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Välkomna till Nationalekonomiska Föreningens möte! Jag heter Peter Englund
och är styrelseordförande. Det är en
gammal fin tradition i den här föreningen att finansministern kommer och
presenterar budgetpropositionen. Det
är en tradition som går tillbaka åtminstone till Ernst Wigforss dagar. Vi är väldigt glada att Magdalena Andersson har
velat fortsätta denna tradition.
Upplägget är att finansministern får
prata i 30 minuter och presentera budgeten. Vi har sedan två kommentatorer,
Anna Öster, chefekonom på Länsförsäkringar, och Oskar Nordström Skans,
professor vid Uppsala universitet. De får
en kvart var för kommentarer. Därefter
är det utrymme för repliker samt frågor
från publiken.

Magdalena Andersson
Tack så mycket för möjligheten att komma hit! Det är roligt att se så många här,
både äldre och yngre åhörare. Jag kommer att prata en del om det ekonomiska
läget och reformerna, men jag kommer
framför allt att ägna ganska mycket tid
åt att prata om vad det är för problem vi
vill tackla med de reformer som vi har i
budgeten.
Syftet med budgeten är att den
styrka som vi har i svensk ekonomi ska
komma alla till del. Den ska märkas i
Sverige, inte minst i våra välfärdsverksamheter, samtidigt som vi betalar av
över 40 miljarder på statsskulden. Det vi
vill göra när vi säger att vi vill att styrkan
i svensk ekonomi ska komma alla till del
är att stärka den svenska modellen. Vi
föreslår i den här budgeten en rad vik-

tiga strukturreformer för detta ändamål.
Det kommer jag att berätta mer om under denna halvtimme.
Jag börjar med att säga något om förutsättningarna för budgeten och hur det
ser ut med tillväxt och arbetsmarknad
samt offentliga finanser. Jag ska sedan
prata en hel del om utmaningar. Därefter kommer jag kort att gå igenom de
reformer som finns i budgeten. Slutligen
kommer en sammanfattning – redan nu
kan jag säga att det blir samma bild som
den jag visade alldeles nyss.
Tabell 1 visar BNP-tillväxten i världen och Sverige samt utvecklingen på
arbetsmarknaden vad gäller både arbetslöshet och sysselsättning. Vi har haft en
ganska svag utveckling i världsekonomin
sedan finanskrisen 2008–09. Det har varit låg efterfrågan och låga investeringar.
Men vi ser nu en viss uppgång i BNP i
världsekonomin under de kommande
åren. Inte minst är det euroområdet som
nu börjar öka sin tillväxt något jämfört
med tidigare. Även i stora länder som bl a
Ryssland och Brasilien, som har haft väldigt låg tillväxt beroende på att oljepriserna varit så låga, ser vi en viss uppgång
under de kommande åren.
I Sverige har vi stark tillväxt. Vi
hade en extremt stark tillväxt 2015, över
fyra procent. Men även förra året och i
år har vi en tillväxt på över tre procent
och de kommande åren ligger den en
bit över två procent. Det är bra för ett
utvecklat land som Sverige. Arbetslösheten sjunker tillbaka. År 2015 hade vi
en arbetslöshet på över sju procent som
sedan dess sjunkit. Vår bedömning är att
den sjunker ytterligare till 5,9 procent
under nästa år. Där ligger vi lite lägre
än en del andra bedömare, men sedan
jag blev finansminister har regeringens
arbetslöshetsprognoser hittills slagit
in. Sysselsättningsgraden fortsätter att
öka under de kommande åren. Vi ligger väldigt starkt vad gäller sysselsättningsgrad, faktiskt har vi den högsta
sysselsättningsgrad som någonsin har
budgetpropositionen för 2018
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

BNP världen
Procentuell tillväxt

3,4

3,1

3,5

3,6

3,7

3,8

BNP Sverige
Procentuell tillväxt

4,1

3,2

3,1

2,5

2,0

2,3

Arbetslöshet
Procent av arbetskraften

7,4

6,9

6,6

5,9

5,9

5,9

Sysselsättningsgrad
Procent av befolkningen,
20–64

80,5

81,2

82,0

82,4

82,5

82,5

ekonomiskdebatt

Tabell 1
BNP-tillväxt, arbetslöshet och sysselsättningsgrad

Anm: Icke kalenderkorrigerade siffror. Givet regeringens reformer t o m BP18. Arbetslöshet
avser 15–74 år. Sysselsättningsgrad avser 20–64 år. Den 13 september publicerade SCB reviderade nationalräkenskaper. BP18 och bilderna i denna presentation är baserade på tidigare
version av NR.
Källor: SCB, IMF, Finansdepartementet.
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uppmätts i något EU-land. Detta beror
framför allt på att kvinnor arbetar i betydligt större utsträckning i Sverige än i
andra EU-länder, mycket tack vare att vi
har väl fungerande barnomsorg, fritids
och äldreomsorg.
Ibland säger folk att den enda anledningen till att BNP växer är att det blir
fler invånare (figur 1). Ja, vi blir fler invånare, men även räknat per capita har tillväxten ökat under de senaste åren. Från
2000 till 2006 ökade BNP per capita rejält, med 16 procent. Sedan gjorde krisen
att den inte ökade så mycket under två
mandatperioder, men under de senaste
åren har BNP per capita åter stigit ganska kraftigt.
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Vi har en god ekonomisk utveckling. Fler människor arbetar och vi har
en hög sysselsättningsgrad. 200 000 fler
jobb har skapats under de senaste tre
åren. Vi har en stark tillväxt. Regeringen har också bedrivit en snål finanspolitik. Detta gör att vi inför nästa år har
ett väldigt stort överskott i de offentliga
finanserna: 80 miljarder kr, nästan två
procent av BNP. När vi började med
den här budgeten tänkte vi: Här har vi
80 miljarder, hur ska vi använda dem
på ett ansvarsfullt sätt? Beslutet blev att
vi använder ungefär hälften av dem till
att betala av på statsskulden och stärka
de offentliga finanserna, varigenom vi
kommer att ha den lägsta statsskulden
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Figur 2
Reformutrymme och
finansiellt sparande
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Anm: I samband med NR:s publicering av utfallet för Q2 reviderades det historiska finansiella
sparandet. Här redovisas dock samma siffror som i BP18.
7
Källor: SCB och Finansdepartementet

sedan 1977. Sedan använder vi 40 miljarder till att genomföra reformer för
att stärka den svenska modellen och
långsiktigt stärka tillväxten i Sverige
(figur 2). Vi satsar mycket på fler i jobb,
på stärkt välfärd och på ökad trygghet.
Detta kommer jag att prata lite mer om
sedan. Hälften sparar vi alltså, hälften
använder vi för reformer. Någon liknade
budgeten vid en Aladdinask. Vi använder övre lagret till reformer och tar det
undre lagret och stoppar undan för sämre tider.
Jag vill säga något om det offentligfinansiella sparandet, det vi brukar kalla
underskott eller överskott i offentliga
finanser (figur 3). När krisen 2008–09

inleddes hade vi ganska betydande överskott i de offentliga finanserna. Sedan
försämrades detta helt naturligt under
finanskrisen. Vi vill bedriva en aktiv finanspolitik under kriser på det sättet, så
det var helt naturligt och korrekt, brukar jag själv säga, att se till att använda
de överskott som fanns till att stimulera
ekonomin under själva finanskrisen.
Sedan har jag varit lite mer kritisk till
den finanspolitik min företrädare bedrev framför allt under 2013 och 2014,
när man fortsatte med stora skattesänkningar trots att ekonomin vände uppåt,
vilket gjorde att underskotten ökade
under de åren. Detta betydde i praktiken att man lånade och skuldsatte hela
budgetpropositionen för 2018
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svenska folket för att genomföra de här
skattesänkningarna. Där var och är jag
mer kritisk.
Det här är också orsaken till att vi
lade om den politiken när vi klev in i
regeringsställning. Under 2015, 2016
och 2017 har vi bedrivit den stramaste
finanspolitik som Sverige har haft sedan
krisen på 1990-talet, då vi var tvungna
att sanera statsfinanserna. Tillsammans
med en snålare politik, fler människor i
arbete och en god tillväxt gör detta att
vi nu har rejäla överskott i de offentliga
finanserna, också efter de reformer som
vi har i budgeten. Efter de reformer som
ligger i budgeten ligger vi på överskott
på ungefär en procent av BNP i år och
framväxande ytterligare stora överskott
de kommande åren. Men nästa år kommer naturligtvis en finansminister att
presentera en del nya reformer så det
kommer med största sannolikhet inte
att bli så stora överskott 2019 och 2020
som ni ser på bilden.
Figur 4 visar det strukturella sparandet. Det är när man försöker sortera bort
konjunktureffekter av sparandet och se
vad sparandet skulle vara om det var en
normalkonjunktur. Under mandatperioden 2006–10 försämrades det strukturella sparandet rejält, vilket är helt naturligt under krisår. Det var helt korrekt
politik att bedriva då. Under mandatperioden 2010–14 fortsatte man dock att
kraftigt försämra det strukturella spa-
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randet. Det är jag däremot mycket kritisk till. Framför allt gäller detta slutet
av mandatperioden, 2013 och 2014. Det
vi har gjort sedan – även med den politik som ligger i den här budgeten – är en
väldigt kraftfull förstärkning också av
det strukturella sparandet, dvs även när
man rensar bort det faktum att vi har en
bättre konjunktur just nu. Det är alltså
inte bara det faktum att ekonomin går
bra som gör att vi har stora överskott,
utan det beror också på att regeringen
har bedrivit en politik för detta.
Om vi tittar på det strukturella sparandet (figur 5) kan vi se att vi med den
politik som ligger i den här budgeten
har väldigt goda marginaler till det nya
överskottsmålet, som ska börja gälla
fr o m nästa budget. Hittills har vi haft
som mål att vi ska ha en procent i överskott över en konjunkturcykel för att
betala av på statsskulden, vilken var väldigt hög när målet infördes i början av
1990-talet. Då hade vi en statsskuld på
80 procent av BNP. Nu har den sjunkit
rejält och är den lägsta sedan 1977. Det
gör att vi har kommit överens i riksdagen – väldigt brett över alla partier utom
Sverigedemokraterna – att sänka det här
målet till en tredjedels procent av BNP.
Då ska man titta på det strukturella sparandet och vi ser att vi har väldigt goda
marginaler till det sparandet för de kommande åren.
Det som är nackdelen med att titta
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Figur 4
Strukturellt sparande,
offentlig sektor,
procent av potentiell
BNP

Figur 5
Strukturellt sparande,
offentlig sektor,
procent av potentiell
BNP
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Figur 6
Differens i bedömt
BNP-gap för budgetåret, procent av
potentiell BNP
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Anm: Skillnad i BNP-gap mellan regeringens realtidsbedömning i budgetpropositionen och
*Skillnad i BNP-gap mellani augusti-september
regeringens realtidsbedömning
i budgetpropositionen
och RB:s
respektive
RB:s respektive KI:s realtidsbedömningar
respektive
år. För 2018
är KI:s
KI:s realtidsbedömningar i augusti-september respektive år. För 2018 är KI:s siffror från juni.
siffror från juni.
Källor: Riksbanken, Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet.

på det strukturella sparandet är att olika
bedömare har lite olika bild av var i konjunkturen man befinner sig. Hur mycket
lediga resurser finns det i ekonomin?
Hur många fler människor finns det som
skulle kunna arbeta? Hur mycket mer
kapital skulle kunna investeras? Det gör
att det här kan se lite olika ut bland olika
bedömare. Något som är bra är dock att
skillnaderna i bedömningarna minskat.
Ett sätt att mäta resursutnyttjandet är
det man kallar för BNP-gap (figur 6).
Om man tittar på hur regeringen ser på
de här BNP-gapen jämfört med andra
externa bedömare, som Riksbanken och
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Konjunkturinstitutet, kan man se att
bedömningarna har ensats ganska rejält; vi ligger nu betydligt närmare andra
bedömare vad gäller hur mycket lediga
resurser som finns i ekonomin. Det är
bra, givet att vi ska börja titta mer på det
strukturella sparandet fr o m nästa år.
Statsskulden är som sagt nu den lägsta sedan 1977 (figur 7). Vi har under
den här mandatperioden sänkt statsskulden med tio procentenheter. Ett
annat sätt att se det på är att vi inte har
lånat några pengar alls till den flyktingkris som vi hade på hösten för två år sedan. Vi har tagit hand om de människor
budgetpropositionen för 2018
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Figur 7
Statsskuld, konsoliderad, andel av BNP,
procent
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Figur 8
Helårsekvivalenter
inom vissa transfereringssystem, andel av
befolkningen 20–64
år, procent
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Källa: Finansdepartementet.

som har sökt asyl i Sverige – en del får
stanna, andra ska återvända. Men samtidigt som vi har gjort det har vi kunnat
betala av på statsskulden. Vi har alltså
haft ordning och reda i statsfinanserna
även under den perioden.
Något annat som är oerhört positivt
är att andelen personer som befinner sig
i ersättningssystemen minskar kraftigt.
Det här är något som ibland kallas för
utanförskap. Det heter också ”helårs
ekvivalenter inom vissa transfereringssystem” (figur 8). Om två personer är
arbetslösa ett halvår var blir det en helårsekvivalent. Om 52 personer är sjuka
en vecka var är det också en helårsekvivalent. På bilden ser man hur stor andel
som försörjs av våra olika ersättningsoch bidragssystem under ett år. Vi ser
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Källa: Finansdepartementet. 12

hur det har minskat rejält och bedömningen är att det kommer att fortsätta
minska under de kommande åren. Man
får faktiskt gå tillbaka så långt som till
1981 för att hitta en så låg andel personer
som är i de här ersättningssystemen som
nästa år. Siffrorna inkluderar naturligtvis även nyanlända.
Jag ska nu tala om utmaningar. Jag
tänkte prata lite om bakgrunden till att
vi har kommit fram till de åtgärder som
vi har i budgeten. Jag tänkte börja med
en bild som är lite komplicerad, men jag
brukar köra den på partimöten, så jag
tror att det går bra här också. Bilden (figur 9) visar den reala inkomstökningen
i procent för världens befolkning under
två decennier, 1988–2008. Längst till
vänster ser ni de fattigaste i världen –
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tänk södra Afrika – i mitten har vi genomsnittsinkomsten och till höger ser
ni de rikaste i världen. De två rikaste
procenten – 99:e och 100:e percentilen
– har fått egna staplar. Och här ser vi att
inkomstökningen ser olika ut i olika delar av inkomstskalan.
Då kan man undra vad det är som
döljer sig bakom detta. Av de fem procent som har lägst inkomster finns
många i subsahariska Afrika, i praktiken
i icke-fungerande stater. Om man själv
skulle önska skulle man såklart vilja att
stapeln för dem som är fattigast i hela
världen vore högst. Längre till höger
kommer ytterligare länder i Afrika, men
där har det ändå skett en hel del. Det kan
handla om att det har kommit en brunn
till byn. Det kan handla om att det finns
vaccinationsprogram till barnen. Det
kan handla om att det finns bättre mödravård, så att färre kvinnor dör när de föder barn. Det kan handla om att man har
råd att köpa skoluniform, så att barnen
kan gå i skolan. Här har det skett en hel
del positiv utveckling.
Den grupp som har haft den allra
starkaste utvecklingen är dock den framväxande medelklassen i tillväxtekonomier. Tänk Kina, Indien, Indonesien och
Brasilien. Här finns grupper av löntagare
som har haft en fantastisk utveckling un-

der de här åren. Det kan handla om att
man kan köpa en mikrovågsugn och kanske har råd att skicka barnen till universitet. Man kanske t o m börjar fundera på
om man kan köpa en bil. Här har vi en
grupp av verkliga vinnare i världen och
det är otroligt positivt. Sedan finns däremot en grupp människor som har haft
det betydligt tuffare och som i praktiken
inte har haft någon inkomstutveckling
alls under de här åren. Det är vissa arbetare i OECD-länder. Tänk människor
som jobbar i bilindustrin i norra USA.
Tänk kolgruvearbetare i England. Här
finns en grupp människor som i stort sett
inte har haft någon inkomstutveckling
över huvud taget och som heller kanske
inte tror att deras barn kommer att ha
möjlighet att få det särskilt mycket bättre
än de själva. De är säkert inte alldeles nöjda med utvecklingen, särskilt inte som
de ofta bor i samma länder som den globala eliten, längst till höger här, som har
sett sina inkomster öka extremt mycket.
Det här är ett annat sätt att illustrera de ökade inkomstklyftor som vi
ser i stora delar av västvärlden och som
börjar få ganska stora politiska effekter
och även påverkar debattklimatet i olika länder. Sedan är det naturligtvis en
förenklad bild. Olika människor skiftar
mellan olika grupper. Men det är ändå
budgetpropositionen för 2018
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Figur 10
Ackumulerade reala
inkomstökningar
USA, före skatt, exkl
kapitalvinster, procent
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Källa: The World Wealth and Income Database.

Figur 11
Ackumulerade reala
inkomstökningar
Sverige, före skatt,
exkl kapitalvinster,
procent
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Källa: The World Wealth and Income Database.

någon sorts bild av vad som har hänt i
världen, inte minst i västvärlden, under
de senaste åren.
Jag ska visa en annan ganska extrem
bild som visar inkomstutvecklingen i
USA (figur 10). USA är ett av de länder
där denna utveckling kanske syns allra
tydligast. Det är en bild där den svarta
heldragna linjen är de rikaste procenten
i USA. Den grå heldragna är den rikaste
decilen, alltså de tio procenten, och sedan är resten, 90 procent, av invånarna
den streckade linjen. Om vi tittar på de
90 procent som har lägst inkomster i
USA från 1970-talet och fram till 2014
ser vi att de inte har haft någon inkomst-
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Nedre 90 %
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utveckling alls. Sedan ser det naturligtvis olika ut för olika individer i denna
grupp. Samtidigt har de översta tio procenten fått se sina inkomster fördubblas
och för de allra rikaste har inkomsterna
ökat med 200 procent. Detta är alltså
ett annat sätt att illustrera de ökande inkomstklyftorna i USA.
Det är klart att om man tillhör dessa
90 procent eller dem som inte har haft
någon realinkomstökning över huvud
taget sedan 1970-talet tycker man kanske inte att politiken har levererat det
man kan förvänta sig eller att globalisering är någonting för en själv eller ens
familj. Att ens barn aldrig kommer att
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få det bättre än man själv har haft. Då
tänker man kanske: Jag är beredd att
rösta på precis vad som helst för att få till
stånd en förändring även om detta vad
som helst kanske inte har så realistiska
lösningar.
Nu brukar folk undra: Hur ser det
ut i Sverige, då? Är det likadant här?
Nej, det är det inte. I Sverige har vi den
svenska modellen och det är någonting
helt annat. Här har de rikaste procenten
och den rikaste decilen absolut ökat sina
inkomster, men det har också resterande
gjort (figur 11). Vi har inte minst den
svenska arbetsmarknadsmodellen med
starka fackföreningar och kollektivavtalsenliga löner, som gör att breda löntagargrupper i Sverige också har fått vara
med och ta del av den välståndsökning
som vi har sett i samhället. Vi genomför
viktiga strukturreformer för att stärka
den svenska modellen. Vi ska se till att
vi fortsatt kan ha starka fackföreningar i
Sverige. Det är någonting som gör att vi
har en större möjlighet att ha en liknande utveckling även framöver. Vi vet för
övrigt att starka fackföreningar också
brukar vara ansvarstagande fackföreningar. Vi har haft en god löneutveckling
i Sverige utan att den har överstigit produktivitetsutvecklingen. Svenska före-

tag är alltså fortsatt konkurrenskraftiga.
Men om vi tittar på Sverige under
de senaste 15 åren ser vi att även här har
klyftorna ökat. Jag visar här en bild (figur 12) där vi kan se samma deciler i Sverige från år 2000 i stället för 1970. Där
ser vi att det har varit inkomstökningar
i alla inkomstgrupper om vi ser det hela
skuret som på bilden här. Men vi ser att
de rikaste procenten har dragit ifrån
också i Sverige under de senaste 15 åren.
Ett annat sätt att illustrera det på är
figur 13, som visar andelen med en disponibel inkomst på 60 procent under
medianinkomsten. Det är alltså hushåll
med väldigt låga inkomster och denna
andel hushåll har också ökat i Sverige.
Det gäller framför allt från 2006 till
2010 i och med en kombination av jobbskatteavdragen, som gick till människor
som hade arbetsinkomster, och framför
allt lite högre sådana, och att man minskade ersättningsnivåerna i våra ersättningssystem samtidigt som man slopade
fastighetsskatt och förmögenhetsskatt.
Det är en viktig förklaring till att detta
ökade.
Det här är inte bekymmersfritt. Sverige är fortfarande ett jämlikt land, men
om denna utveckling fortsätter är det
naturligtvis bekymmersamt. Detta är
budgetpropositionen för 2018
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Figur 13
Andel inkomster
under 60 procent av
median disponibelinkomst, efter skatt
och transfereringar,
procent

Andel inkomster under 60% av medianinkomst**
Procent
16
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Anm: Disponibel inkomst, dvs efter skatt och transfereringar.
Källor: The World Wealth and Income Database och SCB.
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någonting som uppmärksammas mer
och mer i den internationella ekonomiska diskussionen. Jag har med mig några
citat från några internationella organisationer. Angel Gurría, som är generalsekreterare för OECD, menar: Att göra
något för att balansera den stora och
växande ojämlikheten är avgörande för
att kunna skapa en mer långsiktig och
hållbar tillväxt. Christine Lagarde, som
är chef för Internationella valutafonden,
säger: Att bekämpa ojämlikhet är inte
bara moraliskt och politiskt rätt, utan
det är också ett smart sätt att bedriva
ekonomisk politik. Sedan har vi Joseph
Stiglitz, som är Nobelpristagare. Han
var i Sverige i somras. Också han påpekar samma sak: Om man vill ha en långsiktigt hållbar tillväxt är det viktigt att
man också ser till att det som man tjänar
på tillväxten fördelas på ett rimligt sätt i
ekonomin.
Jag tycker att det är intressant att
detta är en diskussion som är mer och
mer levande i internationella ekonomiska kretsar men också när man träffar företagsledare för stora multinationella företag. Man börjar se detta med
de ökade klyftorna. Förutom att man
ser att ökade klyftor gör att man kanske
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inte har en lika långsiktigt hållbar och
uthållig tillväxt ser man vad de politiska
konsekvenserna av alltför stora klyftor
kan leda till. När populistiska rörelser av
den typ som vi ser i t ex USA vinner stor
mark får man de facto en politik som inte
heller i längden gynnar den ekonomiska
utvecklingen eller näringslivet.
I Europa ser vi också den typen av
strömningar. Jag tror också att om man
analyserar orsakerna till brexit är de
ökade klyftorna någonting som man
ska titta på. Jag tror inte att ökade klyftor är den enda förklaringen till mer
populistiska partiers framgångar runt
om i världen, men jag tror att det är en
viktig aspekt. Det är ju också ett faktum
att denna typ av rörelser sällan bedriver
en politik som är bra för ekonomin, inte
minst för ett litet, exportberoende land
som Sverige.
Jag ska gå in på en annan sak: Vi befinner oss just nu i ett stort demografiskt
skifte i Sverige. Här är en bild (figur 14)
som visar den andel av befolkningen
som är under 20 och över 75 år. Det är
den period av livet då man är störst konsument av det allmännas tjänster: förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård.
Vi ser att vi har haft en liknande andel
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Figur 14
Andel av befolkningen 0–19 år eller 75+
år, procent
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Arbetslöshet
Procent av arbetskraften, 20–64 år
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Figur 15
Arbetslöshet, procent
av arbetskraften,
20–64 år

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

Inrikes

Utrikes

0,0

Källa: SCB.
Källa: SCB.

under ett tag, men vi ser också att under de kommande åren kommer denna
andel att växa ganska dramatiskt. Det
innebär att för att upprätthålla samma
kvalitet som vi har i dag i förskolan, på
fritidshemmen, i skolorna, i våra äldreboenden, i hemtjänsten och i sjukvården, för att det inte ska bli större barngrupper i förskolorna och större klasser
i skolorna och för att hemtjänstpersonalen inte ska behöva springa benen av
sig, kommer vi att behöva bygga ut. Det
handlar om att bygga fler förskolor, skolor, gymnasieskolor och äldreboenden
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men också om att anställa personal. Det
är någonting som är otroligt viktigt, inte
minst under nästa mandatperiod.
Något annat som vi behöver titta
närmare på är naturligtvis de människor
som inte är födda i Sverige och deras
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Denna bild (figur 15) visar
arbetslösheten bland människor som
är födda i och utanför Sverige. Det ska
också sägas att det naturligtvis ser väldigt olika ut inom grupperna men vi
ser att bland människor som är födda i
Sverige är arbetslösheten nu nere på en
budgetpropositionen för 2018
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Figur 16
Arbetskraftsdeltagande, procent av befolkningen, 20–64 år
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Figur 17
Sysselsättningsgrad,
procent av befolkningen, 20–64 år

22

Sysselsättningsgrad
Procent av befolkningen, 20–64 år
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0

Inrikes, kvinnor

Inrikes, män

Utrikes, kvinnor

Utrikes, män

EU-snitt, kvinnor

40,0

Källor: SCB och Eurostat.
Källa: SCB, Eurostat.

nivå runt fyra procent. Den har sjunkit
ganska rejält de senaste åren. Däremot
är arbetslösheten fortsatt hög bland de
människor som är födda utomlands.
Den har inte sjunkit och gått tillbaka på
samma sätt.
En av orsakerna till detta är dock
väldigt positiv: Arbetskraftsdeltagandet ökar rejält bland människor som är
födda utomlands. Vi ser (figur 16) att
arbetskraftsdeltagandet har ökat kontinuerligt sedan 2005 och nu tagit ett litet
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extra kliv uppåt. En av orsakerna tror
jag är alliansregeringens etableringsreform som innebar att man som nyanländ nu går till Arbetsförmedlingen
snarare än till socialkontoret i kommunen. Det har ökat arbetskraftsdeltagandet och det är naturligtvis bra. Man ska
komma ihåg att människor måste börja
med att vara på arbetsmarknaden för att
komma i jobb.
Vi ser också på den här bilden (figur
17) hur sysselsättningsgraden stiger.

nationalekonomiska föreningens förhandlingar
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Här visas sysselsättningsgraden beroende på om man är man eller kvinna och
född i Sverige eller utomlands. Vi ser att
sysselsättningsgraden är högst bland inrikes födda män och sedan inrikes födda kvinnor och därefter utrikes födda
män och sedan utrikes födda kvinnor.
Den stora potentialen att få upp sysselsättningsgraden är alltså bland utrikes
födda, inte minst utrikes födda kvinnor.
Här ser vi både att BNP skulle kunna
vara betydligt högre och att den totala
arbetslösheten skulle kunna vara betydligt lägre om utrikes födda kvinnor
i större utsträckning kom in på arbetsmarknaden. Här ska vi ha mycket höga
ambitioner.
Något som dock är intressant här
tycker jag är att titta på EU:s snitt för
sysselsättningsgrad för kvinnor. När
det gäller det som vi tycker är det största
problemet på arbetsmarknaden – att
utrikes födda kvinnor inte kommer i
jobb – är sysselsättningsgraden bland
dessa ändå i snitt med genomsnittet för
alla kvinnor i hela EU. Det visar vilken
potential som finns i EU att kunna höja
BNP och tillväxt genom kvinnor och deras tillträde till arbetsmarknaden.
Jag ska säga något kort om reformerna i budgeten. Vi har reformer för
fler jobb i växande företag. Det är naturligtvis viktigt att fortsätta att jobba med
goda villkor för det svenska näringslivet.
Vi satsar särskilt på en del förbättringar
för små och nystartade företag. Vi har en
särskild skatterabatt för företag som inte
har någon anställd och som gör sin första anställning. Man kan få skatterabatt
på upp till 63 000 kr per år. Det är ofta
ett stort steg att ta för företag att göra sin
första anställning och man får alltså en
skatterabatt när man gör det så att fler
ska kunna få en skjuts att anställa någon.
Vi gör också en lättnad i beskattningen
av personaloptioner för att nystartade,
innovativa företag ska ha möjlighet att
både behålla och attrahera högkvalificerad arbetskraft.

Vi jobbar en hel del med att stärka
konkurrenskraften i svensk industri.
Svensk industri går bra nu och vi ser också fler hemtagningar av tillverkning till
Sverige. Vi har ett särskilt automationsprogram för industrin. Vi jobbar med
jobbsprång för att fler ska söka sig till industrin. Vi gör också viktiga satsningar
på yrkeshögskolan och yrkesvux eftersom det råder arbetskraftsbrist inom
stora delar av den inhemska industrin.
Vi stärker försäkringsskyddet för
nystartade företag för att fler ska kunna
ta steget att starta företag. De får nu
bättre förutsättningar att ta ut sjukförsäkring och föräldraförsäkring. Det är
viktigt inte minst för att kvinnor ska
kunna starta företag.
Vi gör stora klimat- och miljösatsningar. Vi gör det dels för att det är rätt
och riktigt att satsa på miljön, dels för
att om vi ligger i framkant när det gäller miljön ger det också en möjlighet
för svenska företag att ligga långt fram
i innovationskedjan när det gäller klimatinnovationer. Det gör dem mycket
konkurrenskraftiga när resten av världen kommer att behöva ställa om, för
det kommer hela världen att behöva göra. Ju längre fram vi ligger i innovationer
här, desto bättre för svenska företag.
Vi gör ett industrikliv för att minska
utsläppen i samarbete med svensk industri. Vi har gjort en stor satsning på
elektrifiering av fordonsparken, men
också på biogas. Vi vet att elbilar är
framtiden. Här kommer det att vara en
stor omställning. Det gäller kanske inte
er generation, men de som börjar här på
Handels om tio år kommer nog aldrig
att äga något annat än en elbil, tror jag.
Vi utvecklar stödet till solceller. Det
är viktigt, för det är också någonting
som ger jobb. När det gäller klimatklivet sker investeringar runt om i landet
i klimatomställningen. Vi bygger ut
laddstolpar längs vägarna. I Sotenäs blir
fiskavfall till biogas. Det sker investeringar och det är staten som ger en del
budgetpropositionen för 2018
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Figur 18
Genomsnittlig effekt
på utökad inkomst
BP18, procent
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Källa: Finansdepartementet.
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pengar och sedan kan kommunen och
även privata företag lägga in pengar.
Staten bidrar för att göra dessa klimatomställningar finansiellt hållbara
på ett sätt som de kanske inte skulle vara
annars.
Alla som kan jobba ska jobba. Det
är självklart och en central del av den
svenska modellen. Vi satsar stort på att
öka humankapitalet för att fler människor ska få jobb och för att uppnå den
kompetens som företagarna efterfrågar.
Vi har ju fortfarande många arbetslösa i
Sverige samtidigt som vi har 100 000 lediga jobb och det råder arbetskraftsbrist
inom många sektorer. Vi gör nu en omfattande satsning på kunskapslyftet för
att fler ska kunna ta de lediga jobb som
finns. Det har vi gjort hela vägen sedan
vi kom i regeringsställning för tre år sedan och nu bygger vi ut denna satsning
med ytterligare 18 000 utbildningstillfällen nästa år. Fullt utbyggt handlar det
om över 90 000 nya utbildningstillfällen. Det blir ungefär en 20-procentig
utbyggnad av utbildningsmöjligheterna. Det handlar framför allt om yrkesvux, dvs yrkesprogram på gymnasiet i
efterhand. Vi satsar på yrkeshögskolan
– ett utbildningsområde där många får
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jobb direkt efteråt. Vi satsar också på
folkhögskolor och övrig utbildning.
Vi ska minska inträdesbarriärerna.
Vi gör om och gör det lättare när det
gäller lönesubventioner så att fler arbetsgivare ska vilja anställa människor
som står långt från arbetsmarknaden.
Fem stöd blir ett. Det ska vara enkelt,
inte minst för nyanlända, att komma i
arbete. Vi gör också om etableringssystemet där vi nu ställer högre och oerhört mycket tydligare krav på dem som
är i etableringsersättningen: Man ska ta
anvisad utbildning eller anvisad åtgärd,
annars blir man av med ersättningen.
Men vi bygger också ut möjligheterna.
Vi har jobbat en hel del med skyddade arbeten. I grunden är det så att om
man kommer till Sverige och är ung ska
man skaffa en utbildning – gå en gymnasieutbildning så att man kommer
in på arbetsmarknaden. Det gäller t ex
yrkesprogram. Om man kommer till
Sverige och har med sig erfarenhet ska
man snabbt kunna gå en kompletterande utbildning och få en kompetensutvärdering så att man fort kommer ut i
jobb. Här jobbar vi med snabbspår med
arbetsmarknadens parter, både fack och
arbetsgivare. Men om man kommer
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som äldre och inte har någon erfarenhet
kommer det att handla om en subventionerad anställning av ett eller annat
slag – någon form av skyddat arbete.
Det kan gälla extratjänster i välfärden,
moderna beredskapsjobb, att röja sly, att
städa våra stränder eller att sköta naturreservat.
Vi har också gjort en ganska omfattande utbyggnad av Samhall. Vi satsar
på skolan och vi gör den största sjukvårdssatsningen i modern tid. Vi höjer
studiebidraget med 300 kr nu till hösten.
Vi höjer också barnbidraget och tar bort
pensionärsskatten. Det är också viktigt.
Och vi satsar stort på polisen. Vi ser rapporter om att polisen lägger utredningar
på hög. Det är helt oacceptabelt. Vi gör
en omfattande polissatsning, där polisen
under de kommande tre åren får dubbelt
så mycket som man själv begärde i sitt
budgetunderlag.
Om vi tittar på fördelningsprofilen
i budgeten i dess helhet ser vi att det är
en budget som minskar klyftorna (figur 18). I och med att man minskar de
ekonomiska klyftorna och i och med
att kvinnor i genomsnitt har lägre löner
än män gynnas kvinnor ekonomiskt av
denna budget. Ja, och så är vi tillbaka där
vi började. Styrkan i svensk ekonomi ska
komma alla till del. Samtidigt betalar vi
av över 40 miljarder på statsskulden.

Peter Englund
Tack! Vår första kommentator är Anna
Öster.

Anna Öster
Jag ska inleda med att säga att jag håller med Magdalena om just de politiska
aspekter vi ser runt om i världen när det
gäller hur reala inkomstökningar ser ut
för olika grupper, även om det finns en
mängd olika saker att diskutera kring
detta och hur statistiken ser ut. Oavsett
exakt hur det ser ut är det ändå uppenbart att det har skapat problem på olika
sätt och jag tror verkligen att det är nå-

gonting vi ska fundera på och någonting
vi ska känna oss stolta över att vi generellt sett har mycket mindre utmaningar
kring detta i Sverige. Historiskt sett har
vi en stabil grund till hur vi bedriver vår
ekonomiska politik. Alla vi som bor här
i Sverige har på något vis skrivit under
det sociala kontraktet: Vi tycker att vi
ska hjälpas åt i stor utsträckning. Detta
blir tydligt om man följer den amerikanska politiken just nu t ex. Där kan man
säga helt andra saker än vad vi någonsin
skulle kunna komma undan med här.
Det är något vi ska vara stolta över och
nöjda med och vi har en god utgångspunkt där.
Men detta betyder också att vi
verkligen ska värna vårt system. Det
betyder att vi behöver göra rätt saker
för de pengar som vi har. Vi har en bra
utgångspunkt, men det ställer också
stora krav på att vi ser till att vi verkligen
kan behålla detta kontrakt. Jag ville inleda med detta, för när man ska försöka
kommentera de här sakerna blir det lätt
lite detaljfokuserat. Men i det stora hela
tycker jag att finansministern tar upp en
viktig aspekt.
Jag håller också i stort sett med om
den konjunkturella bild som regeringen har. Det är inte så att jag i någon
stor utsträckning skiljer mig i synen på
den ekonomiska utveckling som jag ser
framför mig. Möjligen gör jag en annan
bedömning av arbetslösheten än vad regeringen gör. Jag hoppas att ni har rätt.
Vi får helt enkelt se hur det blir. Vi kan
diskutera det lite mer i detalj längre fram
och i ett annat sammanhang.
Jag tänkte ta mitt avstamp i just detta där vi pratar om att ni har 80 miljarder. Ni har tagit ungefär hälften till att
betala av på statsskulden och använder
hälften till att satsa på reformer. Men
det betyder inte att budgeten inte är expansiv. Särskilt i denna typ av forum tror
jag verkligen att det är viktigt att vi funderar över det här. Du talar om strukturellt sparande.
budgetpropositionen för 2018
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Figur 19
Finanspolitiken 2018
är expansiv

Källa: Länsförsäkringar/Macrobond.

Det vi ser i staplarna på bilden (figur
19) jag visar är helt enkelt det strukturella sparandet. Här ser vi staplar i svart,
som är Finansdepartementets bedömning av det strukturella sparandet. Det
är då inte bara vad vi sparar i finansiell
sektor, utan det är relaterat till vad man
gör för bedömning av konjunkturen och
hur mycket av de pengar vi har som bara
finns nu på grund av att konjunkturen
är stark och vad som är mer långsiktigt.
Är strukturen i ekonomin så pass stark
att vi har mer pengar långsiktigt? Där är
definitionen, såsom vi brukar använda
oss av den, att om det strukturella sparandet sjunker från ett år till ett annat
ökar avståndet till överskottsmålet. Nu
håller vi på att lägga om överskottsmålet. Från 2019 kommer det att vara ett
nytt överskottsmål, då med en tredjedel.
Men det vi lever med nu är att det fortfarande i genomsnitt över en konjunkturcykel helt enkelt ska vara en procent
i överskott.
Mellan 2017 och 2018 är också regeringens bedömning att det strukturella sparandet minskar. Vi använder oss
de facto av mer pengar än vad vi skulle ha
gjort i ett rent strukturellt perspektiv.
Det spär alltså på ekonomin ytterligare.
Jag kan tycka att det blir problematiskt
med tanke på att vi redan nu, vilket vi
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är överens om, har en stark ekonomi. Vi
har dessutom, vilket ju inte är regeringens ansvar, en negativ reporänta. Vi har
alltså nu en stark ekonomi i utgångsläget och vi har inför nästa år en expansiv
finanspolitik. Vi har såklart också en expansiv penningpolitik. I ett större perspektiv tycker jag att det kan vara bra att
ser över detta och jag tycker att det hade
varit lämpligt att inte bedriva expansiv
finanspolitik inför nästa år.
Men när man ska göra bedömningen
av vad som är expansiv eller inte expansiv finanspolitik måste man göra en del
antaganden. Vi måste avgöra hur mycket
som är konjunktur i den ekonomiska utvecklingen och hur mycket som är struktur. Hur ser den potentiella tillväxttakten ut och hur ser den konjunkturella
tillväxttakten ut? Då blir det mycket att
göra antaganden om för att komma fram
till de olika bedömningarna. De hänger
ihop, som ni ser på bilden (figur 20) här.
BNP längst ut till höger vilar på en bedömning av potentiellt antal arbetade
timmar i ekonomin, alltså hur många
timmar vi kan jobba i jämvikt. Vi kan
sedan leta oss tillbaka hela vägen till potentiella timmar som bestäms av bl a en
bedömning av jämviktsarbetslösheten.
Hela systemet hänger alltså ihop. Det
är precis så vi beräknar vår bedömning
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Figur 20
Bedömning av jämvikt spelar roll

Källa: Länsförsäkringar.

av potentiell BNP och jag vet att det är
precis så regeringen också gör.
Dessa bedömningar är mycket viktiga men också svåra. Detta är variabler
som vi väldigt sällan observerar och som
framför allt nu, skulle jag vilja säga, är
svårare än normalt att observera med
tanke på att vi har befunnit oss i kris,
eller i alla fall i lågt resursutnyttjande,
under lång tid. Vi hade finanskrisen och
fick en stor chock av den. Vi fick en släng
av eurokrisen och vi har inte riktigt nått
upp till en konjunkturell jämvikt. Det
gör att vi nu har ännu svårare att bedöma var detta befinner sig.
Detta spelar stor roll. Det är stora
skillnader och det betyder att vi gör olika
bedömningar av hur mycket pengar vi
har. Här skiljer sig finansen en del från
resten av bedömarna. På bilden (figur
21) har vi bara med de offentliga – Riksbanken och Konjunkturinstitutet. Sammanfattningsvis betyder det helt enkelt
att regeringen gör en starkare bedömning av hur vår ekonomis struktur ser ut.
De bedömer att ekonomin i jämvikt kan växa snabbare än vad de andra
bedömarna tror. När vi räknar på hur
mycket pengar som finns blir det då därmed så att det finns mer pengar, eftersom mer av pengarna är strukturella och
inte konjunkturella. Som jag sade har jag

ingen möjlighet att bedöma vem som i
slutändan har rätt om detta. Men bara
att åsikterna skiljer sig så pass mycket
åt i de här frågorna gör att jag tycker att
man bör använda sig av ett ganska stort
mått av försiktighet när man använder
sig av de här pengarna. Även med de bedömningar som regeringen gör har vi en
expansiv finanspolitik. Skulle man använda sig av någon av de andra bedömningarna blir det en ännu mer expansiv
finanspolitik, om man skulle göra en annorlunda bedömning av det strukturella
läget. Det kan jag tycka är olyckligt.
Vi ska bara titta på en av de här potentiella variablerna, den som jag skulle
tro är den som avviker mest. Det handlar
om bedömningen av arbetsmarknaden,
av jämviktsarbetslösheten, helt enkelt av
vad vi har för arbetslöshet i konjunkturell jämvikt. Där ser vi att det skiljer sig åt
markant mellan finansdepartementets
bedömning och i det här fallet Konjunkturinstitutets bedömning. Återigen: Vi
vet inte vem som har rätt, men det här
manar till en viss typ av försiktighet. Det
sätter ett frågetecken, tycker jag, för hur
expansiv den här budgeten egentligen är.
Det finns ett visst orosmoln kring det,
med tanke på att vi också har en väldigt
expansiv penningpolitik nu.
Vad behöver vi då fundera på vad
budgetpropositionen för 2018
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Figur 21
Jämviktsarbetslöshet

Källa: Länsförsäkringar/Macrobond.

gäller de här viktiga strukturella utmaningarna? Jag har redan konstaterat
att jag tycker att den här budgeten är
expansiv. Jag tror också att det finns en
ganska stor konsumtionsbenägenhet
när det gäller de pengar som flödar ut i
ekonomin, så jag anser att den kommer
att stötta konjunkturen onödigt mycket.
När jag funderar på vad vi verkligen
skulle behöva ägna oss åt så är det två
frågor som kommer upp allra först: arbetsmarknaden för svaga grupper och
bostadsmarknadens funktionssätt.
Vad gäller arbetsmarknaden för svaga grupper är såklart integrationen en
del, men vi har också andra svaga grupper på arbetsmarknaden som behöver
hjälpas in. Vi har en del utbildningssatsningar i budgeten. Vi får en direkt effekt
på arbetslösheten av att de människor
som kommer in i utbildning lämnar
arbetskraften och därmed definieras på
annat sätt. Vi får ned arbetslösheten på
det sättet, men jag är osäker på hur långsiktiga effekterna av de här satsningarna är. Jag tror absolut att det behövs
utbildningssatsningar. Förenklingarna
och lönesubventionerna tror jag också
är något väldigt positivt. Jag tror dock
inte att det här räcker. Jag tror att vi är i
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en sådan miljö vad gäller de svaga grupperna på arbetsmarknaden att vi måste
börja våga tänka nytt på ett helt annat
sätt, inte göra mer av det vi tidigare har
provat. Vi behöver vara lite mer vågade i
vår hantering av frågan.
Bostadsmarknadens funktionssätt
är en annan fråga som jag tycker är helt
central. Där hade jag inte väntat mig
att det skulle komma åtgärder, men jag
tycker att det är en av de absolut viktigaste frågor vi behöver ta itu med. Det
här saknar jag. Det finns delar i budgeten
som har att göra med arbetsmarknaden,
men jag tycker inte att det räcker. Och
jag saknar hanteringen av bostadsmarknaden. Jag förstår att det är politiskt
känsligt. Men jag kan som aktör i ekonomin önska att det vore annorlunda.
Jag tänkte avsluta med någonting
positivt. Magdalena var inne på hur
stark den svenska arbetsmarknaden är. I
det perspektivet kan jag tycka att vi inte
behöver fokusera på det här med att ha
EU:s lägsta arbetslöshet 2020, vilket jag
tycker är ett olyckligt mål som regeringen har. Jag tycker att vi i mycket större
utsträckning skulle kunna fundera på
vad det är som gör vår arbetsmarknad
strukturellt stark. Därför tänkte jag
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Figur 22
Svensk arbetsmarknad stark – arbetslösheten främst strukturell
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Källa: Länsförsäkringar/Macrobond.

Figur 23
Jämförelse: amerikansk arbetsmarknad

Källa: Länsförsäkringar/Macrobond.

snabbt visa en bild (figur 22) som gäller
svensk arbetsmarknad och motsvarande
bild (figur 23) för den amerikanska för
att visa hur de skiljer sig åt.
Staplarna visar arbetslösheten i Sverige. Det har inte hänt så dramatiskt
mycket sedan krisens topp. Arbetslösheten har inte fallit så snabbt som den har
gjort i vissa andra länder. Däremot kan
ni se att sysselsättningsgraden – andelen
av befolkningen i åldersgruppen 15–74

år som har sysselsättning – har stigit.
Det visas av den streckade linjen. Sysselsättningsgraden har kommit tillbaka till
nivåerna vi hade före krisen och är t o m
högre nu. Vi har en stark arbetsmarknad
i Sverige, trots att arbetslösheten inte
har fallit så mycket.
Vi ser det som att USA ligger före oss
i konjunkturcykeln och har en stark arbetsmarknad, men tittar vi på läget ser
det lite annorlunda ut. Ja, arbetslöshebudgetpropositionen för 2018
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Oskar Nordström Skans
Det är en stor ära och mycket trevligt
att få vara här och kommentera budgetpropositionen. Jag satt under ett par år
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i Finanspolitiska rådet och då hade vi
ett halvår på oss att gå igenom budgeten
och skriva en rapport. Ofta brukade vi
då ändra oss från vad vi tyckte från början, både i positiv och i negativ riktning
gentemot de två regeringar som satt under den tiden. Så jag förbehåller mig väl
rätten att ändra mig vad gäller allt jag
säger här. Det här är mina kommentarer
till budgetpropositionen på uppstuds.
I budgetpropositionens inledning
framgår det väldigt tydligt att regeringen precis som alla andra gör bedömningen att det går väldigt bra för Sverige. Vi har en högkonjunktur. Det finns
ett väldigt tydligt fokus på arbetsmarknadsfrågor här, vilket jag förutsätter är
anledningen till att jag blivit inbjuden
att kommentera budgetpropositionen,
eftersom jag i grunden är arbetsmarknadsekonom. Därför kommer jag också
att fokusera på saker som har att göra
med arbetsmarknaden i budgeten.
Jag tänkte reflektera om tre olika
saker. Anna har berört dem alla, men
jag kommer att prata om dem på ett lite
annat sätt. Det handlar för det första
om regeringens arbetslöshetsmål, för
det andra om konjunkturstimulanser
och arbetsmarknadspolitik och för det
tredje om regeringens arbetsmarknadspolitik. Jag var ordförande i SNS Konjunkturråd, som har som sitt ledmotiv
att ge råd till finansministern och därför
kändes det naturligt att ta chansen att
kommentera budgetpropositionen och
hur budgeten förhåller sig till de råd vi
gav om arbetsmarknadspolitiken.
Jag börjar med detta med arbetslöshetsmålet. Det står så här i budgetpropositionen: ”Målet om att Sverige ska
ha den lägsta arbetslösheten i EU 2020
vägleder regeringens ekonomiska politik.” Det tycker jag är synd, om det är
sant, för det här är inget bra mål. Arbetslösheten är löst kopplad till de faktiska
problem som finns på arbetsmarknaden.
Jag noterar också att regeringen
gör bedömningen att ”arbetslösheten
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ten har fallit från tio procent till en bit
över fyra procent i USA. Det ser såklart
väldigt starkt ut. Detta betyder att de
ligger före oss i konjunkturcykeln och
möjligen har större brist på arbetskraft,
har börjat höja räntan, vilket vi fortfarande inte har gjort, osv. Men tittar man
på hur strukturen ser ut på arbetsmarknaden ser man att arbetsmarknaden är
mycket svagare. De har inte återhämtat
sig sedan krisen. Sysselsättningsgraden
– den streckade linjen – är som ni ser
fortfarande betydligt lägre än vad den
var före krisen. Jag tycker att vi behöver
fokusera på det. Vi behöver fokusera på
vilka styrkor vi har och därmed också utkristallisera de utmaningar vi verkligen
har och fokusera resurserna på dem.
Sammanfattningsvis: Jag är oroad
över att finanspolitiken är expansiv
samtidigt som resursutnyttjandet är
högt och konjunkturen stark. Jag saknar
strukturella reformer i budgeten. Jag
tycker att det skulle kunna tas ett mycket
bättre helhetsgrepp kring de utmaningar som den svenska ekonomin har. Jag är
i grund och botten positiv till ekonomin,
men det finns några frågor som verkligen är helt centrala för hur vi går vidare.
Jag tycker att vi behöver blicka bort från
detta med lägsta arbetslöshet och konjunkturprognoser, som vi pratade om.
Jag har kanske inte samma bedömning
av om vi kommer att komma ned under
sex procent, men det blir också en rent
statistisk effekt. Vi räknar med de personer som hamnar i utbildning på ett annat sätt. Vi måste våga se förbi det och
se till hur ekonomin i grund och botten
utvecklar sig, inte stirra oss blinda på enskilda siffror. Vi såg precis hur det kunde
se väldigt bra ut t ex med arbetslösheten
i USA, där arbetsmarknaden i grund och
botten ser betydligt sämre ut än så.
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väntas minska till 5,9 procent” men
vill sänka den ytterligare. Här kan man
reflektera över ett par olika saker. Det
första är att det här inte var det arbetsmarknadsmål som man gick till val på.
Då hade man ett tillägg om att man ska
göra detta genom ett ökat antal arbetade
timmar, vilket var ett viktigt tillägg för
att säkerställa att man inte helt åker i diket med det här målet. Jag tycker att det
är synd att timmarna tycks ha försvunnit
i skrivningarna i budgeten.
Det lite mer substantiella problemet
är ju att arbetslösheten som vi mäter den
i stora drag saknar relation till arbetsmarknadsproblemen. En stor del av dem
som är arbetslösa är studenter och t ex
gymnasister. Det kanske gäller en del av
er som sitter här. Om ni söker jobb men
inte hittar jobb är det säkert frustrerande, men det är inte en del av de stora
samhällsproblem vi möter nu. Det som
kännetecknar svensk arbetsmarknad är
att det går riktigt bra för de allra flesta,
men att de som har svårt att komma in
på arbetsmarknaden i galopperande
ökande grad tillhör dem som har sämst
förutsättningar. Det särskiljer Sverige
i dag från Sverige för tio år sedan och det
särskiljer Sverige från andra länder. Det
gör att problemen på arbetsmarknaden
är väldigt speciella och koncentrerade
till det som Arbetsförmedlingen kal�lar utsatta grupper, dvs utomeuropeiska
invandrare, arbetshandikappade, äldre
som har förlorat sina jobb och unga lågutbildade.
Sedan tycks det, enligt vad jag förstår från Konjunkturinstitutet, vara
så att nyanlända i grunden inte ingår i
urvalsramen när man möter arbetslöshet, eftersom SCB:s urvalsram släpar
efter. De nyanlända har ju av naturliga
skäl väldigt hög arbetslöshet. När de nu
kommer in i befolkningen finns det risk
för att vi kommer att mäta det här på ett
lite felaktigt sätt, vilket gör arbetslöshetsmålet än mindre ändamålsenligt.
Man kan fundera på varför reger-

ingens prognos för arbetslösheten ser
så mycket bättre ut än andra bedömares. Det skulle kunna ha att göra med att
nyanlända inte ingår i urvalsramen, att
man tror på sina arbetsmarknadsreformer, eller på att man stimulerar efterfrågan så kraftigt. Men vi noterar också att
man bedömer att det kommer att vara
ett minskat antal deltagare i Arbetsförmedlingens program framöver, vilket
jag tycker är förvånande. Det är i alla fall
inte kopplat till hur arbetskraftsundersökningarna är utformade.
Här kan jag också säga att det tycks
mig som att transparensen i budgetpropositionen har avtagit med tiden när det
gäller hur man gör sina olika beräkningar. Jag föreställer mig att man kommer
att få en hel del kritik på den punkten
av Finanspolitiska rådet, när det väl tar
sig an det här. Detta är som tur är inte
längre min uppgift, men det tycks mig
så. Det är nog så att det pågår en del gissningslekar för att försöka ta reda på varför regeringen hamnar så annorlunda.
Det skulle kunna ha att göra med att de
nyanlända som kommer att komma in i
stora tal och naturligtvis är arbetslösa i
mycket hög utsträckning inledningsvis
inte täcks av arbetskraftsundersökningarna. Men eftersom mönstret även syns
i andra delar av prognoserna måste det
vara något annat. Det skulle kunna vara
för att man från regeringens sida tror
mycket på sina arbetsmarknadsreformer. Men det kan också bero på att man
stimulerar efterfrågan så kraftigt. Jag
tänkte säga någonting om det.
Detta står i budgetpropositionen,
men det är från början Konjunkturinstitutet som har gjort denna bedömning:
”Offentliga investeringar är de mest
effektiva sätten att snabbt öka tillväxten och sysselsättningen. De positiva
tillväxt- och sysselsättningseffekterna
är dessutom som störst när resursutnyttjandet är lågt och styrräntan nära
sin nedre gräns.” Men det här är ett resonemang som man för när man befinbudgetpropositionen för 2018
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tionen för fackföreningsavgiften, t ex,
har heller inga effekter under 2018. Jag
tycker att åtgärden är bra och jag kommer tillbaka till varför, men det är inte
någonting som har någon snabb effekt
på arbetslösheten.
Man kan jämföra summan av arbetsmarknadssatsningarna, framför allt om
man lyfter bort skattereduktionen av
fackföreningsavgiften, med annat i budgeten. Då är det en ganska liten del av
budgeten som handlar om arbetsmarknadsreformer, trots att man pratar så
mycket om det. Barnbidraget, t ex, är ju
en nästan lika stor reform.
Om man tittar på innehållet i reformerna ser man att det är många positiva
saker som görs. Det blir lätt så när man
står och kommenterar att man lyfter
fram sådant som man inte gillar och därför tänker jag nu lyfta upp sådant som
jag tycker är bra: Det är bra när man förenklar anställningssubventioner. Det är
också bra gjort att man har lyckats hitta
ett hittills icke använt namn, för det är
inte så lätt (men det är ju inte regeringens fel). Men här tycker jag att man går i
rätt riktning.
Det är mycket bra att man ställer
samma krav på nyanlända som på övriga arbetssökande oavsett vilket ekonomiskt ersättningssystem man har. Detta
har jag propagerat för ganska länge.
Detta gäller inte specifikt för nyanlända, utan det är bara det att man bör har
ett fungerande system för kontroll och
sanktioner oavsett vilket ersättningssystem man har.
Jag gillar tanken på att man ska ha
språkinsatser för nyanlända föräldralediga. Jag hoppas att det är något som
kommer upp i volym också. Det finns
många aspekter utifrån det som Magdalena talade om. Det gäller bl a kvinnliga
nyanlända som har låg sysselsättning
och där vill man ha en större aktivitet.
Pengarna till utbildningsinsatserna
här tror jag kommer att komma väl till
pass. Jag gillar skattereduktionen för

nationalekonomiska föreningens förhandlingar

ekonomiskdebatt

ner sig i lågkonjunktur. Det här är inte
ett sätt att öka tillväxten strukturellt eller att öka sysselsättningen strukturellt.
Här diskuterar man olika sätt att ta sig
ur lågkonjunktur och jag tycker att det
är rätt anmärkningsvärt att detta, när vi
nu är överens om att man befinner sig
i en högkonjunktur, finns med här som
ett viktigt resonemang.
Man kan också notera att ganska
mycket, dvs hälften, av sysselsättningstillväxten har skett i offentlig sektor. Det
antyder att det handlar om den stimulans som kommer från finanspolitiken.
Låt oss tänka tillbaka på vad jag sade
nyss om att problemen är väldigt koncentrerade. De är specifika för de personer som har egenskaper som gör att de
har svårare att få jobb och tillgång till arbetsmarknaden. Samtidigt har vi mycket stora bristtal i andra delar av ekonomin och därmed väldigt stora obalanser.
Då blir man lite bekymrad när det ändå
tycks som att en ganska stor del av regeringens politik verkar handla om generella stimulanser snarare än riktade
lösningar mot de specifika strukturella
problemen.
Om man tittar på de arbetsmarknadssatsningar som regeringen gör ser
det ut som på den bild (tabell 2) jag
visar här. Man gör saker med anställningsstödet, Kunskapslyftet, särskilda
insatser för nyanlända, regionala satsningar, växa-stöd till småföretag, övriga
jobbreformer och skattereduktion för
fackföreningsavgiften. Man kan notera,
t ex när det gäller prognosen för 2018,
att det är ganska lite av detta som man
kan förvänta sig ska ha några effekter på
arbetslösheten för 2018. Det är möjligt,
som Anna var inne på, att de som är inne
i utbildningssatsningar kommer att söka jobb i mindre utsträckning och att det
därför får en mekanisk effekt. Men de
positiva effekterna på arbetsmarknaden
kommer inte att inträffa under 2018 för
folk som börjar delta i långa gymnasiala
utbildningar under året. Skattereduk-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vägarna till jobb måste bli fler och enklare (600 milj)
Kunskapslyft (760 milj)
Särskilda insatser för nyanlända (630 milj)
Hela landet ska växa (1 670 milj)
Växa-stöd (1 800 milj)
Övriga jobbreformer (260 milj)
Skattereduktion för fackföreningsavgiften (1 340 milj),

Tabell 2
Regeringens arbetsmarknadssatsningar
2018
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Jfr barnbidraget (4 460 milj)
Källa: Regeringens budget 2018.

medlemsavgift till fackföreningarna av
precis de skäl som finansministern anför. Jag tror att det är viktigt att vi har
fackföreningar som omfattar en så stor
del av befolkningen som möjligt när
man fattar sina beslut. Det kräver att
man har ett brett medlemsunderlag och
där tror jag att detta hjälper till. Dessutom kommer det att fungera som ett extra jobbskatteavdrag för dem som står på
marginalen. Det kanske inte är tanken,
men så blir det.
Vad är det då jag saknar? Det är bra
med utbildningsinsatser. Men vi vet att
för att det ska bli bra på lång sikt behövs
ett mycket tydligt arbetsmarknadsfokus. Så fort vi landar i kommunerna vet
vi också att detta oftast brister. Här skulle jag gärna vilja se att man försökte att
på ett tydligt sätt säkerställa att detta inte blir en parkering i allmänt hållna utbildningssatsningar i kommunerna. Jag
skulle vilja att man hade åtgärder för en
bättre genomströmning i gymnasieskolan. Här tycker jag att man går fel väg.
Det rimmar dåligt när man pratar om
genomströmning och samtidigt återinför grundläggande behörighet till högskola för yrkesprogrammen. Det tycker
jag är ett stort minus. Det löser ett annat
problem, som är attraktionskraften för
medelstudiebegåvade elever, men det
gör det inte lättare för de mindre studiemotiverade eleverna att ta sig igenom

utbildningarna. Och det är det stora
problemet, åtminstone ur mitt perspektiv. De introduktionsprogram som finns
för dem som inte kommer in på gymnasiet fungerar jättedåligt. Jag skulle
vilja se mer om detta. I diskussionerna i
budgeten pratas det om förändringar av
studiestödet osv men här behöver man
i stället ta ett ordentligt grepp för att få
det att fungera mycket bättre.
När det gäller gymnasieskolan tycker jag också att en viktig sak man bör
göra är att förändra betygssystemet i den
riktning som det hade tidigare. Det ska
inte på samma sätt straffa de ungdomar
som har svaga perioder eller brister i
någon dimension. Betygssystemet som
det är nu ställer alldeles för höga krav på
att man hela tiden inte misslyckas och
att man inte misslyckas i något särskilt
moment. Vi behöver alltså se ett ämnesbetygssystem i stället för ett kursbetygssystem.
Jag tycker också att man behöver
göra mer för att tillse tidigare tillgång
till språk- och introduktionsinsatser
för asylsökande. Det gäller att se till att
detta händer överallt. Man har mycket
bra lokala initiativ, som man också stödjer i budgeten. Men man kan på ett helt
annat sätt använda sig av den digitala
tekniken, som gör det möjligt att upprätthålla detta över hela landet och på
alla språk.
budgetpropositionen för 2018
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Peter Englund
Tack! Önskar finansministern göra några kommentarer till det som Anna och
Oskar har sagt?

Magdalena Andersson
Absolut! Tack för jättemånga intressanta inspel! Jag tänkte kommentera några
saker.
Hur ska ekonomin hanteras i en
högkonjunktur? Frågan är viktig och relevant. Samtidigt känner jag mig väldigt
trygg med de saker som vi har gjort. Men
hur mycket av högkonjunktur befinner
oss i? När jag satt i den här salen och
studerade makro var inte över 300 000
människor i arbetslöshet, superlåg inflation och ingen löneglidning det som
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karakteriserade brinnande högkonjunktur. Det handlar trots allt om det vi ser i
Sverige nu. Finansdepartementet gör en
lite annan bedömning än Konjunkturinstitutet och Riksbanken när det gäller
var någonstans vi är konjunkturen, både
mot bakgrund av löneglidningen och att
det finns en ganska stor arbetslöshetskraftsreserv. Det gör att jag gör bedömningen att vi vidtar rätt åtgärder.
Jag träffade IMF så sent som i dag.
Är då IMF:s chef, OECD:s generalsekreterare, EU-kommissionen eller någon annan orolig för att Sverige bedriver
en oansvarig ekonomisk politik? Nej,
tvärtom! Detta är en helt svensk diskussion. En sådan har vi alltid haft och den
ska vi såklart fortsätta att ha. Men det är
inte så att vi riskerar någon internationell kritik för vår finanspolitik.
Det är viktigt att säga att det finns
stora behov i Sverige. Barnen lär sig inte
tillräckligt mycket i skolan. Vi ser att det
i skolan spelar en allt större roll vilken
bakgrund barnens föräldrar har. Detta
är helt oacceptabelt. Vi har kvinnor som
oroar sig för sina förlossningar och kris
i förlossningsvården. Vi har stora problem i sjukvården, inte minst i norra
Sverige. Här behöver vi sätta till resurser. Polisen har inte de resurser som
krävs för att ta hand om de anmälningar
som finns. Det är våldtäktsanmälningar
som inte tas om hand och det är helt oacceptabelt. Polisen måste få mer resurser.
Vi behöver också stärka försvaret i ett
nytt säkerhetspolitiskt läge. Det är alltså
oerhört viktigt att vi genomför reformer
och där tycker jag också att den avvägning vi har gjort är riktig.
Diskussionen om strukturreformer. När man pratar om det här kan
det ibland låta som att det finns något
som heter strukturreformer och som
saknar politisk tanke. Så är det väldigt
sällan. Många som pratar om strukturreformer vill ju t ex att man ska ha större
lönespridning i Sverige. Sedan använder
man detta i syfte att uppnå saker som
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En viktig sak är att man behöver
strategier för att öppna anställningsvägarna in i offentlig sektor, för då kan
man lösa de två stora problem som vi
har samtidigt. Vi har fruktansvärt låga
sysselsättningsgrader för framför allt
lågutbildade flyktingkvinnor. Vi har
också enorma behov i offentlig sektor.
Där måste vi på ett annat sätt organisera
offentlig sektor så att vi kan få in personer som har en mindre traditionell bakgrund. Det går att göra.
En särskild arbetsmarknad för dem
som misslyckas nämndes här och där
behöver man göra mycket mer. De tre
åtgärder som nämndes uppgår såvitt jag
förstår totalt sett till 10 000 personer.
Här behöver man göra någonting större.
Det kan handla om mycket annat.
Det jag tycker att man behöver göra
är att fokusera på utsatta gruppers låga
jobbchanser. Det skulle jag önska av regeringens arbetsmarknadspolitik. Man
har gjort mycket bra saker i budgeten
men man behöver göra ännu mer. Och
när man ska göra ännu mer ska man
först läsa SNS Konjunkturrådsrapport
2017 som heter Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad. Där står allt man
behöver veta.
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man vill uppnå i alla fall på arbetsmarknaden och så kallar man det för strukturreformer. Det är ju inte opolitiskt bara
för att det kallas för strukturreform.
Det vi gör är viktiga strukturreformer för att värna den svenska modellen. Stora delar av den svenska modellen urholkas om man inte fattar aktiva
politiska beslut. Många av våra försäkringssystem följer inte med i takt med
att ekonomin utvecklas. De är alltså inte
indexerade. Barnbidragen har inte höjts
sedan 2006 och värdet urholkas därför
att man inte har fattat aktiva beslut. På
samma sätt är det med taket i sjukförsäkringen; det har inte höjts på väldigt
länge utan tvärtom sänkts. Det gör att
vanliga löntagargrupper inte har ett ordentligt försäkringsskydd när man blir
sjuk. Om man inte fattar aktiva beslut
om att höja taket, som vi har gjort, eroderas detta i längden.
För att upprätthålla den svenska modellen och strukturen krävs alltså aktiva
politiska beslut av den art som vi har i
denna budget. Då är strukturreformer,
som jag ser det, inte bara generella satsningar och att dela ut pengar, utan det är
också ett sätt att stärka strukturen i den
svenska modellen.
Jag ska göra några ytterligare korta
kommentarer. Effekten på arbetslösheten 2018 av de åtgärder vi har i budgeten
är att de sänker arbetslösheten 2018 med
ungefär 0,4 procentenheter.
Det handlar bl a om de utbildningssatsningar vi gör. Det handlar också om
de resurssatsningar som vi gör på kommuner, landsting, polis och återinförd
värnplikt. Det påverkar också arbetslösheten för 2018 och fler människor
kommer att komma i arbete via dessa
åtgärder.
Oskar talar om hur vi skapar tillväxt.
Det är en historiebeskrivning av hur regeringens politik har påverkat tillväxten
2015, 2016 och 2017. Bedömningen är
att tillväxten har ökat kraftigt, med en
halv procentenhet per år pga vår förda

politik. Det är inte en framåtblickande
beskrivning, utan en bakåtblickande.
Digital teknik är jätteintressant. Vi
gör mer och vi borde verkligen kunna
göra mer för att man snabbt via digital
teknik ska kunna börja träna sin svenska
så fort man sätter sin fot på svensk mark.
Här finns mycket mer att göra dels för
att människor snabbt ska lära sig svenska, dels för att man ska kunna testa människors yrkeskunskaper inte på svenska
utan på något annat språk. Om man är
apotekare från Syrien ska man inte behöva dokumentera sina apotekarkunskaper på svenska. Det blir ju ett mått på
hur bra man är på svenska och inte på
om man är en duktig apotekare eller inte. Man ska kunna få testa detta på arabiska, kanske, i stället. Här finns mycket
som vi borde kunna utveckla för att jobba på och skynda på integrationen.
Det talas om ett behov av att tänka
nytt på arbetsmarknaden. Det finns ett
viktigt initiativ som LO nu har tagit
med att försöka hitta avtal med arbetsgivarna om att kunna lotsa in nyanlända
på arbetsmarknaden på ett annat sätt än
man har gjort tidigare. Jag värnar den
svenska modellen och i Sverige lagstiftar
vi inte om löner eller ingångslönesänkningar. Det tycker jag är en modell som
är väl värd att värna och som har tjänat
Sverige väl. Jag ser ingen anledning att
den skulle förstöras för att vi har många
nyanlända i Sverige. Däremot finns det
alltså ett initiativ som LO har tagit för
att kunna lösa detta avtalsvägen och det
är jag väldigt entusiastisk inför. Jag hoppas verkligen att deras förhandlingsinitiativ kommer att kunna mötas upp av
arbetsgivarna för att underlätta vägar in
på arbetsmarknaden. Det är naturligtvis
också viktigt att offentliga arbetsgivare
också kan möta upp här. Där är naturligtvis även det privata näringslivet viktigt, men också att vi har ekonomiskt
riktade reformer och åtgärder direkt
till arbetsgivare i välfärden. Det gäller
särskilt för att nyanlända kvinnor ska
budgetpropositionen för 2018
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Anna Öster
Jag ska säga något kort om detta med expansivt eller inte. Jag tror inte heller att
vi är på gränsen utifrån ett internationellt perspektiv och att vi anses bedriva
någon oansvarig finanspolitik på det sättet. Men vi har ett finanspolitiskt ramverk som vi har bestämt och som ska gälla. Även med era siffror, som ändå borde
sättas med viss försiktighet när det gäller
hur man bedömer strukturnivån – som
jag var inne på – minskar ju det strukturella sparandet från i år till nästa år. Då
tycker jag bara att man ska kalla det för
vad det är; då är definitionen av en expansiv finanspolitik där. Då är det så. Vi
har ju detta ramverk.
Sedan kan vi diskutera hur allvarligt
problemet är. Vi är kanske inte på väg in
i någon extrem överhettning. Men samtidigt tror jag att man ska vara försiktig
med att vi just har varit igenom en så
lång period av kriser. Vi vet inte riktigt
var nivåerna ligger. Vi har nu en inflation som är över målet, även om de flesta
bedömare tror att den ska falla ned lite
igen på grund av valutaeffekter. Vi har
låga löneavtal, men samtidigt ser vi lite
ökade tecken på löneglidning.
Jag tror därför helt enkelt att vi ändå ska vara lite försiktiga när vi blickar
framåt med tanke på den miljö vi befinner oss i: en stark ekonomi, en negativ
reporänta och en expansiv finanspolitik.
Jag tror att det kan finnas anledning att
vara vaksam.
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är ju utbildningssatsningar och ganska
generella saker, så det får jag inte riktigt
ihop.
I övrigt, när det gäller de generella
stimulanser som ges i och med att man
anställer till polisen osv, kan jag också
hålla med om att det finns starka argument för att höja barnbidragen eftersom
de annars eroderas. Detta är en ständigt
återkommande historia när det gäller
alla våra ersättningssystem. De eroderas
med tiden och så måste de höjas. Och så
säger politikerna: Nu gjorde vi en stor
satsning! Så är det oavsett vilken regering man har.
Men om man ska se vad denna typ
av reella satsningar på polis osv har för
effekt på arbetslösheten och givet hur
arbetslöshetspoolen ser ut undrar jag
även där vilken effekt man kommer att
få just därför att de som är arbetslösa i
allmänhet står så långt ifrån de här mer
kvalificerade arbetena. Men du sade att
ni brukar ha rätt, så vi får väl se. Jag gissar att ni har fel, men jag hoppas såklart
att ni har rätt.

Magdalena Andersson
Det är riktigt, det som du tar upp om hur
SCB:s urval fungerar nu och att det gör
att man underskattar arbetslösheten.
Det är en viktig poäng och nyanlända
kommer i allt större utsträckning att
komma med i urvalsgrupperna. Då får vi
se hur det påverkar.
Det var intressanta kommentarer
till budgeten! Det är alltid spännande att
få lyssna till sådana och att få höra vad ni
tycker och tänker om detta.

Oskar Nordström Skans

Peter Englund

Jag kan säga så här: Om man talar om
dessa 0,4 procent från regeringens politik tycker jag att det, åtminstone med
det som har redovisats som politik inom
arbetsmarknadsområdet, känns svårt
att tro på att det skulle kunna ge 0,4 procent lägre arbetslöshet nästa år. Jag förstår inte riktigt hur det skulle gå till. Det

Vi har ett par minuter på oss och jag
tänkte använda en av dem till att lyfta
fram en punkt som Anna hade på sin
lista. Hon sade att hon inte väntade sig
att det skulle stå någonting i budgeten
om bostadspolitiken. Det är ett område
där trösklarna har vuxit på ett besvärande sätt de senaste åren både på ägar-
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kunna få in en fot på arbetsmarknaden
i offentlig sektor.
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marknaden, där det blir allt svårare att
komma in, och på hyresmarknaden, där
köerna blir allt längre. Många av oss tror
att vi känner till några av de åtgärder
som skulle behöva vidtas, som en skattereform som kombinerar fastighetsavgift, ränteavdrag och en reducerad reavinstskatt samt institutionella reformer
på hyresmarknaden.
Jag förstår att det finns politiska låsningar i detta, men jag skulle ändå vilja
ha någon form av kommentar till detta.
Problemen på bostadsmarknaden påverkar rörligheten på arbetsmarknaden
och därigenom ekonomin i stort och det
har tydliga fördelningseffekter mellan
dem som kan ta sig in på bostadsmarknaden och dem som av naturliga skäl
inte kan det.

Magdalena Andersson
Jag tycker att det är viktigt att börja
med vad som är grundproblemet på bostadsmarknaden. Är grundproblemet
de skattesystem vi har? Är grundproblemet hyresregleringen? Vi har haft både
större och mindre problem på bostadsmarknaden även med de här reglerna.
Nej, grundproblemet är ju att det har
byggts för lite under lång tid. Det har
byggts för lite sedan 1990-talskrisen.
Det gör att det råder en stor bostadsbrist på stora delar av den svenska bostadsmarknaden. Problemet är alltså i
grunden bostadsbrist. Och vad gör man
när det är bostadsbrist? Man bygger.
Det är det som är det absolut viktigaste
att börja med för att komma till rätta
med problemen. Där ser det också väldigt starkt ut. Byggandet har verkligen
tagit fart. Om det fortsätter att påbörjas
lika många bostäder under kvartal tre
och fyra som under kvartal ett och två
kommer det att påbörjas 75 200 bostäder i Sverige i år och det är det största
antalet sedan miljonprogrammets dagar, så det byggs så det står härliga till.
Det är viktigt och det behövs.
Vad gäller bostadsmarknaden i öv-

rigt är det många som menar att man
borde göra en reform där man trappar
av ränteavdragen och sänker reavinstskatten för att höja rörligheten. Det kan
också handla om fastighetsskatt, men de
flesta brukar säga att det bara är fråga om
ränteavdragen och reavinstskatten. Varför gör man då inte det? Jo, det vore en
gigantisk omfördelning från unga hushåll till äldre hushåll. De äldre hushållen
har oftast gjort mycket stora vinster på
sitt boende. De köpte ett boende när det
var generösa avdrag och hög inflation.
Värdet på bostaden ökade sedan ännu
mer när fastighetsskatten avskaffades.
Nu är de äldre och ska flytta därifrån.
De har tjänat mycket stora pengar på sitt
boende. Att sänka reavinstskatten för en
generation som ändå har tjänat mycket
på sitt boende och låta det betalas av en
ung generation som har väldigt svårt
att komma in på bostadsmarknaden är
inte en generationspolitiskt klockren
reform.
Jag tycker också att det är viktigt att
säga att vi har en ökad skuldsättning på
ett sätt som är mycket bekymmersamt.
Den har stigit och fortsätter att stiga. Det
har också vidtagits åtgärder av den förra
regeringen och av den här regeringen,
såsom höjda riskvikter för bolån, bolånetak och amorteringskrav. Ett förstärkt
amorteringskrav är ute på remiss. Det
där är viktiga åtgärder. Men självklart
kan ingen ansvarsfull politiker utesluta
att man kommer till ett läge där man behöver göra någonting åt ränteavdragen.
Dock hamnar det inte högst uppe på
önskelistan, eftersom det påverkar alla
som redan har tagit lån och redan har
skuldsatt sig. De andra åtgärder vi har
pratat om har ju fördelen att de påverkar
nya låntagare snarare än dem som redan
har tagit lån. Detta är det största ekonomiska beslut man fattar i hela sitt liv.
Att som politiker komma och ändra förutsättningarna för det i efterhand ligger
inte så högt uppe på önskelistan. Och om
det skulle göras måste det naturligtvis
budgetpropositionen för 2018

101

Anna Öster
Det byggs ju mycket. Problemet är väl
kanske att vi bygger det som inte riktigt
behövs och då behöver vi ännu mer ha en
fungerande flyttkedja i det befintliga beståndet för att verkligen använda oss av
de bostäder som byggs. I och med att de
flesta inte anser att vi har det på grund av
hur skattesystemet ser ut blir det prat: Vi
bygger men löser ändå inte problemet.
Jag förstår precis hur svåra avvägningar
det är. Det måste det rimligen vara. Men
de här nya åtgärderna med amorteringskrav, bolånetak och eventuellt striktare
amorteringskrav gör det ännu svårare
för dem som vill flytta till jobb och dem
som vill komma in på bostadsmarknaden. Bara för att vi inte rör dem som i dag
sitter på lånen är det inte så att vi inte
bedriver en politik som drabbar en viss
grupp. Detta tycker jag är olyckligt och
precis som Peter var inne på får det också
följdkonsekvenser för svensk ekonomi, i
alla fall om vi blickar långsiktigt.
Vi var inne på skolan – tyvärr är inte
lösningen att man har stark hjälp runt
omkring för att lyckas i skolan. Det är
en olycklig utveckling. Jag tycker att det
är precis samma problem här – nu behöver du hjälp runt omkring för att kunna
skaffa dig boende där jobben är, om du
nu har lyckats klara dig bra inom skolan. Jag tycker att det är precis den riktningen vi inte ska gå i om vi vill ha kvar
det starka sociala kontrakt som vi ändå
på något vis har i Sverige. Det tycker jag
att vi borde ägna mycket mer tid åt att
fundera över och försöka lösa på ett eller
annat sätt, för detta är viktigt att värna,
tror jag.

Peter Englund
Jag inser att det var oförsiktigt av mig
att försöka starta en bostadspolitisk de-
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batt. Låt mig bara kort säga att jag tror
att fastighetsskatten hör hemma i paketet, precis för att undvika de effekter
som Magdalena talade om. Jag tror att
det behövs övergångsregler för att göra
det hela genomförbart, men någon gång
måste man börja.
Därmed skulle jag vilja lämna ordet
till publiken för frågor. Allt ni säger stenograferas och kommer att publiceras i
Ekonomisk Debatt.

Kari Lantto
Jag vill komma tillbaka till finansministerns fina ingress om att styrkan i den
svenska ekonomin ska komma alla till
del. Men ett diagram från Eurostat om
fattigdomen visade andelen av befolkningen som har en inkomst under 60
procent av medianinkomsten i EU. Den
andelen stiger mycket snabbt för Sverige, så det verkar ju inte komma alla till
del. I en äldre version jag såg stiger den
faktiskt snabbare i Sverige än i något annat land i EU, med undantag för Island,
Tyskland och Cypern.
Vad ska man då göra? Man måste
komma ihåg att det är kopplingen till arbetsmarknaden som avgör fattigdomens
utbredning. Det är främst de arbetslösa
som är fattiga. Redan SOU 2015:21 om
socialförsäkringen m m visade att a-kassans ersättningsgrad hade fallit från 80
procent till 67 procent i genomsnitt. Det
beror ju på att det är fler höginkomsttagare som blivit arbetslösa. Många av de
arbetslösa är också redan utförsäkrade.
Inte för att jag vet hur många, men det är
en del – 70 000 på socialbidrag stod det
någonstans. En del var aldrig försäkrade.
Vi bör göra något åt det här! Det enklaste är att höja a-kassan, åtminstone tillfälligt. När man säger det svarar folk genast: Men incitamenten då? Jag menar
att vi inte behöver så starka incitament.
Arbetslösheten utgör i sig ett skrämmande incitament mot arbetslöshet. Vet
finansministern hur standarden är bland
de arbetslösa? Hur många av dem har so-
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ske i en bred politisk överenskommelse
och med stor omsorg om de hushåll som
kan påverkas, så att de kan kompenseras
om det skulle bli aktuellt.

cialbidrag? Hur många har skilt sig? Hur
många har begått självmord? Ta reda på
det och höj sedan a-kassan, om det behövs. Det är mitt förslag!

Jacob Lundberg
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Jag skulle vilja höra vad finansministern
anser om Konjunkturinstitutets kommentarer till miljösatsningarna i budgeten. De menar att dessa är ineffektiva
och att det är billigare att t ex minska utsläppen utomlands.

Nils Lager
Jag undrar över samarbetet med Vänsterpartiet efter att ni ej fick igenom två
av tre föreslagna skattehöjningar. Jag
undrar även vad ni gör för att minska
klyftorna. De kommer naturligt att öka
på grund av att många nyanlända har
en låg utbildning, men du pratade även
om mobilitet och om att föräldrarnas
utbildning blir mer och mer avgörande.
Vad gör man för att öka mobiliteten?

Jonas Eriksson
När det gäller utsatta grupper, som Oskar tog upp, fäster regeringen ganska
stora förhoppningar till arbetsmarknadens parter. Jag är rädd att ni överdriver
de förhoppningarna, med tanke på deras
historiska record vad gäller att gynna de
utsatta grupperna. Sedan har jag en kort
kommentar angående den expansiva
politiken. Du talade ironiskt om arbetskraftsreserven. Är det här tydligast vad
gäller arbete inom offentlig sektor eller
privat sektor? Arbetskraftsreserven består väl av människor som kan vara anställbara?

Magdalena Andersson
Jag börjar med den sista frågan, om
ekonomiskt utsatta hushåll. Bland dem
finns säkert en del av dem som är arbetslösa. Det har ju skett en ökning av
andelen arbetslösa som också behöver
ha ekonomiskt bistånd. Vi har gjort en
del höjningar av a-kassan tidigare un-

der mandatperioden, men inte i den här
budgeten.
Det finns också en del med sjukoch aktivitetsersättning och en hel del
kvinnliga pensionärer med väldigt låga
pensioner. Det vi gör i den här budgeten är att höja sjuk- och aktivitetsersättningen och bostadstilläggen. Det
gäller både dem med sjuk- och aktivitetsersättning och pensionärer. Vi ökar
också underhållsstödet för ensamstående föräldrar, så det är ganska många i
den gruppen som kommer att kunna få
höjd ekonomisk standard med den här
budgeten. Exakt hur många av dem som
hamnar över nivån 60 procent vet jag
inte, men det är en tydlig satsning mot
ekonomiskt svaga grupper.
Den andra frågan handlade om ineffektivitet och om att bedriva mindre klimatpolitik i Sverige och mer utomlands.
Det är så att vi bedriver mer klimatpolitik i Sverige, men vi bedriver också mer
klimatpolitik utomlands. Vi har ökat
Sveriges stöd till klimatinvesteringar i
andra länder. Vi är världens största bidragsgivare till den gröna klimatfonden,
som går till investeringar i att minska utsläppen i andra delar av världen. Vi driver också väldigt aktivt i de internationella organ som vi har, t ex Världsbanken, att man ska minska olika former av
investeringar som leder till ökade fossila
utsläpp och i stället investera i sådant
som är hållbart. Vi gör alltså mycket
internationellt. Men det är naturligtvis
också viktigt att man gör investeringar
i Sverige, så att man gör hemläxan. Det
gäller särskilt om man kan göra det samtidigt som man utvecklar ny teknik, som
kan leda till att svenska företag startas,
anställer och expanderar. Det finns en
potential i det också.
Nästa fråga var hur det har varit att
få ihop en budget när ett av partierna inte fick igenom precis de skattehöjningar
som man gick och drömde om. Det är
klart att det är en speciell situation att
förhandla om budgeten i det politiska
budgetpropositionen för 2018
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läge som vi har i Sverige. Först måste vi
ha en budgetförhandling i regeringen,
men det räcker inte som underlag, utan det krävs en ytterligare förhandling
med ett ytterligare parti. Om vi inte
budgetförhandlar med Vänsterpartiet
och har med dem för att rösta för budgeten fäller de borgerliga partierna
budgeten och regeringen – det har varit tydligt från dem. Detta var alltså en
förutsättning för regeringsbildning den
här mandatperioden. Det har varit väldigt tydligt från allianspartierna efter
valet att man hellre ville ha det så här
än att själva samarbeta med en socialdemokratiskt ledd regering. Det gör självklart att det blir komplicerade, tidskrävande, förhandlingar. Men under de här
tre åren har vi också haft möjlighet att
bygga upp ett förtroende genom att arbeta långsiktigt och förtroendeskapande. Därmed har vi ett sådant samarbete
att det var möjligt att komma över också
den här tuvan på vägen. Det gör att vi
har kunnat presentera en budget, även
om det här naturligtvis komplicerade
ingången i budgetförhandlingarna. Det
har varit så flera gånger och vi har lyckats reda ut det.
Mobiliteten är otroligt viktig. Det
vi gör nu tycker jag själv är väldigt intressant. Regeringen samlar Skolkommissionen, som består av forskare och
människor från professionen, för att se
vad man kan göra för att bryta utvecklingen i den svenska skolan. Det de säger
är att Sverige jämfört med andra länder
satsar ganska lite på de grupper av barn
som har lite svagare förutsättningar.
Ska vi lyfta skolresultaten i Sverige är
det helt centralt att vi höjer botten. De
som har sämst resultat måste höjas. Det
är det som Skolkommissionen har föreslagit. Det vi har kunnat göra i budgeten
är inte exakt som Skolkommissionens
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förslag, men utifrån den andan gör vi
nu väldigt kraftfulla resurstillskott till
skolan och dessa ska gå just till de skolor och elever som kräver mer resurser
för att kunna hänga med i utbildningen.
Syftet är just att det inte ska spela någon
roll vilka föräldrar man har för att man
ska kunna klara av skolan på ett sådant
sätt att man kan ta sig vidare i livet. Det
är otroligt centralt i den svenska modellen att vi har en skola som fungerar på
det sättet att den är kompensatorisk.
Den mest rättvisa skolan är inte den
skola som ger lika mycket stöd till varje
elev, utan den rättvisa skolan är en skola
som fungerar kompensatoriskt. Har
man sämre förutsättningar hemma ska
man ha möjlighet att få mer stöd i skolan. Det är precis det som är tanken med
den här budgeten.
Jag fick också en fråga om förhoppningarna till arbetsmarknadens parter.
Har de lyckats lösa detta förr? Något
som var intressant var att man under
alliansregeringen lyckades få ihop ett
avtal om YA-jobb, yrkesintroduktionsanställningar. På så sätt tog parterna
ansvar för den situation som rådde då,
med väldigt hög ungdomsarbetslöshet.
Nu blev det inte särskilt många jobb.
Men en av orsakerna till det var ju att arbetsmarknaden tog fart och att den här
gruppen ungdomar i dag i väldigt stor
utsträckning har jobb. Det är också anledningen till att inte heller regeringens
traineejobb blev någon stor succé. Arbetsmarknadsutvecklingen hann före de
här åtgärderna. Det finns alltså exempel
på att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Jag hoppas absolut att de kommer
att göra det den här gången också.

Peter Englund
Jag tackar finansministern och övriga
deltagare.
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