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REPLIK 
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Statistisk städnit leder fel

carl b hamilton

Bertil Holmlund sparar inte på krutet 
när han ingriper mot dem som inte föl-
jer ”internationellt vedertagna kriterier 
för att beräkna arbetslöshet”. Efter att 
ha exemplifi erat med ”axplock från de-
batten” kritiserar Holmlund debattörer 
och politiker för ”att med hemsnickrade 
defi nitioner skapa de arbetslöshetstal 
man önskar” och hävdar att sådan verk-
samhet bidrar till ”förvirring”. Slut-
klämmen är att de traditionella beräk-
ningsmetoderna måste ”skyddas från 
klåfi ngriga politiker” och deras försök 
till ”statistiskt nyspråk” (Holmlund 
2005, s 6, 7, 19).

Jag menar att Holmlund i sitt statis-
tiska städnit begår två misstag. 

För det första borde han vara mera 
noggrann när han väljer måltavla för sitt 
angrepp. Det duger inte med ”axplock” 
om man som Holmlund är en normalt 
seriös forskare. För det andra, han borde 
ställa sig frågan om de mått han före-
språkar verkligen fångar samma pro-
blem som de problem som politikerna 
han kritiserar försöker bemästra.

Som varje student i statskunskap får 
lära sig tar man reda på partiernas stånd-
punkter, i första hand genom att läsa de-
ras parti- och kommittémotioner i riks-
dagen. En annan källa är partiledartal 
eller artiklar av linjekaraktär, t ex par-
tiledardebatterna. Däremot, att basera 
ett generalangrepp på den politiska op-
positionen i en tidskrift som Ekonomisk 
Debatt på enstaka pressmeddelanden och Debatt på enstaka pressmeddelanden och Debatt
enstaka uppgifter på ett partis hemsida 
skulle nog inte få godkänt hos Holm-
lunds statsvetenskapliga kollegor. 

Om man läser problembeskrivning-

en i de arbetsmarknadspolitiska motio-
nerna hösten 2005 står det sålunda i t ex 
folkpartiets dito att ”det centrala talet 
att fokusera på är antalet arbetade tim-
mar per innevånare”, att ”det en normal 
arbetsdag är mer än 1 miljon människor 
i arbetsför ålder som inte förvärvsarbe-
tar för att de är sjukskrivna, förtidspen-
sionerade eller arbetslösa”, att ”i början 
av 1990-talet arbetade befolkningen i 
arbetsför ålder mellan 24 och 25 timmar 
i veckan i genomsnitt. År 2004 hade [det 
talet] sjunkit till endast 22 timmar.” 
(2005/06:A369 fp). 

Ännu tydligare och mer rättvisande 
framgår det vad saken gäller av den bor-
gerliga alliansens gemensamma prob-
lembeskrivning: 

Vi menar att det traditionella sättet 
att belysa situationen på arbetsmarkna-
den – genom framför allt uppgifter om 
öppen arbetslöshet och sysselsättning 
– är otillräckligt. Under 2005 beräknas 
enligt regeringen den öppna arbetslös-
heten uppgå till 4,8 procent. Om man 
dessutom räknar in personer som deltar 
i arbetsmarknadspolitiska program får 
man fram det s k obalanstalet. Reger-
ingen räknar med att det i år ska uppgå 
till 8,4 procent. 

Men problemen är större än så. Om 
man vill ge en bild av situationen på ar-
betsmarknaden och i arbetslivet som 
även speglar problemet att allt färre har 
att försörja allt fl er och därmed påfrest-
ningarna på samhällsekonomin och de 
offentliga budgetarna, är det också vik-
tigt att visa hur stor andel av människor-
na i arbetsför ålder som uppbär någon 
form av ersättning vid arbetslöshet eller 
ohälsa. Då måste man t ex, förutom öp-
pet arbetslösa och personer som deltar i 
arbetsmarknadspolitiska program, även 
räkna in personer som uppbär sjuk- och 
aktivitetsersättning (tidigare benämnda 
förtidspension och sjukbidrag) och per-
soner som är långtidssjuka mer än ett år. 
Med detta beräkningssätt kommer man 
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fram till att under 2004 uppbar över 20 
procent av alla i åldersgruppen 20–64 år 
någon form av ersättning vid arbetslös-
het eller ohälsa.

Uppgifter om antal arbetade timmar 
i ekonomin ger ytterligare information 
om allvaret i de samhällsekonomiska 
problemen, i den dåligt fungerande ar-
betsmarknaden och den demografi ska 
utmaningen. År från år har antalet arbe-
tade timmar i relation till antalet invåna-
re i arbetsför ålder minskat från en redan 
i utgångsläget låg nivå. (2005/06:AU1y)

Det centrala problemet i svensk po-
litik är alltså identifi erat som frånvaro 
från arbetsmarknaden av människor i 
förvärvsarbetande ålder — inte enbart ar-
betslöshetöshetö . Detta har dessvärre Holmlund 
missat. Därmed är artikeln inte fullt så 
relevant som Holmlunds anslag kan få 
läsaren att tro. 

Med det vidare problemet för ögo-
nen räcker inte vedertagna mått på 
arbetslöshet. Politiker är inte nödvän-
digtvis ”förvirrade” när de inte enbart 
använder sådana mått som Holmlund 

anbefaller. Svårigheten är att de mått 
som Holmlund vill tvinga politikerna 
att begränsa sig till inte på ett adekvat 
sätt fångar vidden av de problem, och 
den verklighet, som politikerna anser 
sig stå inför! 

Kort sagt: istället för att idka upp-
läxning av den politiska oppositionen 
tycker jag Holmlund hellre bör fun-
dera över mått – med olika brister och 
förtjänster — som på ett bra sätt fångar 
problemen med stor frånvaro från ar-
betsmarknaden och därav orsakad hög 
försörjningsbörda för allt färre. Han kan 
även rannsaka bristerna hos de ”inter-
nationellt vedertagna kriterierna för att 
beräkna arbetslöshet” inför denna frå-
geställning eftersom det inte enbart är 
ett svenskt problem. 

Jag ser fram mot den artikeln i Eko-
nomisk Debatt!
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