
Sedan 1970-talets första hälft har arbets-
lösheten i OECD-länderna ökat kraftigt.
Inte minst gäller detta de dåvarande EG-
länderna som fick uppleva en betydande
ökning i antalet arbetslösa fr o m mitten
av detta decennium. Arbetslösheten har
sedan dess dröjt sig kvar på en mycket
hög nivå jämfört med 1950- och 1960-ta-
len. Denna utveckling kontrasterar mot
utvecklingen i USA som i mindre ut-
sträckning drabbats av arbetslöshetens
gissel under de senaste decennierna.

De dåvarande EFTA-länderna uppvisa-
de länge en annorlunda utveckling. Även
om arbetslösheten också i dessa länder
ökat sedan 1970-talets början låg den un-
der detta och det följande decenniet klart
under genomsnittet för OECD-länderna. I

synnerhet gäller detta Schweiz som under
denna period uppvisade en närmast osan-
nolikt låg arbetslöshet. Liksom i Sverige
steg dock arbetslösheten dramatiskt vid
1990-talets början. Medan Sverige blivit
alltmer likt övriga EU-länder i detta avse-
ende har den schweiziska arbetslösheten
dock förblivit låg i ett internationellt per-
spektiv (se Figur 1).

Syftet med denna artikel är att diskute-
ra varför den schweiziska arbetslösheten
varit – och fortfarande är – så låg jäm-
fört med andra OECD-länder. Intresset
fokuseras därvid på perioden 1973 (tid-
punkten för Bretton Woods-systemets
sammanbrott och den första oljekrisens
begynnelsefas) t o m 1997. Diskussionen
omfattar också en jämförelse med den
svenska arbetslöshetsutvecklingen under
samma period.

Det ligger nära till hands att jämföra
Schweiz med Sverige i olika avseenden

* Jag tackar Gunnar Paulsson, Thomas Sones-
son, Anders Danielson, Jerker Holm och
Gertie Elsässer för värdefulla synpunkter.
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beroende på att dessa länder uppvisar in-
tressanta likheter och olikheter.1 De kan
båda karakteriseras som små och öppna
ekonomier. De var redan under mellan-
krigstiden relativt avancerade industrilän-
der och eftersom de undgick att dras in i
andra världskriget låg välståndet vid
1950-talets början högt över det västeuro-
peiska genomsnittet. Sedan dess har
emellertid produktivitetsutvecklingen va-
rit förhållandevis svag. I synnerhet gäller
detta den här studerade perioden. Medan
Sveriges BNP ökade med i genomsnitt
1,7 procent per år från 1973 t o m 1997,
utgjorde motsvarande ökning för Schweiz
del 1,1 procent.2 För 16 olika OECD-län-
der, OECD*, uppgick den (ovägda) ge-
nomsnittliga tillväxttakten till 2,7 pro-
cent.3

Olikheterna är också intressanta. Skill-
naderna mellan de politiska systemen är
betydande. 

• Schweiz är en förbundsstat där politis-
ka beslut på olika nivåer i stor utsträck-
ning tas genom folkomröstningar. 

• Vidare är Schweiz en icke-parlamenta-
risk demokrati med en regering (för-
bundsrådet) som sedan 1959 utgör en
permanent koalition bestående av de
fyra största politiska partierna.

Härtill kommer att 
• den offentliga sektorn genomgående

varit betydligt mindre 
• lönebildningen varit mer decentralise-

rad
• den ekonomiska politiken varit mindre

interventionistisk
• inflationsbekämpningen prioriterats

förhållandevis mer i Schweiz jämfört
med Sverige.

Arbetslösheten och
arbetslöshetsstatistiken
Den schweiziska arbetslöshetsstatistiken
var tidigare av sämre kvalitet än den
svenska. Fram till 1990-talets början före-
kom endast administrativ statistik. Den är

baserad på antalet registrerade arbetslösa
hos arbetsförmedlingarna. En sådan re-
gistrering utgör en förutsättning för att de
arbetslösa skall erhålla arbetslöshetsun-
derstöd. Före 1977 saknade den övervä-
gande delen av arbetskraften ett sådant
skydd, varför incitamenten att registrera
sig hos arbetsförmedlingarna var begrän-
sade. Den faktiska arbetslösheten kom
därmed att kraftigt underskattas och ar-
betslöshetssiffrorna före 1970-talets mitt
är inte lämpade för internationella jämfö-
relser. Sedan dess har dock de schweizis-
ka arbetslöshetstalen blivit successivt mer
jämförbara med motsvarande tal för an-
dra OECD-länder. Efter introduktionen
av den obligatoriska arbetslöshetsförsäk-
ringen 1977 har förmånerna förbättrats,
vilket har medfört ett stigande intresse
bland de arbetslösa för att registrera sig
hos arbetsförmedlingarna. 

Den schweiziska motsvarigheten till
SCB har sedan 1991 genomfört arbets-
kraftsundersökningar. De är upplagda i
enlighet med ILOs (International Labour
Organization) rekommendationer och
uppvisar stora likheter med de svenska
arbetskraftsundersökningarna (AKU).
Skillnaderna mellan arbetslösheten enligt
den administrativa statistiken och arbets-
kraftsundersökningarna är ganska små.
Till en början visade den sistnämnda upp-
giftskällan något högre arbetslöshet, men
under senare år har det omvända förhål-
landet rått (se Figur 1). Även om den
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1 Odelberg [1998] utgör ett aktuellt exempel
på en sådan jämförelse. 
2 Uppgifterna för Schweiz är något osäkra, ef-
tersom de är baserade på en sammanvägning
av två olika tidsserier för BNP-utvecklingen:
en äldre för perioden 1973 – 1980 och en nya-
re för perioden 1981 – 1997. 
3 Dessa länder är Australien, Belgien, Dan-
mark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Ja-
pan, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zee-
land, Tyskland, Storbritannien, USA och Ös-
terrike. 
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schweiziska arbetslöshetsstatistiken nu-
mera överensstämmer med ILOs riktlinjer
är man dock vad 1970- och 1980-talen
beträffar hänvisad till den administrativa
statistiken. 

För att underlätta jämförelser mellan
medlemsländerna redovisar OECD stan-
dardiserade arbetslöshetstal, baserade på
arbetskraftsundersökningar. En jämförel-
se av den genomsnittliga arbetslösheten
för perioden 1995–97, med utgångspunkt
från denna statistikkälla, visar att den
schweiziska arbetslösheten under denna
period inte endast var betydligt lägre än
den svenska, utan också lägre än i samtli-
ga OECD*-länder med undantag av
Japan. Medan det schweiziska genom-
snittet uppgick till 3,9 procent utgjorde
motsvarande genomsnitt för Sverige och
OECD* 9,4 respektive 8,2 (OECD [1998,
s 190]).4 Andelen långtidsarbetslösa (in-

divider som varit arbetslösa mer än ett år)
har ökat under 1990-talet och motsvarade
vid decenniets mitt genomsnittet för
OECD*-länderna.

De uppgifter som här presenterats visar
den öppna arbetslösheten. Man kan dock
konstatera att ytterligare grupper på ar-
betsmarknaden kan betraktas som arbets-
lösa om en något vidare definition av ar-
betslöshet tillämpas. Det rör sig bl a om
partiellt arbetslösa, latent arbetssökande,
individer som deltar i arbetsmarknadspo-
litiska åtgärder och individer som förtids-
pensionerats av arbetsmarknadsskäl. Ty-
värr saknas i stor utsträckning jämförbara
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4 Fr o m 1993 ligger de standardiserade arbets-
löshetstalen för Sverige högre än AKU-siffror-
na, vilket beror på att studerande som samti-
digt söker arbete registreras som arbetslösa i
det förra fallet.
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Figur 1 Arbetslöshetens utveckling i Schweiz, Sverige och OECD* 1973–1997
(som procent av arbetskraften)

Anm: Schweiz 1 = antal registrerade arbetslösa hos arbetsförmedlingarna; Schweiz 2 = OECD:s
standardiserade arbetslöshetstal baserade på de schweiziska arbetskraftsundersökningarna;
Sverige = AKU; OECD* = genomsnittliga arbetslöshetstal för 16 OECD-länder baserade
på officiell arbetslöshetsstatistik.

Källa: Economic Outlook och Labour Force Statistics, OECD
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uppgifter om dessa kategorier för
Schweiz del. Det är dock helt klart att an-
talet individer i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder har varit betydligt färre än i
Sverige. 

I Schweiz liksom i Sverige deltar en
stor del av befolkningen (i arbetsför ål-
der) i arbetskraften, vilket avspeglas i re-
lativt höga sysselsättningskvoter.5 Man
kan konstatera att denna kvot fram till
1990-talets början låg över OECD*-ge-
nomsnittet i båda länderna. Vidare låg
den något högre i Sverige än i Schweiz.
Under 1980-talets senare del började den
svenska sysselsättningskvoten att sjunka.
1997 utgjorde den 71 procent jämfört
med 83 procent 1990. Även den schwei-
ziska sysselsättningskvoten sjönk något
under 90-talet, men vid periodens slut
uppvisade Schweiz en högre kvot (78
procent) än Sverige och alla OECD*-
länderna.6

För männens del har sysselsättnings-
kvoten varit mycket hög jämfört med an-
dra länder och de schweiziska kvinnorna
har i allt större utsträckning givit sig ut i
arbetslivet, även om Schweiz i detta avse-
ende ännu inte nått upp till Sveriges nivå.
Samtidigt som samhällets insatser för att
förbättra kvinnornas ställning på arbets-
marknaden (när det gäller exempelvis of-
fentlig barnomsorg och lagstadgad rätt till
barnledighet) varit mindre ambitiösa än i
Sverige har en ovanligt hög andel deltids-
arbete underlättat denna förändring. De
schweiziska kvinnornas arbetslöshet har
under 1990-talet (till skillnad från de
svenska kvinnornas) vanligen legat något
över genomsnittet.

Liksom i Sverige uppvisar ungdomar
högre arbetslöshet än genomsnittet. Skill-
naderna har dock under hela den studera-
de perioden varit förhållandevis små. Vid
en internationell jämförelse är det framför
allt den låga schweiziska ungdomsarbets-
lösheten som faller i ögonen. Genom-
snittet för perioden 1995–97 uppgick till
5,5 procent för ålderskategorin 15–24 år,
vilket kan jämföras med 15,5 procent i

Sverige.7 Den schweiziska ungdomsar-
betslösheten var under samma period
också lägre än i samtliga OECD*-länder.
Arbetslösheten bland den äldre arbets-
kraften (åldersklassen 55–64 år) har ock-
så varit låg i ett internationellt perspektiv.
Under åren 1995–97 låg den genomsnitt-
liga sysselsättningskvoten inom denna ål-
derskategori högre än i Sverige samtidigt
som båda länderna befann sig högt över
OECD*-genomsnittet, vilket tyder på att
förtidspensionering varit en relativt ovan-
lig företeelse i Schweiz.8

De regionala arbetslöshetsskillnaderna
är förhållandevis stora. De fransk- och
italiensktalande kantonerna (som svarar
för något under 30 procent av befolkning-
en) har genomgående uppvisat högre ge-
nomsnittlig arbetslöshet än de tysktalan-
de. Vid 1990-talets mitt var den dubbelt
så hög i de icke-tysktalande kantonerna
(OECD [1996 b, s 55]). 

Den utländska arbetskraften
Den höga andelen utländska medborgare
i arbetskraften utgör ett karakteristiskt
drag för den schweiziska arbetsmarkna-
den. 1995 uppgick denna andel till över
25 procent (men har sedan dess sjunkit
något) samtidigt som motsvarande andel
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5 Antalet sysselsatta i procent av antalet indivi-
der i arbetsföra åldrar.
6 Dessa sifferuppgifter och de som presenteras
i återstoden av detta avsnitt är hämtade från
OECD (1998, s 191 –  196) och är i sin tur ba-
serade på OECD Labour Force Statistics.
7 De schweiziska ungdomarna uppvisar också
ett högre arbetskraftsdeltagande jämfört med
de svenska ungdomarna. 1997 tillhörde 67
procent av alla schweiziska ungdomar arbets-
kraften, medan motsvarande siffra för Sverige
uppgick till 47 procent. Skillnaden kan åt-
minstone delvis förklaras med olikheter i ut-
bildningssystemet.
8 I Schweiz förekommer inte förtidspensione-
ring i offentlig regi. 
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för Sverige uppgick till drygt 5 procent.
Om man bortser från de allra minsta
OECD-länderna är det inte något annat
europeiskt land som kommer i närheten
av Schweiz i detta avseende. Den relativt
långa tid som det tar för utlandsfödda att
erhålla schweiziskt medborgarskap är en
viktig delförklaring till detta förhållande.

Arbetskraftsimporten började ta fart
vid 1950-talets inledning och dominera-
des då av italienare – en kategori som än-
nu vid den studerade periodens slut svara-
de för den största andelen utländsk ar-
betskraft. Fram till 1963 var arbetskrafts-
importen i det närmaste helt fri. Till följd
härav ökade utlänningarnas andel av ar-
betskraften dramatiskt under 1950- och
1960-talens ”gyllene år”. Folkopinionen
framtvingade emellertid kraftiga begräns-
ningar i olika omgångar och under 1970-
talets början skärptes invandringspoliti-
ken successivt. 1973 vändes den tidigare
ökningen till en minskning. Vid decenni-
ets slut tog dock arbetskraftsimporten fart
på nytt och andelen utländsk arbetskraft
ligger idag i stort sett på samma nivå som
vid 1970-talets början.

I Schweiz skiljer man mellan fyra olika
kategorier utländsk arbetskraft.

• Utlänningar med permanent arbets- och
uppehållstillstånd. De har liknande sta-
tus på arbetsmarknaden som schweizis-
ka medborgare.

• Utlänningar med årliga uppehållstill-
stånd. Vid förnyelse av uppehållstill-
ståndet prövas de ”arbetsmarknadsmäs-
siga förutsättningarna”. Efter en viss tid
tillåts familjen att flytta till Schweiz. 

• Säsongsarbetare. Uppehållstillståndet
maximeras till nio månader per år.
Denna typ av tillstånd är begränsat till
säsongsbetonade verksamheter. Familj-
en tillåts i detta fall inte flytta efter.

• Gränsgångare. Arbetskraften antas ar-
beta i Schweiz men vara bosatt i utlan-
det. Arbets- men inte uppehållstillstånd
beviljas. Tillståndet måste som regel
förnyas varje år.

För individer med årliga uppehållstill-
stånd och för säsongsarbetare föreligger
möjlighet att efter ett visst antal år erhålla
permanenta respektive årliga uppehålls-
tillstånd.

Figur 2 visar förändringen av antalet
utlänningar i den schweiziska arbetskraf-
ten med fördelning på de fyra ovannämn-
da kategorierna mellan 1973 och 1997.
Av figuren framgår den kraftiga förskjut-
ning i den utländska arbetskraftens sam-
mansättning som ägt rum under denna
tid. Samtidigt som andelen utlänningar
med permanent uppehållstillstånd har
ökat markant har andelarna för säsongsar-
betare (framför allt) och individer med år-
liga uppehållstillstånd gått tillbaka.

Det är en vanlig uppfattning att den ut-
ländska arbetskraften i Schweiz fungerat
som konjunkturbuffert. Denna uppfatt-
ning är i viss mån motiverad vad 1970-
talet anbelangar. Den första oljekrisen
fick mycket svåra verkningar på den
schweiziska ekonomin (se nästa avsnitt).
Under åren 1975–76 sjönk sysselsättning-
en totalt med nära 245 000 individer (el-
ler drygt sju procent av arbetskraften),
medan arbetslösheten endast ökade med
cirka 19 000 under samma period. Åter-
stoden av denna minskning tog sig sålun-
da uttryck i en minskning av arbetskraf-
ten, varav den utländska arbetskraften –
främst individer med ettårigt arbetstill-
stånd och säsongsarbetare – svarade för
drygt 70 procent härav (OECD [1996 a,
s 12]).

Under de recessioner som inträffade
1982/83 respektive 1992/93 förekom ock-
så återvandring av utländsk arbetskraft,
men den fick nu betydligt mindre omfatt-
ning. Medan den utländska arbetskraften
under recessionen 1975/76 minskade med
161 000 individer sjönk den 1992/93 med
endast 21 000 individer, d v s 13 procent
av minskningen i samband med 1970-
talets recession. De som nu förlorade sina
jobb valde i betydligt större utsträckning
att bli arbetslösa i stället för att lämna ar-
betskraften – ett beteende som kan förkla-
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ras med utbyggnaden av arbetslöshetsför-
säkringen och med den utländska arbets-
kraftens förändrade sammansättning. I
likhet med Sverige har arbetslösheten
bland den utländska arbetskraften under
1990-talet varit betydligt högre än ge-
nomsnittet. I samband med recessionen
1992/93 var den mer än dubbelt så hög
som för schweiziska medborgare, vilket
innebär att utlänningarna svarade för nå-
got under 40 procent av den totala arbets-
lösheten. 

En viktig fråga vid bedömningen av
den utländska arbetskraftens funktion
som krisbuffert är också i vilken utsträck-
ning som den utgjort ett substitut till den
inhemska arbetskraften. Den genomsnitt-
liga kvalifikationsnivån hos den först-
nämnda kategorin har varit låg. Dess be-
tydelse har också varierat mellan olika
branscher. Säsongsarbetarna som under
recessionerna 1982/83 och 1992/93 stod

för den största delen av återvandringen
har uppvisat en sysselsättningsprofil som
kraftigt avviker från den inhemska arbets-
kraftens med en mycket stark tonvikt på
byggnadsindustrin och turistnäringen.
Den utländska arbetskraften – och sä-
songsarbetarna i synnerhet – har i stor ut-
sträckning övertagit mindre attraktiva och
förhållandevis dåligt betalda arbetsupp-
gifter från schweizarna. 

Stabiliseringspolitiken
Att EFTA-ländernas arbetslöshet låg kvar
på en förhållandevis låg nivå under 1970-
och 1980-talen berodde i stor utsträck-
ning på att dessa länder förde en mer ac-
kommoderande politik än EG-länderna
(Lindbeck [1996, s 538]). Detta gäller
dock snarare de nordiska EFTA-medlem-
marna – och i synnerhet Sverige – än
Schweiz och Österrike. Jämfört med
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Figur 2 Antalet utländska medborgare i den schweiziska arbetskraften
1973–1997 (tusental)

Anm: A = gränsgångare; B = A + säsongsarbetare; C = B + arbetskraft med årligt uppehållstill-
stånd; D = C + arbetskraft med permanent uppehållstillstånd.

Källa: Bundesamt für Ausländerfragen
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Sverige valde Schweiz en annorlunda sta-
biliseringspolitisk strategi efter Bretton
Wood-systemets sammanbrott. Den valu-
tapolitiska turbulens som blev följden av
detta sammanbrott ledde till en kraftigt
ökad efterfrågan på schweizerfranc som i
sin tur medförde en markant ökning i
penningmängden med högre inflation
som följd. I detta läge övergick den
schweiziska centralbanken (Schweizer-
ische Nationalbank = SNB) till rörliga
växelkurser. För att pressa ned inflationen
genomfördes en drastisk nedskärning i
penningmängdens ökningstakt. Denna
ekonomisk-politiska kursändring kom att
sammanfalla med den recession som följ-
de i spåren på den första oljekrisen och
den schweiziska ekonomin drabbades av
en extremt kraftig negativ efterfråge-
chock. 

Som tidigare konstaterats lyckades
Schweiz under denna kris undvika en
kraftig ökning i de officiella arbetslös-
hetssiffrorna på grund av att incitamenten
att registrera sig som arbetslös fortfaran-
de var begränsade och av att en omfattan-
de återvandring av utländsk arbetskraft
ägde rum. Återvandringen bidrog emel-
lertid till att fördjupa krisen eftersom den
medförde negativa effekter på såväl kon-
sumtionen som investeringarna. Kausali-
tetsförhållandena i samband med denna
kris är emellertid komplicerade. Minsk-
ningen i den utländska arbetskraften var
sannolikt inte endast en konsekvens av
den penningpolitiska åtstramningen. Den
successiva skärpningen av invandringspo-
litiken med kulmen kring 1970-talets bör-
jan bidrog också till krisens djup genom
att försvåra företagens användning av ut-
ländsk arbetskraft (Baltensperger [1985,
s 283–287]).

Till följd av övergången till rörliga
växelkurser kom tonvikten i den schwei-
ziska stabiliseringspolitiken även efter
1970-talets mitt att ligga på penningpoli-
tiken. SNB har en mycket självständig
ställning i detta avseende som är jämför-
bar med den som tyska Bundesbank har

haft. Från och med 1975 har SNB tilläm-
pat en normbaserad politik som innebar
att årliga mål för ökningen i penning-
mängden (M 1) och (fr o m 1980-talets
början) den monetära basen sattes upp.
Denna politik blev mycket framgångsrik i
den bemärkelsen att Schweiz från 1970-
talets mitt fram till 1980-talets slut, till-
sammans med (Väst)Tyskland, uppvisade
en inflationstakt som var klart lägre än i
Sverige och de övriga västeuropeiska
OECD*-länderna.9 Därmed underlättades
också lönebildningen eftersom inflations-
förväntningarna kunde begränsas. 

Baksidan av myntet var den kraftiga
appreciering av schweizerfrancen som
delvis var en följd av den restriktiva pen-
ningpolitiken. Under perioden 1973 till
1997 steg den nominella effektiva franc-
kursen kraftigt samtidigt som den sven-
ska kronan (enligt samma beräkningssätt)
sjönk. Medan schweizerfrancen steg med
i genomsnitt 3,4 procent per år sjönk kro-
nan med 2,1 procent.10

Finanspolitiken har genomgående haft
en mer underordnad betydelse. Det federa-
la systemet har lagt en hämsko på möjlig-
heterna att bedriva finanspolitik eftersom
förbundets andel av de offentliga inkom-
sterna och utgifterna är mycket liten (även
i förhållande till andra förbundsstaters).
Det schweiziska politiska systemet försvå-
rar också snabba förändringar i finanspoli-
tiska parametrar. Dessutom har det keyne-
sianska synsättet aldrig anammats på sam-
ma sätt som i Sverige. Inkomstpolitiska in-
slag har helt lyst med sin frånvaro.

Låg jämviktsarbetslöshet
Hur skall den låga schweiziska arbetslös-
heten förklaras? Det finns indikationer på
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9 En översikt och analys av den schweiziska
penningpolitiken ges i Genberg & Kohli
(1997, s 8 – 29).
10 Siffrorna är baserade på IMF (1998, s 824 –
825, 830 – 831).
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att den schweiziska jämviktsarbetslöshe-
ten, d v s den arbetslöshet som är förenlig
med konstant inflationstakt, varit förhål-
landevis låg under den aktuella perioden
(Layard m fl [1991, s 435–436]). Den be-
stäms i sin tur av hur väl arbetsmarkna-
den fungerar. Institutionella faktorer som
lönebildningens funktionssätt, förekom-
sten av regleringar, utformningen av ar-
betslöshetsförsäkringen och skattesyste-
mets egenskaper har betydelse i detta
sammanhang. Mycket tyder på att
Schweiz har uppvisat en ovanligt gynn-
sam kombination av sådana faktorer
(Nickell [1997, s 55–74]).11

Den schweiziska lönebildningen är
sannolikt en viktig förklaring till den låga
schweiziska arbetslösheten. Jämfört med
Sverige är fackföreningarna svaga, utan
att för den skull sakna inflytande. Vid
1990-talets mitt låg den fackliga anslut-
ningsgraden strax över 25 procent (jäm-
fört med drygt 90 procent i Sverige) sam-
tidigt som kollektivavtalens täcknings-
grad var nära dubbelt så hög. Fredsavtal
som minimerat förekomsten av arbets-
konflikter sätter sin prägel på arbetsmark-
naden. Förhandlingssystemet är relativt
decentraliserat. En stor del av löneför-
handlingarna sker på företagsnivå med en
betydande lönespridning – såväl mellan
som inom branscher – som följd. Sam-
tidigt präglas den schweiziska förhand-
lingsmodellen av en hög koordinations-
grad på arbetsgivarsidan. 

Dessa faktorer har, tillsammans med lå-
ga inflationsförväntningar, skapat goda
förutsättningar för återhållsamma nomi-
nella löneökningar. Återhållsamheten har
dock inte varit tillräcklig för att kompense-
ra apprecieringen av schweizerfrancen och
en relativt svag utveckling av arbetspro-
duktiviteten. Därför har den internationel-
la konkurrenskraften successivt försäm-
rats, samtidigt som den för Sveriges del
ökat till följd av devalveringspolitiken och
kronkursens svaga utveckling efter över-
gången till rörliga växelkurser 1992.12

Liksom i Sverige har arbetslöshetsför-

säkringen byggts ut kraftigt sedan början
av 1970-talet. Ersättningsnivån och ersätt-
ningsperiodens längd har under 1990-talet
legat något under motsvarande nivåer i
Sverige. Den strikta kontrollen av arbets-
lösa har bidragit till att begränsa arbetslös-
heten. Under 1970- och 1980-talen var de
tvungna att ”stämpla” två gånger i veckan
för att komma i åtnjutande av arbetslös-
hetsförsäkringens förmåner. Kulturella
faktorer har också haft betydelse. Bidrags-
beroende har sannolikt betraktats som ett
relativt stort socialt stigma i Schweiz (se
exempelvis Segalman [1986, s 111]).

Skattesystemets effekter på jämviktsar-
betslösheten är omdiskuterade. När det
gäller skattekilarnas storlek utgör
Schweiz och Sverige något av motpoler.
Ett studium av hur arbetskraften beskattas
i de båda länderna visar att de schweizis-
ka skattekilarna är betydligt lägre än de
svenska, även om skillnaderna mellan de
olika schweiziska kantonerna försvårar
en jämförelse. I kombination med ett
mindre generöst bidragssystem än i
Sverige kan detta förhållande ha bidragit
till att upprätthålla de arbetslösas incita-
ment att söka nya jobb och därmed redu-
cera risken för utslagning. I första hand
gäller detta lågproduktiv arbetskraft.13
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11 För mera utförliga beskrivningar av den
schweiziska arbetsmarknaden hänvisas till
OECD (1996 a), OECD (1996 b, s 45–87) och
Hotz-Hart (1992, s 298 – 322).
12 Den reala franc-kursen ökade med i genom-
snitt 0,6 procent per år under perioden 1975 –
1996, samtidigt som  den reala kronkursen
sjönk med 1,6 procent per år  (IMF [1998,
s 824–825, 83–831]).
13 En jämförelse som gäller år 1992 och som
för Schweiz del är baserad på förhållandena i
kantonen Zürich visar att både de genomsnitt-
liga och de marginella skattekilarna för indus-
triarbetare med en inkomst som uppgår till 2/3
av den genomsnittliga industriarbetarinkom-
sten låg klart under genomsnittet för OECD*-
länderna medan det motsatta förhållandet gäll-
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Som tidigare framhållits är den schwei-
ziska ungdomsarbetslösheten låg. En vik-
tig förklaring är lärlingssystemet som un-
derlättar övergången mellan skola och ar-
bete.14 De låga lärlingslönerna har också
bidragit till den, jämfört med Sverige,
större lönespridningen. Det relativt svaga
anställningsskyddet har sannolikt med-
verkat till att begränsa ungdomsarbetslös-
heten. 

Som tidigare framgått har arbetslöshe-
ten i de fransk- och italiensktalande kan-
tonerna genomgående varit förhållandevis
hög. Skillnader i kantonernas närings-
struktur är en bidragande – men knappast
heltäckande – förklaring härtill. Sannolikt
har också skillnader i arbetslöshetskultu-
ren mellan de olika språkområdena spelat
en viss roll i detta sammanhang. Som ex-
empel kan nämnas att lärlingssystemet är
mer utbrett i de tysktalande kantonerna.

Varför ökade arbetslösheten så
kraftigt vid 1990-talets början?
Den explosiva ökning av arbetslösheten
som drabbade Schweiz vid 1990-talets
början och som innebar ett fyrfaldigande
av den öppna arbetslösheten inom några
få år (se Figur 1) berodde inte på en
plötslig ökning i jämviktsarbetslösheten,
utan på att landet (liksom Sverige) drab-
bades av en negativ efterfrågechock.
Denna var delvis en följd av det begyn-
nande 1990-talets internationella ekono-
miska kris. Problem förknippade med den
egna stabiliseringspolitiken bidrog dock
till att förvärra problemen. 

Ett par viktiga förändringar i landets fi-
nansiella system under 1980-talets senare
hälft spelade en väsentlig roll i detta sam-
manhang, eftersom de kom att påverka
penningpolitikens verkningsgrad. Till
skillnad från Sverige drabbades Schweiz
inte av några avregleringsproblem efter-
som regleringsinslagen på den schweizis-
ka kreditmarknaden varit tämligen blyg-
samma under hela den studerade perio-
den. Däremot infördes nya likviditetsbe-

stämmelser för bankerna samt ett system
för elektronisk clearing i banksystemet.
Till följd härav sjönk efterfrågan på mo-
netära basmedel kraftigt, vilket i sin tur
innebar att den schweiziska penningpoli-
tiken kom att verka mer expansivt än vad
som var avsett. Effekten på inflationstak-
ten uteblev inte. Vid 1990-talets inledning
blev prisstegringarna högre än i genom-
snittet av OECD*-länderna. SNB fick nu
lägga om penningpolitiken i restriktiv
riktning vilket kom att förstärka den in-
ternationellt betingade recessionen.

Liksom Sverige drabbades Schweiz av
en mycket allvarlig arbetslöshetskris.
Man måste i båda fallen gå tillbaka till
1930-talet för att hitta mer allvarliga kris-
lägen. Som framgår av Figur 3 uppkom
en kraftig negativ avvikelse från den
långsiktiga schweiziska tillväxttrenden –
en avvikelse som dock var mindre (men
mera utdragen) än den som Sverige och i
synnerhet Finland drabbades av. Effekten
på BNP understeg emellertid den som
1970-talskrisen gav upphov till. Som tidi-
gare framhållits blev dock effekterna på
arbetslösheten så mycket större av bl a
det skälet att andelen individer med per-
manent arbets- och uppehållstillstånd nu
svarade för en betydligt större del av den
utländska arbetskraften.
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de i Sverige  (OECD [1996 b, s 61 –63]). Den
genomsnittliga skattekilen för Schweiz del
uppgick till cirka 25 procent och för Sveriges
del till cirka 45 procent. Konsumtionsskatter
(som är relativt låga i Schweiz) ingick inte i
jämförelsen. 
14 Liksom i Tyskland och Österrike genomgår
en stor andel av ungdomarna sådan utbildning.
Lärlingstiden inleds efter grundskolenivån och
omfattar mellan två och fyra år. Lärlingen till-
bringar större delen av utbildningstiden på en
arbetsplats där inskolning under överinseende
av en ”mästare” äger rum. Han/hon måste ge-
nomgå en eller två dagars yrkesmässig skolut-
bildning varje vecka.

fotnot 13 forts.
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Mot bakgrund av den i ett historiskt
perspektiv så låga schweiziska arbetslös-
heten kan man fråga sig varför man tillät
arbetslösheten att stiga så mycket. An-
ledningen var att den tidigare så fram-
gångsrika schweiziska penningpolitiken
nu stod inför problem. För att begränsa
inflationen var en restriktiv penningpoli-
tik nödvändig. SNB stod därför inför di-
lemmat att bringa inflationen under kon-
troll eller att överge den tidigare politiken
och bekämpa arbetslösheten samtidigt
som den historiskt sett höga inflationen
accepterades. Mot denna bakgrund är det
lätt att förstå varför den schweiziska pen-
ningpolitiken inte blev mer expansiv. 

Kommer 1990-talets ökade
arbetslöshet att bli varaktig?

Efter den kraftiga ökningen vid 1990-
talets början har den schweiziska arbets-

lösheten liksom den svenska dröjt sig
kvar på en relativt tidigare erfarenheter
hög nivå. Först efter den här studerade
periodens slut har en tydlig nedgång kun-
nat registreras. Sålunda sjönk antalet ar-
betslösa som är registrerade hos arbets-
förmedlingarna från 5,2 procent av ar-
betskraften 1997 till 3,9 procent 1998.
Arbetslösheten fortsatte att sjunka under
första halvåret 1999. 

Utvecklingen inom EG/EU under de
senaste decennierna indikerar att en kraf-
tig initial ökning i arbetslösheten till följd
av en konjunkturnedgång kan ge upphov
till att en förhållandevis hög arbetslöshet
dröjer sig kvar trots att den ekonomiska
aktiviteten på nytt tagit fart. Detta persi-
stensfenomen har förklarats med imper-
fektioner på arbetsmarknaden till följd av
regleringar, skattekilar, generösa bidrags-
system och problem i samband med löne-
bildningen som karakteriserar de västeu-
ropeiska arbetsmarknaderna vid en jäm-
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Figur 3 Årliga avvikelser från tillväxttrenden i Schweiz, Sverige och OECD*-län-
derna (ovägt genomsnitt) 1990–1997 (antal procentenheter)

Anm: Tillväxttrenderna har beräknats med utgångspunkt från utvecklingen under perioden
1973–1990. Trenderna har skattats till 1,5 för Schweiz, 2,0 för Sverige och 2,8 för
OECD*-länderna. Källa: Economic Outlook, OECD
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förelse med motsvarande marknad i USA.
Är det sannolikt att detta också har inträf-
fat i Schweiz? 

Om arbetslösheten förblir hög trots en
relativt kraftig ökning i BNP föreligger ett
visst stöd för denna hypotes. Som framgår
av Figur 3 har BNP-tillväxten (efter 1993)
varit förhållandevis hög för såväl Sverige
som för OECD*-genomsnittet. Åtminsto-
ne för Sveriges del har dock detta inte på-
verkat arbetslösheten i någon högre grad
(se Figur 1), vilket tyder på förekomsten
av persistensfenomen. 

Utvecklingen av den schweiziska ar-
betslösheten efter 1990-talets recession
kan sannolikt i större utsträckning förkla-
ras med en svag BNP-utveckling (se
Figur 3). Den svaga BNP-tillväxten be-
rodde på SNBs restriktiva penningpolitik
men också på att Schweiz ställt sig utan-
för de europeiska integrationssträvande-
na. Under detta decennium har landet
hamnat i en liknande situation som efter
Bretton Woods-systemets sammanbrott.
Den valutapolitiska turbulensen inför till-
komsten av EMU har inneburit ett ökat
intresse för schweizerfrancen som till-
flyktsvaluta, vilket gett upphov till ett
skärpt apprecieringstryck. Mellan 1992
och 1995 steg den effektiva kursen på
schweizerfranc med 17 procent för att se-
dan falla tillbaka något. Vidare har de
schweiziska väljarnas nej till EES-samar-
betet i en folkomröstning 1992 skapat
osäkerhet inom det schweiziska näringsli-
vet och därmed sannolikt påverkat incita-
menten till inhemska investeringar i nega-
tiv riktning.15

Persistensfenomen har dock också
gjort sig gällande på den schweiziska ar-
betsmarknaden. Statsmakterna har reage-
rat på den ökade arbetslösheten genom att
bygga ut arbetslöshetsförsäkringens för-
måner, vilket enligt Sheldon [1997,
s 62–92] lett till en förlängning av arbets-
löshetsperioderna. Ökningen i arbetslös-
heten gjorde det svårare för arbetsför-
medlingarna att upprätthålla samma kon-
troll av de arbetslösa som tidigare. Under

1990-talets senare hälft har arbetslöshets-
försäkringen emellertid reformerats. Rät-
ten till arbetslöshetsunderstöd har in-
skränkts något och kraven på de arbetslö-
sa att delta i arbetsmarknadspolitiska åt-
gärder har skärpts. Det är dock ännu
ovisst i vilken utsträckning dessa föränd-
ringar bidragit till att sänka arbetslöshe-
ten under de senaste åren.

Slutord
Även om Schweiz under 1990-talet också
drabbats av den ”västeuropeiska arbets-
löshetssjuka” som redan tidigare drabba-
de flertalet av medlemmarna i EU rör det
sig om ett ganska lindrigt fall. Den
schweiziska arbetslösheten har förblivit
mycket låg i ett internationellt perspektiv.
Därför är Schweiz verkligen något av ett
arbetslöshetens särfall. 

Det bör observeras att den schweiziska
arbetsmarknaden är av ”västeuropeiskt
snitt” och att orsakerna till den låga ar-
betslösheten skiljer sig från dem som lig-
ger bakom USAs framgångar inom detta
område. Lönespridningen är visserligen
större i Schweiz än i Sverige men klart
mindre än i USA (Freeman [1988, s 67]
och OECD [1996 c, s 58–76]). Vidare är
fackföreningarnas ställning starkare och
det sociala skyddsnätet för individer som
förlorar sina jobb betydligt mera utbyggt i
Schweiz. Till skillnad från många EU-
länder har Schweiz också undvikit att för-
söka hålla nere arbetslösheten genom att
reducera utbudet av arbetskraft med hjälp
av förtidspensioneringar och dylika åtgär-
der i offentlig regi. 

Det kan tyckas märkligt att Schweiz
lyckats begränsa arbetslösheten så mycket
bättre än Sverige har gjort eftersom låg ar-
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15 Den schweiziska investeringskvoten min-
skade med i genomsnitt 0,5 procent under pe-
rioden 1992 – 1997 samtidigt som motsvaran-
de kvot för OECD*-länderna steg med i ge-
nomsnitt 3,0 procent per år.
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betslöshet länge var ett starkt prioriterat
mål i den svenska ekonomiska politiken.
På lång sikt existerar dock ingen motsätt-
ning mellan låg inflation och låg arbetslös-
het. Det är i första hand arbetsmarknadens
funktionssätt som är avgörande för jäm-
viktsarbetslösheten. Medan den svenska
arbetsmarknaden under den studerade pe-
rioden i flera avseenden tycks ha börjat
fungera sämre (Lindbeck [1998, s 88–97])
har den schweiziska arbetsmarknaden va-
rit mera stabil i detta avseende. Även om
den relativt kraftiga ökningen av arbetslös-
heten vid 1990-talets början primärt har
andra orsaker, har imperfektioner på ar-
betsmarknaden bidragit till att en relativt
hög arbetslöshet dröjt sig kvar. Dessa har
varit mer utpräglade på den svenska än på
den schweiziska arbetsmarknaden. 

En viktig förklaring till skillnaden mel-
lan länderna rör grundläggande samhälls-
förhållanden. För Sveriges del har en ny
författning i kombination med ökade par-
tipolitiska motsättningar gjort den ekono-
miska politiken mera kortsiktig (Åberg
[1997, s 117–134]). Även om spänningar-
na på arbetsmarknaden och de partipoli-
tiska motsättningarna skärpts också i
Schweiz har landet ändå – jämfört med
nästan alla andra västeuropeiska länder –
präglats av en anmärkningsvärd stabilitet.
Samtidigt som systemet för löneförhand-
lingar till skillnad från i Sverige inte har
genomgått några större förändringar har
de politiska spelreglerna och den politis-
ka maktfördelningen varit oförändrade.
Den schweiziska författningen har stor
betydelse i detta sammanhang. Tvåkam-
marsystemet och – framför allt – folkom-
röstningarna motverkar (på gott och ont)
snabba förändringar i politiken samtidigt
som det federala systemet har komplice-
rat genomförandet av offentliga program.
Den ”schweiziska modellen” innehåller
därmed spärrar mot en alltför kraftig ex-
pansion av offentliga utgifter och skatter
samtidigt som den har försvårat statliga
interventioner på arbetsmarknaden.
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