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Först, behövs sysselsättningsmål? 

• ”stärka incitament för en ambitiös sysselsättningspolitik” (s. 13)

– Är incitamenten för svaga idag?

→ inte självklart…

→ Utbud: de flesta politiker förespråkar ”högre sysselsättning” i tal och skrift

→ Efterfrågan: journalister och medborgare är engagerade i ”sysselsättning”

→ → ”Marknadslösning” fungerar nog bättre här jämfört med området ”offentliga finanser”

→ → Hög sysselsättning – eller egentligen många arbetade timmar – är dock helt centralt för

den välfärdsstat medborgarna förefaller vilja ha

→ → Värt att överväga ett sysselsättningsmål



Kriterier för politiskt uppsatta mål

Mål ska vara:

• Enkla 

• Verifierbara

• Adekvata

• Möjliga att verkställa (operationell kontroll) 

• Realistiska

• Inte för många

→ Bra exempel: överskottsmålet inkl. skuldankare

Lämplig balans ger legitimitet



Långt ifrån bara regering/riksdag påverkar 
sysselsättningsrelaterade mål

Välfärdsambitioner 
och önskat skattetryck

Antalet arbetade 
timmar

Regering, Riksdag
Konjunktur, 

penningpolitik m.m
Arbetsmarknadens
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I arbetskraften Ej i arbetskraften

Sysselsatta Arbetslösa

I arbete Sjuka

Subventionerat

Medelarbetstid

Ofrivillig deltid

Befolkning i 
arbetsför ålder

Sikta på ”Antal arbetade timmar” och/eller ”dess delar”? 

Antalet arbetade
timmar



Principiella problem på arbetsmarknaden ”att åtgärda”
– möjliga (del)mål? 

Arbetskraftsdeltagande

• Inträdesålder på arbetsmarknaden

• Utträdesålder på arbetsmarknaden

• Vistelsetid för nyanlända innan inträde

Arbetslöshet

• Långtidsarbetslöshet (framför allt)

• Skillnader i arbetskraftsdeltagande mellan grupper 
på arbetsmarknaden

Medelarbetstid

• Ofrivillig deltid

• Sjukfrånvaro

Övrigt

• Andel i subventionerat arbete (?)

Förslag i rapporten

Huvudmål
• Syss-grad 20-68 år
• Arb. timmar per person i 

hela befolkningen

Delmål
• Långtidsarbetslöshet
• Skillnad i syss-grad mellan 

inrikes och utrikes födda 



Föreslagna mål i relation till kriterier

Kriterier

• Enkelhet 

• Verifierbarhet

• Adekvat

• Verkställbarhet 

• Realism

• Inte för många

Huvudmål Delmål

Syss-grad Arb. timmar Långtidsarb. Skillnad i syss-grad
inrikes/utrikes födda

Ja Nej Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Nej Ja Ja Ja

Nja Nja (N)ja (N)ja

Beror på mål- sättningen

Nja Nja Nja Nja



Komplext område kräver ändamålsenlig utvärdering

• Många aktörer påverkar utvecklingen av sysselsättningsgrad och arbetade timmar 

– behöver ”isolera” politiska bidraget

• Många delvariabler påverkar utvecklingen sysselsättningsgrad och arbetade 
timmar

– behöver analysera politiska bidraget på respektive delvariabel

→ Inte ”enkelt”: extern utvärdering som kommuniceras till medborgarna behövs



Ett alternativt förslag 

• Ett mål: Antal arbetade timmar per person i arbetsför ålder

• Respektive regering åläggs att redovisa en strategi för att närma sig målet

– Inträdesålder på arbetsmarknaden

– Utträdesålder på arbetsmarknaden

– Vistelsetid för invandrare innan inträde

– Långtidsarbetslöshet

– Skillnader i arbetskraftsdeltagande mellan grupper 
på arbetsmarknaden

– Ofrivillig deltid

– Sjukfrånvaro

– Andel i subventionerat arbete

– med mera

• Extern aktör/myndighet analyserar årligen hur regeringens strategi och beslutade 
åtgärder tros påverka utvecklingen



Tack!

Goran.Hjelm@konj.se


