INGEMARSTÅHL

Trygghetens pris

Hur kommer svensk arbetsmarknad sysselsättning, lönestruktur men även företagsorganisation och marknadsorganisation i vid mening - att påverkas av de
två lagförslag som i början av detta år
framlades av den sk Amanska utredningen? Något entydigt svar på denna
fråga kan inte ges men eftersom betänkandet genom sin lagtekniska uppläggning och brist på analys även av mycket
enkla sammanhang och frånvaro av varje uns av samhällsekonomiska resonemang och empiriska undersökningar utgör en ytterligare observation för undersökningar om utredningsväsendets lågvattenmärken kan några enkla, kompletterande resonemang vara på sin plats. 1

Utredningsförslagen
Utredningens förslag kan sammanfattas
i följande punkter:
1. Livslång anställning. I princip innebär lagstiftningen att ett anställningsförhållande gäller tills vidare om man inte
vid anställningen uttryckligen kommit
överens om någon form av tids- eller

Professor INGEMAR ST AHL,
Lunds universitet, har gjort sina
vetenskapliga insatser framför
allt inom förvaltningsekonomi.
Han har även varit praktiskt
verksam som ekonomisk expert
i försvars- och utbildningsfrågor
samt arbetat vid OECDs
direktorat för arbetsmarknadsfrågor.

projektbegränsning och detta dessutom
är det normala förhållandet inom branschen. Ett upphörande av anställningsförhållandet kan endast ske genom uppsägning. En uppsägning från arbetsgivaren skall vara sakligt grundad och får
endast ske om arbetstagaren ej kan erbjudas en annan anställning hos arbetsgivaren. Lagförslaget anger dessutom vissa
rent processuella regler som skall följas
vid uppsägning. Av större ekonomiskt intresse är att lagstiftningen reglerar en
minsta uppsägningstid från arbetsgivarens
sida som går från två månader för uppsägning av en arbetstagare som är 25 år
till sex månaders uppsägningstid om arbetstagaren fyllt 45 år. Uppsägningstidernas längd kan ändras genom kollektivavtal.
I viss utsträckning innebär lagstiftningen på dessa punkter enbart en konfirmation av praxis, prejudikat och träffade kollektivavtal. 2 I denna mening kan
1 De diskuterade lagförslagen presenteras i
utredningen "Trygghet i anställningen",
SOU 1973: 7. Förslaget har redan remissbehandlats och när denna artikel skrives pågår propositionsarbetet i en särskild grupp
i kanslihuset ledd av statsrådet Carl Lidbom. Någon ekonomisk expertis har ej knutits till gruppen. Efter vad som erfarits kommer propositionen i de för samhällsekonomiska resonemang väsentliga punkterna inte
att påtagligt avvika från utredningsförslaget. En viss uppmjukning med möjligheter
till provanställningar och minskade sanktionshot mot arbetsgivare i samband med
de s k anpassningsgruppernas arbete torde
dock presenteras i lagförslaget. Även vid
måttliga förändringar torde dock alla de
tendenser som studeras i den följande artikeln vara relevanta.
2 Vissa tjänstemannagrupper framför allt
på den offentliga sidan - har dock redan
nu ett längre gående skydd mot uppsägningar.
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man säga att de utredande juristerna på
denna punkt haft en relativt neutral, lagteknisk roll. En välvillig tolkning är att
man gör en informationsekonomisk
vinst genom att myriader av för ickejuristen svårfunna prejudikat eller oklara
avtal ersättes med några formellt enkla
och mer lättolkade paragrafer. Det torde också vara en ganska allmän uppfattning i den juridiska professionen att
tiden länge varit mogen för en sådan
teknisk förenkling och uppsummering
av 40 års prejudikatsproduktion i arbetsdomstolen.
Men samtidigt innebär denna förenkling en betydelsefull förskjutning i riktning mot livslång anställning som det
normala förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett anställningsbeslut skall normalt - enligt det synsätt
som kodifieras i lagen - inte vara ett
tidsbegränsat eller lätt uppbrytbart "hyresavtal" utan snarare ett avtal om att
fram till pensionsåldem engagera en individ, dvs man får snarast ett beslut av
investeringskaraktär.
2. Turordning vid uppsägning och återanställning. En uppsägning från arbetsgivaren kan i huvudsak motiveras av omständigheter som antingen rör den anställde personligen eller som baseras på
företagets produktionstekniska förändringar eller marknadssituation. Till personliga skäl får normalt inte räknas inträffad sjukdom eller sänkt individuell
produktivitet utan praxis torde leda till
att uppsägningar begränsas till fall med
direkta och upprepade förseelser. Om en
chaufför berövas körkortet eller en layoutman förlorar synen skall under alla
omständigheter en omplacering inom
företaget först prövas.
När det gäller rena driftsinskränkningar blir problemen något annorlunda.
Fortfarande gäller omplaceringsregeln
men denna kompletteras i lagförslaget
med regler om företrädesrätt. Dessa innebär att fortsatt anställning i första
hand skall ges till den som har längsta
anställningstiden. I förslaget har man
dessutom tänkt sig att företrädesrätten
dels räknas inom varje kategori av arbetstagare, dels att anställningstid efter
45 års ålder räknas dubbelt. I termer välkända från lagerteorin kan man tala om
"last in-first out".

Samma företrädesrätt tänkes också
gälla vid en återanställning. Inom ett år
efter det att en anställning upphört har
en tidigare uppsagd företrädesrätt till
återanställning inom samma verksamhet
inom företaget. Den med längst anställningstid blir först återanställd: "last out
-first in".
När det gäller reglerna för turordning
och företrädesrätt har emellertid utredningen i hög grad lämnat området för
regelförenklingar och man kan räkna
med att ett genomförande av lagförslaget mer direkt påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Dessa frågor skall
diskuteras utförligare längre fram men
det kan redan här vara lämpligt att visa
hur olika slag av rörlighet på arbetsmarknaden förhindras. En individ som
lämnar ett företag för att ta anställning i ett annat förlorar därmed sin
"intjänade rätt" till turordningen. En individs val av framtida arbetsplats blir
inte enbart baserade på framtidsförväntningar utan också av hans tidigare anställningshistoria. Ett erbjudande om
högre lön eller bättre arbetsvillkor i ett
nytt företag blir allt mindre lockande
ju längre en individ har varit i sin nuvarande anställning. Men reglerna kan också förhindra rörlighet inom företagen.
En arbetare som befordras till förman
eller en ingenjör som lämnar konstruktionsavdelningen och går över till produktionssidan förlorar enligt förslaget sin
turordning.3
Om man i framtida ekonometriska undersökningar kommer att finna det lättare att acceptera "push" -hypoteser i
stället för "pull"-hypoteser vid individernas sysselsättningsval kan det således
finnas enkla, institutionella förklaringar.
Lagförslaget kan kanske enklast ses
som ett exempel på hur man utan närmare analys av effekter och konsekvenser snabbt stannar inför regler som vid
en första anblick kan förefalla "sociala"
och "humana" men som i ett vidare
perspektiv kan få effekter i rakt motsatt
riktning.
3. Anställ11ingsfrämjande åtgärder. De
två tidigare punkterna kan sägas vara
huvudbudskapet i det ena lagförslaget:
3 Det bör dock nämnas att speciellt TCOs
representant reserverat sig mot dessa regler
som bl a minskar befordringsincitamenten.

lag om anställningsskydd. I en viss formell mening kan man säga att detta lagförslag innebär att den s k äldrelagstiftningen från 1971 utsträckes och vidgas
till hela arbetsmarknaden, dvs att alla
räknas som äldre men att några fortfarande är äldre än andra. I det andra
lagförslaget - lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder - sker en annan utvidgning av äldrelagstiftningen. För det
första ges regler om hur arbetsgivare vid
driftsinskränkningar skall varsla arbetsmarknadsmyndigheterna. Denna fråga är
i sig ganska okontroversiell även om den
rent tekniska-ekonomiska lösningen är
långt ifrån elegant. Lagförslaget utgör
på denna punkt också ett åskådligt bevis
på hur man i en regleringsekonomi föredrar piska i stället för morot.
För det andra ges vidgade befogenheter för arbetsmarknadsmyndigheterna
att "vidta åtgärder för att främja anställning av äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga"
(dvs handikappade). Detta skall ske genom s k anpassningsgrupper med trepartsrepresentation som på företagsnivå
skall förhandla dels om arbetsplatsens utformning för de "svaga" grupperna, dels
om omplaceringar och nyanställning av
äldre och handikappade. Förhandlingarna skall i princip syfta till samförståndslösningar. För att underlätta uppkomsten
av ett samförstånd föreslås förhandlingarna äga rum dels med uppgiftsplikt om
personalförhållandena från arbetsgivarna
till länsarbetsnämnden, dels med straffrättsliga sanktionsmöjligheter (högst ett
års fängelse för direktör eller styrelse)
som stöd för arbetsmarknadsmyndigheternas agerande. Arbetsmarknadsmyndigheterna kan också om samförstånd ej
uppnås utfärda arbetsförmedlingstvång
vad avser nyanställningar vid det berörda företaget. Elementära kunskaper i
spelteori konfirmerar självklart utredningens förhoppningar om att samförstånd skall nås i ett spel där den ena
parten har såväl komplett information
som slutliga sanktioner till sitt förfogande. Det är emellertid ett misstag att tro
att lösningar av spelet innebär att samförståndet även implicerar frånvaron av
värderingskonflikter.
Utredningen diskuterar denna del av
lagförslaget närmast som ett alternativ

till kvoteringsregler och direkt "inmalningstvång" av svårplacerade grupper på
arbetsmarknaden. Det är uppenbart att
ett genomförande av lagförslaget får
djupgående men i betänkandet aldrig
nämnda, ännu mindre diskuterade konsekvenser för arbetsmarknadens funktionssätt och den framtida lönebildningen och arbetsmarknadsmyndigheternas
maktposition - dvs i stort det allokeringssystem som skall råda på arbetsmarknaden.

Utredningsmetodiken
Som tidigare antytts har betänkandet
och förslaget en påtaglig juridisk slagsida. Detta framgår dels av utredningens
sammansättning, dels av själva betänkandets uppläggning. Arbetstagarorganisationerna har i hög grad låtit sig representeras av förbundsjurister och hela sekretariatet har hovrättsanknytning. Betänkandet är upplagt som det traditionella
lagbetänkandet med inledande lagpresentation, genomgång av gällande rätt
och lagmotiveringar. Den mest elementära ekonomiska och empiriska analys
saknas - det presenterade kapitlet om
arbetslöshetsutvecklingen är förutom att
det är dåligt skrivet också irrelevant i
just detta sammanhang. Symptomatiskt
för analystekniken är att ett begrepp som
lön - som åtminstone i ekonomiska
analyser av arbetsmarknaden fortfarande
tillmätes viss roll - över huvud taget ej
förekommer i betänkandet annat än i
rent lagtekniska sammanhang (exempelvis rätt till lön under uppsägningstiden).
Med dessa förutsättningar är det inte helt
oförklarligt om utredningen betraktar utredningsuppgiften som dels en förenkling
av nuvarande praxis, dels en enkel utsträckning av nuvarande äldrelagstiftning till att även inkludera nya grupper,
i princip hela arbetsmarknaden. Med
uppläggningen och den juridiska traditionen är det inte nödvändigt att undersöka
om förhållandevis måttliga lagtextförändringar kan få djupgående och omfattande förändringar på marknadernas
funktionssätt. Det är inte heller möjligt
att undersöka om de mål man önskar nå
- och som aldrig givits en operationell
formulering - kan uppnås med helt
andra typer av medel. Som ekonom kan
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man naturligtvis vara glad att just denna
grupp inte gav sig in mer på det ekonomiska området - risken för kvalificerat
dilletanteri är alltför uppenbar. Som politiskt intresserad medborgare kan man
vara förskräckt över att politikerna inte
ges reella valmöjligheter och ordentliga
problemanalyser. Risken är stor att man
på basis av ett ofullständigt utredningsmaterial och den snäva begränsningen till
regleringsåtgärder stödda av lagstiftning
genererar lösningar som man inte skulle
föredra om man fick välja inom ramen
för en större medelarsenal eller om man
visste mer om konsekvenserna.
I det följande skall därför några av
de tänkbara konsekvenserna av lagstiftningen diskuteras. Det måste framhållas
att det inom denna ram inte är möjligt
att presentera entydiga, empiriska resultat utan diskussionen får i första hand
röra sig om tendenser och riktningar.
Om dessa tendenser sedan verkligen är av
storleksordningar som ger upphov till politiska och ekonomiska problem är en
öppen fråga; det är dock rimligt att
långsiktigt bindande beslut borde fattas
med ett väsentligt kompletterat empiriskt
undersökningsmaterial som underlag.
Men det är också viktigt att diskutera om
de allmänna problem om anställningsskydd och sysselsättning för marginella
grupper som utredningen tror sig lösa
kan lösas och angripas med helt andra
medel och metoder. I artikelns senare
del skall sådana alternativa ansatser närmare diskuteras.

Falska stordriftsfördelar
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Ett genomförande av förslagen får konsekvenser för företagsstorlek och företagens inbördes konkurrensförhållanden.
Expanderande storföretag eller koncerner - gärna av konglomeratkaraktär kan lättare än småföretag erbjuda någon
form av livslång anställning inom företagets ram. Det vidgade anställningsskyddet kommer troligtvis att förstärka koncentrationstendenserna och bidra till vad
som brukar kallas en "japanisering" av
arbetsmarknaden. Många tidigare reformer och stora delar av arbetsmarknadspolitiken har främst inneburit en stimulans av arbetskraftens rörlighet med syf tet att tillgodose såväl individernas öns-

kemål om större valfrihet och möjlighet
att välja lämplig sysselsättning eller bostadsort som kravet på en effektiv produktion. Man kan här nämna ATPreformen som klart rörlighetsfrämjande
genom att intjänade pensionsrätter i hög
grad gjordes oberoende av i vilket företag anställning hade ägt rum. Det statliga
pensionssystemet är ett exempel på motsatsen, nämligen hur en under lång tid
intjänad pensionsrätt minskar kraftigt i
värde om en statstjänsteman övergår till
privat tjänst före inträdet i pensionsåldern.
Lagförslaget förstärker uppenbart redan starka tendenser till en hårdare associering mellan anställda och företag.
Andra samtidiga tendenser i denna riktning är kraven på företagsfinansierad
vuxenutbildning och ett ökat löntagarinflytande i företagsstyrelserna. Dessa tendenser gynnar en speciell företagsmodell,
nämligen det successivt expanderande
storföretaget som är en tillräckligt omfattande enhet för att erbjuda en intern arbetsmarknad med omplaceringsmöjligheter och interna vidareutbildningar. Dessa
enheter är också bättre förhandlingspartners till arbetsmarknadsverket och de näringspolitiska myndigheterna.
Även om dessa företag inte har rent
tekniska stordriftsfördelar bidrar olika
slag av regelramar från det offentligas
sida att skapa fördelar för företagstypen.
Likartade organisatoriskt betingade stordriftsfördelar genereras även av skattelagstiftningen. I denna mening kan lagförslaget sägas förstärka redan starka
tendenser till en ekonomi baserad på ett
begränsat antal - kanske några hundratal - stora företag, offentliga verk eller
kommunala arbetsgivare som dominerande organisationsenheter och arbetsgivare.
Gynnandet av en viss typ av företag
eller organisationsformer uppkommer på
flera sätt. Möjligheterna till interna arbetsmarknader för omplacering blir större - i mer extrema fall kan det bli
lönsamt för ett storföretag med sjunkande aktivitet på vissa områden att
komplettera med nyinköp av expanderande smärre företag för att kunna sysselsätta övertalig personal. I anställningsvalet kommer individer att föredra vid lika lön - det stora företaget med

tryggad livslång anställning. Bland det
värsta som kan inträffa på en japaniserad arbetsmarknad torde vara att vid
en relativt hög ålder bli utslängd från
ett företag som läggs ner. Förtursregler
som intjänats under många år blir värdelösa och ett nytt anställningsförhållande kan bli svårt att etablera. Samtidigt
som alltså lagstiftningen mycket kraftigt
skyddar dem som redan har en tryggad
sysselsättning skapar den en ökad otrygghet för andra grupper.
I en speciellt svår situation hamnar
nystartade företag av innovativ karaktär
och med stor osäkerhet. Dessa företag
är i ett uppenbart underläge gentemot
redan etablerade företag när det gäller
rekryteringen genom att de ej kan utlova
livslång sysselsättning. Men samtidigt
drar det nystartade företaget på sig samma formella förpliktelser beträffande
uppsägningstider och eventuella skadestånd som det etablerade företaget. Man
kan också säga att uppsägningsskyddet
innebär en latent skuld motsvarande
kanske i genomsnitt 4 månadslöner. Det
är dessutom troligt att lön under uppsägningstiden kommer att få ungefär
samma förmånsordning som lönefordran
vid en konkurs. Ett stort företag med
starkt diversifierad verksamhet kommer
inom sig att fungera som ett försäkringsbolag med avseende på denna latenta "uppsägningsskuld" medan framför allt det nystartade småföretaget kan
hamna i klart ofördelaktig situation: den
interna försäkringsmöjligheten finns inte
och företagets möjligheter till lånefinansiering försvåras genom den relativt försämrade förmånsrätten för övriga fordringar.
Större väl diversifierade företag får således fördelar gentemot smärre företag
såväl på arbetsmarknaden som på kreditmarknaden. Konkurrensfördelarna för
de större företagen kan också uppkomma på varumarknaderna genom att kanske ofta medvetet kortsiktiga företagsbildningar med syftet att konkurrera på
områden med monopolistiska prisbildningstendenser direkt försvåras.
Man skall självklart inte överdriva
problemen med den latenta uppsägningsskulden. Vid tillräckligt långsiktig planering inom företaget - delvis också
ett storföretagsfenomen - kan uppsäg-

ningar ske i god tid vid en förväntad
driftsinskränkning. Ingen räknar heller
med en totalkonkurs för näringslivet.
Det är också troligt att det på näringslivssidan kommer att finnas starka incitament för att gå in med försäkringsliknande åtgärder för att minska nackdelarna med att varje företag för sig förbereder sig på det värsta. I själva verket
innebär ju uppsägningsskyddet och de
ekonomiska skadeståndsreglerna att nuvarande (ofullständiga) arbetslöshetsförsäkring till viss del överföres på företagen. I denna mening kan alltså trygghetslagstiftningen tolkas som delvis likvärdig med en arbetsgivaravgift. Om likväl alla företag skulle vilja göra avsättningar för att balansera den latenta
uppsägningsskulden är det mycket stora
belopp det rör sig, kanske 30-40 miljarder kronor.
En annan, icke helt önskvärd tendens
med livslång anställnill.g är att rationaliseringsinvesteringar kommer att ge olika lönsamhet i företag i vilka nyanställningar är ett alternativ och i tillbakagående företag inom vilka den redan
anställda arbetskraften kan betraktas som
en oundviklig kostnad.

Rörligheten
En annan central fråga som tidigare berörts gäller effekterna på rörligheten på
arbetsmarknaden. Liksom på övriga väsentliga områden ger utredningen här
inget principiellt eller empiriskt underlag. I själva verket är det så att var tionde förvärvsarbetande (med sysselsättning)
försöker byta arbete en eller flera gånger
under varje år. Om man studerar siffrorna från 1970 framgår det att totalt
var ca 700 000 individer arbetssökande
under detta år. Av dessa var det knappt
300 000 individer som sökte arbete som
arbetslösa medan drygt 400 000 var s k
onibytessökande, dvs sökte byta anställning utan att passera över ett stadium
som arbetslösa.
Alla dessa ombytessökande lyckades
inte förverkliga sitt anställningsbyte. I
själva verket lyckades endast 240 000,
dvs något över hälften. Totalt fick
320 000 arbetslösa eller ombytessökande nya arbetsgivare under året. Men
under denna period bytte närmare
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500 000 individer arbetsgivare åtminstone någon gång, vilket innebär att
180 000 individer bytte arbete utan att
de direkt sökte nytt arbete. Huvuddelen
av dessa - arbetsförrnedlingsstatistikens
stora, oförklarade restpost - torde ha
fått erbjudande om arbete direkt från
arbetsgivare utan att söka.4
Aven om statistiken på många punkter
är ofullständig finns indikationer på att
omkring var åttonde förvärvsarbetande
under ett år byter anställning - utöver
interna byten, förflyttningar och befordringar som sker utan arbetsgivarbyten.
Dessa omflyttningar - som till sin
omfattning är mycket stora och endast
till en begränsad del rör rent arbetslösa - är av utomordentlig betydelse i ett
tillväxt- och strukturomvandlingsförlopp.
Omflyttningarna är också av betydelse
för den individuella anpassningen och
man kan normalt räkna med att flyttningar som ej skett över ett stadium
av arbetslöshet är förenade med individuella välfärdsvinster. Andrade familjeförhållanden, andra önskemål om bostadsort eller arbetsintensitet ligger bakom det ornflyttningsrnönster som observeras. Det är självklart förenat med stora risker att minska den relativt stora
flexibilitet och rörlighet som tydligen
karakteriserar arbetsmarknaden.
En minskad rörlighet får inte endast
effekter på tillväxtmöjligheterna och den
individuella välfärdsutvecklingen utan
kan också negativt påverka möjligheterna för en effektiv stabiliseringspolitik.
Normalt kan man således räkna med
att en minskad rörlighet gör ekonomin
mer inflationskänslig genom att den s k
Phillipsrelationen förskjuts mot en ökad
löneglidning eller inflation vid en oförändrad arbetslöshetsnivå.

Den delade arbetsmarknaden
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Det har tidigare påpekats att med regler
som gör livslång associering av en arbetstagare till ett företag som det normala så kommer ett anställningsbeslut
att mer likna ett investeringsbeslut. I
kombination med en solidarisk lönepolitik som inte accepterar låga löner för
grupper med låg produktivitet innebär
detta att en arbetsgivare får mycket svaga incitament att anställa individer som

redan har någon form av handikapp
eller under anställningsperioden kan förväntas få en produktivitetssänkning. Den
normala arbetsmarknaden blir med den
solidariska lönepolitiken och anställningsskyddet närmast reserverat för de
friska och högproduktiva.
Man har självklart varit medveten om
detta förhållande och de regler som nu
föreslås och som innebär att sk anställningsfrärnjande åtgärder skall få en större plats i arbetsmarknadspolitikens medelarsenal kan ses som en ren konsekvens av lönepolitik och lagstiftning rörande anställningskontraktens allmänna
karaktär. Man accepterar tyst en delning
av marknaden samtidigt som den missgynnade gruppen skall stödjas genom att
arbetsmarknadsmyndigheterna får större
möjligheter att direkt påverka företagens
personalpolitik. Det är uppenbart att
den valda vägen - med förhandlingar
och sanktionshot, men också med olika
former av bidrag och subventioner till
företagen - gynnas av en mer koncentrerad företagsstruktur. Förhållandevis
generella regler som bidrag till skyddad
sysselsättning eller kanske torn differentierade arbetsgivareavgifter för olika arbetstagarkategorier diskuteras ej som alternativ utan föreslagen förstärker tendenserna till ett ekonomiskt systern baserat på förhandlingar. Det kan självklart
bli fallet att dessa förhandlingar kan omfatta andra förmåner - lokaliseringsbidrag eller andra stödformer - med vilka företagen kan lockas att hjälpa arbetsmarknadsmyndigheterna med att ta hand
om arbetskraft med löner som ligger över
produktiviteten. Förhandlingsskicklighet
och -möjlighet behöver inte heller vara
ett gott indicium på företagens effektivitet.
Aven om den kvantitativa omfattningen av de nu diskuterade åtgärderna är
osäkra och kanske i vissa fall inte helt
avgörande pekar förslagen entydigt i en
bestämd riktning - nämligen mot ett
övergivande av fungerande marknadsmekanismer till förmån för ett rnarknadssystem med starka inslag av selektivitet i de
offentliga åtgärderna och förhandlingar
mellan företag, löntagarorganisationer
Uppgifterna baseras på en ännu icke publicerad bearbetning av pol mag Inga Persson,
Lund.
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och offentliga myndigheter. Dessa tendenser gynnar också uppkomsten och tillväxten av en företagstyp som har sina
komparativa fördelar i detta förhandlingsspel snarare än i teknologisk effektivitet.

Alternativa lösningar
Finns det andra lösningar på de problem
som utredningarna är ute efter att lösa?
Man kan självklart överge den solidariska lönepolitiken och i stället lösa de lågproduktivas inkomstproblem med direkta
bidrag i stället för med en lönepolitik
som inte medger en tillräcklig löneanpassning för att sysselsättning skall skapas även för dessa grupper. Med om en
sådan lönepolitisk förändring är "omöjlig" finns självklart medel med mer
generell räckvidd och som inte innebär
att arbetsmarknadsmyndigheterna efter
diskretionära förhandlingar kan påtvinga
olika företag en form av beskattning.
Tidigare nämndes en utvidgning av bidragen till skyddad sysselsättning inom
företagen eller ännu mer generella bidragsformer som exempelvis allmänt lägre arbetsgivaravgifter för äldre arbetskraft. En av de få icke rent demagogiska
poängerna i de nu så ymnigt florerande
förslagen om att partiellt ersätta direkta
skatter med arbetsgivaravgifter torde ligga i möjligheterna att exempelvis åstadkomma regional eller åldersmässig differentiering av dessa avgifter och därmed
minska konflikten mellan solidarisk lönepolitik och full sysselsättning för lågproduktiva grupper.
När det gäller den vidare fråga.n om
anställningstrygghet är saken något mer
komplicerad. I en abstrakt, "perfekt"
ekonomi kan man tänka sig att individuell lön och individuella anställningsvillkor förhandlas fram simultant. En
löntagare som tar anställning i ett företag
med risk för driftsinskränkning kommer
att begära en högre lön för att kompensera sig för risken att bli ställd utan
arbete och att få påbörja en sökprocess
efter ett nytt arbete. Ett anställningskontrakt som i stället innebär att arbetsgivaren ger livslång sysselsättning eller
skadestånd vid driftsinskränkningar kommer i detta slag av ekonomi att kunna
accepteras vid en lägre omedelbar lön

av löntagaren jämfört med ett kontrakt
som saknar dessa förpliktelser. Man kan
således tala om en simultant bestämd
jämviktsstruktur av löner och anställningkontraktens bestämmelser. I denna
bild kan man också införa försäkringar
som tar över vissa risker förknippade
med framtida driftsinskränkningar.
Det är uppenbart att en individuell
reglering av alla bestämmelser i ett· anställningskontrakt är förenade med vad
som brukar kallas transaktionskostnader.
Dessa kan vara mycket omfattande och
skapa incitament för en kollektivisering
av vissa inslag i kontrakten och i stället
låta lönebildningen ensam variera och
absorbera skillnader. Vid enhetliga regler om uppsägning skulle således lönebildningen få ta hänsyn till riskskillnader. Allting annat oförändrat så skulle ett arbete med högre risk för driftsinskränkning betalas tillräckligt mycket
högre för att täcka kostnaderna för en
tillräcklig försäkringspremie i en arbetslöshetsförsäkring för löntagaren. Med
detta betraktelsesätt förefaller det inte
heller föreligga några starka skäl att
kollektivt subventionera arbetslöshetsförsäkringar; en sådan subvention förefaller snarast att vara en subvention till
branscher med höga risker eller svårigheter att åstadkomma jämn sysselsättning.
Problemet är att även vid någorlunda
enhetliga anställningsvillkor är lönebildningen inom samma yrke inte tillräckligt
flexibel för att hänsyn till riskskillnader
mellan före tag skall kunna tas vid en
kollektiv löneförhandling. I själva verket
har vi en situation som i mycket präglas
av kollektivt givna anställningsvillkor
och kollektivt givna löner som icke tar
någon hänsyn till riskskillnader företag
emellan. I denna situation kan dock tekniska lösningar som innebär något slag
av riskdifferentiering mellan företagen
likväl skapas.
En sådan lösning är att företagen ges
möjlighet att med differentierade premier försäkra sig mot de risker som
uppstår i form av skadeståndsanspråk
från löntagarna i samband med driftsinskränkningar. I princip kan det vara
ekvivalent för löntagaren att få en garanti om lång sysselsättning eller ett (betydande) skadestånd om anställningsför-

231

hållandet upphör. Om arbetsgivaren betalar hela premien för en arbetslöshetsförsäkring och en betydande differentiering kan åstadkommas av dessa premier
kan antagligen tillräckliga krav på optimalitet uppnås. Lönebildningen behöver därvid endast inrikta sig på yrkesspecifika skillnader medan en arbetsgivarfinansierad arbetslöshetsförsäkring som inkluderar olika former av avgångsvederlag - tar hänsyn .till riskskillnader mellan företagen. Sådana differentieringar innebär visserligen vissa
tekniska problem men har i andra försäkringssystem lösts med "skadefonder",
självrisker och bonusregler. Man kan sålunda tänka sig att företag eller grupper
av företag bygger upp fonder för att täcka skadeståndsanspråken. För företag
som ej utnyttjat sina fonder kommer
premien successivt att sänkas medan företag med ständiga uppsägningar ligger
kvar med de högre avgifterna.
Tekniskt finns också möjligheten att
knyta skadeståndsutbetalningarna till
varsel och uppsägningstider och därmed
skapa ekonomiska incitament - i stället
för sanktionshot - för tidiga varsel och
kontakter med arbetsförmedlingarna. 5
Det ligger emellertid utanför ramen
för denna artikel att konstruera ett
snyggt och automatiskt fungerande system för arbetslöshetsförsäkringen. Påpekandena har närmast haft som syfte
att visa att de i Amanska utredningen behandlade frågorna kan ges helt andra
och antagligen effektivare lösningar.
De förslag som presenterats av utredningen har i hög grad tillkommit under
trycket av drygt två års lågkonjunktur.
Man kan inte helt frigöra sig från intrycket att utredningen sökt att lagstifta
bort flera av lågkonjunkturens symptom
men undvikit den ekonomiska orsaksbilden. Många av utredningens problem
kan också bli mindre aktuella i en kommande högkonjunktur. Det kan därför
vara en politiskt klok handling att utnyttja högkonjunkturen som en respittid
under vilken en djupare analys av problemen kan bli möjlig och alternativa

Sådana incitament föreligger exempelvis i
den obligatoriska avgångsvederlagsförsäkringen i England och Irland.
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förslag arbetas fram och studeras. Papperskorgen eller byrålådan förefaller vara en lämpligare ändstation för utredningsförslagen än riksdagen.

