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Övergripande

Dagens ämne är centralt:
En hög sysselsättning är en förutsättning för den 
välfärd vi tar för självklar

Rapporten är angelägen, gedigen o läsvärd
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Rapporten betonar riskerna med, men landar 
ändå i att det behövs kvantitativa, siffersatta, 
sysselsättningsmål

Klokt! 

Bör målet definieras först post-Corona?
Tveksamt! 
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Rapportens övergripande slutsats =
Två huvudmål …

- Sysselsättningsgraden (20-68 år)
- # arbetade timmar/person & år (hela befolkningen)

… plus några få disaggregerade delmål, t ex
- Långtidsarbetslösheten 
- Skillnad sysselsättningsgrad, in- och utrikes födda

… samt kompletterande analyser av ett stort antal dimensioner
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Reflektioner

• Klokt att begränsa antal huvudmål samt att komplettera dem 
med delmål & analyser

• Sysselsättningsgraden bör
- inte mätas som ”en timmes arbete per vecka”
- mätas med hjälp av Skatteverkets månatliga kontrolluppgifter 

(vilket förutsätter att egenföretagares inkomster/sysselsättning hanteras) 
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• Det är centralt att  förändringar i det totala antalet arbetade 
timmar i befolkningen 20-68 verkligen dekomponeras och 
analyseras

För att nå målet behövs åtgärder – frågan är vilka?
- Svaret varierar beroende av problembilden
- En konstruktiv diskussion förutsätter kunskap om utvecklingen 

i olika delar av befolkningen

Reflektioner, fortsättning
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Reflektioner, fortsättning

• Vad avser de rekommenderade kompletterande analyserna är de 
centrala och det bör tydliggöras 

- vilka aktörer som har ansvar för att genomföra analyser, 
- vad analyserna ska omfatta och 
- med vilken frekvens analyserna ska genomföras 

Dessutom bör en aktör få ett samlat ansvar för att ta ett 
helhetsgrepp om slutsatserna avseende måluppfyllelse och 
åtgärdsbehov
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Avslutningsvis: 
En klok målsättning med påtagliga utmaningar 

Det är en pedagogisk utmaning att förklara och förankra på vilket sätt 
- en hög sysselsättning har betydelse och
- på vilket sätt olika åtgärder bidrar till detta

Beslutade åtgärder/regelverk måste försvaras av ansvariga politiker
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Budgetpropositionens beräkningsregler behöver diskuteras
om sysselsättningsmål i realiteten ska kunna balansera/understödja 
de offentligfinansiella målen

I dagsläget trumfar kortsiktiga statiska budgeteffekter 
långsiktiga, strategiska åtgärder som 

– via beteendeförändringar och dynamiska effekter –

kan vara avgörande för en långsiktigt hög sysselsättning
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