpunkt
att gå i pension.

Den svenska pensionsreformen av år 1999 innebar en övergång från ett
förmånsbaserat till ett avgiftsbaserat ’pay-as-you-go-system’, där benäm-
ningen ’pay-as-you-go’ syftar till att fånga att det är dagens yrkesverksam-
ma som också betalar dagens pensioner via beskattning. Till denna föränd-
ring kom också ytterligare en komponent; en (mindre) del av pensionssys-
temet gjordes fonderat. Om vi koncentrerar oss på systemets pay-as-you-
go-del, kan reformen förväntas påverka arbetsutbudet på flera olika sätt. Ett
är att den troligen resulterar i lägre effektiva skattekilarT än vad det för-
månsbestämda ATP-systemet gjorde; helt enkelt därför att det nya systemet
innebär en starkare koppling mellan avgifter och förmåner. Till detta kom-
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mer att det tidigare ATP-systemet troligen skulle krävt ökad beskattning i
framtiden; en effekt som nu motverkas genom att det nya systemet inte
innebär samma finansiella börda på den yrkesverksamma generationen när
befolkningen åldras. Det bidrar också till att motverka de snedvridningar av
framför allt arbetsutbudet som beskattningen annars skulle ha givit upphov
till. En annan typ av effekt följer av att reformen påverkar sambandet mel-
lan arbetsutbud och pensionsförmögenhet. I det tidigare förmånsbestämda
(ATP) systemet baserades förmånsberäkningen på de 15 bästa av maximalt
30 tjänsteår. I det nya avgiftsbestämda systemet bidrar i stället varje år av
arbete till pensionsförmögenheten upp till en övre gräns. En försiktig tolk-
ning är att reformen kan bidra till ökat arbetsutbud, men effekternas stor-
lek är osäkra.

Andra delar av skattebasen
Hittills har vi fokuserat på arbetstid och deltagande i arbetskraften. Vi ska
här studera hur beskattning påverkar hela inkomstskattebasen, dvs.
inkomsten före skatt. Detta breddar analysen: inkomsten före skatt åters-
peglar inte bara arbetstimmar utan också till exempel hur hårt man arbetar,
yrkesval, lönebildning, sparande och skatteplanering, beroende på vilket
inkomstmått som används.

Hur påverkas inkomsten före skatt av höjda respektive sänkta marginal-
skatter? I tabell 4.2 presenterar vi resultat från tre svenska studier tillsam-
mans med en ganska ny amerikansk studie.Y Siffrorna i tabellen visar elasti-
citeten av inkomsten före skatt med avseende på det som i engelskspråkig
litteratur brukar kallas för ’the net of tax rate’, dvs. ett minus den marginel-
la inkomstskattesatsen, och vi kommer att använda begreppet ’efterskatte-
satsen’ i den diskussion som följer. Elasticitetsmåttet visar således hur
många procent inkomsten före skatt förändras, om efterskattesatsen ökar
med en procent. 

Den amerikanska studien av Gruber och Saez (2002) bygger på två olika
inkomstbegrepp; beskattningsbar inkomst och ’broad income’, där det sist-
nämnda är ett brett inkomstbegrepp som utgör summan av en rad olika
inkomster. Gruber och Saez finner att elasticiteten av den beskattningsbara
inkomsten med avseende på efterskattesatsen är ca 0,4 i genomsnitt, vilket
vi uppfattar som en ganska stor effekt; åtminstone i jämförelse med liknan-
de elasticitetsmått i termer av arbetstimmar. Notera också att motsvarande
elasticitet för ’broad income’ endast är 0,07 i genomsnitt, vilket möjligen
indikerar att skatteplanering är en viktig dimension vad gäller beteendean-
passning. Dessutom pekar författarna på att en stor del av den uppmätta
effekten äger rum bland dem som har de högsta inkomsterna.

De tre svenska studier som presenteras utnyttjar 1991 års skattereform
för att identifiera hur marginalskatten påverkar skattebasen. De skiljer sig
dock något åt vad gäller valet av inkomstmått. Ljunge och Ragan (2004)
studerar arbetsinkomstens bestämningsfaktorer (med detta menas här den
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intjänade inkomsten, vilket bland annat innebär att beskattningsbara trans-
fereringar inte ingår). De finner att arbetsinkomstens elasticitet med avse-
ende på efterskattesatsen är ca 0,33 i genomsnitt. Studien betonar också
betydelsen av heterogenitet, och pekar bland annat på skillnader i elastici-
tet mellan olika grupper. Exempelvis finner de att sambandet mellan
inkomsten och efterskattesatsen skiljer sig åt mellan olika inkomstgrupper.
De beräknar också effekten på arbetsinkomsten av 1991 års skattereform,
och deras modell pekar på en ökning på mellan 10 och 15 procent i genom-
snitt. 

Hansson (2004) studerar den beskattningsbara inkomstens bestäm-
ningsfaktorer (och försöker dessutom ta hänsyn till att definitionen av den
beskattningsbara inkomsten ändrades genom reformen). Hon presenterar
resultat från två huvudregressioner och finner att elasticiteten med avseen-
de på efterskattesatsen är 0,43 respektive 0,57; resultat som ligger väl i linje
med de som Gruber och Saez pekar på för den amerikanska ekonomin.
Resultaten pekar också (åtminstone i den ena regressionen) på att elastici-
teten är större för kvinnor än för män, vilket överensstämmer med de resul-
tat för arbetstimmar som presenterades tidigare. Selén (2002) analyserar
också sambandet mellan den beskattningsbara inkomsten och marginal-
skatten; dock på basis av andra data och en något annan åldersgrupp än
Hansson. Selén finner en något lägre genomsnittlig effekt; elasticiteten lig-
ger i intervallet 0,2–0,4.

Flera studier pekar med andra ord på ganska stora effekter av beskatt-
ning, mätt i termer av hur inkomsten före skatt påverkas. Det finns dock
anledning att tolka resultaten med viss försiktighet. För det första är detta
ett ganska nytt forskningsområde, åtminstone tillämpat på svenska data,
och det behövs utan tvekan mer forskning innan vi kan dra starka slutsatser.
För det andra är det teoretiska fundament som dessa studier bygger på gans-
ka svagt; detta liknar ofta den traditionella arbetsutbudsmodellen alltför
mycket för att utgöra ett riktigt intressant alternativ. För det tredje, slutli-
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tabell 4.2. Skattebasens elasticitet med avseende på efterskattesatsen.

studie beskrivning inkomstmått elasticitet

Gruber och Saez Amerikanska data Besk. inkomst 0,40
(2002) 1979–1990 ’Broad income’ 0,07–0,12

Ljunge och Ragan LINDA 1989–1994, Arbetsinkomst 0,33
(2004) åldersgruppen 25–55 år

Hansson (2004) LINDA 1989 och 1992, Besk. inkomst 0,43–0,57
åldersgruppen 25–60 år

Selén (2002) HINK 1989–1992, Besk. inkomst 0,2–0,4
män 25–55 år

Anm.: Elasticiteten i tabellen avser elasticiteten av inkomsten före skatt med avseende på
efterskattesatsen. Resultaten i tabellen är de som författarna själva pekar på såsom huvud-
resultat.



gen, sammanfattar förändringar i inkomsten före skatt en rad olika effekter,
som det är svårt att omedelbart separera från varandra.U

Länderjämförelser
Frågan om hur skatte-, transfererings- och socialförsäkringssystemen på -
verkar arbetsutbudet har oftast analyserats på mikrodata för ett enskilt
land (alternativt möjligen på aggregerade tidsseriedata). På senare tid har
det dock vuxit fram en litteratur, vars syfte är att förklara skillnader i
arbetsutbudsbeteende mellan länder. Det är främst skillnaderna mellan
Europa och USA som diskuteras. Enligt Alesina m. fl. (2005) är arbetstiden
per person i åldersgruppen 15–64 år ca 25 timmar per vecka i USA, medan
motsvarande siffror för europeiska länder ligger mellan ca 17 och 22 (bero-
ende på vilket land som studeras). Arbetstiden per person i Sverige beräk-
nas till ca 19 timmar per vecka. Flera studier pekar på att dessa skillnader i
arbetstid har ökat över tiden: medan amerikaner arbetar ungefär lika
mycket nu som i början av 1970-talet, har arbetstiden i allmänhet reduce-
rats i Europa. Vad beror detta på? Tidigare studier pekar bland annat på
skillnader i ekonomisk politik (främst skattepolitik) och skillnader i arbets-
marknadens funktionssätt.

Betydelsen av skillnader mellan Europa och USA vad gäller ekonomisk
politik har studerats av bland andra Prescott (2004) inom ramen för en
numerisk allmän jämviktsmodell (dvs. en modell där olika delar är kon-
struerade för att återskapa de dataserier som respektive ekonomi har gene-
rerat). Hans resultat innebär att en betydande del av skillnaderna i arbetstid
kan förklaras av skillnader i ekonomisk politik. Studien har dock rönt en del
kritik; bland annat därför att det inte finns några egentliga empiriska belägg
för att beteendeeffekter av ekonomisk politik verkligen är så stora som hans
analys förutsätter (även om sambandet mellan arbetstimmar och beskatt-
ning i den typ av modell han använder inte med nödvändighet behöver
återspegla den mikroevidens som diskuterades tidigare).

En annan studie, Olovsson (2004), är speciellt intressant ur vårt per-
spektiv, eftersom den jämför just Sverige och USA. Olovsson gör en distink-
tion mellan marknadsarbete och tid i hushållsproduktion (dvs. hemarbete)
och pekar på att de två länderna framför allt skiljer sig åt vad gäller fördel-
ningen mellan dessa, medan den totala arbetstiden per person (summan av
tid i marknadsarbete och hushållsproduktion) är ungefär densamma. Hans
resultat innebär att skillnaderna i ekonomisk politik kan förklara skillnaden
i fördelning mellan marknadsarbete och hushållsproduktion ganska väl,
samt att inkomstbeskattningen är speciellt viktig i detta avseende. Resulta-
ten visar också att om vi (felaktigt) bortser från hushållsproduktion, så för-
mår analysen inte förklara skillnader i arbetstid på marknaden. Intuitionen
är följande: genom att bortse från hushållsproduktion bortser vi också från
en viktig dimension i vilken skatter snedvrider beteendet. Beskattning av
inkomster från marknadsarbete påverkar nämligen inte bara valet mellan
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marknadsarbete och fritid, den gör också hushållsproduktion mer attraktiv
på marginalen (se också kapitel 2).

Finns det ekonometriska belägg för att skillnader i ekonomisk politik
kan ha betydelse för skillnaderna i arbetstid? Svaret är ja; det finns resultat
som pekar på negativa korrelationer mellan arbetstiden per person och
marginalbeskattning utifrån länderdata. Alesina m. fl. (2005) diskuterar
samtidigt möjligheten att dessa korrelationer, åtminstone delvis, kan vara
ett resultat av utelämnade variabler. Deras studie fokuserar på institutio-
nella skillnader mellan Europa och USA. Europeiska arbetsmarknader kän-
netecknas ofta av att fackföreningar har eller har haft ett starkt inflytande
över lönebildningen och en stark roll i det ekonomiska systemet, medan
motsvarande inflytande för fackföreningar inte finns i USA. En intressant
fråga är om detta har betydelse för korrelationen mellan arbetstid och mar-
ginalbeskattning. Alesina m. fl. använder paneldata för OECD under perio-
den 1960– 1995. Om de bortser från skillnader mellan länder vad gäller
arbetsmarknadens funktionssätt, finner de att marginalskatten har en sig-
nifikant negativ effekt på arbetstiden, vilket innebär att skillnader i
beskattning skulle kunna förklara åtminstone en del av skillnaden i arbets-
tid. Detta resultat håller dock inte när författarna adderar ett mått på fack-
föreningsgraden (dvs. andelen av arbetskraften som är fackföreningsmed-
lemmar) till de förklarande variablerna. Resultaten pekar då i stället på att
fackföreningsgraden har en signifikant negativ effekt, medan effekten av
marginalskatten inte längre är signifikant. Tolkningen är att det är skillna-
der i arbetsmarknadens funktionssätt snarare än skillnader i skattepolitik
som förklarar de observerade skillnaderna i arbetstid. En tänkbar meka-
nism bakom resultatet, att fackföreningsgraden bidrar till lägre arbetstid, är
att minskad arbetstid per medlem kan öka antalet sysselsatta medlemmar.
I en ekonomi där fackföreningar spelar en viktig roll på arbetsmarknaden
har de naturligtvis större möjlighet att påverka arbetstiden – antingen som
påtryckargrupp eller i direkta förhandlingar – än i ekonomier där de inte
har en lika stark ställning.

Vi vill inte dra allt för omfattande slutsatser av detta. En uppenbar
anledning är att empiriska modeller som bygger på länderdata ofta saknar
den detaljerade beskrivning av sambanden mellan skatter (eller transfere-
ringar) och beteende, som ofta återfinns i mer mikroorienterade modeller.
Det kan till och med vara svårt att särskilja effekterna av en potentiell för-
klaringsfaktor från en annan, därför att de samvarierar över tiden. Det mest
troliga är att både skattesystemet och institutionella karakteristika har
betydelse för skillnaderna i arbetstid. Det återstår för framtida forskning att
mer ingående försöka förklara skillnader i arbetstid mellan länder och då
också försöka särskilja effekter av ekonomisk politik från effekter av institu-
tionella karakteristika.
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Slutsatser
Sveriges omfattande socialförsäkrings- och transfereringssystem ger dess
invånare ett betydande socialt skyddsnät, men kräver samtidigt höga skat-
ter. Dessutom skapar socialförsäkringssystemen sina egna incitaments-
strukturer, beroende på hur förmånerna bestäms. Historiskt sett kan syste-
men ha varit robusta mot överutnyttjande; trots detta finns i dag empiriska
belägg för att sådant förekommer och kanske till och med blir allt vanligare.

Höga marginalskatter skapar incitament som i normalfallet verkar för
mindre marknadsarbete. Marginalskatterna reducerades genom 1991 års
skattereform men är fortfarande höga i ett internationellt perspektiv.
Forskningen kring arbetsutbudets bestämningsfaktorer pekar dock på rela-
tivt små effekter i termer av arbetstimmar och ger också ett antal möjliga
förklaringar till varför så är fallet. Till detta kommer emellertid ny empirisk
evidens, som pekar på att höga marginalskatter kan ha stor betydelse för
andra val, vilka i sin tur påverkar inkomsten före skatt.

Svenskar förvärvsarbetar mindre än exempelvis amerikaner. De in -
komstgarantier som följer av socialförsäkringssystemen, liksom de höga
marginalskatterna, utgör troligen delar av förklaringen, även om det inte
råder enighet om deras relativa betydelse. I den allmänna debatten framförs
ibland argument för behovet av skattesänkningar med åtföljande reduktio-
ner av utgiftsprogrammen. Därigenom förbiser man dock en viktig fråga;
nämligen hur socialförsäkringssystemet bör vara utformat. Ett i detta avse-
ende mer fruktbart angreppssätt är att fråga huruvida socialförsäkringarna
uppfyller sina mål, och om de gör detta till lägsta möjliga kostnad.

Skattereformen 1991 och pensionsreformen 1999 ökade incitamenten
för marknadsarbete. Dessa reformer avser politiskt känsliga frågor och visar
Sveriges förmåga att hitta lösningar på komplicerade policyproblem. En av
de stora utmaningarna för den svenska välfärdsstaten är att hålla tillräckligt
många människor sysselsatta tillräckligt många timmar för att finansiera sys-
temets utgifter. För att bevara det sociala skyddsnätet kan beslutsfattarna
också komma att behöva lägga mer resurser på att rikta förmånerna så att de
kommer rätt användare till del och dessutom öka systemets självrisk något.

Noter
— Författarna vill tacka Tomas Sjögren, Birgitta Swedenborg och Magnus Wikström för

värdefulla synpunkter.
1. Aronsson och Walker (1997).
2. Se till exempel Blundell och MaCurdy (1999) för en översikt av modeller, metoder

och resultat.
3. För en mer utförlig diskussion kring sociala normer, se till exempel Lindbeck (1995).
4. Palme och Svensson (2004).
5. Se också till exempel Lindbeck och Persson (2003) för diskussioner kring detta.
6. En utförligare diskussion kring modeller och tolkningar återfinns i den längre versio-

nen av uppsatsen, Aronsson och Walker (2005). I flera av de studier kring skatteba-
sens bestämningsfaktorer som här diskuteras används en arbetsutbudsliknande
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modell (en så kallad ’income supply function’), och de elasticiteter som presenteras
tolkas som kompenserade elasticiteter. Detta har dock mindre betydelse här, eftersom
den inkomsteffekt som bestämmer skillnaden mellan en icke-kompenserad och kom-
penserad elasticitet ofta har funnits vara ganska liten.

7. I den längre versionen av uppsatsen, Aronsson och Walker (2005), diskuterar vi också
hur beskattning påverkar sparandet, samt sambandet mellan löner före skatt och skat-
teprogression i ekonomier där fackföreningar har ett starkt inflytande över lönebild-
ningen. Se också den relaterade litteraturen om optimal skatteprogression; till exem-
pel Aronsson och Sjögren (2004).
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Hjälpte arbetsmarknadspolitiken 
Sverige ur 90-talskrisen?

Anders Forslund och Alan Krueger

I början av 1990-talet drabbades den svenska arbetsmarknaden av den vär-
sta krisen sedan 1930-talet. Mellan mitten av 1940-talet och 90-talskrisen
pendlade den svenska arbetslösheten mellan drygt en och knappt fyra pro-
cent (se figur 5.1). Många europeiska länder kunde, till skillnad från USA,
uppvisa låga arbetslöshetstal under 1950- och 1960-talen. I samband med
den första oljekrisen 1973–74 blev arbetslösheten märkbart högre i många
västeuropeiska länder och gick endast i liten utsträckning ner under andra
halvan av 1970-talet. I samband med den andra oljekrisen 1978–79 gick
arbetslösheten upp ytterligare i de flesta västeuropeiska länderna och för-
blev på en hög nivå under hela 1980-talet. Den svenska utvecklingen under
samma årtionden framstod därför som både anmärkningsvärd och avunds-
värd, och reste frågan om vad i den svenska ekonomin och ekonomiska poli-
tiken som kunde förklara varför den svenska arbetslösheten inte följde
samma mönster som de flesta andra västeuropeiska länder. En faktor som
ofta nämndes var den svenska aktiva arbetsmarknadspolitiken.Q

Även USA undgick den bestående höga arbetslöshet som hemsökte de
västeuropeiska länderna. Förvisso steg arbetslösheten märkbart ungefär
samtidigt som i Västeuropa, men den gick å andra sidan snabbt ner när kon-
junkturen vände till det bättre. Arbetslösheten i USA har även varit lägre än

5

95

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

p
r

o
c

e
n

t

figur 5.1. Arbetslösheten i Sverige 1911–2004.
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den svenska under de flesta åren sedan 1990-talets början, enligt OECD:s
standardiserade mått på arbetslöshet. En standardförklaring till den relativt
sett bättre utvecklingen i USA var att en flexibel arbetsmarknad med en låg
nivå på de sociala skyddsnäten gav upphov till avsevärt kortare arbetslös-
hetstider än i Västeuropa.

Den kraftigt försämrade situationen på den svenska arbetsmarknaden
hängde inte samman med att ambitionsnivån i arbetsmarknadspolitiken
sänktes på något uppenbart sätt (se figur 5.2). En ambitiös aktiv arbets-
marknadspolitik kunde emellertid inte hindra den svenska arbetslösheten
från att stiga under 90-talskrisen. Detta var heller inte att förvänta sig – den
snabba ökningen av arbetslösheten hängde främst samman med ett kraftigt
ökat inflöde till arbetslösheten som rimligen inte kunde förhindras av
arbetsmarknadspolitiken. 

I vårt bidrag till den förra SNS–NBER-rapportenW ifrågasatte vi också
om arbetsmarknadspolitiken faktiskt kunde ha varit en huvudförklaring till
den tidigare låga svenska arbetslöshetsnivån. Det visade sig att det veten-
skapliga stödet för att arbetsmarknadspolitiken skulle ha spelat en huvud-
roll för att hålla den svenska arbetslösheten nere var påfallande bräckligt. Vi
fann att beredskapsarbete, som var ett av de två viktigaste och mest omfat-
tande programmen fram till 1990-talets början, trängde undan ordinarie
jobb. Nettoeffekten på arbetslösheten var därmed betydligt mindre än
antalet programdeltagare. Vi fann att beläggen från länderjämförelser av
det slag som Layard, Nickell och Jackman (1991) anförde som stöd för att en
ambitiös arbetsmarknadspolitik ledde till en låg arbetslöshet inte var helt
entydiga. Det var också svårt att påvisa att arbetsmarknadsutbildningen,
som är det i särklass dyraste programmet, gav så stora positiva effekter för

96 arbetsmarknaden

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00

a
n

d
e

l

figur 5.2. Arbetslöshet, »total« arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadspolitiska
program 1963–2004 (antal personer i förhållande till arbetskraften). 

Anm.: Total arbetslöshet är summan av den öppna arbetslösheten och programdeltagandet.
Källa: Arbetslösheten och arbetskraften: SCB, arbetskraftsundersökningar; Programdel-
tagande: Ams.

Arbets-
löshet

Programdeltagande

»Total« 
arbetslöshet



de deltagande att det uppvägde de höga kostnaderna. Samtidigt hittade vi
inte några påtagliga tecken på att den svenska arbetsmarknaden plötsligt
hade börjat fungera sämre och att detta skulle förklara den höga arbetslös-
heten under det tidiga 1990-talet.

Det faktum att arbetsmarknadspolitiken inte var tillräcklig för att för-
hindra 90-talskrisen och att den sannolikt inte var en viktig förklaring till
den tidigare låga arbetslösheten betyder inte att den nödvändigtvis var
verkningslös mot 1990-talets arbetslöshetskris.

I det följande ska vi därför undersöka om arbetsmarknadspolitiken
underlättade återhämtningen från det tidiga 1990-talets höga arbetslöshet. 

Den svenska arbetsmarknaden sedan 1990-talets början
I figur 5.2 såg vi att arbetslösheten steg mycket snabbt mellan 1990 och
1993, från drygt 1,5 procent till drygt 8 procent, eller från knappt 3 pro-
cent till drygt 13 procent mätt som den »totala« arbetslösheten, dvs.
inklusive deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Därefter låg arbets-
lösheten kvar på en hög nivå ända tills dess konjunkturen vände under
1990-talets sista år. Nedgången var snabb, men när arbetslösheten åter steg
år 2003 hade den aldrig varit lägre än ungefär 4 procent, dvs. mer än dub-
belt så hög som under typiska högkonjunkturår under decennierna före
1990-talet. Detta skulle kunna tyda på att den svenska arbetsmarknadens
funktionssätt har förändrats till det sämre sedan slutet av 1980-talet.

En vanlig indikator på arbetsmarknadens funktionssätt är s.k. Beverid-
gekurvor, som illustrerar sambandet mellan vakanser och arbetslöshet.
Under vissa villkor kan förskjutningar av Beveridgekurvan tolkas som för-
ändringar i hur effektivt vakanser tillsätts och arbetslösa hittar arbete, dvs.
i matchningseffektiviteten. I vår tidigare analys kunde vi inte finna några
tecken på att den svenska Beveridgekurvan förskjutits utåt under perioden
1978–92. För Sverige fann vi tvärtom en signifikant förskjutning inåt. En
förskjutning utåt skulle ha varit ett tecken på en försämrad matchningsef-
fektivitet. Sådana förskjutningar var typiska för de flesta västeuropeiska
länderna. Vi undersökte också om frånvaron av en förskjutning utåt sam-
manhängde med den offentliga sektorns sysselsättningsexpansion, utan att
finna något starkt stöd för denna hypotes.

När vi undersöker vad som hänt sedan 1992 finner vi att Beveridgekur-
van kan ha förskjutits utåt, både i termer av öppen arbetslöshet (se figur 5.3)
och »total« arbetslöshet.E Det är emellertid inte helt klart att förskjutning-
en utåt i Beveridgekurvan återspeglar en sämre matchningsprocess. Kurvan
kan även förskjutas utåt om inflödet till arbetslöshet ökar, på det sätt som
skedde under 1990-talet (jfr figur 5.5).

Ytterligare ett sätt att undersöka om arbetsmarknadens funktionssätt
förändrats är att skatta en modell som fångar hur arbetslösheten varierade
över tiden före det senaste decenniet och sedan använda denna modell för att
prognostisera arbetslösheten efter det tidiga 1990-talets arbetslöshetsupp-
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gång.R Detta gör vi i figur 5.4, som visar de prognoser vi får genom att skatta
en modell där arbetslösheten ett visst år beror på arbetslösheten under de två
föregående åren. Modellen har skattats på data för åren 1945– 1990 och sedan
använts för att prognostisera utvecklingen från 1993 och framåt.T

Modellen prognostiserar en systematiskt lägre nivå än den faktiska
utvecklingen, men den förutsäger framför allt att arbetslösheten skulle falla
mycket snabbare än vad den faktiskt gjorde. Utifrån denna analys verkar det
som om någonting inträffade som innebar att arbetslösheten blev mer var-
aktig än vad man skulle förvänta sig av de historiska sambanden. 

Det finns en omfattande forskningslitteratur om tänkbara orsaker till att
en hög arbetslöshet också kan bli bestående. En sådan faktor, som har disku-
terats i samband med den fortsatt höga västeuropeiska arbetslösheten, är att
de genomsnittliga arbetslöshetstiderna tenderade att öka hand i hand med den
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högre arbetslösheten. Om arbetslösheten i sig har en skadlig inverkan på de
arbetssökandes möjligheter att få ett arbete, och om denna inverkan ökar med
hur länge personen varit arbetslös, så skulle detta kunna förklara varför hög
arbetslöshet i sig kan ge upphov till varaktigt hög arbetslöshet. (Jfr kapitel 6.)

I figur 5.5 visas hur inflödet till arbetslöshet och arbetslöshetens varak-
tighet har utvecklats sedan mitten av 1970-talet enligt SCB:s arbetskrafts-
undersökningar. Vi ser att de låga arbetslöshetsnivåerna under det sena
1980-talet hängde samman med ett minskande inflöde till arbetslöshet och
att, som tidigare påpekats, den ökade arbetslösheten under det tidiga 1990-
talet sammanföll med att inflödet ökade dramatiskt samtidigt som varak-
tigheten gick upp. Den minskade arbetslösheten under det sena 1990-talet
hängde främst samman med kortare arbetslöshetstider, medan inflödet,
även om det var något lägre än under de värsta krisåren, var fortsatt högt. 

Eftersom många arbetslöshetsperioder avbröts (och avbryts) av delta-
gande i arbetsmarknadspolitiska program säger emellertid den öppna
arbetslöshetens varaktighet inte hela sanningen om hur länge de som blev
arbetslösa i genomsnitt var utan arbete. Detta framgår tydligt av figur 5.6,
som visar den genomsnittliga varaktigheten hos pågående arbetslöshetspe-
rioder och sammanhängande inskrivningsperioder i Ams register, där
perioderna består av både öppen arbetslöshet och deltagande i arbetsmark-
nadspolitiska program. Figuren visar att inskrivningstiderna blev kontinu-
erligt längre under hela 1990-talet och runt år 2000 varade den genomsnitt-
liga perioden ungefär 770 dagar, dvs. ungefär 110 veckor eller drygt två år.Y

Samtidigt var den genomsnittliga arbetslöshetstiden för de öppet arbetslö-
sa bara cirka 100 dagar (15–16 veckor).U

De i genomsnitt långa sammanhängande perioderna av arbetslöshet och
program döljer sålunda en betydande variation. Eftersom de genomsnittliga
arbetslöshetsperioderna för de öppet arbetslösa är mycket kortare, måste
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många perioder sluta redan efter några veckor. Samtidigt måste det finnas ett
antal perioder som är mycket längre än genomsnittet. Detta innebär att det
under 1990-talet uppstod en grupp av personer som i det stora hela saknade
anknytning till den ordinarie arbetsmarknaden. Detta framgår av figur 5.7,
som visar hur inskrivningstiderna var fördelade i stockarna av inskrivna den
31 december 1999 och den 28 februari 2005. Vid bägge tidpunkterna har den
stora majoriteten av inskrivna relativt korta inskrivningstider: mellan 60
och 70 procent av de inskrivna hade varit inskrivna under högst ett år. Men
vi ser också att en väsentlig andel (drygt 14 procent av de inskrivna eller
knappt 62 000 personer 1999 och drygt 7 procent eller drygt 32 000 perso-
ner 2005) var inskrivna minst tre år. När vi jämför de två åren ser vi att
inskrivningsperioderna generellt var kortare 2005 än 1999, men skillnaden
är inte dramatisk. Vi har också beräknat det genomsnittliga antalet program
de inskrivna deltog i, givet att de hade gått in i minst ett program. Här ligger
genomsnittet på mellan 2,5 och 3 program vid bägge tidpunkterna, och
ungefär 10 procent av de inskrivna hade minst 6 programperioder.I

Arbetsmarknadspolitiken och 
arbetslösheten sedan det tidiga 1990-talet
Här undersöker vi hur arbetsmarknadspolitiken kan ha bidragit till utveck-
lingen på den svenska arbetsmarknaden efter det tidiga 1990-talets krisår.
Fokus ligger på att förstå vilken roll arbetsmarknadspolitiken spelade för
uppkomsten av den varaktigt höga arbetslösheten.

Samspelet mellan arbetslöshetsförsäkringen 
och de arbetsmarknadspolitiska programmen
En egenhet i den svenska politiken under 1990-talet var möjligheten att via
deltagande i arbetsmarknadspolitiska program upparbeta rätt till en ny period
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med ersättning från a-kassan. Före 1986 var det, förutom arbete,  bara delta-
gande i »arbetsliknande« program (dvs. väsentligen beredskapsarbete) som
fick räknas fullt ut för att uppfylla arbetsvillkoret. Eftersom den svenska
arbetslöshetsförsäkringen var (och är) ganska generös, kan man förvänta sig
att denna möjlighet att förnya a-kassan både har påverkat effekterna av pro-
gramdeltagandet och de samlade incitamenten att söka jobb som arbetslös.
Det finns numera en hel del belägg för att så var fallet och att systemet medför-
de att många arbetslösa gick fram och tillbaka mellan a-kassa och program.O

Det finns belägg för att långa inskrivningsperioder hos Ams (innehål-
lande både öppen arbetslöshet och program) var vanliga under det tidiga
1990-talet.QP Vidare hade arbetslösa med a-kassa vilkas ersättningsperioder
höll på att ta slut en högre sannolikhet att hamna i ett program än arbets lösa
utan a-kasseersättning.QQ Deltagande i program ökade sannolikheten för
arbetslöshet med a-kasseersättning liksom för framtida programdeltagan-
de.QW Dessa effekter var både icke-triviala till storleken och långvariga.
Exempelvis var sannolikheten att programdeltagare skulle få ersättning
från a-kassa nästan 5 procent högre fram till ungefär tre år efter program-
inträdet. Slutligen påverkades både anställningars varaktighet och hur
länge man deltog i program av förändringar i reglerna för behörighet till
ersättning från a-kassa.QE

Vidare var programeffekten ovanligt dålig för dem som gick in i pro-
gram ungefär när en a-kasseperiod var på väg att ta slut.QR Detta är förenligt
med att arbetslösa ofta gick in i program för att förnya rätten till a-kasseer-
sättning.QT I länder där man inte kan gå mellan öppen arbetslöshet och pro-
gram kan man i stället observera att en kortare ersättningsperiod medför
kortare arbetslöshetsperioder.QY
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Det finns sålunda belägg både för att arbetsmarknadspolitiken medför-
de långa inskrivningsperioder, och att möjligheterna att använda program-
deltagande för att upparbeta rätt till en ny ersättningsperiod från a-kassan
hade en negativ inverkan på effekterna av att delta i program.

Vad säger forskningen om arbetsmarknadspolitikens effekter?
Utvärderingar av arbetsmarknadspolitik kan delas in i mikro- och makro-
studier. Mikrostudierna avser programeffekter för deltagarna, medan mak-
rostudierna belyser programmens allmänna jämviktseffekter, dvs. även
effekter för icke-deltagare. Typiska mikrostudier skattar effekter av pro-
gramdeltagande på framtida sysselsättning eller inkomst; makrostudierna
täcker mer disparata områden som undanträngningseffekter, effekter på
matchningseffektivitet eller effekter på arbetslöshet eller löner.

Mikroutvärderingar är beroende av en god datatillgång. I USA har de
blygsamma resurser som lagts ut på arbetsmarknadspolitik åtföljts av ett
ganska stort antal experimentella utvärderingar. I Sverige har vi enbart haft
ett experiment som genomförts i utvärderingssyfte (1974).QU Svenska utvär-
deringar har i stället fått lita till registerdata. Utbudet av registerdata har
emellertid ökat mycket snabbt sedan början av 1990-talet, när Ams skapade
en händelsedatabas med information om alla som registrerat sig som
arbetssökande vid någon förmedling sedan augusti 1991. Senare har dessa
data matchats med information från andra register vid SCB, så att vi i dags-
läget har extremt innehållsrika databaser för utvärderingsändamål. I takt
med den förbättrade datatillgången och med de stora programvolymerna
under 1990-talet har antalet högkvalitativa mikroutvärderingar ökat påtag-
ligt sedan vår ursprungliga studie. Antalet makroutvärderingar har å andra
sidan bara ökat marginellt.

Vi inleder med en genomgång av mikroutvärderingar av olika program.
Därefter ska vi presentera resultat från ett urval av makroutvärderingar.QI

arbetsmarknadsutbildning Huvudintrycket av de utvärderingar som
gjorts är att arbetsmarknadsutbildningen gav klart sämre effekter under
1990-talet än under 1980-talet. Enligt de tillgängliga studierna gav arbets-
marknadsutbildningen under 1990-talet i bästa fall icke-signifikanta resultat,
dvs. i bästa fall ingen effekt alls. Det som har analyserats i dessa studier är hur
flöden till jobb påverkas. Därför kan vi inte jämföra utbildningens kostnader
med dess intäkter på det sätt som vi gjorde i Forslund och Krueger (1997), där
vi fann att avkastningen inte kunde uppväga de höga kostnaderna.

Vi vet inte säkert vad skillnaderna mellan 1980- och 90-tal beror på,
men det finns ett antal möjliga förklaringar. För det första förutsätter san-
nolikt en framgångsrik arbetsmarknadsutbildning att det finns lätt identifi-
erbara »bristyrken« att utbilda för. Detta är mindre sannolikt i en djup låg-
konjunktur (som under 1990-talet) än på en mer »normal« arbetsmarknad
(som under 1980-talet). För det andra var antalet deltagare mycket större
under 1990-talet än under 1980-talet. Likaså var ökningen under det tidiga
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1990-talet remarkabel: antalet deltagare fördubblades under andra halvåret
1991. Stora deltagarantal och snabb tillväxt i antalet deltagare kan ha med-
fört kvalitetsproblem. För det tredje kunde arbetsmarknadsutbildningen
under 1990-talet (till skillnad från under det tidiga 1980-talet) användas för
att förnya rätten till a-kasseersättning. Som redan nämnts finns belägg för
att detta är en förklaring till skillnaden i skattade effekter.

andra mikroutvärderingsresultat Ett antal relativt nya utvärderingsstu-
dierQO har antingen jämfört effekterna av att delta i olika program eller jäm-
fört programdeltagande med jobbsökande som öppet arbetslös.

Något generaliserat säger resultaten att, för det första, ju mer likt ett vanligt
jobb ett program är, desto mer effektivt leder det till ett vanligt jobb. Detta
innebär att de mest effektiva programmen är de där arbetsgivare subventione-
ras för att anställa en arbetslös (vanligtvis långtidsarbetslös) arbetssökande.
Exempel på sådana program är rekryteringsstöd och anställningsstöd. Enligt
denna logik fungerade många av de »lågbudgetprogram« som användes
under 1990-talet betydligt sämre, då de inte i någon större utsträckning
påminde om vanliga jobb. Det mest påtagliga exemplet på detta är ALU, där
regelverket föreskrev att endast uppgifter som annars inte skulle ha utförts
fick utföras av programdeltagarna. För det andra var det endast subventionera-
de anställningar (och möjligen stöd för att starta eget) som ledde till ett arbe-
te snabbare än att söka jobb som öppet arbetslös. Jobbsökande var alltså ett
mer effektivt sätt att hitta ett nytt arbete än programdeltagande.WP

Det andra resultatet kan vid första ögonkastet tyckas märkligt. Vad det
visar är att den tid man använder för att söka jobb tycks vara minst lika väl
använd som den tid man spenderar i de flesta program, där man enligt till-
gängliga undersökningar drar ner på sökaktiviteten.

direkta undanträngningseffekter Direkt undanträngning äger rum om
arbetsgivare ersätter ordinarie anställningar med programdeltagande. I
Forslund och Krueger (1997) skattade vi undanträngningseffekter av be -
redskapsarbete och fann stor undanträngning i byggnads- och anläggnings-
verksamhet, men inga signifikanta effekter i barn-, hälso- och sjukvård.
Sedan dess har ett antal nya studier tillkommit.

I ett flertal enkätstudierWQ har arbetsgivare, programdeltagare eller arbets-
förmedlare tillfrågats om de tror att de arbetsuppgifter som programdeltaga-
re utför skulle ha utförts även i frånvaro av programmet. Resultaten tyder,
nästan utan undantag, på att alla program har undanträngningseffekter och
att dessa är större ju mer programmet påminner om en vanlig anställning. 

Det finns också ett mindre antal ekonometriska studier av undanträng-
ning.WW I de flesta fallen undersöks inte enskilda program i dessa studier.
Resultaten tyder på större undanträngningseffekter än dem man funnit i
enkätstudier – typiskt ligger de skattade effekterna gott och väl över 50
procent, medan man i enkätstudierna endast i något undantagsfall funnit
undanträngningseffekter över 50 procent.WE
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varför fungerar anställningsstöd? Tanken med anställningsstöden är
att de ska underlätta övergången till ordinarie jobb för långtidsarbetslösa.
Det är mindre sannolikt att en långtidsarbetslös hittar ett arbete än att en
person med kortare arbetslöshet gör det. Detta kan ha flera förklaringar. En
möjlighet är att långtidsarbetslösa av arbetsgivare uppfattas som mer lågpro-
duktiva än andra personer med samma observerade egenskaper. Anställ-
ningsstödet är då en subvention till arbetsgivaren för den risk han tar. Om
den långtidsarbetslöse är lågproduktiv kan detta i sin tur antingen hänga
samman med en permanent lägre produktivitet eller med att arbetslösheten
i sig har en negativ inverkan på personens förmåga att sköta ett jobb. Om det
senare är fallet är anställningsstödet, som innebär en temporär lönesubven-
tion, en rimlig åtgärd – under subventionsperioden kan den anställde åter
förvärva de färdigheter som gått förlorade under arbetslöshetsperioden. Om
den lägre arbetsförmågan i stället är mer permanent, så kan sannolikt en till-
fällig subvention inte lösa problemet.

Vi vet inte med säkerhet om anställningsstödet i första hand fungerar
som en subvention för den risk arbetsgivaren tar genom att anställa en lång-
tidsarbetslös eller som en subvention för den långtidsarbetslöses kompe-
tensuppbyggnad på arbetet. Vad man emellertid ser är att en betydande del
av anställningsstödets positiva effekt härrör från ett stort flöde från pro-
gram till arbete just när subventionen tar slut. Detta tyder på att en bety-
dande del av effekten uppkommer genom att den subventionerade anställ-
ningen övergår i en ordinarie anställning.WR Detta mönster skulle vi inte se
om anställningsstöden i stor utsträckning subventionerade anställningar av
personer med en permanent lägre arbetsförmåga. I den mån en betydande
del av dem som står utanför arbetsmarknaden gör det av detta skäl krävs
antingen löneanpassningar eller mer permanenta subventioner som för-
värvsavdrag eller andra former av skattereduktioner.

arbetsmarknadspolitiken och arbetskraftsdeltagandet Ett viktigt mål
för arbetsmarknadspolitiken under 1990-talet var att hålla arbetskraftsdel-
tagandet uppe: även om programmen inte hade någon omedelbar effekt på
övergången från arbetslöshet till arbete, så hävdades att de kunde motverka
marginalisering och i sista hand förtidspensionering. Det finns ett fåtal stu-
dier av arbetsmarknadspolitikens effekter på arbetskraftsdeltagandet,WT

som alla finner signifikanta positiva effekter. Man bör emellertid hålla i
minnet att om programdeltagandet, åtminstone till viss del, användes för
att upparbeta rätten till ny ersättningsperiod från a-kassan, som vi hävdat
ovan, så är det oklart i vilken utsträckning det ökade arbetskraftsdeltagan-
det faktiskt återspeglade ett ökat effektivt arbetsutbud.

Avslutande kommentarer
Mycket tyder på att den svenska arbetsmarknadens funktionssätt kan ha
ändrats under 1990-talet. Här har vi bland annat dokumenterat att arbets-
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lösheten följde ett annat mönster efter 90-talskrisen än under de fyra före-
gående decennierna. Detta skulle kunna hänga samman med att en del av
dem som förlorade jobben under det tidiga 1990-talet gick utan arbete
under mycket långa perioder och därmed blev mindre anställningsbara.
Detta kan i sin tur ha hängt samman med att man då kunde förnya rätten till
ersättning från a-kassan genom deltagande i olika arbetsmarknadspolitiska
program. Arbetsmarknadspolitiken gjorde det helt enkelt möjligt för män-
niskor att gå arbetslösa under längre perioder. Möjligheten att förnya rätten
till ersättning från a-kassa via programdeltagande tycks också ha haft en
negativ inverkan på programeffekterna. 

De befintliga utvärderingarna av 1990-talets arbetsmarknadspolitiska
program tyder på att den enda åtgärd som snabbare ledde till arbete än att
direkt söka jobb som öppet arbetslös, var subventionerade anställningar,
exempelvis i form av rekryteringsstöd eller anställningsstöd. Samtidigt har
sådana program stora undanträngningseffekter, så att nettoeffekten på den
öppna arbetslösheten är liten.

Sammantaget pekar dessa resultat mot att arbetsmarknadspolitiken
under 1990-talet inte var ändamålsenligt utformad för att bekämpa den
arbetslöshet som uppstått under 1990-talets första år. 

Fanns det något alternativ? Från ett amerikanskt perspektiv skulle det
kanske tyckas naturligt att sänka nivån på de sociala skyddsnäten och på så
sätt förmå de arbetslösa att snabbt hitta och acceptera nya jobb. En sänk-
ning av skyddsnäten till en nivå i närheten av den i USA är dock inte ett rea-
listiskt alternativ i Sverige. Exempelvis var, enligt OECD (2004), ersätt-
ningsnivån för en arbetslös år 2002 betydligt lägre i USA än i Sverige (30
procent av tidigare inkomst i USA jämfört med 77 procent i Sverige) om
man räknar över en lång period (5 år) med arbetslöshet. En förklaring till
den stora skillnaden är att ersättningen från a-kassan i USA är begränsad till
6 månader. Därefter utgår endast socialbidrag.

Det faktum att deltagande i de flesta arbetsmarknadspolitiska program
fungerade sämre än jobbsökande som öppet arbetslös pekar emellertid på
ett alternativ. Om de sociala skyddsnäten ska kunna hållas på en hög nivå
måste de arbetslösa få incitament på andra sätt. Ett sådant sätt är en aktiv
förmedlingsverksamhet. I den internationella litteraturen om effekter av
olika arbetsmarknadspolitiska program finns belägg för att just »job search
assistance« är ett av få exempel på lyckade insatser.WY

I många sammanhang görs en distinktion mellan »aktiv« arbetsmark-
nadspolitik (= arbetsmarknadspolitiska program) och »passiv« arbets-
marknadspolitik (= utbetalande av a-kasseersättning). Denna distinktion
bygger på att de arbetslösa som får ersättning från a-kassa får denna som en
ersättning för att inte arbeta. Detta är en missledande beskrivning. I alla
existerande arbetslöshetsförsäkringar finns regelverk som på olika sätt ska
se till att den arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt
söker jobb. I Sverige är arbetsförmedlingen spindeln i detta nät. Arbetsför-
medlingen ska både hjälpa den arbetslöse att söka jobb och övervaka att den
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som uppbär a-kasseersättning står till arbetsmarknadens förfogande på det
sätt som arbetslöshetsförsäkringens regelverk föreskriver. Förmedlings-
verksamheten bör i detta perspektiv i själva verket ses som ett (potentiellt)
effektivt arbetsmarknadspolitiskt program. Ett alternativ till den arbets-
marknadspolitik som fördes under 1990-talet hade därför varit att använda
en större del av resurserna till förmedlingsverksamhet och en mindre del av
resurserna till andra program.

I augusti 2000 introducerades en ny typ av program i den svenska arbets-
marknadspolitiken – aktivitetsgarantin.WU Programmet riktar sig till dem
som riskerar att bli långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen eller dem vars
a-kasseperiod är på väg att ta slut. Deltagandet ska vara på heltid och delta-
garen får en ersättning motsvarande dagpenningen från a-kassan. Aktivitets-
garantin är ett paraplyprogram inom vilket deltagaren kan söka jobb eller
delta i normala arbetsmarknadspolitiska program. De enda sätten att lämna
garantin är att gå till jobb, reguljär utbildning eller att lämna arbetskraften.

Introduktionen av aktivitetsgarantin var synkroniserad med ett antal
förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. De viktigaste förändringarna var
för det första att programdeltagande inte längre kan användas för att uppar-
beta rätten till en ny period med ersättning från a-kassa – det enda sättet att
göra detta är numera via ett vanligt arbete. För det andra ska den som varit
arbetslös under 14 månader antingen gå in i aktivitetsgarantin eller få högst
en ny period (14 månader) med ersättning från a-kassa. Det senare alterna-
tivet ska tillämpas om förmedlaren bedömer att den arbetslöse har en god
möjlighet att hitta ett arbete. Efter en eventuell andra period med a-kasse-
ersättning ska den arbetslöse gå in i aktivitetsgarantin eller helt förlora rät-
ten till ersättning.

Mot bakgrund av 1990-talets erfarenheter verkar omläggningarna i
arbetsmarknadspolitiken under 2000-talets första år vara steg i rätt rikt ning.
Aktivitetsgarantin innebär ett ökat fokus på åtgärder för att stimulera jobb-
sökande och regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen har undanröjt det
problem som rundgången mellan öppen arbetslöshet och programdeltagan-
de innebar under 1990-talet. Detta innebär naturligtvis inte att vi numera
lever i den bästa av världar. Arbetslösheten är fortsatt hög, och många pro-
blem med de (potentiellt) lågavlönades sysselsättning återstår att lösa. Dess -
utom har 1990-talet överlämnat ett arv av långtidsarbetslösa som under en
lång tid endast har haft sporadiska kontakter med den ordinarie arbetsmark-
naden. Som vår diskussion om lönesubventioner antyder kan sannolikt en
traditionell arbetsmarknadspolitik inte lösa alla dessa problem. 

Noter
1. Se t.ex. Layard, Nickell och Jackman (1991).
2. Forslund och Krueger (1997).
3. Synintrycket från figur 5.3 bekräftas också av en mer formell analys där vi med statis-

tiska metoder testar om Beveridgekurvan skiftat.
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4. I Forslund och Krueger (1997) skattade vi en sådan modell på regional nivå under
perioden 1978–92.

5. Vi har valt att skatta modellen för denna period för att arbetslösheten ser ut att följa
en stabil process (se figur 5.1). I prognosen antar vi att arbetslösheten utvecklas som
den faktiskt gjorde mellan 1990 och 1993. Därefter är alla värden rena prognoser,
som i sin tur är baserade på vad modellen har prognostiserat upp till två åt bakåt i
tiden.

6. En del av uppgången under de första åren är en statistisk artefakt som beror på att
Ams register finns tillgängligt från augusti 1991, och att starttidpunkter före denna
månad endast är kända ibland.

7. Den högsta registrerade varaktigheten inföll runt 1995 och var ca 19 veckor.
8. Knappt 10 procent 1999 och drygt 12 procent 2005.
9. Detta såg vi exempelvis när vi redovisade arbetslöshetstider och inskrivningstider på

s. 99–100.
10. Ackum Agell, Björklund och Harkman (1995).
11. Carling m.fl. (1996).
12. Sianesi (2004).
13. Hägglund (2000).
14. Sianesi (2004).
15. Regnér (1997) och Harkman (2002).
16. Moffitt (1985), Meyer (1990) samt Katz och Meyer (1990) för USA; Ham och Rea

(1987) för Kanada; Dormont m.fl. (2001) för Frankrike samt Ahn och Garcia-Perez
(1999) och Jenkins och Garcia-Serrano (2000) för Spanien.

17. Ams har nyligen genomfört ett antal experiment, men ännu har inga utvärderingar
baserade på dessa publicerats.

18. För en utförlig genomgång av utvärderingar av svensk arbetsmarknadspolitik, se
Calm fors, Forslund och Hemström (2004).

19. Exempelvis Sianesi, (2001, 2004) och Carling och Richardson (2004).
20. Se Sianesi (2001); Carling och Richardson (2004) och Forslund, Johansson och Lind -

qvist (2004).
21. Se Calmfors, Forslund och Hemström (2004) för en översikt.
22. Se exempelvis Dahlberg och Forslund (2005) och referenserna där.
23. Dahlberg och Forslund (2005) finner exempelvis att program som i vid mening kan

kallas subventionerad sysselsättning har en undanträngningseffekt på ca 65 pro-
cent.

24. Forslund, Johansson och Lindqvist (2004)
25. Wadensjö (1993); Johansson och Markowski (1995); Johansson (2001) samt Dahl -

berg och Forslund (2005).
26. Se exempelvis översikten i Martin och Grubb (2001).
27. För en utförlig beskrivning av aktivitetsgarantin, se Forslund, Fröberg och Lindqvist

(2004).
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Hur Sveriges arbetslöshet 
blev mer lik Europas

Lars Ljungqvist och Thomas J. Sargent

Lindbeck-kommissionen konstaterade att Sverige fram till 1990 inte haft
något allvarligt problem med långtidsarbetslöshet.Q Samtidigt framhöll den
att det fanns en uppenbar risk att de höga svenska arbetslöshetstalen under
krisåren i början av 1990-talet skulle kunna bli bestående på samma sätt
som skett i flertalet andra europeiska länder, med betydande grupper lång-
tidsarbetslösa.

I vår analys i den förra SNS–NBER-rapporten presenterade vi en
modell som förklarade hur den svenska politiken kunde innebära en myck-
et låg arbetslöshet fram till 1990 men hur samma politik skulle kunna leda
till en varaktigt mycket hög arbetslöshet, om ekonomin utsattes för en sys-
selsättningschock som den som inträffade i början av 1990-talet.W När vi nu
ser på utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden finner vi att Sverige
faktiskt har kommit att bli mer likt övriga Europa, som Lindbeck-kommis-
sionen befarade. Här beskriver vi en vidareutveckling av vår tidigare analys
och försöker förklara sysselsättningsutvecklingen i Europa och Sverige
under hela efterkrigstiden.

Flera stora europeiska länder har upplevt 25 år av hög arbetslöshet. På
1950- och 1960-talen var det annorlunda, då var arbetslösheten i Europa
betydligt lägre än vad den var i USA. Detta faktum har förbryllat ekonomis-
ka bedömare, eftersom Europa hela tiden har haft generösare välfärdssys-
tem än USA. »Hur kommer det sig att ett socialt system som verkade fun-
gera oerhört väl på 1960-talet fungerar allt sämre därefter?« Frågan ställdes
av Krugman (1987), som menade att välfärdsstaten inte kunde vara orsaken
till utbrottet av hög europeisk arbetslöshet sedan slutet av 1970-talet:
»Även om en del detaljer kan diskuteras så kan man inte påstå att Europas
välfärdsstater var mycket mer omfattande eller inkräktande på 1970-talet
än på 1960-talet, och det finns absolut inget stöd för att det var fler mark-
nadsingrepp på 1980-talet än på 1970-talet.«

Det är alltså viktigt att kunna förklara både perioden med låg och perio-
den med hög europeisk arbetslöshet. Vi har tagit fram en teori som gör det.E

Den bygger på skillnader i trygghetssystem mellan Europa och USA i kom-
bination med den ökade ekonomiska turbulensen under de senaste decen-
nierna. Teorin betonar de större inskränkningarna i företagens rätt att
avskeda (anställningstrygghet) och den mer generösa arbetslöshetsförsäk-
ringen i Europa jämfört med USA såsom två viktiga institutionella skillna-
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der under hela efterkrigstiden. Inskränkningar i företagens rätt att avskeda
minskade rörligheten på arbetsmarknaden och skapade därmed en lägre
friktionsarbetslöshet i de europeiska välfärdsstaterna under 1950- och
1960-talen. Denna arbetsmarknadsinstitution kunde dock inte förhindra
uppkomsten av hög europeisk långtidsarbetslöshet sedan slutet av 1970-
talet. Orsaken till den höga långtidsarbetslösheten var en ökande ekono-
misk turbulens i kombination med en generös arbetslöshetsförsäkring, som
tenderade att förlänga arbetslöshetstiderna i Europa. 

Med ökad ekonomisk turbulens menar vi här förändringar i den ekono-
miska miljön som gör att enskilda arbetstagare löper större risk att utsättas
för negativa arbetsmarknadschocker som minskar det ekonomiska värdet
på deras kompetens eller på annat sätt försämrar deras arbetsmarknadsvill-
kor. Möjliga drivkrafter bakom den större turbulensen är den teknologiska
utvecklingen på kommunikations- och IT-området samt den ökande kon-
kurrensen som globaliseringen medför.

I det följande beskriver vi den europeiska utvecklingen och vår ekono-
miska modell för att sedan diskutera hur väl teorin förklarar den svenska
arbetslösheten samt teorins implikationer för föreslagna åtgärder mot
arbetslösheten. En central slutsats är att utbytet av reguljärt arbete måste
öka jämfört med att vara arbetslös för de individer som har råkat ut för en
ofördelaktig arbetsmarknadsutveckling.

Arbetsmarknadsutfall i Europa och USA 1950–2005
Arbetslöshet och arbetsmarknadsinstitutioner
Ett antal allmänna observationer har framkommit i forskningen kring arbets-
marknadsutvecklingen i Europa jämfört med i USA. Beträffande arbetslöshet
och arbetsmarknadsinstitutioner kan följande skillnader noteras.

a. Arbetslösheten var betydligt lägre i Europa än i USA under 1950- och
1960-talen därför att inflödet till arbetslöshet var så mycket lägre i Euro-
pa än i USA.

b. Sedan slutet av 1970-talet har Europa haft bestående högre arbetslöshet
än USA.

c. I både Europa och USA har inflödet till arbetslöshet varit relativt oför-
ändrat under hela efterkrigstiden, dvs. inflödet till arbetslöshet har varit
fortsatt lägre i Europa än i USA.

d. Under 1950- och 1960-talen var de genomsnittliga arbetslöshetstiderna
korta i både Europa och USA. De steg sedan kraftigt i Europa efter 1970-
talet, men förblev korta i USA.

e. Från att ha varit en försumbar andel på 1950- och 1960-talen så utgör de
långtidsarbetslösa (med arbetslöshetstider längre än 12 månader) unge-
fär hälften av alla arbetslösa i Europa sedan 1980-talet. Sannolikheten
för en individ att finna arbete i Europa minskar kraftigt med arbetslös-
hetsperiodens längd.
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f. Arbetslöshetsförsäkring och andra sociala skyddsnät har under efter-
krigstiden varit mer generösa i Europa än i USA.

g. Företagens rätt att avskeda har varit mer begränsad i Europa än i USA
under hela efterkrigstiden. Myers (1964) beskrev tidigt att de europeis-
ka företagen var mindre benägna att avskeda och detta berodde enligt
honom på lagstiftningen, arbetsmarknadsavtalen och folkopinionen i
Europa.

Ökande turbulens
Nobelpristagaren James Heckman (2003) summerade sin syn på hur den
ekonomiska miljön har förändrats med att hänvisa till »allt fler empiriska
observationer som pekar på att världsekonomin är mer fluktuerande och
mindre förutsägbar i dag än för 30 år sedan … [det finns] mera fluktuatio-
ner och mindre förutsägbarhet i det ekonomiska livet …«

Heckmans syn grundar sig bland annat på den omfattande arbetsmark-
nadslitteraturen i USA, som dokumenterar större variationer i enskilda
individers arbetsinkomster under 1980- och 1990-talen jämfört med 1970-
talet.R Andra studier dokumenterar hur avskedade arbetare som avskiljs
från långvariga karriärer tycks lida betydande förluster av humankapital då
deras framtida arbetsinkomster faller kraftigt.T För de sistnämnda studier-
na har data endast insamlats från 1980-talet och framåt så man kan inte
uttala sig om eventuella förändringar jämfört med tidigare. Men det faktum
att denna frågeställning uppmärksammades av massmedierna och forskar-
na först på 1980-talet tyder kanske på att även dessa problem har blivit stör-
re jämfört med tidigare decennier.

Europeiska studier på området är färre till antalet, men ett visst mönster
kan börja urskiljas.Y Inkomstförlusterna är mindre för avskedade arbetare i
Europa, men även sannolikheten att de ska finna arbete är lägre, jämfört
med arbetare i USA. Vår teori förklarar dessa utfall.

Modellanalys
Översikt av antaganden
För att förklara den beskrivna utvecklingen konstruerar vi en ekonomisk
modell. Vår modell är, som alla modeller, stiliserad, men den fångar viktiga
mekanismer i det ekonomiska systemet. Modellen är baserad på McCalls
(1970) sökteori med en explicit mikroekonomisk miljö där individer söker
arbeten, är anställda, säger upp sig, blir avskedade och går i pension. När
modellen simuleras med ett stort antal individer kan vi studera makroeko-
nomiska utfall. En framgångsrik teori för oss är en modell som kan reprodu-
cera den beskrivna verkligheten och därmed hjälpa oss att förstå händelse-
förloppen och de bakomliggande drivkrafterna.

Ett sätt att förstå modellens antaganden är att föreställa sig hur det skul-
le vara att leva i modellens ekonomi.U Vid en given tidpunkt är du antingen
arbetslös eller anställd. Om du är arbetslös och önskar ett arbete så har du
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två beslut att fatta. Det första beslutet gäller med vilken intensitet som du
ska söka efter ett arbete. Ju högre sökintensitet du väljer desto större sanno-
likhet att du får ett arbetserbjudande, men också desto större ansträngning
från din sida (dvs. högre sökintensitet minskar din fritid). Det andra beslu-
tet gäller vad du anser vara acceptabla arbetserbjudanden. I sökmodellen är
ett arbetserbjudande lika med ett löneerbjudande, som du drar slumpmäs-
sigt från en exogent given fördelning av löner. Denna abstraktion är ämnad
att fånga de friktioner som finns i verkliga livet, där individer med ofull-
ständig information måste söka efter ett bra arbete. Med ett erbjudande i
handen måste du avgöra om det ska accepteras eller om du föredrar att fort-
sätta ditt sökande efter ett ännu bättre arbete. I modellen beskrivs din opti-
mala beslutsstrategi av en »reservationslön«, vilket innebär att du endast
accepterar löneerbjudanden som överstiger denna reservationslön.

Om du accepterar ett löneerbjudande så blir din arbetsinkomst lika med
produkten av lönen och ditt humankapital. Medan lönen beskriver hur bra
din nuvarande anställning är jämfört med andra alternativ i ekonomin, så är
humankapitalet lika med din kompetens, som du kan behålla oavsett var du
arbetar. Ditt humankapital antas öka under tiden som du arbetar, vilket
representerar kompetensuppbyggnad i arbetslivet. Förutom att ökat hu -
mankapital höjer din inkomst så kan även själva lönen slumpmässigt föränd-
ras under anställningens gång. Det senare antagandet ska fånga faktorer som
kan få din nuvarande anställning att te sig mer eller mindre attraktiv jämfört
med andra möjligheter i ekonomin, vilket inte bara beror på dina egna insat-
ser på arbetsplatsen utan även på ditt företags lönsamhet. En negativ löne-
chock i modellen kan därför leda till »uppsägningar« där företaget antingen
säger upp dig eller du frivilligt lämnar anställningen för att söka ett nytt arbe-
te där ditt humankapital kan komma till bättre användning.

I modellen kan din anställning även sluta med ett »avskedande«. I
motsats till ovan nämnda uppsägningar som bestäms av företaget eller dig
så sker avskedanden med en exogent antagen sannolikhet, dvs. beror helt
på utifrån kommande chocker. Konsekvenserna för dig av att bli avskedad
beror på huruvida det finns ekonomisk turbulens i ekonomin. Utan turbu-
lens så råder det heller ingen skillnad mellan uppsägningar och avskedan-
den: i båda fallen behåller du ditt humankapital från förra anställningen
när du söker nytt arbete. I tider av ekonomisk turbulens löper du däremot
risken att förlora en del av ditt humankapital vid ett avskedande. Precis
som Heckman (2003) beskrev så innebär alltså turbulens att det finns
»mera fluktuationer och mindre förutsägbarhet i det ekonomiska livet«.
Negativa chocker kan göra att det ekonomiska värdet på din kompetens
plötsligt faller.

Genom att befolka en dator med ett stort antal av de beskrivna indivi-
derna och låta datorns slumpgenerator simulera deras enskilda liv så kan vi
beräkna aggregerade utfall i modellen såsom arbetslöshet, månatliga inflö-
den till arbetslöshet, genomsnittliga arbetslöshetstider och andelen lång-
tidsarbetslösa.
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Numeriska simuleringar
I våra simuleringar av »Europa« och »USA« antas de ekonomiska miljöer-
na som beskrivits ovan vara helt identiska, dvs. med samma teknologier och
preferenser.I Ekonomierna skiljer sig endast åt avseende två arbetsmark-
nadsinstitutioner. I Europa antas de arbetslösa vara berättigade till arbets-
löshetsersättning motsvarande 60 procent av deras senaste arbetsinkomst. I
Europa måste företagen betala en fast »skatt« per uppsägning och avske-
dande, vilken motsvarar 14 veckors produktionsvärde av den genomsnittli-
ge arbetaren. Det senare antagandet är ämnat att representera diverse kost-
nader förknippade med personalminskningar och massavskedanden i Euro-
pa, vilka förutom faktiska utgifter kan inkludera värdet av förlorad produk-
tion vid tvister med fackföreningar. I USA antas ingen av dessa två arbets-
marknadsinstitutioner föreligga, det vill säga varken arbetslöshetsersätt-
ning eller inskränkningar i företagens rätt att avskeda.

Dessa antaganden om arbetsmarknadsinstitutioner i Europa och USA
är en förenklad bild av verkligheten, men överensstämmer med de allmän-
na observationerna f och g ovan. Med dessa antaganden kan vår modell
förklara efterkrigstidens arbetsmarknadsutveckling, som beskrevs med
observationerna a till e ovan. Rent formellt går det till på så sätt att Europa
och USA simuleras under två alternativa antaganden om ekonomisk turbu-
lens: ingen turbulens före 1970-talet (perioden kallas »1960«) och turbu-
lens efter 1970-talet (perioden kallas »1980«). Återigen antas den ekono-
miska miljön, vilken omfattar ekonomisk turbulens, vara densamma i både
Europa och USA. Ekonomierna skiljer sig endast åt avseende arbetsmark-
nadsinstitutionerna, som antas vara oförändrade över tiden. Europa har
alltså en mera generös arbetslöshetsförsäkring och större inskränkningar i
företagens rätt att avskeda, både 1960 och 1980.

Tabell 6.1 beskriver några aggregerade ekonomiska utfall från våra
simuleringar av Europa och USA under perioden 1960 respektive 1980. Om
vi börjar med perioden 1960, då det inte fanns någon ekonomisk turbulens,
ser vi hur modellen kan förklara en betydligt lägre arbetslöshet i Europa (3,8
procent) jämfört med USA (5,7 procent). Liksom i verkligheten så beror
inte denna skillnad på olika genomsnittliga arbetslöshetstider utan orsaken
är det lägre månatliga inflödet till arbetslöshet i Europa (2,1 procent) jäm-
fört med USA (3,4 procent).O Modellen förklarar de skilda utfallen med att
det är mer kostsamt för europeiska företag att avskeda, vilket minskar rör-
ligheten på den europeiska arbetsmarknaden och avspeglas i det lägre inflö-
det till arbetslöshet i Europa. Den resulterande lägre friktionsarbetslöshe-
ten i Europa sker dock till priset av en mindre effektiv allokering av arbets-
kraften, vilket förklarar modellens lägre produktivitetsindex för arbetarna i
Europa jämfört med USA.QP

Enligt tabell 6.1 kan simuleringarna med ekonomisk turbulens 1980
också återskapa arbetsmarknadsutvecklingen under de senaste decennier-
na. Modellens arbetslöshet har nu ökat kraftigt i Europa (8,8 procent)
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medan den är nästan oförändrad i USA (5,1 procent). Inflödena till arbets-
löshet är tämligen konstanta över tiden, men den genomsnittliga arbetslös-
hetstiden ökar dramatiskt i Europa där det nu finns en stor grupp långtids-
arbetslösa. I modellens Europa 1980 har mer än hälften av de arbetslösa
varit utan arbete längre än 12 månader. Eftersom arbetsmarknadsinstitu-
tionerna antas vara oförändrade över tiden, så är det den ökade ekonomiska
turbulensen som förklarar utvecklingen i modellen.

För att förstå hur ökad turbulens orsakar hög arbetslöshet i Europa men
inte i USA, har vi följande exempel: anta att du som individ i modellen just
har blivit avskedad och då råkat förlora en betydande del av ditt humanka-
pital. I Europa får du arbetslöshetsersättning lika med 60 procent av din för-
lorade arbetsinkomst, men den procentuella ersättningsnivån är nu faktiskt
högre med hänsyn till dina försämrade arbetsmarknadsprospekt. Ditt mins-
kade humankapital innebär att varje löneerbjudande motsvarar en lägre
arbetsinkomst för dig. I modellen försöker du kompensera dig för det lägre
humankapitalet genom att söka efter en bättre anställning och lön. Sådana
arbeten är dock svåra att finna. Dessa omständigheter gör att du finner det
allt mindre meningsfullt att söka efter arbete. De beskrivna incitamentsef-
fekterna förstärks om du är äldre. Varför ska du acceptera ett arbete med
relativt låg arbetsinkomst då du knappast har tid att förbättra dina anställ-
ningsvillkor genom att bygga upp kompetens innan du snart ska gå i pen-
sion? I USA finns inga av dessa incitamentseffekter då avsaknaden av socia-
la skyddsnät tvingar individerna att återgå till reguljär sysselsättning, även
om det innebär en lägre arbetsinkomst.
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tabell 6.1. Simuleringar av modellen. 

Ingen turbulens (»1960«) Turbulens (»1980«)
»Europa« »USA« »Europa« »USA«

Arbetslöshet 3,8 % 5,7 % 8,8 % 5,1 %

Månatligt inflöde till arbetslöshet* 2,1 % 3,4 % 2,0 % 3,3 %

Genomsnittlig arbetslöshetstid, veckor** 7,7 7,1 19,3 6,6

Andel långtidsarbetslösa (längre än 0,1 % 0,0 % 54,1 % 0,0 %
12 månader) av samtliga arbetslösa

Produktivitetsindex (USA = 100) 95,9 100,0 96,5 100,0

Anm.: * Månatligt inflöde till arbetslöshet är uttryckt som procent av alla anställda.
** Genomsnittlig arbetslöshetstid har beräknats genom att dividera arbetslösheten med
inflödet, när båda måtten är uttryckta som procent av arbetskraften, dvs. beräkningen
avser den genomsnittliga arbetslöshetstiden som väntar dem som blir arbetslösa under en
viss period varav endast en liten andel blir långtidsarbetslösa. De långtidsarbetslösa är
däremot överrepresenterade i stocken av arbetslösa, vilket innebär att den genomsnittligt
förflutna arbetslöshetstiden för stocken av arbetslösa kan vara betydligt längre (särskilt i
Europa 1980 när de långtidsarbetslösa utgör cirka hälften av stocken av arbetslösa). 



Den svenska utvecklingen sedan 1990
Som nämndes inledningsvis varnade Lindbeck-kommissionen för risken att
Sverige skulle drabbas av långtidsarbetslöshet i den nya situation som upp-
stod i början av 1990-talet. Mot bakgrund av vår teori var dessa farhågor
välgrundade då förutsättningarna för långtidsarbetslöshet torde föreligga i
Sverige. För det första är Sveriges arbetslöshetsförsäkring och sociala
skyddsnät generösa liksom i andra europeiska länder. För det andra borde
även Sverige ha påverkats av den föränderliga ekonomiska miljön med dess
ökande turbulens. Så hur har den svenska arbetslösheten utvecklats i den
nya ekonomin?

Två perspektiv på den svenska arbetslösheten …
Den nedre heldragna kurvan i figur 6.1 beskriver officiell statistik för den
öppna svenska arbetslösheten exklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder
under perioden 1963–2004. Bilden visar den mycket låga svenska arbetslös-
heten fram till den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Under kris -
åren stiger arbetslösheten kraftigt för att mot slutet av 1990-talet sjunka
tillbaka till en lägre nivå, men dock inte lika låg som före 1990.

Den nedre streckade kurvan i figur 6.1 visar total arbetslöshet där både
öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder ingår. Skillnaden
mellan denna kurva och den nedre heldragna är tämligen konstant med
vanligen mindre än 2 procent av arbetskraften i arbetsmarknadsåtgärder.
Undantaget är 1990-talet då den ekonomiska krisen medförde en kraftig
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figur 6.1. Alternativa mått på svensk arbetslöshet.

Anm.: Den nedre heldragna kurvan är den officiella, öppna arbetslösheten medan den
nedre streckade kurvan även inkluderar personer i arbetsmarknadsåtgärder. Den övre
heldragna kurvan är en justering av det sistnämnda måttet, som nu också inkluderar för-
tidspensionärer utöver den andel som de utgjorde 1963 (vilken var 3,5 procent). Den övre
streckade kurvan gör motsvarande justering för långtidssjukskrivna (längre än 12 måna-
der) från 1974 och framåt, dvs. kurvan inkluderar nu också långtidssjukskrivna utöver den
andel som de utgjorde 1974 (vilken var 0,5 procent).



uppgång i antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder, men sedan dess har
deltagandet återvänt till nivåer jämförbara med före 1990.

Edling (2005) ger en annorlunda bild av det svenska arbetsmarknadslä-
get när han försöker besvara frågan om det kan finnas grupper av dolt arbets-
lösa med andra ersättningsformer än a-kassa. På basis av ett positivt sam-
band mellan antalet arbetslösa och förtidspensionärer på regional nivå, drar
Edling slutsatsen att förtidspension till stor del är en arbetsmarknadspolitisk
ersättning. Sambandet är starkast i åldersgruppen 60–64 år, men också grup-
pen 55–59 år uppvisar ett starkt samband. Edling argumenterar även för att
inslag av dold arbetslöshet tycks finnas i gruppen långtidssjukskrivna (med
sjukskrivningar längre än ett år). 

För att återge Edlings tes med ett tidsperspektiv, gör vi följande beräk-
ningar. Om man summerar alla anställda, arbetslösa inklusive personer i
arbetsmarknadsåtgärder och förtidspensionärer för året 1963, finner man
att förtidspensionärerna utgjorde 3,5 procent av denna bas. Som ett tanke-
experiment antar vi att denna andel på 3,5 procent av den så definierade
arbetskraften är den faktiska andelen arbetsoförmögna, inte bara för året
1963 utan även för alla påföljande år. Utifrån detta antagande kan vi sedan
beräkna en justerad arbetslöshet för perioden 1963–2004 bestående av både
total arbetslöshet, som inkluderar personer i arbetsmarknadsåtgärder, och
förtidspensionärerna, utöver den antagna andelen av verkligt arbetsoför-
mögna. Denna justerade arbetslöshet återges av den övre heldragna kurvan
i figur 6.1.

På liknande sätt kan arbetslösheten justeras avseende långtidssjukskriv-
na för vilka vi har data från 1974. Bland dem som är sjukskrivna längre än 12
månader finns både personer som tillhör och som står utanför arbetskraften
(medan förtidspensionärerna endast återfinns i den sistnämnda kategorin).
Som en första skattning antar vi att samtliga långtidssjukskrivna är anställ-
da. Med detta antagande var 0,5 procent av den ovan beräknade basen lång-
tidssjukskrivna 1974. Återigen låter vi denna andel gälla för alla påföljande
år, vilket möjliggör ytterligare en justering av arbetslösheten för perioden
1974–2004. Den övre streckade kurvan i figur 6.1 visar justerad arbetslöshet
bestående av total arbetslöshet, inklusive personer i arbetsmarknadsåtgär-
der samt förtidspensionärer och långtidssjukskrivna, utöver de andelar som
rådde 1963 respektive 1974.

Den framtagna justerade arbetslösheten jämfört med den officiella
öppna arbetslösheten förmedlar en mycket annorlunda bild av den svenska
arbetsmarknadsutvecklingen. Enligt det alternativa måttet, den övre streck-
ade kurvan i figur 6.1, så har svensk arbetslöshet sedan början av 1990-talet
kommit att alltmer likna den europeiska med hög långtidsarbetslöshet. Men
i stället för att klassificera alla långtidsarbetslösa som arbetslösa så har Sveri-
ge valt andra beteckningar och då framför allt förtidspensionering. Även de
europeiska arbetslöshetstalen skulle förvisso behöva justeras upp en hel del,
om man även inkluderade förtidspensionering. Här nöjer vi oss med att kon-
statera att det justerade måttet på arbetslöshet för Sverige tyder på att Lind-
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beck-kommissionens farhågor har besannats och att det nu finns en betydan-
de grupp av marginaliserade långtidsarbetslösa i Sverige.

… och sett ur modellens synvinkel
Iakttagare av den svenska ekonomin och dess historia skulle kanske säga att
ekonomisk turbulens inte är någonting nytt för Sverige och då peka på den
stora befolkningsomflyttningen från norr till söder på 1960-talet och den
samtida snabba urbaniseringen. Det är dock viktigt att hålla i åtanke att
stora strukturomvandlingar inte nödvändigtvis medför den typ av turbu-
lens som vi pekar på, nämligen förändringar som gör att den arbetslöses
marknadsvärde faller. Under 1960-talet flyttade arbetskraften till expande-
rande industrier som erbjöd bättre inkomstmöjligheter än vad som fanns att
få på ursprungsorterna. Sålunda var de ekonomiska omständigheterna pre-
cis de motsatta till de negativa chocker som, i vår teori, antas påverka enskil-
da arbetares inkomster och marknadsvillkor i dagens nya ekonomi.

Andra bedömare skulle kanske argumentera att Sveriges arbetslöshets-
problem kan förklaras av den makroekonomiska chocken i början av 1990-
talet snarare än någon pågående mikroekonomisk turbulens. Liknande
resonemang har också framförts om orsakerna till Europas höga arbetslös-
het då oljeprischockerna på 1970-talet ansågs vara en viktig förklaring. Men
alltefter som tiden lider blir sådana resonemang mindre hållbara då effek-
terna av tillfälliga chocker rimligen bör avklinga efter en längre tid. Av
samma skäl är det mindre troligt att dagens svenska arbetsmarknadspro-
blem beror på vad som utspelade sig i början av 1990-talet, förutom i de fall
då enskilda individer har fastnat i arbetslöshet ända sedan dess.

En öppen fråga är varför Sverige tycktes vara förskonat från utbrottet av
den höga europeiska arbetslösheten under 1980-talet. På samma sätt kan
man fråga sig varför Belgien blev det första europeiska land som drabbades
av långtidsarbetslöshet redan på 1960-talet.QQ Belgiens öde är dock inte för-
vånande sett ur vår teoretiska synvinkel, eftersom ett stort antal belgiska
arbetare upplevde negativa chocker under landets dåtida kris i kolgruve-
och stålverksnäringen. Med facit i hand kan man säga att arbetsmarknads-
utvecklingen i Belgien under 1960-talet förebådade vad som sedan väntade
de andra välfärdsstaterna i Europa.

Vi visar här en problematik som inte existerade i vår tidigare analys vil-
ken antog att en exogen makroekonomisk chock var orsaken till den höga
svenska arbetslösheten under början av 1990-talet. En implikation av vår
tidigare modell var att den svenska arbetslösheten skulle återgå till dess his-
toriskt låga nivå om myndigheterna lyckades återupprätta kontrollen över
de arbetslösas beteende och försäkra sig om att de accepterade »lämpliga«
arbetserbjudanden på det sätt som skett under tidigare perioder. Vårt fort-
satta analysarbete pekar på ekonomisk turbulens som orsaken till den höga
europeiska arbetslösheten. Det komplicerar arbetsmarknadspolitiken: vad
som nu utgör lämpliga arbetserbjudanden för enskilda sökanden beror på
utfall av chocker på individnivå som myndigheterna inte direkt kan obser-
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vera. Vad som är ett lämpligt arbete för en enskild individ och vad som är en
realistisk marknadslön kan ha förändrats. Det kan betyda att myndigheter-
nas kriterier för lämpliga arbetserbjudanden inte är relevanta och att ersätt-
ningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen är för höga i relation till de fak-
tiska förutsättningarna för enskilda individer på arbetsmarknaden.

Löner och anställningsvillkor fungerar som signaler på arbetsmarkna-
den, vilka skapar incitament för enskilda individer att söka arbeten i de före-
tag som värderar deras kompetens högst. Arbetsmarknaden belönar indivi-
ders kompetensuppbyggnad med högre ersättningar, men marknaden
måste även förmå individer att acceptera lägre ersättningar när det ekono-
miska värdet på deras kompetens råkar falla. Generös arbetslöshetsförsäk-
ring utgör inget hinder för det förstnämnda men försvårar det sistnämnda.
En individ som drabbats av en negativ chock på arbetsmarknaden måste
kanske lämna en långvarig karriär bakom sig för att söka arbete inom en
annan bransch eller ett annat yrke där ingångslönen är lägre och ny värde-
full kompetens måste byggas upp. Sådana karriärbyten är, som tidigare
nämnts, svårare för äldre personer. Utmaningen för en välfärdsstat som
Sverige är att skapa incitament för individer som utsatts för negativa chock-
er på arbetsmarknaden att återvända till reguljär sysselsättning. Frågor
kring incitamenten i de olika sociala försäkringssystemen har följaktligen
fått ett allt större utrymme i den svenska samhällsdebatten.

Diskussion av föreslagna åtgärder mot arbetslösheten
Den höga arbetslösheten i Sverige och Europa är enligt vår analys resultatet
av ökad mikroekonomisk turbulens i kombination med välfärdsstaternas
sociala trygghetssystem. En generös arbetslöshetsförsäkring skapar särskilt
negativa incitamentseffekter i situationer då individer råkar ut för en oför-
delaktig utveckling på arbetsmarknaden. I vår modell innebär en sådan
ofördelaktig utveckling att marknadsvärdet på individers kompetens faller.
I verkligheten kan individernas arbetsmarknadssituation försämras på
andra sätt, eftersom arbetslivet är så mångfasetterat. Exempelvis kan ökad
konkurrens på varu- och tjänstemarknader leda till att arbetstagare inte
nödvändigtvis får sämre lönevillkor men kanske nödgas acceptera högre
prestationskrav, vilket kan upplevas som en försämring av arbetsvillkoren.
Frågan är hur man kan förmå individer som råkar ut för negativa arbets-
marknadschocker att förbli reguljärt sysselsatta. Mot bakgrund av vår ana-
lys kan det vara lämpligt att diskutera hur olika åtgärder som föreslagits mot
arbetslösheten kan tänkas uppnå detta mål. De flesta förslagen kan delas in
i åtgärder som antingen syftar till att höja individens utbyte av reguljär sys-
selsättning eller sänka utbytet av att vara arbetslös.

Åtgärder som höjer utbytet av reguljär sysselsättning
Om arbetsmarknadsutbildning hade visat sig vara en effektiv metod för att
öka de arbetssökandes kompetens och marknadsvärde, skulle onekligen
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sådan utbildning utgöra ett kraftfullt verktyg för att minska arbetslösheten
i vår analys av ekonomisk turbulens. Empiriska utvärderingar av arbets-
marknadsutbildningsprogram har dock inte funnit några övertygande
belägg för att det finns sådana positiva effekter (se kapitel 5). Vår teori kan
sägas anamma en stram tolkning av dessa empiriska resultat eftersom
arbetsmarknadsutbildning inte alls förekommer i modellen. Individer som
har upplevt negativa arbetsmarknadschocker kan i modellen endast åter-
vinna sin kompetens genom reguljär sysselsättning där ny värdefull kompe-
tens kan byggas upp. Medan vår modell avspeglar en empiriskt motiverad
skepticism mot statligt anordnad arbetsmarknadsutbildning, så är det bara
av utrymmesskäl som vi valt att inte ta med enskilda individers initiativ att
genomgå olika formella utbildningar för att öka sin kompetens. Sådana ini-
tiativ kan mycket väl ge önskad effekt.

En annan åtgärd, ämnad att öka utbytet av sysselsättning, är subventio-
nerad anställning. Denna åtgärd minskar otvivelaktigt arbetslösheten i vår
modell då subventionen läggs till marknadsvärdet av den sökandes kompe-
tens och på en fungerande arbetsmarknad leder detta till en högre lön jäm-
fört med om anställningen hade varit osubventionerad. En sådan konstgjord
höjning av de sökandes inkomst av anställning ökar deras incitament att
finna och acceptera nya arbeten. Det finns dock två principiella invändning-
ar mot anställningssubventioner. Den första invändningen gäller problem
som uppstår allmänt vid subventioner som söker avgränsa och rikta sig mot
vissa transaktioner i ekonomin. Det skapas incitament för berörda parter att
handla på ett inte avsett sätt för att bli berättigade till subventionering och att
när subventionerna upphör söka skapa omständigheter för att få nya. Den
andra invändningen avser snedvridande konkurrenseffekter som anställ-
ningssubventioner kan leda till. Om en arbetslös exempelvis får sin lönekost-
nad subventionerad för att starta ett kafé, skulle ett redan existerande kafé på
samma ort utsättas för osund konkurrens från det nystartade etablissemang-
et som inte behöver fullt ut finansiera sina kostnader. Mot bakgrund av dessa
invändningar kan man i stället överväga generella åtgärder för att öka
inkomsten av sysselsättning för inkomstsvaga grupper, till exempel skatte-
lättnader på låga arbetsinkomster men inte på bidragsinkomster s.k. för-
värvsavdrag. Sådana arbetsutbudsstimulerande åtgärder skulle visserligen
bli betydligt dyrare än riktade anställningssubventioner, men de skulle också
kunna tjäna övergripande mål såsom främjandet av »arbetslinjen«. 

Åtgärder som sänker utbytet vid arbetslöshet
Bland åtgärder som sänker utbytet när man är arbetslös är de mest uppen-
bara de som minskar generositeten i olika bidragssystem. Ekonomisk teori
stödjer till exempel principen med sjunkande bidragsnivåer ju längre man
är arbetslös.QW Förslag att reducera bidragsnivåer har dock mött stark kritik
och ansetts vara ett steg mot att överge den europeiska välfärdsmodellen.
Det råder nog inget tvivel om att de flesta svenskar, liksom européer i all-
mänhet, inte skulle acceptera de låga ersättningsnivåerna i det amerikanska
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skyddsnätet, där den arbetslöse efter 6 månader blir utförsäkrad. Utma-
ningen är sålunda att reformera de svenska skyddsnäten så att arbetslösa ges
de rätta incitamenten utan att man för den skull behöver överge allmänt
omfattade sociala värderingar. När man inser att utmaningen egentligen är
att sänka det relativa utbytet vid arbetslöshet jämfört med reguljär syssel-
sättning, framstår ett av våra modellantaganden som klart begränsande:
arbetslösa antas förlora fritid när de söker efter arbete samtidigt som vi inte
tagit hänsyn till att individer värderar fritid mer än tid i arbete. Om vi i stäl-
let antar att fritid upplevs ge högre nytta än arbetad tid, behöver en försäm-
ring av utbytet vid arbetslöshet inte nödvändigtvis ta sig formen av lägre
bidrag utan kan också vara en reduktion i den arbetslöses fritid.

Ett system där långtidsarbetslösa utför samhällstjänst motsvarande
arbetstiden i reguljär sysselsättning skulle avsevärt minska utbytet vid arbets-
löshet jämfört med reguljärt arbete. Om det inte rådde någon större skillnad
i antalet timmar ägnade åt samhällstjänst respektive reguljärt arbete; skulle
bidragsnivåerna upplevas som betydligt mindre förmånliga jämfört med
anställning till marknadsmässig lön. Förutom att skapa incitament för att
återgå till reguljär sysselsättning, skulle samhällstjänst kunna bidra till de
långtidsarbetslösas hälsa. Den sociologiska litteraturen identifierar ett antal
hälsofrämjande effekter av arbete, t.ex. tillfredsställelse av att delta i menings-
fulla aktiviteter och värdet av en vardagsstruktur.QE Utöver en be svärlig pri-
vatekonomi finner Nordenmark och Strandh (1999) i en omfattande inter-
vjuundersökning av arbetslösa svenskar att mental ohälsa är korrelerad med
det psykosociala värde som den arbetslöse tillmäter förvärvsarbete. De drar
också slutsatsen att de långtidsarbetslösa »som har, eller lyckats finna, alter-
nativa roller och identiteter till rollen som anställd klarar sig tämligen väl«.
Sett i detta perspektiv skulle samhällstjänst inte bara kunna skapa arbetsinci-
tament för dem som kommit att anpassa sig till en tillvaro i bidragsberoende
utan även kunna hjälpa dem som önskar återknyta till ett socialt samman-
hang med målsättningen att slutligen återgå till reguljär sysselsättning. 

Den åtgärd som kommer närmast idén om samhällstjänst för de arbets-
lösa är den nyligen införda aktivitetsgarantin. Forslund m.fl. (2004) beskri-
ver att det har rått en viss förvirring kring programmets utformning och att
dess konsekvenser är oklara. Här tar vi upp ett antal kriterier som ekono-
misk teori råder oss att beakta vid utformningen av samhällstjänst.QR För att
undvika snedvridande konkurrens är det mycket viktigt att arbetsuppgif-
terna inom samhällstjänst är klart avgränsade från reguljär sysselsättning.
Samhällstjänst är ett arbetsmarknadsprogram där ingen lön utgår till delta-
garna som endast är berättigade till sina bidrag (som i den nämnda aktivi-
tetsgarantin). Kravet på den enskilde arbetslöse att utföra samhällstjänst
bör successivt öka med arbetslöshetsperiodens längd av två skäl. Liksom i
motiveringen för en successivt sjunkande arbetslöshetsersättning, så är skä-
let för en successivt ökande samhällstjänst att den arbetslöse får bättre inci-
tament att finna reguljärt arbete. En förväntan om ökande samhällstjänst i
framtiden, liksom en förväntan om sjunkande arbetslöshetsersättning i
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framtiden, påverkar individens beteende och benägenhet att finna reguljärt
arbete redan i dag. Det andra skälet för en successivt ökande samhällstjänst
är att i början av en arbetslöshetsperiod bör den arbetslöse ges mesta möjli-
ga tid för att söka reguljärt arbete, innan samhällstjänst blir aktuell.

Sammanfattning
Vi har använt en teoretisk modell för att förklara varför Europa och Sverige
har drabbats av bestående hög arbetslöshet under de senaste decennierna,
samtidigt som arbetslösheten har varit oförändrad i USA. Vår analys pekar
på att orsakerna står att finna i de europeiska välfärdsstaternas generösa
trygghetssystem i kombination med den ökade turbulens som känneteck-
nar dagens ekonomi.

I försök att minska arbetslösheten och förtidspensioneringen är onekli-
gen sysselsättningsfrämjande reformer värdefulla såsom förslag att under-
lätta för entreprenörer och mindre företag. (Se kapitel 7.) Vi vill dock beto-
na att en förutsättning för verklig framgång är att utbytet av reguljärt arbe-
te måste öka jämfört med att vara arbetslös för de individer som har råkat ut
för en ofördelaktig arbetsmarknadsutveckling. Reformer är både nödvändi-
ga och brådskande, för desto längre en kultur av långtidsarbetslöshet har
befästs, desto svårare är det att få bukt med den.

Noter
1. Se Lindbeck m.fl. (1993).
2. Se Ljungqvist och Sargent (1997).
3. Se Ljungqvist och Sargent (2005).
4. Se översikten av Katz och Autor (1999).
5. Se t.ex. Jacobson m.fl. (1993) och Farber (1997, 2005).
6. Se t.ex. Burda och Mertens (2001).
7. De tekniska detaljerna av modellen beskrivs närmare i Ljungqvist och Sargent (2005).
8. Modellens fullständiga kalibrering beskrivs i Ljungqvist och Sargent (2005).
9. Modellens siffror för arbetslöshet och inflöden till arbetslöshet i Europa och USA är

anmärkningsvärt nära verkliga observationer (se Layard m.fl., 1991).
10. I jämförelse med föregående fotnot så gör vi dock inget anspråk på att förklara obser-

verade skillnader i produktivitet mellan Europa och USA. En ekonomis produktivitet
beror på många fler faktorer än hur effektivt dess arbetskraft är allokerad, t. ex. så har
USA haft ett teknologiskt försprång som Europa har sökt kommit ikapp under efter-
krigstiden.

11. Se Sinfield (1968).
12. Se Shavell och Weiss (1979).
13. Se Jahoda (1982).
14. Se Ljungqvist (1999, sektion VI).
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Tillväxten och sysselsättningen
i 90-talskrisens kölvatten

Steven J. Davis och Magnus Henrekson

När de amerikanska och svenska ekonomer som deltog i det första SNS–
NBER-projektet träffades för första gången hösten 1992 befann sig Sverige
mitt uppe i sin värsta kris sedan 1930-talet. BNP föll för andra året i rad, rän-
torna nådde rekordnivåer och arbetslösheten steg snabbt till tidigare otänk-
bara nivåer. Tillväxten hade dessutom varit svag relativt andra länder i över
två decennier, vilket gjort att Sverige tappat sin topposition i välståndsli-
gan, något som sedan några år tillbaka tärt på den nationella självkänslan. 

En titt i backspegeln visar att det kom en vändning i ekonomin under
1993 och 1994. Sedan dess har tillväxten ur ett europaperspektiv varit hög.
I själva verket måste man gå tillbaka till den svenska modellens glansperiod
på 1960-talet för att finna lika höga tillväxttal. Men den goda tillväxten har
inte åtföljts av en motsvarande ökning i sysselsättningen. År 2004 var det
totala antalet sysselsatta 6 procent lägre än 1990, trots en befolkningsök-
ning på 5 procent. Antalet arbetade timmar per person i arbetsför ålder
(20– 64) låg 2004 endast en procent högre än 1993 och var 10 procent under
1990 års nivå.

Vad beror denna utveckling på? Hur kan det komma sig att den höga
tillväxten i stort sett inte inneburit något jobbskapande i svensk ekonomi?
Vårt syfte är att söka förklaringar till denna paradox. Vi kommer att betona
ett knippe av »institutioner«, där vi med institutioner menar de spelregler
som formar de ekonomiska aktörernas beteende genom att de bestämmer
vad som kan kallas »den samhälleliga belöningsstrukturen«.Q Med de insti-
tutionella villkoren avser vi det paket av institutioner som formar ett visst
ekonomiskt system.W

Ett sätt att bedöma betydelsen av specifika institutioner är att undersö-
ka huruvida de kan förklara viktiga skillnader i utfall mellan länder och
nationella särdrag vad gäller hur den ekonomiska aktiviteten organiseras
och hur exempelvis branscher och företag av olika slag utvecklas. Vi har
använt denna ansats i ett flertal studier om svensk ekonomi och dess utveck-
ling relativt andra länder.E Vårt gemensamma arbete inleddes genom det
ursprungliga SNS–NBER-projektet och i flera av våra tidigare arbeten ut -
värderas effekterna av svenska institutioner genom jämförelser av utfallet i
Sverige med utfallet i USA, ett land med mycket annorlunda institutionella
villkor. I tidigare arbeten har vi också i flera fall studerat många länder där
Sverige och USA utgjort två observationer i ett brett institutionellt
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spektrum. Vi har också analyserat via vilka mekanismer enskilda institutio-
ner kan förväntas påverka det ekonomiska utfallet. 

Som vi kommer att se är flera komponenter i de institutionella villkoren
viktiga för att förklara Sveriges svaga sysselsättningsutveckling efter 1993:
höga skatter på arbetskraft och konsumtion, ett lönebildningssystem som
ger upphov till en sammanpressad lönestruktur, ett system för företagsbe-
skattning som gynnar kapitalintensiva branscher och produktionsmetoder
och ett antal institutionella arrangemang och politikåtgärder som missgyn-
nar mindre och nyare företag. 

Den empiriska bilden
Den ekonomiska tillväxten
I början av 1990-talet kretsade diskussionen om Sveriges problem i hög
grad kring den låga tillväxten. Från och med slutet av 1960-talet sjönk till-
växttakten relativt andra rika länder, vilket ledde till att Sveriges BNP per
capita föll från 3:e eller 4:e plats bland OECD-länderna till 17:e plats 1993.
Fallet relativt OECD-snittet var ca 20 procentenheter.R Sedan botten nåd-
des 1993 har tillväxten varit imponerande både relativt utvecklingen i andra
OECD-länder och jämfört med 1970- och 80-talen. Som framgår av tabell
7.1 har den genomsnittliga tillväxttakten under perioden 1994–2004 varit
nästan 3 procent, vilket ligger klart över både OECD- och EU-snittet, och
mätt som BNP per capita har tillväxttakten även varit högre än i USA.

Det har dock uppmärksammats att den höga relativa tillväxten inte fullt
ut resulterat i en ökad relativinkomst. Sedan 1993 har Sveriges köpkraftspa-
ritetsjusterade BNP per capita endast förbättrats med två procentenheter
relativt de 23 rika OECD-länderna. Huvudskälet till detta är att Sveriges
terms-of-trade utvecklats svagt.T

Hur har då tillväxten fördelat sig mellan olika delar i ekonomin? Har det
varit fråga om en någorlunda balanserad tillväxt eller har den drivits av en
särskilt stark utveckling i några enskilda sektorer? Av särskilt intresse är att
undersöka hur olika delar av näringslivet (marknadssektorn) utvecklats.Y
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tabell 7.1. Real BNP-tillväxt i Sverige, USA, EU-15 och OECD, 1994/95–2004 (%).

BNP BNP per capita
1994–2004 1995–2004 1994–2004 1995–2004

Sverige 2,93 2,82 2,64 2,57

USA 3,37 3,30 2,15 2,07

EU-15 2,29 2,24 1,95 1,91

OECD 2,77 2,72 1,92* 1,86*

Anm.: * Data för befolkningen i hela OECD ej tillgänglig för 2004, data för 1994–2003
och 1995–2003 har därför använts. P.g.a. att 1994 är ett år med mycket hög tillväxt som
delvis kan förklaras av en normalisering av kapacitetsutnyttjandet efter den djupa krisen
redovisas också tillväxten för perioden 1995–2004. 
Källa: OECD Economic Outlook (online: SourceOECD); data för EU-15 från EuroStat (online). 



Av tabell 7.2 framgår att den totala tillväxten i näringslivet var 45 procent
under perioden 1994–2004. Samtidigt kan vi konstatera att det framför allt
är varuproduktionen som vuxit snabbt, medan tjänstesektorn haft en svaga-
re utveckling. Särskilt anmärkningsvärd är den utomordentligt starka till-
växten i tillverkningsindustrin, vilken haft en total tillväxt på 87 procent
under den aktuella perioden, samtidigt som tjänstesektorn bara vuxit med
35 procent. Inom tillverkningsindustrin är det i sin tur ett fåtal branscher
som står för tillväxten, i första hand El- och optikprodukter (läs: telekom),
Transportmedelsindustri, Kemisk industri och i viss mån skogsrelaterade
branscher. Här skiljer Sverige ut sig i förhållande till de flesta andra utveck-
lade länder och relativt utvecklingen under de föregående decennierna. Till-
verkningsindustrin har varit på relativ tillbakagång i så gott som alla rika
länder sedan mitten av 1960-talet och för tjugo år sedan ansågs den allmänt
gå en mycket dyster framtid till mötes i Sverige. 

Om vi ser på tjänstesektorn framgår att större delen av den totala tillväx-
ten härrör från Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor,
Parti- och detaljhandel och Transport, magasinerings- och kommunika-
tionsföretag. Procentuellt sett har tillväxten varit högst i Utbildnings-,
hälso- och sjukvårdsföretag och Andra samhälleliga och personliga tjänster,
även om tillväxten skett från mycket låga nivåer. Denna tillväxt avspeglar i
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tabell 7.2. Branschvis dekomponering av BNP-tillväxten i svenskt näringsliv, 1994–
2004. 

Förädlingsvärdes- Tillväxt förädlings- 
andel, %, 1994 värde, %, 1994–2004

summa näringslivet 100,0 44,9

Varuproduktion 40,6 58,1

Tjänsteproduktion 59,4 35,4

tjänsteproduktion 59,4 35,4

Parti- och detaljhandel 13,4 41,3

Hotell och restauranger 1,74 32,5

Transport-, magasinerings- och 9,62 44,1
kommunikationsföretag

Kreditinstitut och försäkringsbolag 5,44 31,4

Fastighetsbolag, uthyrnings- och 25,7 25,1
företagsservicefirmor

Utbildnings-, hälso- och sjukvårdsföretag 1,5 77,6

Andra samhälleliga och personliga tjänster 2,09 52,3

tillverkningsindustrin 26,7 86,8

Kemisk industri 2,29 108,9

Industri för el- och optikprodukter 3,25 931,2

Transportmedelsindustri 3,65 109,6

Anm.: Tillväxtsiffrorna baserar sig på länkade kedjeindex i fasta priser (basår 2000).
Endast de delbranscher som särskilt förtjänar att lyftas fram redovisas i denna tabell.
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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mångt och mycket effekter av bolagisering av vissa offentliga verksamheter,
ökningen i friskolor och den ganska omfattande privatiseringen av framför
allt äldreomsorgen.

Det är anmärkningsvärt att tillväxten i så utomordentligt hög grad kan
tillskrivas ökad varuproduktion och professionella tjänster, vilka i stor
utsträckning är kopplade till varuproduktionen. Denna utveckling ligger i
stort sett i linje med vår ursprungliga SNS–NBER-studie, där vi drog slut-
satsen att den svenska politiken gynnat företag och branscher dominerade
av stora företag och hög kapitalintensitet, dvs. i första hand tillverkningsin-
dustri. 

Sysselsättningsutvecklingen
I tabell 7.3 presenteras förändringen i sysselsättningen i näringslivet under
perioden 1994–2004. Totalt ökade sysselsättningen i näringslivet med
drygt 11 procent. Mer än hela denna ökning ägde rum i tjänstesektorn,
medan sysselsättningen i tillverkningsindustrin förblev oförändrad trots en
tillväxt i förädlingsvärdet på 87 procent. Substantiella bidrag till sysselsätt-
ningsökningen svarade i stort sett tre branscher för: Parti- och detaljhandel,
Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor och Utbildnings-,
hälso- och sjukvårdsföretag.

Utvecklingen av antal arbetade timmar
Data över den aggregerade sysselsättningen ger en ofullständig bild efter-
som olika typer av frånvaro ökat kraftigt. Definitioner av sysselsättning och
arbetslöshet är sällan enkla och de förändras också över tiden, vilket försvå-
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tabell7.3. Branschvis dekomponering av sysselsättningsförändringen i svenskt närings-
liv, 1994– 2004. 

Andel av total Sysselsättnings- Bidrag till total  
sysselsättning, tillväxt, %, syssels.tillväxt,

%, 1994 1994–2004 1994–2004

summa näringslivet 100,0 11,5 11,5

varuproduktion 41,9 –0,50 –0,21

Tillverkningsindustri 27,1 –0,30 –0,08

Byggnadsindustri 8,03 14,0 1,12

tjänsteproduktion 58,1 20,2 11,70

Parti- och detaljhandel 20,0 9,35 1,87

Hotell och restauranger 4,02 14,2 0,57

Fastighetsbolag, uthyrnings- och 12,3 48,8 6,02
företagsservicefirmor

Utbildnings-, hälso- och sjukvårdsföretag 3,46 67,4 2,33

Anm.: Den tredje kolumnen har räknats fram genom att multiplicera kolumn ett med
kolumn två och dividera med 100. Endast de delbranscher som särskilt förtjänar att lyftas
fram redovisas i denna tabell.
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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rar jämförelser. Enligt officiell statistik ökade sysselsättningsgraden från
73,9 till 77,0 procent bland 20–64-åringar mellan 1997 och 2004. Emeller-
tid finns flera kategorier som trots att de är frånvarande räknas som syssel-
satta: sjukskrivna, »ofrivilliga« studenter, en del av de värnpliktiga, vissa
kategorier som är tjänstlediga utan lön, föräldralediga och de som är
hemma för tillfällig vård av barn. Till detta kommer stora grupper som del-
tar i arbetsmarknadsprogram eller är förtids- eller avtalspensionerade. Det
är omöjligt att enas om en siffra på graden av utanförskap på svensk arbets-
marknad, men den sanna siffran ligger sannolikt någonstans i intervallet
18–24 procent.U

En mer tillförlitlig indikator på en ekonomis sysselsättningsskapande
förmåga kan erhållas genom att studera utvecklingen av antalet arbetade
timmar. Figur 7.1 visar hur antalet arbetade timmar per person utvecklats
sedan 1990. När sysselsättningsutvecklingen studeras på detta sätt blir det
uppenbart att ökningen av antalet personer som räknas som sysselsatta
motverkas av en minskning av det genomsnittliga antalet arbetade timmar
sedan 1999. Sedan 1990 har också den andel av befolkningen som är i yrkes-
aktiv ålder ökat, vilket gör att utvecklingen ser än dystrare ut när den rela-
teras till de yrkesaktiva åldersgrupperna. Exempelvis ökade det genom-
snittliga antalet arbetade timmar bland 16–64-åringarna bara med 16 tim-
mar eller mindre än 1,5 procent från 1993 till 2004. 

Det bör också noteras att dessa data över arbetade timmar inte bygger på
faktiska mätningar utan härrör från ett urval av intervjuade personers egna
uppskattningar. Det finns skäl att tro att detta ger en överskattning. Den
svaga överensstämmelsen med andra källor tyder på att överskattningen
kan vara stor.I

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att trots hög tillväxt i mer än ett
decennium i svensk ekonomi har jobbskapandet netto varit blygsamt. Det
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Källa: Statistiska centralbyrån.

figur7.1. Genomsnittligt antal arbetade timmar per person och år, Sverige 1990–2004.
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har dock skett en stor förskjutning av sysselsättningen bort från offentliga
myndigheter, men mycket av detta har att göra med privatisering av pro-
duktionen av offentligt finansierade tjänster och med bolagiseringar av
verksamheter som tidigare drevs i myndighetsform. Detta är så anmärk-
ningsvärt att det förtjänar en mer omfattande jämförelse med utvecklingen
i andra länder. 

Graden av sysselsättningsskapande tillväxt
Vi har kunnat konstatera att den svenska ekonomin i det riktigt långa per-
spektivet skapat få jobb i näringslivet och att den snabba tillväxten efter
1993 i mycket liten utsträckning varit jobbskapande. Hur ser det då ut i
andra länder? I tabell 7.4 redovisas beräkningar av den långsiktiga relatio-
nen mellan sysselsättningsutveckling och BNP-tillväxt under det senaste
kvartsseklet i 35 länder. Siffran mäter den långsiktiga sysselsättningseffek-
ten i procent av en BNP-ökning med en procent. Exempelvis innebär en
skattad effekt på +0,5 att en ökning av BNP med en procent är förknippad
med en sysselsättningsökning på 0,5 procent. Den skattade effekten är lägre
i Sverige än i något annat OECD-land. Den är till och med negativ i Sveri-
ge, medan den överstiger 0,2 i de flesta länder. I länder som USA, Irland och
Nederländerna som haft en god långsiktig sysselsättningsutveckling över-
stiger den skattade effekten 0,4. 

Vad är det då för slags sysselsättning som inte kommer till stånd i Sveri-
ge och andra länder med ett svagt samband mellan tillväxt och sysselsätt-
ning? Baserat på våra tidigare studierO är en rimlig hypotes att de saknade
jobben i första hand skulle ha funnits i branscher som i hög grad använder
lågutbildad arbetskraft och som producerar varor och tjänster där konkur-
rensen är hög från det obetalda egenarbetet och från den svarta sektorn. För
att testa denna hypotes relaterar vi de skattade sysselsättningseffekterna i
tabell 7.4 till sysselsättningsandelarna i följande tjänstenäringar: Detaljhan-
del; Reparationer av hushållsvaror, Försäljning, underhåll och reparationer
av motorfordon, Hotell och restaurang, Andra personliga och sociala tjäns-
ter och Avlönat hushållsarbete. 

Det visar sig att länder med hög sysselsättningseffekt av en BNP-ökning
tenderar att ha en hög andel av den totala sysselsättningen i dessa tjänstenä-
ringar. Vi finner att en ökning av sysselsättningsandelen i de aktuella tjäns-
tenäringarna med 10 procentenheter är förknippad med en ökning i syssel-
sättningens tillväxtkänslighet på 0,25 (enligt definitionen i tabell 7.4). Detta
resultat ger stöd för tesen att ekonomisk tillväxt har en svag sysselsättnings-
effekt i länder som Sverige, där betingelserna för jobbskapande är oförmån-
liga i många tjänstesektorer av skäl som förklaras nedan.

Avgörande institutioner
Jämfört med andra rika länder visar sig Sverige vara det land som har det
allra svagaste långsiktiga sambandet mellan tillväxt och sysselsättning. Är
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då denna utveckling i överensstämmelse med vad vi kan förvänta oss mot
bakgrund av de institutionella villkoren – de ekonomiska spelreglerna – i
Sverige?

Skatt på arbete och konsumtion
Skatt på arbete och konsumtion uppmuntrar till överflyttning av arbets-
uppgifter från den beskattade sektorn till obetald egenproduktion och till
den svarta sektorn. För att förstå kraften i hur beskattningen kan minska
den reguljära sysselsättningen och snedvrida produktionsbesluten, låt oss
betrakta valet mellan produktion på marknaden och egenproduktion i det
enkla fallet där arbete är den enda produktionsfaktorn. Det lönar sig i detta
fall att köpa tjänsten på marknaden om:QP

Köparens timlön före skatt            Säljarens produktivitet
——————————————————   *————————————————————>
Säljarens timlön före skatt        Produktivitet vid egenarbete

(1+momssatsen)(1+lagstadgade sociala avgifter)
> —————————————————————————————————

1- köparens marginalskatt
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tabell 7.4. Uppskattad långsiktig sysselsättningsökning i procent av en BNP-ökning på
en procent i 31 rika länder, 1980–2004.

Elasticitet Elasticitet

OECD-länder

Sverige –0,05 Nya Zeeland 0,42

Finland –0,01 Island 0,46

Italien 0,06 USA 0,48

Österrike 0,16 Australien 0,54

Tyskland* 0,18 Kanada 0,56

Luxemburg 0,22 Spanien 0,58

Danmark 0,25 Nederländerna 0,63

Norge 0,25 Schweiz 0,71

Frankrike 0,26 Mexiko* 0,82

Storbritannien 0,27

Belgien 0,28 rika länder utanför

Japan 0,28 OECD

Grekland 0,29 Taiwan 0,25

Sydkorea 0,33 Singapore 0,28

Turkiet 0,37 Hongkong* 0,29

Portugal 0,38 Chile* 0,35

Irland 0,41 Israel* 0,77

Anm.: Elasticiteten beräknas som lutningskoefficienten i en OLS-regression på årliga
observationer för logaritmen av total sysselsättning mot logaritmen för real BNP. 
* Anger ett startår senare än 1980.
Källa: Egna beräkningar baserade på OECD-data för OECD-länder och från nationella
källor för övriga länder.
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Låt oss kalla högerledet i olikheten för skattefaktorn.QQ Formeln beskriver ett
fundamentalt ekonomiskt samband, vilket, givet lönespridning och pro-
duktivitetsskillnader, har en avgörande betydelse för var skiljelinjen mellan
arbete i och utanför den beskattade marknadssektorn kommer att gå. Låga
skatter på arbete ställer mindre krav på lönespridning före skatt och/eller
produktivitetsskillnader i den aktuella verksamheten för att en professio-
nell produktion ska komma till stånd och därmed sysselsättningen på mark-
naden vidgas. En skattefaktor på t.ex. 3 betyder att om köparen och säljaren
har samma lön så måste säljaren ha tre gånger högre produktivitet än köpa-
ren för att det ska löna sig att avstå från att producera tjänsten själv.

Med höga skatter på arbete och konsumtion trängs marginella produ-
center på marknaden ut av egenproduktion och svartarbete. Detta sänker
den genomsnittliga produktiviteten på betalt och obetalt arbete utanför
den vita marknadssektorn, medan det höjer produktiviteten i den vita sek-
torn. Detta skapar en tendens till att produktiviteten överskattas i högskat-
tesamhällen jämfört med samhällen med lägre skatter.

I figur 7.2 redovisas en beräkning av skattefaktorns utveckling i Sverige
sedan början av 1950-talet för tre yrkeskategorier. Skattefaktorn ökade sta-
digt fram till slutet av 1970-talet då den närmade sig 4 för industriarbetare
och översteg 5 respektive 8 för tjänstemän och högre chefer. Skattefaktorn
sjönk något under 1980-talet och föll sedan kraftigt till följd av 1990/91-års
skattereform. Den har sedan börjat krypa uppåt igen till följd av högre kom-
munalskatter och den s.k. värnskatten. År 2004 var skattefaktorn drygt 2,5
för industriarbetare, 3,5 för en genomsnittlig tjänsteman och 3,9 för högre
chefer. Även om detta är betydligt lägre än nivån på 1970- och 80-talen, så
innebär en skattefaktor på denna nivå ett kraftfullt incitament att flytta pro-
duktion från den beskattade till den obeskattade sektorn. Som jämförelse
kan nämnas att i USA ligger skattefaktorn i normala inkomstlägen i inter-
vallet 1,3–1,9. Stora delar av tjänstesektorn i Sverige lider därför under en
ofta övermäktig konkurrens från den svarta marknaden och från det obetal-
da egenarbetet. Denna effekt förstärks av förekomsten av institutioner som
tenderar att skapa en låg lönespridning.

I en tidigare studieQW har vi undersökt sambandet mellan skattefaktorn
och sysselsättningsandelen i näringsgrenar som kan förväntas vara känsliga
för en hög arbets- och konsumtionsbeskattning. Exempelvis finner vi att en
ökning av skattefaktorn med 0,25 är förknippad med en 12-procentig
minskning av sysselsättningsandelen i de skattekänsliga näringsgrenarna.
Om vi bara studerar sambandet för hotell- och restaurangnäringarna är
känsligheten för skattefaktorns storlek dubbelt så stor. 

De skattekänsliga näringarna tenderar också att i hög grad efterfråga
lägre utbildad arbetskraft. Detta innebär att enhetliga skattesatser på
arbetskraft och konsumtion särskilt hämmar efterfrågan på lägre utbildad
arbetskraft, vilket sänker deras relativa löner och/eller gör det svårt för dem
att överhuvudtaget hitta sysselsättning.
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Institutioner på arbetsmarknaden 
Det är väl dokumenterat att Sverige har en lång historia av institutionella
arrangemang på arbetsmarknaden som lett till sammanpressade löner.QE

Lönespridningen är också mycket låg i Sverige jämfört med länder som
USA och Storbritannien, även om det skett en viss ökning i lönespridning-
en i Sverige under de senaste 10 åren (Fredriksson och Topel, 2006). 

Som framgår av sambandet i föregående avsnitt förstärker en låg
lönespridning de snedvridningar i valet mellan marknads- och hushållspro-
duktion som höga skatter ger upphov till. Dels tenderar det att höja lönerna
för lägre utbildad arbetskraft, vilket ökar lönsamheten för att i stället pro-
ducera tjänsten i form av obetalt egenarbete. Dels sjunker alternativkostna-
den för det obetalda egenarbetet genom att en allmän lönesammanpress-
ning även håller nere de höga lönerna. 

Det finns också skäl att tro att arbetsrättslagstiftningen, inte minst lagen
om anställningsskydd (LAS), påverkar olika branscher och typer av företag
på olika sätt. LAS ger anställda ett kraftfullt skydd mot uppsägningar. De
enda grunder som finns för uppsägning är grov försumlighet och arbets-
brist, då uppsägningarna sker enligt väl definierade turordningsregler.
Strikta turordningsregler är en större belastning för nya, små och (potenti-
ellt) snabbväxande företag. Särskilt för sådana företag är behovet av att
kunna variera arbetsstyrkan större än för större, mogna företag eller företag
utan tillväxtambitioner.QR
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figur 7.2. Skattefaktorns utveckling för industriarbetare, tjänstemän och högre chefer,
Sverige 1952–2004.

Anm.: Det finns bara tre observationer för 1950-talet: 1952, 1955 och 1958. Från och med
1960 är observationerna årliga. Skattefaktorn för varje kategori har beräknats för genom-
snittslönen respektive år. Högre chef avser en individ på ledningsnivå i ett privat företag
(under vd). Skattefaktorn inkluderar obligatoriska sociala avgifter och obligatoriska egen-
avgifter, marginalskatten och indirekta skatter på privat konsumtion (all inkomst antas
spenderas på privat konsumtion). Fastighetsskatter har exkluderats. Skattefaktorn är
identisk för tjänstemän och högre chefer mellan 1991 och 1998.
Källa: Du Rietz (1994) och nya beräkningar erhållna direkt från Du Rietz.
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Vägen från liten till stor är i regel knagglig därför att de nya företagen
verkar under genuin osäkerhet. Om företaget verkar under betingelser som
försvårar möjligheterna till snabb anpassning, bör man förvänta sig både en
allmänt sett minskad vilja till expansion och att det blir färre företag som i
kraft av en god produkt eller affärsidé på kort tid växer och blir stora.QT Dess -
utom tillkommer att »först-in – sist-ut«-principen vid neddragningar
medför att anställningstid blir relativt sett viktigare för den enskildes
inkomsttrygghet än individuell skicklighet. Detta ökar individernas alter-
nativkostnad för att byta arbete, vilket försämrar nya entreprenörers rekry-
teringsmöjligheter och/eller minskar benägenheten att lämna en avlönad
anställning för att bli egenföretagare.

Jämfört med läget före 90-talskrisen finns i dag större flexibilitet genom
ökade möjligheter till prov-, visstids- och projektanställning, användning
av arbetskraft från uthyrningsföretag (sedan 1993) samt genom ett ökat
inslag av samarbete i nätverk mellan soloföretagare. Samtidigt finns i skri-
vande stund förslag och utredningar om att öka skyddet för vikarier, prov -
anställda och projektanställda, och till och med ge deltidsanställda ensidig
rätt att kräva att få gå upp till heltid eller få tjänstledighet för att gå ned på
deltid, vilket i så fall skulle innebära att alla anställningar i praktiken är hel-
tidsanställningar. Likaså har kraven på arbetsgivare skärpts genom ett ökat
rehabiliteringsansvar för sjukskrivna och skyldighet att stå för 15 procent av
sjukpenningen, utan tidsbegränsning.

Lönebildningen har också förändrats en hel del genom det s.k. Industri-
avtalet som började gälla 1997. Detta avtal berör i första hand tillverknings-
industrin medan huvuddelen av den privata tjänstesektorn ligger utanför.
Industriavtalet har inneburit en nästan total decentralisering av lönebild-
ningen inom industrin.QY Som visas av Lundborg (2005) har detta givit
upphov till drastiskt ökade löneskillnader bland tjänstemän i industrin
sedan mitten av 1990-talet. Lundborg finner att de ökade möjligheterna till
individualiserad lönesättning har ökat produktiviteten i företagen. Samti-
digt innebär kollektivavtalen ofta förhållandevis höga golv för de lägsta
lönerna.

Sammantaget kan sägas att det skett en hel del förändringar i arbets-
marknadens regelsystem och lönebildning sedan 90-talskrisen. De regler
som försvårar för tjänstesektorn – höga ob-tillägg, strikta turordningsreg -
ler, hög anställningstrygghet – kvarstår i allt väsentligt, medan tillverk-
ningsindustrin kunnat dra nytta av ett nytt avtal som kraftigt ökat utrym-
met för individualiserad lönesättning. De ökade pålagor som tillkommit i
form av evig medfinansiering av sjukpenning och ökat rehabiliteringsan-
svar slår också relativt sett hårdare mot branscher med låg kapitalintensitet
och mot små företag.

Offentlig produktion av tjänster med hög inkomstelasticitet 
Trots de senare årens försök med konkurrensutsättning av offentlig verk-
samhet är den privata andelen av produktionen av många tjänster blygsam.
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I tabell 7.5 anges den privata andelen av produktionen för ett antal vanliga
tjänster som helt eller i huvudsak är offentligt finansierade. Verksamheter
som barnomsorg, hemservice, fritidshem och äldreomsorg har fortfarande
liten privat produktionsandel, trots att dessa verksamheter lämpar sig väl
för privat produktion, särskilt inom mindre företag. Valet att i första hand
producera dessa tjänster i offentlig regi utestänger privata entreprenörer
från en stor och växande del av ekonomin. Särskilt i hälsosektorn är det lätt
att föreställa sig hur en större öppenhet för privata producenter skulle kun-
nat bana vägen för framväxten av nya stora företag.QU

Till detta kommer att inkomstelasticiteten för dessa tjänster med få
undantag är hög. Enligt amerikanska studier ligger den på ca 1,6 för vård.QI

Detta innebär att om inkomsten ökar med 10 procent så vill vi lägga 16 pro-
cent mer på vård. För närvarande går ca 22 procent av BNP till offentligfi-
nansierad vård, omsorg och utbildning och denna andel har inte ökat sedan
början av 1980-talet. Dessutom tenderar det relativa priset att stiga för
sådan produktion, eftersom det är svårt att rationalisera verksamheten
genom att ersätta arbetskraft med maskiner eller annan kapitalutrustning.
Genom att det offentliga har åtagit sig att stå för produktion och skattefi-
nansiering av dessa inkomstelastiska tjänster som dessutom i regel har en
oförmånlig relativprisutveckling kan de svårligen bli tillväxtbranscher. De
tenderar i stället att bli »kostnadsproblem« med låg potential för drivande
och talangfulla entreprenörer och för ökad sysselsättning. 

Företags- och ägarbeskattningen
Som vi visade i vår ursprungsstudie gynnade företags- och ägarbeskattning-
en systematiskt skuldfinansiering framför egenkapitalfinansiering och
institutionellt ägande framför individuellt ägande. I praktiken kom detta
att innebära ett systematiskt gynnande av stora kapitalintensiva företag.
1990/91-års skattereform och avskaffandet av förmögenhetsskatten på ono-
terade aktier 1992 kom att förändra detta i grunden.QO En ytterligare skatte-
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tabell 7.5. Andelen privat produktion för vissa helt eller i huvudsak offentligt finansie-
rade tjänster, 1996 och 2000.

Verksamhet Andel (av antal Andel (av antal 
platser) år 1996 (%) platser) år 2000 (%)

Daghem 12,5 11,8

Familjedaghem (dagmamma) 2,2 8,6

Fritidshem 4,5 –

Grundskola 2,4 3,9

Gymnasieskola 1,9 4,4

Äldreomsorg i särskilt boende 8,3 10,0

Hemtjänst boende i servicehus 5,1 –

Hemtjänst i eget boende 2,6 –

Källa: Werenfels Röttorp (1998) för 1996 och Jordahl (2002) för 2000.
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reform 1994 skapade i det närmaste neutralitet mellan olika ägar- och
finansieringsformer. Men genom återinförandet av dubbelbeskattningen
på utdelningar 1995 ökade återigen skillnaderna även om individuellt ägan-
de och egenkapitalfinansiering fortfarande kom att behandlas mycket
gynnsamt jämfört med läget före den stora skattereformen, se vidare tabell
7.6. Beskattningen av individuellt ägande skärps dessutom av de s.k. 3:12-
reglerna som har till syfte att förhindra att ägare till mindre företag omvand-
lar högre beskattade arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster.
De från början relativt enkla reglerna har med tiden ökat i komplexitet och
är i dag mycket svåröverskådliga. 

Samtidigt omgärdades det utländska ägandet av starka restriktioner,WP

vilket förhindrade att de oförmånliga betingelserna för inhemskt ägande
ledde till att utländska ägare tog över ägarrollen i någon större utsträckning.
År 1993 togs dock de sista hindren för utländskt ägande av företag och fas-
tigheter bort. Skattebelastningen på inhemska individuella ägare kom att
förbli högre än i de flesta andra jämförbara länder.WQ Detta har inneburit att
utländskt ägande generellt sett kommit att gynnas relativt inhemskt ägan-
de. Detta ger, allt annat lika, incitament till ökat utländskt ägande av
näringslivet.

Utvecklingen under senare år tycks bekräfta detta. Den utländska ägar -
andelen på Stockholmsbörsen ökade snabbt (från 7 till 40 procent på 10 år)
och sysselsättningen i utlandsägda bolag ökade från 5 till 23 procent av sys-
selsättningen i näringslivet mellan 1980 och 2003 (ITPS 2005). Som visats av
Norbäck m.fl. (2005) är det fullt möjligt att en högre skattebörda på inhems-
ka ägare kan göra att ett företag säljs till en utländsk ägare även om denne är
mindre kompetent än den svenske ägaren.

Slutsatser
Tillväxten i svensk ekonomi har varit hög sedan vändpunkten efter den
djupa krisen i början av 1990-talet. Tillväxten har dock i exceptionellt hög
grad drivits av en snabb ökning i industriproduktionen och tillhörande pro-
fessionella tjänster. Detta står i bjärt kontrast till de dystra förutsägelser
som gjordes vid 1980-talets slut om Sveriges framtid som industrination.
De stora industriföretagen inom telefoni, läkemedel och verkstadsindustri
har till och med stärkt sin betydelse i svenskt näringsliv. Nydanande entre-
prenörer eller snabb tillväxt i nya branscher har däremot knappast utgjort
viktiga motorer i tillväxtprocessen.

Däremot har tillväxten i stort sett inte lett till någon ökad sysselsättning
alls, relativt storleken på den yrkesaktiva befolkningen. Detta är inte så för-
vånande med tanke på att tillväxten i så hög grad skett i branscher med
snabb teknologisk utveckling, hög kapitalintensitet och med goda möjlig-
heter till outsourcing av de mer personalintensiva verksamheterna till länder
med billigare arbetskraft. Vid en jämförelse av den långsiktiga sysselsätt-
ningseffekten av ekonomisk tillväxt för 30 länder framkom att Sverige var
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det land som uppvisade det svagaste sambandet. Vidare visar analysen att
detta i hög grad sammanhänger med att arbetsintensiva tjänstesektorer är
väsentligt mindre i Sverige än i andra länder.

Utvecklingen har generellt sett varit anmärkningsvärt svag inom pro-
duktionen av tjänster för lokala behov. Vår analys pekar på att detta är för-
enligt med de i sammanhanget viktigaste spelreglerna för näringsverksam-
het. Höga skatter på arbete och konsumtion motverkar produktion av hus-
hållsnära tjänster på den reguljära marknaden och uppmuntrar till egenpro-
duktion eller produktion i den svarta sektorn. Arbetsrättslagstiftning och
lönebildningssystem är i det stora hela bättre anpassade till förhållandena
inom industriproduktionen än inom tjänstesektorn. Företags- och ägarbe-
skattningen missgynnar i hög grad individuellt inhemskt ägande och poten-
tiella tillväxtbranscher som hälso- och sjukvård, utbildning och äldreom-
sorg är »inlåsta« i offentlig sektor och undandrar sig därför i långa stycken
entreprenöriell företagsutveckling. 

Kan då Sverige även fortsättningsvis räkna med hög tillväxt driven av
tillverkningsindustrin? Vi bedömer detta som mindre sannolikt. Globalise-
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tabell 7.6. Effektiva marginalskatter för olika kombinationer av ägare och finansiering,
1980, 1991, 1994 och 2001 (10 % real avkastning före skatt).

Skulder Nyemission Återinvesterade 
vinstmedel

1980

Hushåll 58,2 136,6 51,9

Skattebefriade institutioner –83,4 –11,6 11,2

Försäkringsbolag –54,9 38,4 28,7

1991

Hushåll 31,7 61,8 54,2

Skattebefriade institutioner –9,4 4,0 18,7

Försäkringsbolag 14,4 33,3 31,6

1994

Hushåll 32,0/27,0* 28,3/18,3* 36,5/26,5*

Skattebefriade institutioner –14,9 21,8 21,8

Försäkringsbolag 0,7 32,3 33,8

2001

Hushåll 29,7/24,7* 61,0/51,0* 44,1/34,1*

Skattebefriade institutioner –1,4 23,6 23,6

Försäkringsbolag 19,6 47,2 44,7

Anm.: Den effektiva marginalskatten är beräknad under antagandet om en real avkastning
före skatt på 10 procent. En negativ siffra betyder att den reala avkastningen efter skatt är
högre än före skatt. Den faktiska inflationen vid olika tidpunkter spelar roll för utfallet.  
* Exklusive förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatten på onoterade aktier avskaffades 1992.
Källa: Beräkningar erhållna från Jan Södersten; se Södersten (1993) och Braunerhjelm
m.fl. (2002).
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ringen innebär dels att just tillverkning i snabb takt flyttar till lågkostnads-
länder, dels att de gamla industriländernas företag utsätts för ökande kon-
kurrens från framför allt asiatiska företag. I vilket fall som helst kan knap-
past en aldrig så snabb tillväxt i tillverkningsindustrin skapa en större höj-
ning av sysselsättningsnivån. Detta förutsätter förändringar på ett antal vik-
tiga marginaler som sammantaget ger ökad lönsamhet för att starta, driva
och expandera företag och ökad lönsamhet för den enskilde att eftersträva
förvärvsinkomster relativt transfereringsinkomster. Nyckeln ligger här i att
förbättra betingelserna för tjänsteproduktion i vid mening både absolut och
relativt varuproduktionen. 

Noter
— Vi tackar Robin Douhan och Per Thulin för assistenthjälp och värdefulla synpunkter. 
1. Denna term har hämtats från Baumol (1990). Institutioner och institutionella förkla-

ringar till ekonomisk utveckling har under senare år kommit att betonas allt mer
inom forskningen, även i vad som brukar kallas den nationalekonomiska huvudfåran
(mainstream economics). Se exempelvis North och Weingast (1989), Rodrik m. fl.
(2004) och Acemoglu m.fl. (2005).

2. Den ursprungliga SNS–NBER-studien gjorde klart att den svenska välfärdsstaten kan
ses som en ekonomisk modell eller som ett system, vilket definieras av ett knippe
institutioner (Freeman, 1995). Kombinationen av institutioner och hur dessa samver-
kar är av avgörande betydelse för ekonomins prestationsförmåga. Exempelvis mot-
verkas arbetsutbudet av en kombination av höga marginalskatter och låg lönesprid-
ning, men denna effekt har kompenserats av ett antal regler som begränsat tillgången
till vissa kraftigt subventionerade tjänster till andra än de sysselsatta (Lindbeck,
1982).

3. Se Davis och Henrekson (1997, 1999, 2005a, 2005b).
4. Se Lindbeck (1997); Henrekson (2001).
5. Se Håkansson och Lindbeck (2005).
6. När Statistiska centralbyrån mäter BNP från produktionssidan motsvarar marknads-

sektorn approximativt den totala produktionen exklusive produktionen i offentliga
myndigheter. Emellertid bör noteras att bolagiserade men offentligt ägda verksamhe-
ter såsom Posten, Vattenfall, allmännyttiga bostäder och bolagiserade offentliga sjuk-
hus klassificeras som en del av näringslivet.

7. Se t.ex. Edling (2005).
8. Det genomsnittliga antalet arbetade timmar per sysselsatt anges av SCB till i storleks-

ordningen 1 630 timmar per år. Givet ett genomsnitt på 27 dagars betald semester per
år och 11 röda dagar, skulle detta implicera en genomsnittlig effektiv arbetstid på 37
timmar per vecka per sysselsatt. Med tanke på hur vanligt det är med deltidsarbete
och frånvaro på grund av sjukskrivning, föräldraledighet, vidareutbildning, läkarbe-
sök, rehabilitering, tillfällig vård av barn m.m. förefaller denna siffra vara för hög. För
en sådan slutsats talar också att det faktiska genomsnittliga antalet arbetade timmar
bland heltidsanställda i den privata sektorn enligt Svenskt Näringslivs Tidsanvänd-
ningsstatistik uppmätts till 1 581 timmar 2004. Denna statistik baserar sig på ett urval
av 200 företag och såväl frånvaro som deltidsarbete är betydligt vanligare i offentlig
sektor. I samma riktning talar OECD:s (2005) uppskattning om genomsnittlig fak-
tiskt arbetad tid för heltidsanställda i Sverige på 1 349 timmar. 

9. Se Davis och Henrekson (1997, 2005a, 2005b).
10. Se Davis och Henrekson (2005a); Pålsson (1997).
11. Marginalskatten inkluderar de lagstadgade egenavgifterna.
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12. Se Davis och Henrekson (2005a).
13. Se Edin och Topel (1997); Davis och Henrekson (2005b); Hibbs (1990).
14. Se Davis m. fl. (1996); Reynolds (1999).
15. Även utan kraftfulla regleringar hamnar de mindre företagen lätt i problem när det gäl-

ler att passera tröskeln från ett mycket litet företag som styrs informellt av entreprenö-
ren själv. Storey (1994, s. 202) konstaterar därvidlag: »Den viktigaste slutsatsen från
studierna av interaktionen mellan de mindre företagen och arbetsmarknaden är att
företag med 10–15 anställda hamnar i stora svårigheter … företag i detta storleksinter-
vall förefaller att ha svårt att hantera de ökade kraven på formalisering av rekryterings-
processer och internutbildning som krävs till följd av den större storleken.« 

16. Se Elvander (2002).
17. Jämför med utvecklingen i den amerikanska hälsosektorn under 1990-talet. Där har

en hård konkurrens mellan hälsovårdsföretag lett till stora kostnadsbesparingar och
produktivitetshöjningar, inte minst tack vare att modern informations- och kommu-
nikationsteknologi har börjat användas på ett systematiskt sätt (Cutler m. fl., 2000;
Litan och Rivlin, 2002).

18. Se Murray (2003).
19. Se Agell m. fl. (1995) för en utvärdering av skattereformen.
20. Se Reiter (2003).
21. Se Henrekson och Jakobsson (2005).
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Konkurrenspolitik och 
kommunal politik – effekter på 
produktivitet och tillväxt
Stefan Fölster och Sam Peltzman

I SNS–NBER-rapporten 1997Q drog vi slutsatsen att Sveriges höga priser
och långsamma produktivitetsutveckling fram till början av 1990-talet del-
vis berodde på bristfällig konkurrens till följd av en extremt tillåtande kon-
kurrenslagstiftning och olika slags regleringar som försvårade nyinträde på
många marknader.

Sedan dess har stora förändringar skett. Importkonkurrensen har ökat
kraftigt. Importen av varor och tjänster har på femton år ökat från 29 till 48
procent av BNP. Konkurrenslagstiftningen har skärpts. En rad tidigare
reglerade marknader har utsatts för konkurrens.

I detta kapitel ger vi inledningsvis en översikt över de förändringar i
konkurrenspolitiken som har ägt rum samt effekterna av de avregleringar
som gjorts. En slutsats av denna genomgång är att den ökade konkurrensut-
sättningen i huvudsak, enligt flertalet studier, har haft positiva effekter på
priser och produktivitet. En annan slutsats är att Sveriges kvarvarande kon-
kurrensproblem framför allt finns i den omfattande kommunala sektorn
där konkurrens fortfarande är mer undantag än regel. 

Den kommunala politiken kan dock ha vidare återverkningar än de
som beror på de kommunala monopolens betydelse för priser och effekti-
vitet. Huvuddelen av kapitlet ägnas åt denna föga uppmärksammade
fråga. Vi gör en empirisk analys av sambandet mellan den politik som förs
på kommunal nivå och utvecklingen av företagande, inkomster och syssel-
sättning i respektive kommun. Syftet är att undersöka om och hur den
kommunala politiken påverkar den lokala ekonomin, i synnerhet den pri-
vata sektorn. Frågor som ställs är till exempel: Växer den privata sektorn
i kommunen mer om kommunen för en företagsvänlig politik? Leder till-
växt i den privata sektorn till högre tillväxt totalt eller ersätter den endast
offentlig verksamhet? Analysen bör ses som främst deskriptiv, eftersom
det inte går att definitivt fastställa hur orsakssambanden ser ut. Samtidigt
är de empiriska sambanden mycket starka och borde föranleda en närma-
re granskning av den kommunala politikens ekonomiska konsekvenser.
Ett uppseendeväckande resultat är till exempel att kommunala skattehöj-
ningar är förenade med klart lägre tillväxt av inkomster och sysselsättning
på kommunal nivå.

8
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Ökad konkurrensutsättning under 1990-talet
Skärpt konkurrenslagstiftning och omreglerade naturliga monopol
Fram till 1993 var kartellöverenskommelser i princip lagliga. Över ett tusen
sådana överenskommelser fanns registrerade hos Statens pris- och kartell-
nämnd (SPK). Dessa påverkade ungefär 15 procent av försäljningen av varor
och tjänster i Sverige.W I vår tidigare analys av svensk tillverkningsindustri
under perioden 1976–90 framkom att pris- och miljöregleringar hade
påtagliga prishöjande effekter samt att de registrerade kartellerna hade
betydande produktionsbegränsande effekter. 

År 1993 ändrades den svenska konkurrenslagstiftningen i linje med den
som gäller inom EU. EU-medlemskapet i sig har sannolikt lett till ökat kon-
kurrenstryck i vissa branscher. Vidare började Sverige under tidigt 1990-tal
att avreglera de naturliga monopolen. Ett flertal studier tyder på att avregle-
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avregleringar och dess effekter

Elektricitet: Marknaden har delats i tre vertikalt skilda segment: Produk-
tion, handel och distribution, varav enbart distribution fortfarande sker
genom lokala monopol. Vattenfall har en stor del av marknaden. Elpri-
serna är låga jämfört med många europeiska länder.E

Flyg: Inträde av konkurrenter har tillåtits. SAS har fortfarande en stor
marknadsandel. De flesta flygplatser är statligt ägda och inte konkurrens -
utsatta. Flygplatsavgifterna har ökat kraftigt sedan 1993. Svenska priser
för affärsresor är jämförbara med många europeiska länders, medan pri-
serna för privatresor synes vara lägre i Sverige.R

Järnvägar: Inträdet för godstransport är i princip fritt. För passagerartra-
fik har SJ fortfarande monopol på lönsamma linjer, medan olönsamma
linjer ofta upphandlas i konkurrens. Inga relevanta prisjämförelser har
hittats. En del av problemet är att tågresor är subventionerade i olika
utsträckning i olika länder. 

Posten: Statligt ägda Posten AB är fullt konkurrensutsatt när det gäller
finansiella tjänster och pakettransport. Sverige har, till skillnad från många
andra länder, också tillåtit konkurrens för brevutdelning. Enligt en studie
har Sverige en jämförbar prisnivå i förhållande till andra europeiska län-
der, men mycket lägre än Norge, där posten fortfarande är reglerad.T

Telekommunikation: TeliaSonera driver det fasta nätet, men tvingas hyra
ut kapacitet till konkurrenter till reglerade priser. En OECD-jämförelse
(OECD 2003) tyder på att Sverige har lägre priser än många andra euro-
peiska länder.

Taxi: Det råder fri konkurrens. Taxipriserna i Stockholm är lägre än i
många andra europeiska huvudstäder.Y De prishöjningar som skedde
uppvägdes mer än väl av den reducerade väntetiden efter avregleringen.U
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ringarna kom tidigare och var mer omfattande än i många andra EU-länder,
och att priserna på dessa områden nu också är förhållandevis låga. Tablån på
föregående sida sammanfattar flera av dessa studier. 

Den statliga Regelutredningen (2005) drog slutsatsen att avregleringen
har ökat produktiviteten i fyra av de sex avreglerade sektorerna.I Men man
hävdar också att priserna på de avreglerade marknaderna har ökat snabbare
än konsumentprisindex totalt. I många delvis avreglerade sektorer finns
speciella omständigheter. Elskatter har höjts. Tidigare överskott av el har
ätits upp av ökad efterfrågan. Subventionsgraden för järnvägar har minskat
från 64 procent till 42 procent. Den relevanta frågan är därför om priserna
har ökat mer eller mindre än de skulle ha gjort om avregleringarna inte hade
ägt rum. Den frågan är svårare att besvara, men en noggrann analys av elin-
dustrin visar att elpriserna skulle ha stigit ännu mer utan avregleringen.O

En annan förklaring till de högre prisökningarna i de avreglerade sekto-
rerna kan vara att dessa marknader bara är delvis avreglerade och faktiskt
fortfarande är mindre konkurrensutsatta än andra marknader. I figur 8.1
visas hur den genomsnittliga prisökningen i 18 branscher under perioden
1994–2004 relaterar till hur konkurrensutsatt branschen är. Konkurrens-
förhållandena mäts med hjälp av ett specialkonstruerat konkurrensindex
där de 18 branscherna har rangordnats i termer av regleringsnivå, nyinträde
av konkurrenter och liknande faktorer.QP Ju högre index, desto mer konkur-
rensutsatt marknad. I figuren framskymtar ett negativt samband mellan
prisökningstakt och konkurrensindex. Det kan inte utan vidare tolkas som
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ett orsakssamband, men ett par studier gör en sådan tolkning efter att ha
funnit att det negativa sambandet kvarstår även sedan man tagit hänsyn till
skatteskillnader, arbetskostnader och ett antal andra faktorer som förklarar
internationella prisskillnader.QQ

Konkurrenstrycket har hårdnat även inom andra branscher. När det
gäller livsmedel kan vi till exempel notera att priserna har närmat sig EU-
nivå efter Sveriges beslut att ansöka om EU-medlemskap 1990. Höga livs-
medelspriser i Sverige berodde inte minst på den svenska jordbruksregle-
ringen och dess gränsskydd, som inkluderade ett gränsskydd även för föräd-
lade livsmedel.QW Livsmedelsindustrins anpassning till konkurrensen inom
EU förklarar varför den tidigare relativt snabba prisutvecklingen på livsme-
del bröts redan i början av 1990-talet. En annan bidragande faktor var att
kommunerna år 1992 fråntogs möjligheten att med hjälp av plan- och bygg-
lagen stoppa etablering av nya livsmedelsbutiker.QE

Sammanfattningsvis är utvecklingen under den senaste tioårsperioden
förenlig med vår tidigare analys. Avregleringar och ökad konkurrensutsätt-
ning har gjort att produktiviteten ökat mer och priserna mindre än de
annars skulle ha gjort. Otvivelaktigt kan regelsystem och konkurrensöver-
vakning förbättras ytterligare men de förändringar som skett har gått i rätt
riktning och inneburit samhällsekonomiska välfärdsvinster.

Offentlig sektor hämmar konkurrensen
På ett område är konkurrensen dock fortfarande mycket mer begränsad än i
flertalet andra OECD-länder.QR Kommuner och landsting står för en bety-
dande del av tjänsteproduktionen i Sverige, främst inom vård, skola och
omsorg, men även inom andra områden såsom tekniska tjänster. Mycket
lite av detta är konkurrensutsatt. År 1990 utfördes 4 procent av dessa tjäns-
ter av privata utförare. År 2004 hade andelen ökat till 9 procent. Drygt 80
procent av de kommunala tjänsterna utsätts aldrig för konkurrens. Samti-
digt finns det stora skillnader mellan kommunerna. I Stockholm är drygt 20
procent privat producerat medan andelen i nästan hälften av alla kommu-
ner är mycket liten. 

Empiriska studier har påvisat ett antal tydliga vinster av konkurrensut-
sättning. Exempelvis har upphandlingen av lokaltrafik lett till stora bespa-
ringar.QT Friskolor har visats ha positiva effekter för barnens betyg och testre-
sultat, inte bara i friskolorna utan även i kringliggande kommunala skolor.QY

Förutom att de flesta kommunala tjänster inte är konkurrensutsatta
erbjuder många kommuner även tjänster av ett slag som normalt utförs i
den privata sektorn. Ett viktigt exempel är de kommunala bostadsbolagen.
Dessutom bedriver kommuner ofta verksamheter som cafeterior, restau-
ranger, taxibolag, butiker och gymanläggningar. 

Tillsammans driver de 290 kommunerna ungefär 1 400 bolag med sam-
manlagda intäkter på 130 miljarder kronor per år. Mer än hälften av dessa
intäkter kommer från annat än bostäder. I många fall konkurrerar även den
kommunala förvaltningen med privata företag. Enligt Konkurrensverket
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anger två av tre företagare att de är utsatta för konkurrens från offentliga
verksamheter.QU Även staten konkurrerar genom sina myndigheter på
många områden. I en undersökning befanns var fjärde statlig myndighet
erbjuda tjänster på marknader där det fanns privata producenter.QI En fråga
man kan ställa sig är i vilken mån en sådan konkurrens sker på lika villkor.
Företagarna själva ger många exempel på osund konkurrens från kommu-
nens sida.QO

Såväl bristande konkurrensutsättning som den upplevda förekomsten
av osund konkurrens kan hämma det privata näringslivet, vilket i sin tur har
en negativ effekt för inkomster och sysselsättning. 

Den kommunala politiken och den lokala ekonomin 
Kommuner och landsting spelar en viktig roll i den svenska ekonomin.
Deras utgifter uppgår till omkring en fjärdedel av BNP och de svarar för
omkring en fjärdedel av den totala sysselsättningen. Dessa siffror är särskilt
slående i ett amerikanskt perspektiv, eftersom de är ungefär dubbelt så höga
som jämförbara siffror för USA. På grund av deras stora ekonomiska roll
kan kommunernas skatte-, utgifts- och regleringspolitik ha viktiga effekter
på den privata sektorn. Det är en fråga som knappast har undersökts mer
systematiskt tidigare. I återstoden av detta kapitel redogör vi för resultaten
av en empirisk analys av hur kommunernas näringslivspolitik i olika avse-
enden samverkar med sysselsättning, inkomster, den privata sektorns stor-
lek samt tillväxt i den lokala ekonomin.WP

Vi fokuserar främst på kommunerna. De svarar för ca 80 procent av sys-
selsättningen och 70 procent av utgifterna i kommuner och landsting. Vår
analys består av två delar. I den första jämför vi utvecklingen i kommuner-
na under perioden 2001–04. I den andra ser vi på tillväxten under det senas-
te årtiondet. Den kortare tidsserien innehåller mer varierade data, men den
senare innehåller kanske mer intressanta data. Vi ber om överseende med
att framställningen bitvis är något teknisk men det är svårt att undvika när
vi vill belysa de regelbundenheter som framträder i analysen.

Utvecklingen 2001–04
För denna analys utnyttjar vi en databas bestående av 290 kommuner under
åren 2001–04.WQ I den ingår resultaten från en enkätundersökning där
37 000 företagare bland annat svarat på följande frågor om deras relation till
kommunen: a) Vad är din erfarenhet av osund konkurrens?, b) Vad är din
erfarenhet av byråkrati och reglering? Företagarna har fått ge sina svar på en
skala från 1 till 6. Det visar sig att svaren på de båda frågorna har ett bety-
dande gemensamt element, som fångar vad vi kan kalla upplevd ’företags-
vänlighet’. I analysen slår vi därför ihop frågorna till ett index över företags-
vänlighet i kommunen.

Andra mått på kommunernas politiska ekonomi som vi utnyttjar är 1)
andelen av kommunens budget som betalas till privata utförare av tjänster,
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dvs. andelen privata entreprenader; 2) kommunens politiska styre, dvs.
andel av kommunfullmäktige som kontrolleras av de fyra borgerliga parti-
erna respektive av de tre vänsterpartierna; 3) kommunalskattesatsen, här
mätt som summan av landstings- och kommunalskatt. 

Vårt syfte är att undersöka om, och i så fall hur, den kommunala politi-
ken samverkar med den lokala ekonomin, speciellt den privata sektorn.
Närmare bestämt vill vi se hur politiken samverkar med: 

> Total sysselsättning inom kommunen.
> Individers inkomst från anställning och aktiv näringsverksamhet.
> Andel av hushållsinkomsterna som genereras i den privata sektorn. 
> Antal arbetsställen i kommunen.

Tabell 8.1 beskriver våra data. Den visar att företagarna inte direkt lovordar
den kommunala verksamheten. Deras betygsättning ligger under hela
perioden något under medel på skalan 1–6. Däremot har andelen av den
kommunalt finansierade verksamheten som drivs privat nästan fördubblats
under perioden 1997–2003.
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tabell 8.1. Politisk-ekonomiska karakteristika på kommunerna 2001–04.

Genomsnitt

sn undersökning

Osund konkurrens, 2001–2004 3,19
(1 = stora problem, 6 = inga problem)

Problem med byråkrati och reglering, 2001–2004 2,66
(1 = dåligt, 6 = utmärkt)

mandatfördelning i kommunfullmäktige, %

Borgerliga partier 0,45
Vänsterpartier 0,50

kommunalskatt

Totalt 31,32
Kommun 21,25
Landsting 10,10

andel kommunalt finansierad verksamhet i privat drift

2003 6,62
1997 3,57

aggregerade indikatorer (per capita)

Inkomst av tjänst, 1 000 kr 141,18
Inkomst av tjänst och företagande, 1 000 kr 152,09
Sysselsättning, 2001–2003 0,40

den privata sektorn

Andel av hushållsinkomsten, 2001–2003 0,49
Andel av sysselsättningen, 2001–2003 0,62
Privata arbetsställen per 1 000 invånare 107,46
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Politiskt står kommunerna mer till vänster. Vårt mått »andelen borger-
liga mandat« visar mandaten för de borgerliga partierna i kommunfull-
mäktige. Siffrorna i tabell 8.1 påminner också om hur stor den offentliga
sektorn är i Sverige. Mer än hälften av hushållsinkomsterna i genomsnitts-
kommunen kommer från anställning i offentlig verksamhet eller från trans-
fereringar.

Vi har också gjort några enkla korrelationer och rent deskriptiva regres-
sioner för att se om något mönster träder fram i sambanden mellan dessa
variabler. Variablerna är något godtyckligt valda och något entydigt orsaks-
samband kan inte förutsättas. I den mån det finns ett orsakssamband är det
troligt att det går i båda riktningar. Resultaten tyder på att de kommuner
som är mest vänligt inställda till företagsamhet (höga betyg från företagar-
na, låg skatt, hög andel privat utförda kommunala verksamheter) också ten-
derar att ha en relativt stor privat sektor och politiskt luta åt det borgerliga
hållet. Dessa olika aspekter av kommunernas politik ger ofta utslag var för
sig. Resultaten visar också att konkurrensutsättningen har ökat mest i stör-
re städer med högre inkomster. Vare sig ortens storlek eller lokalisering ver-
kar däremot ha ett systematiskt samband med de andra måtten på kommu-
nens politik.

Tabell 8.2 visar resultatet av en mer systematisk analys. Tabellen visar
både tidsserie- och tvärsnittsregressioner, där den beroende variabeln är ett
visst ekonomiskt utfall medan de oberoende variablerna är de olika måtten
på kommunens ekonomiska politik. De olika måtten på kommunens politik
används var för sig och betraktas därmed som olika uttryck för samma
underliggande kommunpolitik.WW

Tvärsnittsanalysen fångar skillnader mellan kommunerna ett visst år,
medan tidsserieanalysen visar vilka förändringar som en ändrad politik ger
upphov till inom var och en av de 290 kommunerna över en fyraårsperiod.
Konstanta skillnader mellan kommuner och gemensamma förändringar
från år till år kontrolleras för.WE

De skattade effekterna i tidsserieanalysen är svagare, vilket inte är förvå-
nande med hänsyn till att den undersökta tidsperioden är väldigt kort. En
ändrad kommunpolitik torde ta åtskilliga år för att ge full utdelning. Här
fångas enbart effekten som uppstår under en kort tid. Tvärsnittsambanden,
dvs. skillnaderna mellan kommunerna ett visst år, kan under vissa förutsätt-
ningar tolkas som att de avspeglar långsiktiga samband.

Vi menar dock att resultaten i tabell 8.2 bör tolkas försiktigt. Det är inte
möjligt att på ett trovärdigt sätt fastställa orsaksriktningen med de data som
finns. Vi försöker i stället att betona de tydliga mönster som faktiskt träder
fram.

Medan enskilda skattningar varierar i styrka kan det övergripande
mönstret ses i de första två kolumnerna i tabell 8.2. Kommuner som betrak-
tas som företagsvänliga av företagarna och som har lägre skatt har också
högre inkomster från den privata sektorn. Detta samband träder fram både
på kort sikt (tidsserie) och på lång sikt (tvärsnitt). Det enda undantaget är
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att högre skatter tycks innebära högre sysselsättning på kort sikt, men lägre
inkomster och sysselsättning på lång sikt. En tolkning kan vara att en
expansion av den offentliga sektorn ökar sysselsättningen på kort sikt men
minskar den på lång sikt.

Storleken på de skattade koefficienterna i tvärsnittsregressionerna är i
många fall anmärkningsvärd. Ett exempel är koefficienten på –0,024 för
effekten av kommunalskatten näst högst upp i kolumn 2. Denna visar att en
höjning av kommunalskatten med en procentenhet, vilket motsvarar en
skattehöjning på 3 procent (från den genomsnittliga kommunalskatten på
31,32 procent), är förknippad med 2,4 procent lägre hushållsinkomster, se
ruta. Det betyder att större delen av intäkten från en skattehöjning äts upp
av en tillbakagång av den lokala ekonomin. Det kan tolkas så att Sveriges
kommuner befinner sig nära toppen av den långsiktiga s.k. Lafferkurvan,
där höjda skatter inte längre genererar ökade skatteintäkter.WR
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tabell 8.2. Samband mellan den kommunala politiken och inkomster och sysselsättning
i kommunerna 2001–04.

Kommunal politik
Ekonomiskt utfall Företags- Kommunal- Andel Andel borg. 

klimat (1) skatt (2) privat (3) mandat (4)

totalt (per capita, log.)

Inkomst av tjänst och företagande
Tidsserie 0,004 –0,011 0,001 0,034
Tvärsnitt 0,022 –0,024 0,008 0,059

Sysselsättning utöver förväntad
Tidsserie 0,004 0,008 0,002 –0,062
Tvärsnitt 0,013 –0,008 0,002 0,103

privat andel av

Hushållsinkomster
Tidsserie 0,002 –0,002 –0,0001 0,024
Tvärsnitt 0,042 –0,032 0,004 0,194

Sysselsättning
Tidsserie 0,002 –0,001 0,0004 0,023
Tvärsnitt 0,047 –0,035 0,005 0,228

Sysselsättning utöver förväntad
Tidsserie 0,001 –0,0003 0,0001 0,011
Tvärsnitt 0,016 –0,017 0,005 0,153

priv. arbetsställen (per capita, log.)

Tidsserie 0,003 0,007 0,002 –0,062
Tvärsnitt 0,006 –0,003 0,016 0,958

Anm.: Tidsserieregressionerna inkluderar en variabel »förväntad sysselsättning« som är
ett exogent mått på förutsättningarna för det lokala näringslivet. Dessutom ingår dummy-
variabler för år och kommun. Tvärsnittsregressionerna inkluderar logaritmerad befolk-
ningsstorlek och en dummy-variabel för Stockholmsregionen. Kursiva koefficienter är
inte statistiskt signifikanta på 95-procentsnivån, P-värden > 0,05.
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Detta starka samband kan inte förklaras av att fattigare kommuner skul-
le behöva högre kommunalskatter för att klara sina kommunala åtaganden.
Utjämningssystemet mellan kommuner neutraliserar inkomstskattebasens
betydelse för kommunernas intäkter och kostnadsutjämningen kompense-
rar för kostnadsskillnader. Vi tolkar det i stället så att det visar hur skatteba-
sen urholkas till följd av skattehöjningen. Denna urholkning är en ren sam-
hällsekonomisk förlust.

Sambandet bör inte avfärdas lättvindigt. Man skulle kunna invända att
det finns någon annan faktor som vi inte tagit hänsyn till som gör att lågin-
komstkommuner oftare har högre skatter. Om detta är sant för Sverige, så
är det inte en allmän sanning. I USA är det t.ex. tvärtom så att delstater med
högre inkomster som New York, Kalifornien och Massachusetts också har
de högsta lokala skatterna.

Storleken på koefficienterna för inkomster från den privata sektorn och
sysselsättningen är än mer iögonfallande. En skattehöjning med en procen-
tenhet (dvs. med 3 procent) är förknippad med en minskning av inkomstan-
delen från den privata sektorn med 3,2 procent (–0,032 i kolumn 2). Det
betyder att inkomsterna i den privata sektorn minskar mycket mer än de
totala inkomsterna. 

Tvärsnittskoefficienterna för företagsklimatfrågorna är också stora.
Återigen bör frågetecknet om orsakssambandets riktning noteras. Samti-
digt finns motexemplet USA, där fattigare delstater tenderar att välja en
mer, inte en mindre, företagsvänlig politik. Koefficienten på 0,022 näst
överst i kolumn 1 innebär att inkomsten per invånare skulle öka med 4,4
procent om en kommun rör sig från att vara relativt företagsovänlig (snittet
i den lägre tredjedelen bland kommunerna) till att bli relativ företagsvänlig
(snittet i den övre tredjedelen). Detta kanske inte låter så mycket, men man
ska komma ihåg att ett lyft på 4,4 procent i inkomster i det jämlika Sverige
skulle räcka för att lyfta en kommun från att tillhöra den fattigaste tredjede-
len av kommunerna till kommungenomsnittet.WT

De återstående kommunalpolitiska variablerna, andelen av kommunal
verksamhet som utförs i privat regi och mandatfördelningen i kommunen,
ger likartade resultat. Högre inkomster, och större inkomstandelar i den
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Antag att kommunens skattebas är 100 kronor och skattesatsen är 31,32
procent. Det ger skatteintäkter på 31,32 kronor. Sedan höjer kommunen
skatten till 32,32 procent. Skattningen visar att det minskar skattebasen
med 0,024 procent. Skattebasen blir då bara 97,60 kronor. Den högre
skattesatsen gör att skatteintäkterna bara blir 31,54 kronor (= 0,3232*
97,60 kronor) eller 22 öre högre än de ursprungliga skatteintäkterna.
Slutsatsen är att 78 procent av den potentiella intäktsökningen försvin-
ner till följd av urholkningen av skattebasen. Då har ändå inte hänsyn
tagits till att även intäkter från arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt
uteblir när skattebasen minskar.



välfärdsstaten och ekonomisk tillväxt

privata sektorn finns i kommuner som har mer konkurrensutsättning eller
som är mer till höger politiskt.

När det gäller antal arbetsställen finns däremot inget robust samband
med en företagsvänlig politik. Tvärtom är den kortsiktiga effekten i varje
kommun (tidsserie) av kommunalskatter positiv. Man ska dock komma
ihåg att antal arbetsställen kan öka även om den privata sektorn krymper. 

Resultaten i tabell 8.2 borde stimulera till en bredare analys av hur kom-
munernas ekonomiska politik påverkar den ekonomiska utvecklingen i all-
mänhet och den privata sektorn i synnerhet. Vissa av de enskilda skattning-
arna är svaga, och det förtjänar att upprepas att man bör vara försiktig när
det gäller att tolka sambanden som kausala. Men det övergripande mönst-
ret är ändå mycket tydligt och låter sig inte bortförklaras. Kommuner som
är mer företagsvänliga i de dimensioner vi mäter har också en bättre funge-
rande lokal ekonomi och ett större privat näringsliv.

Tillväxt och kommunalpolitik över en längre tidsperiod
I tabellerna 8.3 och 8.4 undersöker vi sambanden mellan den kommunala
politiken och tillväxten snarare än politikens effekter på inkomst- och syssel-
sättningsnivåer. Vi ställer frågan hur den kommunpolitik som fördes i bör-
jan av 1990-talet relaterar till tillväxten under det efterföljande decenniet.

Över denna längre tidsperiod har vi enbart två mått på den lokala poli-
tiken, nämligen kommunalskatten och mandatfördelningen i kommunal-
valet år 1991. Tillväxtindikatorerna och måtten på den kommunala politi-
ken sammanfattas i tabell 8.3 och sambanden mellan dem visas i tabell 8.4.

Eftersom ett decennium är en lång tidsperiod släpper vi det hittills impli-
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tabell 8.3. Initiala villkor och ekonomisk tillväxt i kommunerna 1993–2004. Deskrip -
tiva data.

Tillväxtvariabler Genomsnitt Enhet

a. ekonomins storlek

Befolkning –0,30 Procent per år
Sysselsättning 0,36 Procent per år
Inkomst av tjänst och företagande 3,88 Procent per år
Inkomst per capita 4,17 Procent per år

b. privat sektor

Sysselsättningsandel 0,60 Procentandel per år
Inkomstandel 0,47 Procentandel per år
Arbetsställen per capita 0,78 Procent per år

utgångsläget

Kommunalskatt 1993 31,66 Procent
Borgerliga mandat 1991 0,50 Andel

Anm.: Tillväxttakter beräknade mellan 1993/1994 och 2003/2004. För arbetsställen och
privat inkomstandel är startåret 1997 respektive 1995. I tabellen visas tillväxttakt för
nominell inkomst. Reducera med cirka 1,3 procentenheter per år för real tillväxttakt.
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cita antagandet att befolkningsstorleken i kommunen är given och antar i
stället att den också kan påverkas av kommunens ekonomiska politik precis
som sysselsättning och inkomster. Exempelvis skulle man vänta sig att gynn-
samma tillväxtbetingelser på kort sikt kan öka inkomster och sysselsättning.
På längre sikt borde detta leda till en ökad inflyttning till kommunen, vilket
i sin tur bromsar ökningen av inkomsten per capita. Den huvudsakliga effek-
ten över en längre period av en mer företagsvänlig kommunal politik bör
därför vara en högre tillväxt av de totala inkomsterna i kommunen.

En sådan långsiktig anpassning kan ligga bakom resultaten i tabell 8.4,
som visar att effekterna av initialvillkoren på tillväxten under den efterföl-
jande perioden är betydande. De är också helt konsistenta med sambanden
i den tidigare analysen av perioden 2001–04. I kommuner där politiken var
mer företagsvänlig (lägre kommunalskatt, fler borgerliga mandat) omkring
1993 var tillväxten högre under decenniet som följde. Detta verkar gälla för
alla ekonomiska utfall som vi analyserar, inklusive per capita-inkomst och
andelen av inkomsten från den privata sektorn. De största effekterna, och
de som är statistiskt mest signifikanta, är emellertid de som gäller hela den
kommunala ekonomin. Sambanden står sig också när de kontrolleras för
den förväntade tillväxten av sysselsättningen baserat på kommunernas
näringslivsstruktur, kommunstorleken samt Stockholmseffekten.WY
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tabell 8.4. Samband mellan initiala villkor och ekonomisk tillväxt i kommunerna 1993–
2004.

Beroende variabel: Utgångsläge Förväntad tillväxt av
Årlig tillväxttakt Andel borg. Kommunal Syssel- Privat andel

mandat skatt sättning av sysselsättn.

a. aggregerade ekonomin

1. Befolkning 2,053 –0,146
2,341 –0,122 0,578

2. Sysselsättning 3,782 –0,122
(utöver förväntad tillväxt) 3,862 –0,115 1,161

3. Inkomst 3,028 –0,415
3,883 –0,213 0,685

4. Inkomst per capita 1,488 –0,095
1,536 –0,084 0,010

b. privata sektorn

1. Sysselsättningsandel (x100) –0,758 –0,056
–0,634 –0,002 0,713

2. Hushållsinkomstandel (x100) 0,239 –0,056
0,317 –0,011 0,026

3. Privata arbetsplatser per capita 0,819 –0,235
0,616 –0,087 0,047

Anm.: Kursiva koefficienter är inte statistiskt signifikanta på 95-procentsnivån, 
P-värden > 0,05.
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Några av sambanden i tabell 8.4 är förvånansvärt starka. Tabell 8.5 sam-
manfattar dessa effekter. Tillväxt i en företagsvänlig typkommun (med
något fler borgerliga mandat och något lägre kommunalskatt än genom-
snittet) jämförs där med en mindre företagsvänlig typkommun (som avvi-
ker från genomsnittet åt andra hållet). Enligt skattningarna är tillväxten i
den totala inkomsten och sysselsättningen mer än en procentenhet högre i
den mer företagsvänliga än den mindre företagsvänliga kommunen. Detta
är en avsevärd skillnad om det ställs i relation till Sveriges långsiktiga till-
växt på 2–3 procent per år. Sett över den undersökta 10-årsperioden har den
reala tillväxten i den företagsvänliga kommunen varit 80 procent högre än i
den mindre företagsvänliga kommunen.WU

Tillväxteffekten är också anmärkningsvärd genom att den återigen visar
hur höjda skatter urholkar skattebasen och därmed även skatteintäkterna.
För att se detta, betrakta den totala inkomsten, som utgör kommunens skat-
tebas. Betrakta sedan bara skattedelen av länken mellan kommunpolitiken
och tillväxten. Som framgår av rad 5 i tabell 8.5 utgör denna del mindre än
hälften av skillnaden mellan den företagsvänliga och mindre företagsvänli-
ga typkommunen. Antag nu att en kommun med en genomsnittlig mandat-
fördelning år 1993 hade höjt skatten med en procentenhet från snittet 31,66
procent till 32,66. Detta skulle ha höjt skatteintäkterna med (1/31,66) eller
3,16 procent om skattebasen förblev oförändrad. 

Tio år senare är dock situationen helt förändrad. Skattningarna i tabell
8.4 tyder på att skatteintäkterna då enbart är 0,8 procent högre än om skat-
ten inte hade höjts tio år tidigare. Genom att inkomsterna växer långsam-
mare till följd av skattehöjningen försvinner omkring tre fjärdedelar av den
potentiella ökningen av skatteintäkterna. 

Resultaten liknar dem som visades tidigare i tabell 8.2, som avsåg perio-
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tabell 8.5. Den skattade effekten av initialvillkoren på ekonomisk tillväxt i kommuner-
na 1993–03.

Årlig tillväxttakt
Aggregerad Aggregerad Inkomst Privat andel 

inkomst, sysselsättning, per capita, av inkomst, 
procent/år procent/år  procent/år procent

Rad Utgångsläget (1) (2) (3) andel/år (4)

1 Företagsvänlig 4,56 0,91 4,45 0,521

2 Genomsnittlig 3,88 0,36 4,17 0,474

3 Mindre företagsvänlig 3,20 –0,19 3,90 0,427

4 Skillnad (1–3) +1,36 +1,10 +0,55 +0,094

5 … andel av detta från 38,20 25,50 42,20 28,600
lägre skatt

Anm.: Alla skattningar är baserade på koefficienter för andelen liberala mandat och kom-
munalskatt i regressioner med kontroller för väntad sysselsättning, befolkning och en
dummy för Stockholm. Företagsvänlig avser en kommun som i utgångsläget hade 60 pro-
cent borgerliga mandat (en standardavvikelse över genomsnittet) och en kommunalskatt
som i utgångsläget var 30,44 procent (en standardavvikelse under genomsnittet).
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den 2001 till 2004. De ger också stöd för tolkningen att högre skatter orsa-
kar minskade inkomster snarare än omvänt. Högre skatter i början av perio-
den är förknippade med lägre tillväxt under det efterföljande decenniet, vil-
ket till slut visar sig i inkomster under genomsnittet i tvärsnittsanalysen.

Vi avstår från att göra motsvarande beräkning för konsekvenserna av
mandatfördelningen i kommunfullmäktige, eftersom vi anser att denna
variabel fångar upp (eller är en proxy för) en mängd andra kommunpolitis-
ka variabler som vi inte kan mäta. Även skattevariabeln kan självfallet fånga
en allmänt företagsvänlig kommunpolitik. Vi vill därför framför allt betona
det genomgående mönstret i båda analyserna, nämligen att kommuner som
har en svag ekonomisk utveckling kännetecknas av en mindre näringslivs-
vänlig kommunpolitik. 

Våra resultat tyder på att de ekonomiska konsekvenserna av en mindre
näringslivsvänlig politik kan vara så stora att de minskar kommuninvånar-
nas inkomster och den offentliga sektorns intäkter. En mer näringslivsori-
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Den i texten beskrivna effekten av en kommunalskattehöjning kommer
från följande slags beräkning. Antag att det finns två kommuner, A och
B, som är som genomsnittet i alla avseenden utom att B höjer skatten
med en procentenhet, från 31,66 procent (genomsnittet för alla kommu-
nerna i början av perioden) till 32,66 procent. Antag att skattebasen är
100 kronor 1993. Båda kommuner har då skatteintäkter på 31,66 det
året. Under de följande 11 åren kommer skattebasen i A att växa med 3,88
procent per år, eller 2,58 procent i reala termer (se tabell 8.3). Det bety-
der att skattebasen (i 1993 års penningvärde) kommer att ha ökat från
100 kronor till ungefär 132,34 (=1,0258QQ*100). Den oförändrade skat-
tesatsen 31,66 procent kommer då att ge skatteintäkter på 41,90 kronor
2004.

Vi vill nu beräkna hur mycket kommun B kommer att få i skatteintäk-
ter 2004, dvs. ett årtionde efter det att B höjde skatten med en procen-
tenhet eller 3,16 procent. Svaret är att intäkterna kommer att öka med
mindre än 3,16 procent, eftersom skattningarna i tabell 8.4 visar att skat-
tebasen i B kommer att växa långsammare än i A till följd av skattehöj-
ningen. Vi använder den mest konservativa skattningen av denna effekt,
vilket är –0,213 i panel A i tabell 8.4. Det betyder att skattebasen i B bara
kommer att växa realt med 2,367 procent per år, eller 0,213 procent
mindre per år än A:s tillväxt på 2,58 procent. Den lägre tillväxttakten
betyder att B:s skattebas 2004 bara kommer vara 129,35 kronor, vilket är
2,26 procent lägre än A:s skattebas. B:s skattesats på 32,66 procent ger
skatteintäkter på 42,25 kronor på B:s lägre skattebas. B:s skatteintäkter
överstiger därmed A:s med 0,35 kronor eller 0,8 procent. Slutsatsen är
således att huvuddelen – närmare bestämt 74 procent – av den potentiel-
la ökningen av skatteintäkterna på 3,16 procent försvinner till följd av
urholkningen av skattebasen.
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enterad kommunal politik kan således vara en viktig del av ett reformpro-
gram för ökad tillväxt och högre sysselsättning i Sverige. 

Slutsatser
I många avseenden har konkurrensen skärpts på en rad svenska marknader.
Fortfarande är dock den stora delen av den svenska ekonomin som kommu-
ner och landsting förvaltar i mycket liten utsträckning konkurrensutsatt.
Tidigare analyser har främst fokuserat på hur detta påverkat konsumenter-
nas valfrihet och hur effektivt de kommunala tjänsterna tillhandahålls.

Vår analys väcker emellertid frågan hur den kommunala politiken
påverkar tillväxten i bredare bemärkelse. Analysen visar att låga kommunal-
skatter och det som företagare uppfattar som en företagsvänlig politik leder
till en bättre utveckling för den lokala ekonomin med högre tillväxt av sys-
selsättning och inkomster. Vi vill understryka att orsakssambanden sanno-
likt delvis går i båda riktningarna, men menar ändå att mycket tyder på att
det finns en icke försumbar påverkan från den kommunala politiken på eko-
nomisk tillväxt. Under alla omständigheter borde de mönster som vi påvi-
sat här stimulera till en mer noggrann analys av dessa frågor.

Noter
1. Fölster och Peltzman (1997).
2. SPK (1992).
3. Regelutredningen (2005).
4. Luftfartsverket (2004).
5. London Economics (2003).
6. Becken (2003).
7. Burdett och Fölster (1994).
8. Falkenhall och Kolmodin (2004) visar att arbetsproduktiviten i Posten AB ökade med

30 procent efter avregleringen mellan åren 1993 and 2000. Veiderpass (2004) visar att
den totala faktorproduktiviteten i elproduktionen föll med 16,9 procent under perioden
1970–95, men ökade med 19 procent efter avregleringen.

9. Damsgård och Green (2005).
10. Konkurrensindexet består av 11 variabler som är graderade på en skala av 1 till 5 för

varje bransch. Variablerna är horisontell och vertikal integration, importkonkurrens,
inträde av nya konkurrenter, koncentration, förekomst av regleringar, andel privat
produktion, produktivitetstillväxt, subventionsgraden, förekomsten av en svart
marknad, samt vinstkvoten. I det ursprungliga konkurrensindexet vars beräknings-
metod beskrivs närmare i Svenskt Näringsliv (2005a) ingår även prisökningstakten.
Den variabeln har dock lyfts ut ur det index som använts i figur 8.1. 

11. Konkurrensverket (2000) och Bergman (2004).
12. Lipsey och Swedenborg (1996, 1997).
13. År 1996 återinfördes möjligheten, och den har sedan dess skärpts ytterligare. Nu är

det rentav möjligt för grannkommuner att överklaga etablering av nya köpcentra.
Ändå har synen på konkurrens ändrats i många kommuner och många har tillåtit en
ökad konkurrens.

14. Braunerhjelm m.fl. (2002) visar att enbart 32 procent av konsumtionen i Sverige köps
på marknader där konkurrens råder mot 45 procent inom EU. 

15. Alexanderson, Fölster och Hultén (1998). 
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16. E.G. Bergström och Sandström (2002, 2005).
17. Konkurrensverket (2004).
18. Bergdahl (2000).
19. Svenskt Näringsliv (2005b).
20. En mer utförlig beskrivning av analysen ges i den engelska versionen av detta kapitel.
21. Svenkt Näringslivs LFK (Lokalt Företagsklimat) data.
22. Inget väsentligt ändras emellertid i en mer traditionell multipel regression.
23. I tvärsnittsregressionerna kontrollerar vi för skillnader mellan kommunerna i befolk-

ningsstorlek och även en särskild kontroll för Stockholm. Tidsserieregressionerna
inkluderar en variabel »förväntad sysselsättning« som är ett exogent mått på förut-
sättningarna för det lokala näringslivet. Detta mått är beräknat utifrån näringslivs-
strukturen före undersökningsperioden och hur bra det har gått för respektive
näringsgren i landet som helhet under undersökningsperioden. Denna förväntade
sysselsättningsutveckling visar hur sysselsättningen i kommunen hade utvecklats om
varje bransch hade utvecklats som genomsnittet i landet och har således inget syste-
matiskt samband med de kommunalpolitiska variablerna. Därmed kan vi utesluta att
en allmän konjunkturförbättring speglas i att företagare är mer positivt inställda till
kommunens näringspolitik eller att kommuninvånarna rör sig åt höger på den poli-
tiska skalan. 

24. Man kan inte utesluta att Sverige ligger på toppen av Lafferkurvan, men konfidensin-
tervallet är mycket brett och tillåter inte någon bestämd slutsats.

25. Det bör dock understrykas att de olika variablerna delvis fångar samma saker och om
både skattesatsen och företagsklimatet tas med i regressionen samtidigt så minskar
inflytandet av företagsklimatet ganska avsevärt.

26. När Stockholmsdummyn lagts till i regressionen blir skattekoefficienten något mind -
re, vilket speglar att Stockholm hade lägre skatt från början och högre tillväxt sedan.
Det är dock inte självklart att denna effekt bör filtreras bort.

27. För att beräkna denna siffra måste den nominella tillväxten i tabell 8.5 korrigeras för
inflationen. tillväxten över 10-årsperioden blir då 38 procent i den företagsvänliga
kommunen, vilket är 80 procent högre än tillväxten i den mindre företagsvänliga
kommunen (21 procent).
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Globaliseringen och 
Europaintegrationen – effekter 
på produktion och löner i SverigeQ

Rikard Forslid och Edward E. Leamer

Globaliseringen drivs av två fundamentalt olika processer. Den första är
politisk. Världens länder håller på att övergå till marknadsekonomi och fri-
handel. Mest betydelsefullt är förändringarna i Indien och Kina, som till-
sammans har cirka en tredjedel av världens befolkning. Även på en regional
nivå finns en trend mot djupare ekonomisk integration, och för Sveriges del
är integrationen inom EU speciellt betydelsefull. Den andra drivkraften är
teknologisk. Fallande transportkostnader, lägre kostnader för telekommu-
nikation och introduktionen av Internet gör det enklare och billigare att
frakta varor mellan länder men också att samordna verksamheter lokalise-
rade i olika länder. De teknologiska förändringarna förstärker också bety-
delsen av den ekonomiska integrationen.  

Globaliseringen leder till en omfattande strukturomvandling i industri-
länderna, som nu specialiserar sig alltmer på tjänsteproduktion medan
mycket av tillverkning och sammansättning flyttar till låglöneländer. Man
kan säga att OECD-länderna håller på att omvandlas från industrisamhäl-
len till postindustriella samhällen där tjänster snarare än varor produceras.
Omvandlingen kan i vissa avseenden jämföras med den tidigare övergången
från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, men med den skillnaden att
dagens utveckling går betydligt snabbare. 
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figur 9.1. Sysselsättning i industri och service i Sverige 1970–2003.

Källa: OECD, STAN-databasen.
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Utvecklingen illustreras i figur 9.1 som visar sysselsättningen i tillverk-
ningsindustrin och i tjänstesektorerna i Sverige från 1970 till 2003. Bilden
är likartad i andra industriländer, även om Sverige skiljer ut sig med en rela-
tivt större offentlig tjänstesektor.  

Här analyserar vi hur globaliseringen kan förväntas påverka löner och
industriproduktion i Sverige. Analysen knyter an till den som gjordes inom
ramen för det tidigare SNS–NBER-projektet.W Några slutsatser av den tidi-
gare analysen var att Sveriges uppsättning av produktionsfaktorer har blivit
mindre skild från omvärldens och att Sverige därför möter ökad konkurrens
från alla håll. Den ekonomiska liberalisering som svept över världen har lett
till att det globala utbudet av lågutbildad och lågavlönad arbetskraft har
ökat starkt. Om Sverige inte investerar tillräckligt i utbildning och realkapi-
tal, så tvingas Sverige producera arbetsintensiva varor för världsmarknaden
och då kommer svenska löner att bestämmas i Peking, inte i Stockholm.
Sveriges utjämnade inkomster och sammanpressade löner kan försvåra den
anpassning som behövs. Den förra rapporten pekade på att den svenska väl-
färdsstaten stod inför ett dilemma: för att uppnå en högre inkomstnivå och
en jämn fördelning av inkomsterna i landet på lång sikt, kan Sverige behö-
va acceptera större inkomstskillnader på kort sikt. En fråga vi ställer är om
det finns någon anledning att ändra dessa slutsatser i ljuset av utvecklingen
under den senaste tioårsperioden.  

Vi börjar med att diskutera effekterna av den internationella handeln
och Kinas frammarsch. Därefter behandlas aspekter av den teknologiska
utvecklingen och slutligen analyseras hur den ekonomiska integrationen i
Europa påverkar industrins lokalisering i Europa. 

Internationell handel och faktorprisutjämning 
Integrationen av speciellt Indien och Kina i världsekonomin innebär att det
globala utbudet av lågutbildad arbetskraft ökat kraftigt relativt utbudet av
mera utbildad arbetskraft och kapital. På en väl fungerade marknad med
rörliga produktionsfaktorer leder detta till att det relativa priset på lågutbil-
dad arbetskraft sjunker och att det relativa priset på utbildning och kapital
ökar. Nu är förstås inte den globala arbetsmarknaden väl fungerande i den
meningen, eftersom arbetskraften av olika skäl har svårt att flytta mellan
länder. Ett grundläggande resultat inom handelsteorin, det s.k. faktorpris-
utjämningsteoremet, är emellertid att fri handel med varor kan ersätta
internationellt rörliga produktionsfaktorer, eftersom varorna förutom
material består av de faktortjänster som använts vid varans produktion.
Annorlunda uttryckt är det i princip samma sak om billiga importvaror
leder till att svenska arbetare friställs i någon bransch eller om de utländska
arbetarna faktiskt flyttar hit och övertar arbetet till lägre lön. I båda fallen
skulle det leda till en press nedåt på lönerna i branschen. 

I verkligheten observerar vi knappast fullständig faktorprisutjämning
mellan länder. Det finns flera skäl till det. Den kanske mest uppenbara för-

158



Forslid, Leamer: Globaliseringen och Europaintegrationen – effekter på produktion och löner …

klaringen är att det trots allt innebär betydande kostnader att exportera
varor till utländska marknader. En annan förklaring är att fullständig fak-
torprisutjämning endast uppstår mellan länder som producerar samma
varor.E En viktig fråga blir då vilka länder som direkt konkurrerar med Sve-
rige genom att specialisera sig på samma typ av varor. 

Figur 9.2a och figur 9.2b visar hur svensk export korrelerar med ett urval
andra länders export till EU- respektive USA-marknaden 1987 och 1999.
Korrelationen är beräknad på ländernas exportandelar i de olika sektorerna,
och är därför oberoende av storleken på landets totala export. Länderna är
sorterade enligt 1987 års data, med länderna vars export mest liknar Sveri-
ges till höger. Här finner vi att Finland, Kanada, Tyskland och USA var Sve-
riges närmaste konkurrenter på EU-marknaden 1987, medan Tyskland,
Kanada, Mexiko och Japan samtidigt var de största konkurrenterna på den
amerikanska marknaden. Längst till vänster fanns då låglöneländer som
Kina, Turkiet och Malaysia. Detta visar att Sverige 1987, tillsammans med
övriga industriländer, i viss mån hade lyckats isolera sig från låglönekon-
kurrensen genom en lyckosam produktmix. Ett sådant utfall är förenligt
med faktorproportionsteorin, som säger att relativt kapitalrika länder spe-
cialiserar sig på kapitalintensiv produktion och länder med relativt mycket
arbetskraft specialiserar sig på arbetskraftsintensiv produktion. Utrikes-
handel mellan länder som är så olika att vi i princip får fullständig speciali-
sering leder till en situation som gör att alla grupper i alla länder gynnas.
Svenska konsumenter kunde således glädjas åt låga priser på importerade
textilvaror samtidigt som få svenska arbetare påverkades eftersom denna
industri vid detta laget var mycket liten i Sverige. 
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figur 9.2a. Produktmix korrelationskoefficient med svensk export till USA-marknaden
1987 och 1999, 3-siffrig ISIC.

Källa: OECD, STAN-databasen.
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Svaret på den retoriska frågan om svenska löner sätts i Peking, som ställ-
des i den förra SNS–NBER-rapporten, skulle ha varit ja, om samma export-
varor hade producerats i Sverige och Kina med samma teknologi. Om
svenska arbetare hade sytt likadana jeans som kineserna i Shanghai hade
svenska löner inte kunnat vara dramatiskt annorlunda än kinesiska löner
om det inte fanns dramatiska skillnader i produktivitet. Men korrelationer-
na i figur 9.2a och figur 9.2b visar att svaret på frågan var nej 1987. Lönerna
sattes i EU i slutet av 1980-talet.

Figurerna visar emellertid också att saker och ting förändrats dramatiskt
mellan 1987 och 1999. De låglöneländer vars exportsammansättning 1987
uppvisade negativ eller mycket låg korrelation med Sveriges export har fått
ett exportmönster som är betydligt mer likt det svenska. Överhuvudtaget
har exportmönstren blivit mer likartade 1999. Mest tydligt syns det på EU-
marknaden. Ett viktigt exempel är Kina, som var minst likt Sverige 1987,
men vars exportmönster uppvisar en korrelationskoefficient på över 50 pro-
cent på EU-marknaden 1999, och närmare 40 procent i USA-marknaden
1999. Detta är ett tecken på att Kina och andra låglöneländer alltmer upp-
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tabell 9.1. Kinas exportandelar i maskiner och elektriska maskiner.

1987 1999
EU USA EU USA

Maskiner, icke elektriska (382) 1,4 2,3 15,7 12,3

Maskiner, elektriska (383) 0,8 0,8 16,8 17,4

Källa: Världsbanken.

figur 9.2b. Produktmix korrelationskoefficient med svensk export till EU-marknaden
1987 och 1999, 3-siffrig ISIC.
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träder som direkta konkurrenter till Sverige på exportmarknaden. För Sve-
rige kan det vara ett illavarslande tecken. Svaret på den retoriska frågan är
kanske inte längre nej.

Kinas framväxt som konkurrerande exportnation 
År 1987 var Sveriges totala export till EU sju gånger så stor som Kinas
export till EU och den var nästan två gånger så stor till USA. De relationer-
na föll till 1,5 på EU-marknaden och 0,2 på den amerikanska marknaden
mellan 1987 och 1999 till följd av den enorma tillväxten av Kinas export.
Detta skulle inte vara ett bekymmer för Sverige så länge kinesiska produk-
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tabell 9.2a. Kinas export till USA, 1987 och 1999.

ISIC 1987 1999 1987–1999

Miljoner Andel, Miljoner Andel, Till- Δ(andel)
Rev. 2 US $ % US $ % växt, %

384 Transportmedel 32,2 1,3 1 365,6 3,3 4 142 2,0
382 Maskiner, ej elektriska 56,1 2,3 5 118,5 12,3 9 026 10,0

371 Järn och stål 18,9 0,8 458,5 1,1 2 323 0,3
341 Papper och pappersprodukter 2,3 0,1 102,7 0,2 4 395 0,2

383 Maskiner, elektriska 20,8 0,8 7 237,6 17,4 34 740 16,6
385 Instrument och optik 19,7 0,8 1 658,5 4,0 8 317 3,2

381 Metallprodukter 108,1 4,4 2 593,6 6,2 2 300 1,9
352 Övriga kemikalier 80,0 3,2 617,4 1,5 672 –1,8

351 Industrikemikalier 98,7 4,0 926,6 2,2 839 –1,8
372 Icke-järnmetaller 116,7 4,7 296,5 0,7 154 –4,0

311 Livsmedel 164,0 6,7 683,8 1,6 317 –5,0
332 Möbler, ej metall 17,3 0,7 1 310,9 3,2 7483 2,4

353 Petroleumprodukter 147,8 6,0 89,6 0,2 –39 –5,8
390 Övriga industriprodukter 47,1 1,9 3 811,7 9,2 7 985 7,2

356 Plastvaror 36,0 1,5 4 714,7 11,3 12 989 9,9
321 Textilier 535,1 21,7 2 015,1 4,8 277 –16,9

331 Träprodukter, ej möbler 21,5 0,9 404,8 1,0 1 779 0,1
362 Glas och glasvaror 4,2 0,2 270,0 0,6 6 351 0,5

313 Drycker 7,5 0,3 11,4 0,0 51 –0,3
355 Gummivaror 2,5 0,1 361,0 0,9 14 470 0,8

323 Lädervaror 37,1 1,5 670,2 1,6 1 705 0,1
369 Övr. mineralprodukter, ej metall 6,1 0,2 89,1 0,5 3 019 0,2

342 Grafiska produkter 1,6 0,1 132,9 0,3 8 160 0,3
314 Tobak 0,0 0,0 7,1 0,0 109 503 0,0

322 Konfektionsvaror 794,0 32,2 2 991,9 7,2 277 –25,0
361 Porslin och lergods 25,3 1,0 468,8 1,1 1 751 0,1

354 Div. petroleum- och kolprodukter 3,1 0,1 69,0 0,2 2 109 0,0
324 Skor, ej gummi och plast 62,2 2,5 3 035,0 7,3 4 779 4,8

2 466 100 41 613 100 1 587 –

Källa: Världsbanken.
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ter inte direkt konkurrerar med svenska produkter. Men Kinas förändrade
produktmix innebär att Kina har blivit en allvarlig konkurrent på Sveriges
exportmarknader.

Tabell 9.1 visar hur Kinas exportandelar på EU- och USA-marknaderna
har vuxit explosionsartat inom två av Sveriges viktigaste produktområden,
maskiner och elektriska maskiner (som innefattar telekomindustrin). 

Tabellerna 9.2 a–c ger en mer detaljerad bild av hur konkurrensen mel-
lan Kina och Sverige utvecklats. Tabell 9.2c visar Sveriges och Kinas export
till USA i miljoner USD 1987 och 1999 på branschnivå (3-siffrig ISIC nivå).
Branscherna är sorterade efter storleken på Sveriges export 1987. Kolum-
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tabell 9.2b. Sveriges export till USA, 1987 och 1999.

ISIC 1987 1999 1987–1999

Miljoner Andel, Miljoner Andel, Till- Δ(andel)
Rev. 2 US $ % US $ % växt, %

384 Transportmedel 2 337,6 49,4 2 554,8 34,1 9 –15,3
382 Maskiner, ej elektriska 721,1 15,3 1 120,9 15,0 55 –0,3

371 Järn och stål 299,1 6,3 225,0 3,0 –25 –3,3
341 Papper och pappersprodukter 259,8 5,5 142,1 1,9 –45 –3,6

383 Maskiner, elektriska 252,0 5,3 1 194,0 16,0 374 10,6
385 Instrument och optik 148,8 3,1 325,5 4,4 119 1,2

381 Metallprodukter 128,4 2,7 239,3 3,2 86 0,5
352 Övriga kemikalier 97,8 2,1 527,4 7,0 439 5,0

351 Industrikemikalier 75,6 1,6 263,8 3,5 249 1,9
372 Icke-järnmetaller 75,1 1,6 129,9 1,7 73 0,1

311 Livsmedel 58,0 1,2 54,8 0,7 –5 –0,5
332 Möbler, ej metall 41,4 0,9 52,5 0,7 27 –0,2

353 Petroleumprodukter 36,7 0,8 68,9 0,9 88 0,1
390 Övriga industriprodukter 33,3 0,7 36,0 0,5 8 –0,2

356 Plastvaror 23,5 0,5 90,8 1,2 286 0,7
321 Textilier 22,8 0,5 25,9 0,3 14 –0,1

331 Träprodukter, ej möbler 21,0 0,4 84,1 1,1 300 0,7
362 Glas och glasvaror 19,3 0,4 22,5 0,3 17 –0,1

313 Drycker 18,0 0,4 211,8 2,8 1 077 2,4
355 Gummivaror 14,5 0,3 38,1 0,5 163 0,2

323 Lädervaror 12,5 0,3 5,1 0,1 –59 –0,2
369 Övriga mineralprodukter, ej metall 7,9 0,2 37,8 0,5 378 0,3

342 Grafiska produkter 7,7 0,2 12,0 0,2 56 0,0
314 Tobak 7,2 0,2 3,1 0,0 –58 –0,1

322 Konfektionsvaror 5,8 0,1 6,0 0,1 4 0,0
361 Porslin och lergods 2,0 0,0 5,3 0,1 161 0,0

354 Diverse petroleum- och kolprodukter 0,6 0,0 3,5 0,0 490 0,0
324 Skor, ej gummi och plast 0,6 0,0 1,7 0,0 188 0,0

4 728 100 7483 100 58 –

Källa: Världsbanken.
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nerna visar också produktmix, tillväxt och förändring i produktsamman-
sättning. Samma tabell har tagits fram för Sveriges och Kinas export till EU,
men eftersom den ger en likartad bild visas den inte här.

I tabellen ser vi att Kinas export 1987 dominerades av arbetsintensiva
varor som kläder (32,2%) och textilier (21,7 %), som båda stod för en för-
sumbar andel av Sveriges export. Den svenska exporten till USA, å andra
sidan, dominerades av fordon, maskiner, elektriska maskiner (inklusive
telekom), papper och stål. Tabellen visar emellertid också att den kinesiska
exporten uppvisar en fenomenal tillväxt i Sveriges viktigaste exportsektorer
mellan 1987 och 1999. Speciellt har exporten ökat i maskinsektorerna.
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tabell 9.2c. Relationen mellan svensk och kinesisk export till USA, 1987 och 1999.

ISIC Sverige export/ Log differens, 
Kinas export (%) kvot vs. totalt

Rev. 2 1987 1999 1987 1999

384 Transportmedel 72,6 1,9 1,6 1,0
382 Maskiner, ej elektriska 12,9 0,2 0,8 0,1

371 Järn och stål 15,8 0,5 0,9 0,4
341 Papper och pappersprodukter 113,7 1,4 1,8 0,9

383 Maskiner, elektriska 12,1 0,2 0,8 –0,0
385 Instrument och optik 7,5 0,2 0,6 0,0

381 Metallprodukter 1,2 0,1 –0,2 –0,3
352 Övriga kemikalier 1,2 0,9 –0,2 0,7

351 Industrikemikalier 0,8 0,3 –0,4 0,2
372 Icke-järnmetaller 0,6 0,4 –0,5 0,4

311 Livsmedel 0,4 0,1 –0,7 –0,4
332 Möbler, ej metall 2,4 0,0 0,1 –0,7

353 Petroleumprodukter 0,2 0,8 –0,9 0,6
390 Övriga industriprodukter 0,7 0,0 –0,4 –1,3

356 Plastvaror 0,7 0,0 –0,5 –1,0
321 Textilier 0,0 0,0 –1,7 –1,1

331 Träprodukter, ej möbler 1,0 0,2 –0,3 0,1
362 Glas och glasvaror 4,6 0,1 0,4 –0,3

313 Drycker 2,4 18,6 0,1 2,0
355 Gummivaror 5,8 0,1 0,5 –0,2

323 Lädervaror 0,3 0,0 –0,8 –1,4
369 Övriga mineralprodukter, ej metall 1,3 0,2 –0,2 0,0

342 Grafiska produkter 4,8 0,1 0,4 –0,3
314 Tobak 1 110,7 0,4 2,8 0,4

322 Konfektionsvaror 0,0 0,0 –2,4 –2,0
361 Porslin och lergods 0,1 0,0 –1,4 –1,2

354 Diverse petroleum- och kolprodukter 0,2 0,1 –1,0 –0,5
324 Skor, ej gummi och plast 0,0 0,0 –2,3 –2,5

1,9 0,2 0,0 0,0

Källa: Världsbanken.
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Samtidigt måste det noteras att också Sverige haft en god exporttillväxt,
speciellt i elektriska maskiner som inkluderar telekomindustrin. 

Den sista kolumnen visar den logaritmiska skillnaden mellan export-
kvoten i varje sektor och den totala exportkvoten. Det kan ses som ett mått
på komparativa fördelar justerat för storleken på den kinesiska och svenska
exporten. Till exempel innebär värdet 1,0 för transportsektorn 1999 att Sve-
riges exportkvot i denna sektor (2555/1366=1,87) är 101=10 gånger större
än den totala exportkvoten för 1999 (7483/41613 = 0,18). Ett negativt värde
innebär att Kinas export är relativt mera koncentrerad i denna sektor,
medan värdet noll indikerar att länderna har likartade komparativa förde-
lar. I tabellen ser vi att värdet sjunker påtagligt i samtliga av de översta sek-
torerna mellan 1987 och 1999, vilket innebär att Sveriges komparativa för-
delar i de viktigaste exportsektorerna kraftigt eroderat mellan 1987 och
1999 jämfört med Kina.  

Det faktum att Kinas produktionsmönster snabbt närmar sig det svenska
är illavarslande, eftersom det kan innebära en ökande tendens till faktorpris-
utjämning mellan Kina och Sverige. Samtidigt tycks Sveriges export i absolu-
ta termer ännu inte ha påverkats i alltför hög grad av Kinas tillväxt på export-
marknaden. Sveriges exportsiffror visar faktiskt en god tillväxt även om de
inte kan jämföras med Kinas tillväxttal. En förklaring till detta är säkert att
den relativt höga aggregeringsnivån i datamaterialet döljer skillnader i specia-
lisering. Sverige och Kina producerar inte nödvändigtvis samma produkter
även om de klassificeras i samma bransch i vårt datamaterial. Det är också så
att företag, även inom en relativt snävt definierad bransch som t.ex. bilindust-
rin, producerar differentierade varor, vilket delvis skyddar mot konkurrensen.  

Teknologisk utveckling och löneskillnader
Den svenska lönestrukturen är starkt sammanpressad i ett internationellt
perspektiv, men som visats i tidigare kapitel har löneskillnaderna mellan
framför allt hög- och lågutbildade ökat i Sverige mellan 1992 och 2003. (Se
kapitel 1 och 3.) Tendensen att högutbildade drar ifrån lågutbildade i löneli-
gan kan ses i snart sagt alla industriländer, och ligger i linje med internatio-
nell faktorprisutjämning. En annan faktor som verkar i samma riktning är
den teknologiska utvecklingen.

Lönespridningen skiljer sig också mellan olika branscher. Figur 9.3 visar
löneskillnaden mellan tiondelen med de högsta och tiondelen med de lägsta
lönerna (90/10-kvoten), för tjänstemän i Sverige och USA i några olika sek-
torer.

Figuren visar att den svenska lönestrukturen är mer sammanpressad än
den amerikanska. Den visar också att lönespridningen – speciellt för män
och speciellt i USA – är högre i de tjänstesektorer som associeras med det
postindustriella samhället än i tillverkningsindustrin. Frågan är om den
teknologiska utvecklingen också ligger bakom den högre lönespridningen i
dessa tjänstesektorer.
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Teknologisk utveckling är förstås inget nytt utan har pågått i ett accele-
rerat tempo sedan industrialiseringen. Teknisk utveckling leder emellertid
inte automatiskt till större lönespridning. När maskiner ersatte eller kom-
pletterade människor vid övergången från jordbrukssamhälle till industri-
samhälle blev arbetarens fysiska styrka mindre viktig. En svag arbetare kan
t.ex. köra en gaffeltruck lika bra som en stark. Följden blev mindre lönespri-
ding mellan fysiskt starka och svaga arbetare. 

Andra typer av tekniska framsteg kan istället öka löneskillnaderna.
Mikrofonen och massmedia gör det möjligt för en enskild, högt begåvad
artist, som Pavarotti, att uppträda inför en enorm publik och därför få enor-
ma inkomster.R Skillnaden i inkomst mellan en medelgod operasångare och
världens främsta ökar kraftigt när operaälskare inte längre måste gå till sitt
lokala operahus för att få en god musikupplevelse, utan kan avnjuta värl-
dens främsta artister i soffan.

Gaffeltrucken och mikrofonen är exempel på teknologiska föränd-
ringar som har vitt skilda effekter på lönespridningen. Dagens teknolo-
giska utveckling domineras av mikroprocessorn, som ligger bakom dato-
riseringen. Frågan är om datoriseringen kan jämföras med en gaffeltruck
eller en mikrofon. Svaret är att mikroprocessorn har drag både av gaffel -
truck och av mikrofon. Den kan verka både mot lägre och högre löne -
spridning. Ett exempel på att mikroprocessorn kan jämföras med en gaf-
feltruck är att taxichaufförer i dag standardmässigt navigerar med hjälp
av satellitbaserade navigationssystem, vilket till stor del eliminerar de
tidigare skillnaderna mellan erfarna och oerfarna taxiförare. Men den
dominerande effekten av mikroprocessorn är antagligen att, som en mik-
rofon, kraftigt förstärka värdet av att ha speciellt hög kompetens. Dukti-
ga företagsledare kan effektivt kontrollera och styra verksamheter i olika
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delar av världen, uppskattade arkitekter kan producera fler ritningar med
hjälp av datorstyrda designprogram och skickliga ekonomer kan bear beta
data mer effektivt. Samtidigt blir många kontorsjobb överflödiga. Efterfrå-
gan sjunker på sekreterare som renskriver och assistenter som pro ducerar
ritningar. Mikroprocessorn tenderar därför att skapa ökande lönespridning
mellan hög- och lågutbildade, men även att förstärka skillnaderna inom
varje kategori av arbetare där speciellt värdet av att ha stjärnkompetens
ökar.

Innebörden är att övergången från industrisamhället till det postindu-
striella tjänstesamhället sannolikt leder till ökade löneskillnader. En möjlig
lösning på detta problem är att genom ökad utbildning försöka höja kompe-
tensnivån hos hela befolkningen. Men om utbildning och talang är komple-
mentära kommer mer talangfulla individer att dra större nytta av utbild-
ning, vilket gör att t. ex. generella utbildningssubventioner snarare förstär-
ker (löne)skillnaderna. Det skulle behövas en selektiv utbildningspolitik
riktad mot de mindre talangfulla för att uppnå utjämning av lönerna. Men
den träning som krävs för att utjämna lönerna kan vara orimligt stor och
utgöra ett samhälleligt slöseri – alla kan inte bli som Pavarotti.

Lokalisering av industrin inom Europa
Sveriges industri påverkas också av den pågående integrationen av Europa-
marknaden. Den gör att det blir lättare för företag i Sverige att exportera,
men det blir samtidigt lättare för företag i resten av Europa att sälja på den
svenska marknaden. Frågan är hur detta påverkar produktionens lokalise-
ring. Blir det mer eller mindre attraktivt att producera i Sverige jämfört med
t.ex. Tyskland och Frankrike som är stora, centralt placerade länder i Euro-
pa? Den forskningsinriktning inom handelsteorin som kallas ny ekonomisk
geografi (NEG) behandlar just denna typ av frågeställning.T Effekten av
för ändringar i handelskostnaderna analyseras i handelsmodeller med
imperfekt konkurrens och internationellt rörliga företag, där företagen har
skalfördelar i produktionen. Handelskostnaderna kan vara tullar, trans-
portkostnader eller vad som helst som gör att det är mer kostsamt att sälja
varor på en annan marknad än den där företaget producerar. 

Ett centralt resultat i NEG-litteraturen är den så kallade hemmamark-
nadseffekten, som innebär att företagen tenderar att koncentreras till de
stora länderna eller marknaderna, eftersom företagen i de stora länderna
undgår handelskostnader på en större del av sin försäljning. Koncentra-
tionstendenserna kan förstärkas av att arbetskraften flyttar med företagen
eller att företagen köper insatsvaror från varandra. Marknadsstorleken
kommer då att öka med antalet företag i ett land. En sådan självförstärkan-
de kumulativ effekt kan leda till stora förändringar i industrins lokalise-
ringsmönster. Ofta används termen agglomerering för denna process. Samti-
digt finns krafter som motverkar agglomerering. Konkurrensen hårdnar,
både på produktmarknaden och på faktormarknaden, på den marknad dit
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företagen koncentreras. Olika trängseleffekter, som högre priser på byggna-
der och mark, kan också motverka agglomerering.

I kraftmätningen mellan koncentrationskrafter och spridningskrafter
kommer handelskostnaderna att spela en avgörande roll. Förhållandet mel-
lan agglomeration och handelskostnader visar sig vara puckelformat, som
illustreras i figur 9.4. Intuitionen för detta är följande: Vid mycket höga han-
delskostnader är det svårt att exportera, vilket innebär att företagen huvud-
sakligen producerar för den lokala marknaden. Produktionen blir då geogra-
fiskt utspridd i proportion till efterfrågan på varje marknad. När handels-
kostnaderna är mycket låga blir hemmamarknadseffekten oväsentlig, efter-
som ett företag har ungefär lika god access till båda marknaderna oavsett var
det ligger. Istället kommer andra krafter, som lokal konkurrens och trängsel-
effekter att dominera, vilket också tenderar att leda till geografiskt spridd
produktion. När handelskostnaderna är på intermediär nivå blir agglomera-
tionskrafterna mest påtagliga. Figur 9.4 visar detta förhållande.

Multinationella företag, som kan lokalisera olika delar av produktions-
processen till olika ställen, kan möjligen dämpa tendensen till agglomere-
ring, men inte upphäva den. Istället för agglomerering av hela företag kom-
mer enskilda verksamheter, som t.ex. sammansättning, att agglomereras.Y

Möjligheten att industrin lokaliserar sin produktion till de större mark-
naderna är oroväckande för ett litet och geografiskt något perifert land som
Sverige. Den europeiska integrationen, som innebär en rörelse åt vänster i
figuren, skulle emellertid kunna leda till både mer och mindre industriell
koncentration till de stora länderna, beroende på hur integrerat Europa är i
utgångsläget. Om Europa befinner sig i punkt A kommer ytterligare integra-
tion att leda till ökad geografisk koncentration av produktionen. Om Europa
istället är i B eller C kommer djupare integration att leda till att produktionen
sprids ut. Uppenbarligen vore det senare fallet mer gynnsamt för Sveriges del,
och vi ska strax återkomma till vad data indikerar i denna fråga.

En viktig fråga är hur resultaten i NEG-modellerna är relaterade till tra-
ditionella handelsmodeller där handeln drivs av komparativa fördelar på
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det sätt som diskuterades ovan. Svaret är för det första att olika branscher
beskrivs olika väl av modellerna. I vissa branscher, som t.ex. oljeproduktion
och gruvdrift, är komparativa fördelar den helt dominerande förklaringen
till produktionens lokalisering. I andra branscher, som bilindustrin eller
läkemedel, är agglomereringseffekterna sannolikt mer betydande. För det
andra är den relativa betydelsen av komparativa fördelar beroende av hur
stora handelskostnaderna är. Agglomerationskrafterna är, som diskuterats
ovan, kraftigast vid medelhöga handelskostnader, medan betydelsen av
komparativa fördelar ökar med graden av ekonomisk integration. Därför
kommer komparativa fördelar att tendera att dominera i alla branscher när
handelskostnaderna är tillräckligt låga. 

Geografisk koncentration av den europeiska industrin 1978–2002
Hur ser den geografiska koncentrationen av den europeiska tillverknings-
industrin ut, och hur har den förändrats till följd av den fortgående integra-
tionen inom EU? Figur 9.5 visar hur koncentrationen utvecklats från 1978
till 2002 i de nuvarande EU-länderna förutom de östeuropeiska länder som
blev medlemmar 2004. 

Effekten av den nu aktuella integrationen av de tidigare östländerna i
EU framgår inte av figur 9.5. Låglöneländerna i Östeuropa bör dock ha lik-
artad effekt på Sveriges handel som låglöneländerna i Asien. Specialisering
i enlighet med komparativa fördelar innebär att tillverkningsindustri loka-
liseras till de tidigare östländerna på grund av de låga lönerna där. Däremot
är det mindre sannolikt att industrin flyttar till dessa länder på grund av
agglomerationskrafter relaterade till marknadsstorleken, eftersom länder-
na än så länge utgör relativt små marknader. 

Koncentrationen inom EU mäts med hjälp av s.k. Gini-koefficienter.
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Källa: Egna beräkningar baserade på data från OECD; STAN-databasen. Data för Grek-
land, Irland och Luxemburg saknas.
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Dessa antar värden mellan 0 och 1, där 0 visar maximal spridning och 1 be -
tyder att all produktion är koncentrerad till ett enda land. Figur 9.5 visar
Gini-koefficienter för värdet av industriproduktionen.U

Det första att notera i denna figur är att koncentrationsgraden har varit
relativt stabil. Nivån är inte av intresse här utan endast förändringen.I En
ökning av Gini-koefficienten från 0,50 till 0,53, som i figuren, innebär att den
genomsnittliga skillnaden i industriproduktion mellan två länder ökat med 6
procent. Det andra är att kurvan har en topp runt 1992–93. Detta är tidpunk-
ten för sjösättningen av EU:s inre marknad (Maastricht-fördraget), men
också året då Östtyskland börjar ingå i den tyska statistiken. Om Tyskland
exkluderas i figuren minskar toppen betydligt. Å andra sidan kan man svårli-
gen utelämna det största och kanske mest centrala landet, eftersom starka agg-
lomerationskrafter typiskt skulle få delar av industrin att lokalisera sig just hit.

Tysklands återförening försvårar tolkningen av utvecklingen. Ändå
finns knappast stöd för att genomförandet av EU:s inre marknad gav upp-
hov till ökad industrikoncentration. Tvärtom uppvisar Gini-indexet en fal-
lande trend sedan 1992.

Alla företag och branscher påverkas inte på samma sätt av koncentra-
tionstendenser. En avgörande faktor är betydelsen av skalfördelar i produk-
tionen. Låga skalfördelar gör det mindre kostsamt att sprida ut produktio-
nen geografiskt, eftersom det blir mindre kostsamt att producera i flera
enheter. Tabell 9.3 visar en rankning av skalfördelar i olika industrisektorer
baserad på Pratten (1988) där 1 är den högsta graden av skalfördelar och 0
den lägsta. 

I branscher med små skalfördelar, som finns i övre delen av tabell 9.3, är
agglomerationskrafter mindre betydande. Lokaliseringen av företagen i
dessa branscher styrs därför främst av traditionella komparativa fördelar.
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tabell 9.3. Index för skalfördelar i olika branscher.
   

ISIC Rev 3. Sektor Pratten index

19 Läder och skor 0,01
20 Trä och trävaror 0,11

17–18 Textil 0,17
15 Mat och drycker 0,28
25 Gummi och plast 0,39

27–28 Basmetaller och metallprodukter 0,44
26 Icke-metalliska mineralprodukter 0,50
21 Pappersmassa och papper 0,55
22 Tryck och publicering 0,56

30–33 Elektrisk och optisk utrustning 0,66
29 Maskiner och utrustning 0,72

24 exkl. 2423 Kemikalier exkl. läkemedel 0,89
2423 Läkemedel 0,89

34–35 Transportutrustning 0,94

Källa: Egna beräkningar baserade på data från OECD, STAN-databasen.
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Det innebär att den europeiska integrationen, dvs. de fallande handelskost-
naderna, borde leda till gradvis stigande koncentration till länder med kom-
parativa fördelar i dessa branscher, helt enkelt därför att lägre handelskost-
nader ger upphov till ökande specialisering. 

Branscher med starkare skalfördelar, i den nedre delen av tabellen,
påverkas relativt sett mer av agglomerationskrafter. Lokaliseringsmönstret
för dessa branscher kan därför förväntas se ut mer som i figur 9.4, dvs. ten-
densen till koncentration kan förväntas vara puckelformat när handelskost-
naderna minskar. 

Vi har beräknat Gini-koefficienter för förädlingsvärdet i alla branscher i
tabell 3 mellan 1980 och 2002.O Vi nöjer oss med att sammanfatta resultaten
här. Åtta av de 14 branscherna visar ett puckelformat mönster likt det i figur
9.5 med fallande koncentration efter 1992.QP En bransch, läkemedelsindust-
rin, uppvisar stadigt minskande koncentration, vilket tyder på att bran-
schen tidigt har passerat den punkt då agglomerationskrafterna är maxima-
la. Med ett undantag (trävaror) har samtliga sektorer relativt stora skalför-
delar, vilket stämmer väl med NEG-modellen. Tre branscher har ett lokali-
seringsmönster utan klara drag.QQ Endast två branscher uppvisar ökande
koncentration, nämligen läder- och skoindustrin och tekoindustrin. Det är
branscher med små skalfördelar, varför komparativa fördelar bör dominera
lokaliseringen.

Läkemedelsindustrin uppvisar stadigt minskande koncentration. Det
tyder på att det är en bransch som passerat den punkt då agglomerations-
krafterna är maximala. Denna tolkning stämmer väl med att det är en av de
branscher som har högst skalfördelar i tabell 9.3. 

Slutsatsen verkar vara att Europa snarast befinner sig i punkt C i figur
9.4. Det är en god nyhet för ett litet och geografiskt något perifert land som
Sverige, eftersom ytterligare integration i Europa i så fall leder till att pro-
duktionen i Sverige gynnas jämfört med produktion i de större länderna i
centrala Europa. Sverige behöver i så fall inte oroa sig för att företagen läm-
nar landet på grund av agglomerationskrafter. Detta borde också öka Sveri-
ges vilja att gå vidare i den europeiska integrationsprocessen.

Slutsatser
Globaliseringen och integrationen av marknader inom EU har stor betydel-
se för Sverige. Ett internationellt fritt utbyte av varor och tjänster har varit
och kommer att vara en grundläggande förutsättning för hög välfärd i ett
litet land som Sverige. Landet som helhet kommer att gynnas av den fort-
satta globaliseringen. Däremot kan det uppstå problem genom att utveck-
lingen kan skapa vinnare och förlorare inom landet. Vi har pekat på några
av dessa problem. 

Enligt ekonomisk teori kan man förvänta att friare internationell han-
del med länder som Kina och Indien ska leda till att lönen för lågutbildad
arbetskraft sjunker i relation till lönen för högutbildad arbetskraft. Till viss
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del håller detta på att ske, men ett skäl till att effekten hittills varit begrän-
sad kan vara att Sverige isoleras genom att vi producerar andra varor än låg-
löneländerna. Analysen i detta kapitel visar emellertid att detta förhållande
håller på att ändras. En jämförelse mellan Sveriges och Kinas export till
USA-marknaden visar hur Kina snabbt expanderar i Sveriges viktigaste
exportsektorer. Konsekvensen av detta kan bli ökande tryck på löneskillna-
der mellan låg- och högutbildade i Sverige.

Den teknologiska utvecklingen drar huvudsakligen i samma riktning
som globaliseringen. Datoriseringen och telekommunikationerna tenderar
att förstärka värdet av att ha högt humankapital. 

Integrationen av EU-marknaden tycks verka i motsatt riktning. Vid
dagens nivå på Europaintegrationen förefaller ytterligare steg mot ökad
integration att vara till gagn för tillverkningsindustri i Sverige jämfört med i
de stora centraleuropeiska länderna. En relativt större tillverkningsindustri
tenderar att öka efterfrågan på lågutbildad arbetskraft och därmed minska
lönespridningen. (Jfr figur 9.3.) Den ekonomiska integrationen i Europa ver-
kar alltså vara en av de få krafter som till en del kompenserar globalisering-
ens effekter på svensk industri och svenska löner. Samtidigt bör det noteras
att integrationen av de östeuropeiska staterna i EU innebär ett nytt och mer
närbeläget låglönealternativ för delar av svensk tillverkningsindustri. 

Analysen i detta kapitel har i stora drag bekräftat de slutsatser som drogs
av Leamer och Lundborg i SNS–NBER-rapporten 1995. Såväl globalise-
ringen som den tekniska utvecklingen utsätter den svenska välfärdsstatens
långtgående utjämningsambitioner för påfrestningar. Ökade investeringar
i utbildning och realkapital krävs för att undgå att konkurrera direkt med
låglöneländernas billiga arbetskraft i arbetsintensiv produktion. 

Noter
1. Arbetsfördelningen mellan författarna innebär att Edward Leamer främst har haft

ansvaret för avsnitten »Internationell handel och faktorprisutjämning« och »Tekno-
logisk utveckling och löneskillnader« och Rikard Forslid har haft ansvaret främst för
avsnittet »Lokalisering av industrin inom Europa«.

2. Se även Leamer och Lundborg (1997).
3. I en traditionell neoklassisk handelsmodell (t.ex. en Heckscher-Ohlin-modell) med

fler varor än produktionsfaktorer kommer varje land i jämvikt att producera lika
många varor som antalet produktionsfaktorer i landet. De länder som producerar
samma varor sägs ligga i samma »specialiseringskon«, och endast mellan dessa län-
der blir faktorpriserna fullständigt utjämnade. Se Leamer (1987).

4. Liknade argument framförs av Rosen (1981). 
5. Startskottet till denna litteratur var uppsatserna av Krugman (1991), Krugman och

Venables (1995), och Venables (1996). En översikt av NEG-litteraturen finns i Bald-
win m.fl. (2003).

6. Se Ekholm och Forslid (2001).
7. Figurerna för förädlingsvärdet och sysselsättningen är likartade.
8. Att Gini-koefficienten är 0,5 innebär att den genomsnittliga skillnaden i industripro-

duktion mellan två länder i vårt specifika urval av länder är 50 procent. 
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9. Figurerna för samtliga sektorer finns att ladda ner på http://people.su.se/~forsl/
10. Dessa åtta branscher är trävaror, gummi och plast, metallprodukter, mineralproduk-

ter, papper och pappersmassa, elektrisk utrustning, maskiner samt kemikalier. 
11. Dessa är livsmedel och dryckesvaror, publicering samt transport.
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