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En bortslösad högkonjunktur

Trots att ekonomin går bra står Sverige inför flera svåra

utmaningar. Efter tre år med Stefan Löfven är det tydligt att

regeringens politik, tillsammans med avsaknaden av viktiga

reformer, förvärrar läget. På några områden är det särskilt tydligt:

1. Sverige allt längre från EU:s lägsta arbetslöshet

2. Regeringen avstår från att spara i ladorna

3. Misslyckade och ineffektiva jobbreformer



Sverige allt längre från EU:s 

lägsta arbetslöshet

• Från plats 10 när målet sattes 

upp 2013 – till plats 13 förra 

året 

• Kommande år väntas Sveriges 

position sjunka ytterligare, till 

EU:s undre halva

Källa: RUT dnr 2017:966



Otillräcklig jobbtillväxt

Jobben växer inte fram snabbare än i andra jämförbara länder. Nyanlända och

andra utsatta grupper hålls utanför arbetsmarknaden mer permanent. Trots att

det är i högkonjunktur dessa grupper kan komma in på arbetsmarknaden.

Regeringen riskerar att slösa bort de möjligheter en högkonjunktur innebär.

• Antalet långtidsarbetslösa1 är på den högsta nivån sedan 2006 och stigande

• Andelen långtidsarbetslösa är högre än när regeringen kom till makten 2014

• Enbart hälften av de nyanlända har ett arbete efter nio år i Sverige

• Bristande matchning: jobbchanserna har inte ökat trots att antalet lediga jobb är 

rekordstort 

1. Inskrivna på arbetsförmedlingen längre än 12 månader



Avstår från att spara i ladorna

Ansvarslös ekonomisk politik

• Regeringen försitter chanserna att 

nå betydande överskott

• De senaste två högkonjunkturerna har 

följts av nedgångar där offentliga 

finanser försvagats med i genomsnitt 

4,3  procent av BNP. Skulle det 

scenariot upprepa sig skulle 

underskotten komma under 3 procent, 

under gränsen för EU:s stabilitetspakt 

och den lägsta nivån sedan 1990-

talskrisen.

Överskott i högkonjunkturer, procent av BNP

Källa: Konjunkturinstitutet
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Misslyckade och ineffektiva 

jobbreformer…

Källa: RUT dnr 2017:979



…till miljardkostnader

• Sammanlagt har mer än 1,6 miljarder kronor satsats på misslyckade 

jobbreformer

• Resurser som kunde ha gått till välfärden 

• I snitt skulle de resurser som satsats ha räckt till nära 1000 fler sjuksköterskor 

varje år under mandatperioden

Miljoner kronor 2015 2016 2017 2018 2015-

2018

Höjda förvaltningsanslag 210 260 240 140 850

Extrasubvention till kommunerna 500 500

Delegationen för unga och nyanlända

till arbete

83 98 63 38 280

Summa 293 358 303 678 1630

Källa: Arbetsförmedlingen, Budgetpropositionen för 2016 och 2017, Delegationen för unga och nyanlända till 

arbete



En annan väg är möjlig

• Det nya överskottsmålet ska respekteras och de offentliga finanserna ska 

stärkas ytterligare

• Nya och effektiva jobbreformer
– Sänkta anställningskostnader 

– Nya och mer ändamålsenliga anställningsformer 

– RUT-avdraget bör utvecklas 

– Arbetsförmedlingen bör läggas ned i sin nuvarande form till förmån för mer framgångsrika 

matchningsaktörer 

• Stärka drivkrafter att arbeta med låg skatt på arbetsinkomster och strama 

bidragsnivåer som främjar arbetslinjen och ett mer jämställt arbetsliv

• Stärka drivkrafterna för utbildning och entreprenörskap 
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