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Prognoser oeh osiikerhet
Som nationalekonom med arbetsmarknaden som forskningsomrAde blir man ofta ombedd all skriva uppsatser och all hAlia fOredrag kring amnen som "framtidens arbetsmarknad" och "jobben
i framtiden". SAdana forfrAgningar kommer med jamna mellanrum frAn departement, intresseorganisationer och politiska partier. Det ar inte konstigt all det linns ell stort behov avail fA sAdana
frAgor belysta. Departement och verk mAste standigt Falla beslut
vars konsekvenser blir beroende av hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ul. For intresseorganisationer och politiska
partier ar det viktigt all kunna anpassa sina program sA all de
framstAr som attraktiva aven i en situation med en kanske radikalt fOrandrad yrkesstruktur.
Men tyvarr kanner man sig som nationalekonom, om inte tomhant, sA i alla fall mindre val rustad fOr en sAdan uppgift. Orsaken
ar at! den nationalekonomiska arbetsmarknadsforskningen i
mycket liten utstrackning ar inriktad mot all gora renodlade
prognoser. am man bladdrar i nAgra ArgAngar av de vetenskapliga tidskrifter som ar specialiserade pA tillampad och empirisk
arbetsmarknadsforskning - t ex Journal of Human Resources,
Journal of Labor Economics och Review of Economics and
Statistics - fAr man leta ganska lange innan man hillar nAgra
artiklar som innehAller prognoser. De fiesta empiriska studier
handlar istiillet om all testa hypoteser om arbetsmarknadens
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funktionssatt med hjiilp av data over en forfiuten period. Darfor
kan man inte skriva en popularvetenskaplig uppsats om "jobben
pd 90-talets arbetsmarknad" genom att sammanfatta de senaste
prognoserna i de vetenskapliga tidskrifterna.
Avsaknaden av prognoser galler for ovrigt inte bara arbetsmarknadsekonomi (Labor Economics) utan ar karaktaristisk fOr
nationalekonomi i allmanhel. Under en period i slutet av 60-talet
och borjan av 70-talet, dd mdnga forskare arbetade med stora
ekonomiska konjunkturmodeller, var det betydligt vanligare med
prognoser pd stabiliseringspolitikens omrMe. Men i takt med att
den grundteori - en enkel form av keynesiansk teori - som
denna forskning byggde pd har ifrdgasatts alltmera, har prognosverksamheten aven pd detta omrMe minskat i omfattning pd un iversiteten. I de fiesta lander ar det idag nastan enbart banker och
intresseorganisationer som vid sidan av konjunkturinstitut gor
prognoser.
Detta betyder naturligtvis inte att den nationaJekonomiska (arbetsmarknads-)forskningen saknar yarde for framtidsbedomningar av olika slag. Tvartom ar kunskap om hur arbetsmarknaden faktiskt fungerar helt nodvandig for meningsfulla framtidsbedomningar. Och kunskaper om hur arbetsmarknaden faktiskt
fungerar kan man bara skaffa genom att lara av historien - genom att studera historiska data.
Steget frdn kvalificerad forskning om arbetsmarknadens funktionssatt till traffsakra prognoser om efterfrdgan pd olika yrkesgrupper under nasta decennium ar emellertid ldngl. Det ar i och
for sig mojligt att ett ambitiost forskningsprojekt skulle kunna
leda fram till ganska rimliga prognoser, dtminstone kortsiktiga
sMana. Man jag ar overtygad om att aven den allra basta prognos
som kan produceras inom overskMlig tid mdste forses med reservationer. Darfor kan det vara riskabelt att bygga den arbetsmarknadspolitiska planeringen pd att en specifik prognos sldr
ratt.
En mer konstruktiv ansats till problemen kring framtidens arbetsmarknad ar darfor enIigt min uppfattning att utgd frdn att
framtiden ar osaker, att forsoka identifiera vari osakerheten bestdr och att ta stallning till hur man bor gardera sig mot denna
osakerhet. Detta ar utgdngspunkten i denna uppsats.
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Vad ar en arbetsmarknadsfOrsakring?
Alia forvarvsarbetande konfronteras med en storre eller mindre
osakerhet om framtida loner och sysselsattningsmojligheter. Det
yarde som Kommer att tillmatas en viss arbetsinsats, i ell visst yrke
och i ell visst foretag, ar sv~rt att forutse och kan snabbt forandras. Somliga personer kan ha turen all hamna i ell yrke och i ell
foretag med en stabil utveckling av b~de loner och sysselsallningsmojligheter, medan andra kan hamna i foretag som utsalls
for "chocker" med allvarliga konsekvenser for sysselsattningen.
Man kan darfor saga all alia de ftirmliner och den service som
tillfaller en person som drabbas av en negativ chock pli arbetsmarknaden utgor en arbetsmarknadsftirsakring.
Det mest sjalvklara inslaget i en slidan forsakring ar naturligtvis en arbetsloshetsersattning av traditionellt slag, som ger tackning for utebJiven inkomst under den tid man soker nytt jobb.
Men stora delar av den svenska arbetsmarknadspolitiken har just
arbetsloshet - eller risk for arbetsloshet - som grundlaggande
kriterium for om en person skall vara beralligad till servicen eller
eJ.
Arbetsloshet beralligar for det forsta till service frlin arbetsformedlingen i form av arbetsmarknadsinformation och rMgivning.
Denna service ar i och for sig oppen for alia, men i praktiken kan
just arbetslosa rakna med all bli prioriterade i formedlingens arbete.
De arbetslosa som fiyllar till en annan ort kan fli en stor del av
fiyllkostnaderna betalade av Arbetsmarknadsverket. Fram till
1987 fanns ocksli ell extra bidrag - starthjalpen - som pli sall
och vis utgjorde ersattning for andra fiyllkostnader an de rent
monetara.
Vidare ar arbetslosa och arbetsloshetshotade personer berattigade till arbetsmarknadsutbildning p~ villkor som ar mycket
gynnsamma jamfort med dem vid utbildning i det ordinarie utbildningssystemet. Deltagare i arbetsmarknadsutbildningen flir
utbildningsbidrag som ligger mycket nara en ordinarie inkomst
och flir dessutom laromedlen gratis, medan den vanlige studenten
flir leva pli studiellin och flir betala sina laromedel sjalv.
Pli detta sall kan man s~ledes se centrala delar av svensk arbetsmarknadspolitik som en arbetsmarknadsftirsakring i vid mening.
Vi har sMedes under en lling period byggt upp en institutionell
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struktur och avsatt betydande resurser till verksamhet som ger en
beredskap mot oviintade "storningar" pa arbetsmarknaden.
Forsiikringsinslagen pa svensk arbetsmarknad iir iinnu nera.
Sedan borjan av 70-talet har personer som fyllt 60 ar och blivit
"utforsiikrade" fran arbetsloshetsersiittningen - "stiimplat" under 90 veckor - varit beriittigade till fortidspension av arbetsmarknadsskiil; I praktiken har della inneburit all de som drabbats
av arbetsloshet niira pensionsaldern har sluppit den omstiillning
som exempelvis nyllning till annan ort innebiir. I praktiken har
det varit ganska liitt all bli fortidspensionerad av arbetsmarknadsskiil.
Vad som iir mindre viii kiint iir att iiven arbetsmarknadens parter har avsall resurser fOr arbetsmarknadsforsiikringar som iir till
for att hjiilpa dem som drabbas pa arbetsmarknaden. Den mest
ambitiosa satsningen har gjorts pa SAF-PTK-omradet, diir parterna 1974 tilIsatte "Trygghetsradet SAF-PTK". Detta rad har sedan dess utvecklat en mycket ambitios verksamhet for all hjiilpa
privatanstiillda tjiinstemiin som blivit uppsagda eller loper risk all
bli del. Verksamheten tiicker hela det arbetsmarknadspolitiska
faltet med formedlingsverksamhet, n\dgivning, bidrag till nyttkostnader och omskolning. Om vissa villkor - i form av aIder
och anstallningstid - ar uppfyllda betalar Trygghetsradet aven
ut avgangsvederlag till dem som blivit uppsagda. Fortidspensionering har ocksa stolls av Trygghetsradel.
Det finns mycket som tyder pa att Trygghetsradet har givit impulser till nya ideer pa arbetsmarknadspolitikens omrade. Exempelvis gay radet stod till dem som startade eget foretag langt innan
della medel ocksa blev en del av den statliga arbetsmarknadspolitiken.
Aven pa SAF-LO-omradet finns vissa komplement till den ordinarie arbetsmarknadspolitiken. Men hittills har denna verksamhet framst utgjorts av avgangsvederlag och fOrstarkt arbetsloshetsersallning. Edebalk & Wadensjo (1987) har detaljerat beskrivit reglerna fOr dessa bidrag.

Vardet av en fOrsakring
Vardet av en fOrsakring som skyddar mot en ogynnsam utveckling pa arbetsmarknaden kan forefalla uppenbart. Men det ar latt
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all underskatta detta yarde. Far att riktigt understryka detta kan
man likna en arbetsmarknadskarriar med oeh utan en farsakring
vid en bilresa med oeh utan ell reservhjul.
Far det farsta ar det sjalvklart att reservhjulet kommer all vara
till gladje far de resenarer sam faktiskt drabbas av punktering. De
kan fortsalla sin resa efter det korta avbroll som behavs far all
byta ut det trasiga hjulet. PA ett likartat satt kan en person sam
drab bats av en faretagsnedlaggning under ideala farMllanden
snabbt "reparera" sina "skador" genom en omskolningskurs som
leder till ell nyll arbete.
Men reservhjulet oeh arbetsmarknadsfarsakringen ar oeksA till
nytta far dem som aldrig drabbas av en olyek<r.i form av punktering eller faretagsnedlaggning. Skalet ar uppenbart far alla sam
varit ute pA resa i en bil sam nar sam heist riskerar att gA sander.
Den oro sam della skapar kan gara en resa i de allra vaekraste
landskap till en pina. Reservhjulet kan eliminera denna kansla av
osakerhet oeh gara resan njutbar. PA motsvarande satt kan en
rejal arbetsmarknadsfarsakring gara upplevelsen av arbetslivet
mera tilltalande. Detta ar enligt min mening viktigt att beakta nar
man gar samhallsekonomiska kostnads-intaktskalkyler av Atgarder sam arbetsmarknadsutbildning, flyttningsstad oeh fOrmedlingsservice. PA intaktssidlln tar man dA bara upp vardet av Atgarderna fOr dem sam de facto har utnyttjat dem, medan vardet av
den trygghet sam m!mga andra individer oeksA Mnjuter tack yare
dessa farsakringsfarmAner inte beaktas. I della avsende har alla
de hillills genomfOrda kostnads-intaktskalkylerna systematiskt
underskallat Atgardernas intakter. All det i praktiken kan vara
svArt att mata "betalningsviljan" fOr sAdan trygghet ar en helt
annan sak.
Liknelsen vid ett reservhjul kan garas i yllerligare ett steg oeh i
ett myeket vasentligt sAdant. MAnga resor skulle farmodligen aldrig komma till stAnd am bilar inte yore utrustade med reservhjul.
De skulle framstA sam alltfOr riskabla; am nAgot intraffar under
resan skulle olagenheten av delta vara sA star att mAnga hellre
avstAr. Det ar troligt att det framfOr allt ar resor till avlagsna
platser sam inte skulle komma till stAnd. Oeh det ar ofta just
sAdana platser sam ar mest spannande att se.
En arbetsmarknadsfOrsakring kan pA samma satt innebara att
mAnga vAgar gara satsningar sam de annars inte skulle vAga sig
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pA. Ett exempel ar beslutet att satsa pA specialiserad yrkesutbildning. Risken med detta ar att behovet av de anskaffade yrkeskunskaperna pliitsligt kan minska. Flera Ars uppoffringar kan dA gA
fiirlorade. Om man kan komplettera specialistutbildningen med
en fiirsakring som tillAter omskolning i handelse av arbetsliishet
vAgar sakert betydligt l1er satsa pA specialistutbildningar.
Som ett andra exempel kan man betanka problemet fiir en person som stAr i valet mellan ett jobb i en storstadsregion med en
differentierad arbetsmarknad oeh ett jobb pA en mindre ort med
ett dominerande fiiretag. Om fiiretaget pA den mindre orten gAr
omkull blir konsekvenserna sjalvfallet allvarliga eftersom en dyrbar l1yttning till annan ort ofta behiivs fiir att skaffa ett nyttjobb.
Miijligheten att fA l1yttningskostnaderna betalda minskar sjalvfallet risken med att viilja arbetet pA den mindre orten. Flyttningsbidrag bidrar darfiir, paradoxalt nog, till att sysselsiittning pA
mindre orter med hogre arbetsloshetsrisker blir mer attraktiv.
Aven pA ett mer avergripande politiskt plan kan man enligt min
uppfattning hiivda att en ambitios arbetsmarknadsfarsakring i
form av arbetsmarknadspolitik innebar att man vAgar sig pA mer
riskfyllda satsningar. En allman naringspolitik som uppmuntrar
konkurrens innebiir troligen en storre osakerhet pA arbetsmarknaden. Nya konkurrenter med nya varor eller nya produktionsmetoder kan pliitsligt dyka upp, vilket kan drabba de anstallda i
de utkonkurrerade fiiretagen. Min bedamning ar att en marknadsekonomi med fri konkurrens leder till hogre ekonomisk tillvaxt genom en snabbare teknisk utveekling, men till priset av
akad osiikerhet for arbetskraften. En arbetsmarknadsfarsiikring
kan se till att alla blir delaktiga av vinsterna av den hagre tillviixten.
Samma resonemang ar giltigt for det politiska beslutet om frihandel. Genom att appna vAra granser far handel blir vi delaktiga
av vinsterna av den internationella arbetsfardelningen. Men samtidigt laper l1er branseher oeh faretag risken att averrrumplas av
konkurrens frAn utlandska tillverkare.
Jag tror att en rejal arbetsmarknadsfarsakring i form av arbetsmarknadspolitik har bidragit till att minska motstAndet mot farandringar i arbetslivet. Darmed har den oeksA bidragit till akad
politisk enighet om konkurrensbeframjande niiringspolitik oeh
om frihandel.
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Behovs politiska beslut?
Den svenska arbetsmarknadspolitiken innebar att vi p~ politisk
vag har byggt upp en betydande kapacitet for att hantera osakerhet p~ arbetsmarknaden. Men om nu viirdet av en forsiikring ar s~
stort som jag vel at gora giillande, varfor kan man d~ inte forlita
sig p~ att varje enskild forvarvsarbetande koper sin egen fOrsakring av ett lampligt forsiikringsbolag? Den nationalekonomiska
litteraturen - Bjorklund & Holmlund (\986) ger en oversikt har i teoretiska modeller visat p~ mojligheten av "marknadsmissIyckanden" p~ dessa omr:!.den, dvs att en privat marknad for arbetsmarknadsforsiikringar inte kan uppstA eller i varje fall inte
overleva i langden.
En indikation pA att detta teoretiska resultat ocksA h~ller i
praktiken ar att man inte kan finna n~gra historiska eller internationella exempel p~ viii utbyggda privata marknader for arbetsmarknadsforsakringar. De exempel man kan finna har enbart
givit en begransad del av arbetskraften ett begransat skydd.
Man kan inte heller ta Trygghetsr~dets existens som bevis for
att frivilliga privata forsakringslosningar iir mojliga. Trygghetsr~
det erbjuder niimligen bAde vad galler arbetsloshetsersiittningar
och aktiva omstiillningsAtgiirder i forsta hand ett komplement till
de offentliga ~tgarderna. RAdet utg~r i sitt arbete ofta fr~n den
reguljara Atgardsl10ran som en bas och "plussar" sedan p~ med
egna medel och insatser for att skapa helhetslosningar som passar
de egna "klienterna", namligen arbetslosa och arbetsloshetshotade privattjanstemiin.
Det finns ocks~ ett kollektivt moment i finansieringen av
Trygghetsr~dets verksamhet. En enskild tjansteman kan inte viilja om han eller hon vill omfattas av "forsiikringen", utan alla
tjansteman Miiggs genom avtal att betala for verksamheten i form
av en avgift p~ lonesumman. Det iir.sMedes en form av kollektiv
forsakring for denna yrkesgrupp.
Uppfattningen att privata marknader fOr arbetsmarknadsfiirsiikringar kan f~ svArt att existera delas emellertid inte av alia
ekonomer. Tv~ engelska ekonomer - Beenstock & Brasse (1986)
- har nyligen argumenterat for att privata forsakringsbolag ar
viilliimpade att gora bedomningar av de arbetsloshetsrisker som
forviirvsarbetande inom olika yrken, regioner och branscher 10per. Om den statliga arbetsloshetsersiittningen elimineras kom-
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mer. enligt Beenstoek & Brasse. privata aLternativ att vaxa upp
som svampar ur jorden. Dessa alternativ skulle dessutom innebara kraftigt differentierade avgifter mellan branseher oeh regioner.
Det sakraste sattet att avgora om Beenstoek & Brasse har ratt
yore sjalvfallet att som ett experiment avveekla det statliga slOdet
till arbetsloshetsfOrsakring oeh arbetsmarknadspolitik oeh se vad
som skulle handa. Rent intellektuellt kan detta fOrefalla vara ett
spannande experiment (l\tminstone fOr en akademiker som mig).
men med tanke pA de risker som fOreligger vill jag inte foresprAka
nAgotsAdant.

Framtida krav

pa systemet

FrAgan ar nu vilken osakerhet som kommer att kanneteekna
framtidens arbetsmarknad. Eftersom efterfrAgan pA arbetskraft
ar harLedd frAn efterfrAgan pA varor oeh tjanster uppstAr osakerheten i tvA led. For det forsta finns en osakerhet om vilka yarer
oeh tjanster som kommer att efterfrAgas i framtiden. Varje uppsattning yarer oeh tjanster kan sedan produeeras pA olika satt
beroende pA bLand annat teknikens utveekling. Detta ar den andra kallan till osakerhet om framtidens arbetskraftsbehov.

Varumarknaderna
Vad giiIler osakerheten pA varumarknaderna har efterkrigstidens
utveekling kanneteeknats av tvA motverkande utveeklingstendenser. Den ena ar att den offentliga sektorn har vuxit i betydelse.
Eftersom dess verksamhet ar relativt stabil till sin karaktar oeh ar
ganska Latt att fOrutse har detta inneburit minskad osakerhet pA
arbetsmarknaden. En allt hagre andel av arbetskraften har kommit att Atnjuta de trygga anstallningsformer som den offentliga
sektorn kan erbjuda.
Utveeklingen inom den krympande privata sektorn har ernellertid snarast verkat i motsatt riktning. Liberaliseringen av utrikeshandeln har inneburit stora omstallningar i mAnga branseher
oeh vissa regioner har drabbats hArt.
Vilka tendenser som kommer att vara starkast pA 90-talets arbetsmarknad ar svArt at! saga. Det framstAr dock fOr mig som
nAgot vAghalsigt at! havda att osakerheten komrner att minska.
Nuvarande skattetryek innebar fOrmodligen at! den sakra offent-
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liga sektorn inte kommer att vaxa, Atminstone inte lika snabbt
som under 60- oeh 70-talen. Det finns oeksA vissa teeken pA att
delar av den offentliga tjansteproduktionen kommer att utsattas
far konkurrens i framtiden. Entreprenadverksamhet av olika slag
har blivit vanligare i vissa kommuner med akad osakerhet far
arbetskraften som faljd. Darmed akar oeksA behovet av arbetsmarknadsfarsakringar.
Det aroeksA troligt att den privata varumarknaden kommer att
utsauas fOr ett starkt farandringstryek. Inte minst kan en forandrad arbetsfordelning inom Europa fA pAtagliga konsekvenser far
det svenska naringslivet oeh dess anstallda.
Utbildningskraven
Nasta led i diskussionen galler frAgan hur efterfrAgan pA arbetskraft kommer att utveeklas oeh viiken typ av farandringar som
kan farvantas i denna efterfrAgan.
En central dimension av arbetskraftsefterfrAgan ar utbildning.
Under sen are Ar har alIt ner debattarer oeh politiker betonat vikten av utbildning oeh att kraven pA utbildning kommer att oka i
framtiden. Denna bedomning bar onekligen sannolikhetens pragel. Flera indikatorer pekar oeksA pA en sAdan utveekling. Teknikerbristen har varit pAtaglig under 80-talet aven om den minskat
nAgot under 1986 oeh 1987. De vakanser som anmals till arbetsfarmedlingarna har i okad utstraekning varit fOrbundna med utbildningskrav.
Mot denna bakgrund kan det vara naturligt att havda att resurserna till omskolning inom forsakringssystemet bor oka. Man bor
emellertid skilja mellan olika typer av utbildningskrav fOr att dra
de ratta arbetsmarknadspolitiska slutsatserna.
En typ av kunskap som utbildningssystemct erbjuder ar generell till sin natur oeh ar anva'ndbar over hela arbetsmarknaden
eller Atminstone i ett stort antal yrken. Hit hor exempelvis grundlaggande kunskaper i sprAk oeh matematik. En annan typ av kunskap ar mer specijik for vissa branseher eller till oeb med begransad till ett visst foretag. SAdan kunskap forrnedlas inom den yrkesinriktade delen av skolsystemet men oeksA ute i arbetslivet av
faretagen sjalva.
Om kraven pA den forsta typen av kunskap stiger kan man
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knappast tala om okad osakerhet. Det ar dA frAgan om hogre krav
pA generella kunskaper over hela arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutbildning med arbetsloshet som kriterium ror tilltrade framstAr dA inte som den logiska losningen. I stallet ar det rimligt att
det allmanna utbildningssystemet organiseras sA att arbetskraften
kan fA mojlighet till Aterkommande utbildning.
Osakerheten ar i stallet framst knuten till mer speeifik yrkeskunskap. Nar efterfrAgan plotsligt andrar struktur kan vissa yrkeskunskaper forlora i varde. Utbildningsdelen av en arbetsmarknadsforsakring bOr i forsta hand utformas for att hantera
sAdana situationer.
GAr vi dA mot en utveekling med okad betydelse for bransehoeh foretagsspecifika yrkeskunskaper? Det ar svArt att saga. Yisserligen finns det en hel del forskning, Atminstone i USA, kring
drivkrafterna for sAdana kunskapsinvesteringar, men resultaten
har inte en s:\dan precision att de lampar sig for prognosverksamhet.
Trots svArigheterna att besvara denna frAga kan man ifrAgasatta om inte den rena skolbanksundervisningen betonats alltror
starkt inom arbetsmarknadsutbildningen. Med ett fOrsakringsmassigt synsatt mAste riktmarket vara att en person med ganska
speeifika yrkeskunskaper, som minskat i varde, fAr mojlighet att
skaffa sig en liknande position pA ett nytt arbete. Ett stod till
inskolningskbstnaderna hos en ny arbetsgivare kan darfOr ofta
vara den basta losningen. Visserligen har olika lonesubventioner
tidvis kunnat utnyttjas pA detta satt, men det har inte funnits nAgot permanent instrument som arbetsformedlingarna lart sig att
hantera i samband med foretagsnedlaggningar.

Den regionala balansen
Den regionala fOrdelningen av den framtida arbetskraftsefterfrdgan ar oeksd viktig for omstallningsproblemens omfattning oeb
karaktar. Allmant gaUer att konsekvenserna av att forlora en anstaUning ar mindre aUvarliga pd en ort eller i en region med ett val
differentierat naringsliv dar ett enstaka foretag inte ar dominerande. Detta torde i synnerhet galla for ett hush:l.ll med tvA fOrvarvsarbetande. For att slippa fiytta ifaU en av makarna fOrlorar
sitt arbete ar det en stor fordel med en bred lokal arbetsmarknad.
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Under de senaste Aren har den regionala rorligheten inneburit
all stOTstadsregionerna vuxit pA bekostnad av ovriga Iande!. Arbetskraften har darfor i relativt storre utstrackning kommit att
lokaliseras till "robusta" lokala arbetsmarknader. Omstallningsproblemen har darmed minskat, men det torde andA vara frAgan
om en begransad minskning.
Beredskapen for arbetsmarknadsbetingade fiyllningar mAste
nog vara hog aYen i framtiden. Eftersom trenden mot fier hushAlI
med tvA forvarvsarbetande troligen kommer att fortsatta blir det
extra viktigt att beakta .den sA kallade "medfiyttandeproblematiken".

Kan systemet f6rbiittras?
De allmanna argumenten for arbetsmarknadspolitiska insatser
for att underlatta omstallningsproblem pA arbetsmarknaden ar
starka, nAgot som jag forsokt motivera i avsnillet om vardet av en
forsakring ovan. Det finns heller ingen anledning all tro all strukturomvandlingen kommer all gA lAngsammare eller all bli lattare
att forutse i framtiden. De centrala politiska frAgestallningarna
galler darfor, enligt min bedomning, i forsta hand om systemet
kan forballras och bli effektivare.
Finansieringen
Ell grundlaggande problem galler finansieringen av politiken.
ldag betalas den i huvudsak med allmanna skattemedel. De enda
undantagen ar den partsorganiserade verksamheten som fin ansieras med avgifter pA lonesumman for den arbetskraft som omfattas av fOrsakringarna samt egenavgifterna i arbetsloshetsforsakringen som delvis Aterspeglar riskskillnaderna pA olika delmarknader. Men i det senare fallet blir differentieringen andA svag,
eftersom over 90 procent av kostnaderna betalas med skallemedel.
Med dessa smarre undantag finns ingen koppling mellan forsakringsskyddets omfallning och bidraget till dess finansiering.
Rent allmant mbte della betraktas som ett problem. Lilmelsen
vid ell reservhjul kan Aterigen komma till anvandning. Poangen
med ett sMant var ju alt man vAgar ge sig ut pA resor som man
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annars inte skulle gora. Daremot finns ingen anledning att de som
ger sig ut pa langresor ska forses med reservutrustning som betalas av andra an dem sjalva. Om man overfor finansieringssystemet for den fOrsakring som arbetsmarknadspolitiken innebar till
var bilpark blir inneborden all staten ser till att alia bilar utrustas
med en exklusiv reservutrustning oavsett om de ar avsedda for
aventyrliga langresor eller far korta resor i grannskapet. Oeh
kostnaderna betalas gemensamt av alia bilagare, och i viss man
aven av andra.

Det ar uppenbart all della har ell pris i form av lagre ekonomisk
effektivitet. Pa arbetsmarknaden subventioneras osakra branscher pa bekostnad av de sakra. Della leder till en ineffektiv sammansattning av de varor och tjanster som produceras i ekonomin.
Samma problem vidlader far avrigt svensk sjukfarsakring och
yrkesskadefarsakring. Vi far darfar alltfOr stort inslag av arbetslashetsskapande samt sjukdoms- oeh skadealstrande verksamhet
i ekonomin.'
Nar fOrsakringsskydd erbjuds helt gratis minskar dessutom incitamenten att farebygga de risker som farsakringen kompenserar far. Ett kraftigt subventionerat system far arbetsmarknadsfOrsakringar riskerar darfar att delvis motverka sitt eget syfte.
En akad avgiftsdifferentiering skulle darfar gara det svenska
systemet mera effektivt. Idealt borde varje branseh oeh varje region betala en avgift som svarar mot de farvantade kostnaderna i
form av arbetslashetsersattning oeh avriga arbetsmarknadspolitiska insatser. I praktiken kan det nog vara svart att konstruera
ideala finansieringslasningar, i synnerhet nar det galler den renodlade arbetsmarknadspolitiken. Arbetslashetsfarsakringen fungerade daremot val aven under farsta halvan av 70-talet, da egenavgifterna stod far en betydligt starre del av kostnaderna an de
gar idag. Att sanka subventionsgraden med atminstone nagra tiotal proeentenheter borde darfar vara prablemfritt.

Avgsngsvederlag ener behovspriivad service
Farsakringstanken behaver i och far sig inte motivera att farma-

I

Hansson, Lyttkens oeb Skogh (1984) prescnterar en analytisk ansats for att bely~

sa efTektivitetsf6rlustcrna av sjuk.- oeh yrkesskadefOrsakringarna.
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ner som fiirmedlingsserviee, omskolning oeh flyttningsstiid delas
ut "in natura" pA det siitt som sker inom sAviil den statliga arbetsmarknadspolitiken som i TrygghetsrAdets verksamhet. Det inslag
av behovsprovning som finns foljer heller inte med nodvandighet
frAn de fiirsakringsmassiga argumenten. Ett alternativ yore i stiillet att arbetsliisa personer erhAller en klumpsumma - ett sA kallat
avgAngsvederlag - som kan anvandas frill efter egna beslut.
Rent spontant forefaller detta vara en mer naturlig oeh tilltalande
fiirsakringskonstruktion. Vissa avgAngsvederlag finns oeksA
inom de partsfinansierade forsakringssystemen men de intar
andA en undanskymd plats i det totala systemet.
Men det finns problem med mer generella liisningar oeh problemen har sin grund i att spridningen i hjalpbehoven ar stor.
UtgAngspunkten fiir forsakringen mAste vara att ge en standard
som ar likvardig med tidigare arbete. Den service som behiivs fiir
att uppnA detta kan emellertid variera kraftigt frAn person till
person. Somliga kan behiiva betydande oeh dyrbara utbildningsinsatser medan andra kan klara sig praktiskt taget helt pA egen
hand. Det ar fiirmodligen oeksA svArt att fiirotse behoven av service.
Om man tanker sig att man teeknar ett fiirsakringsavtal i unga
Ar som skall galla under storre delen av yrkeslivet ar det uppenbart att sAviil fOrsakringstagare som forsakringsbolag kanner stor
osakerhet om hur myeket stiid som kan tankas behovas vid en
omstallning pA arbetsmarknaden flera deeennier fram i tiden.
DarfOr finns en potential fOr besparingar om fiirsakringsbolaget
- i detta fall AMS eller TrygghetsrAdet - fAr tillAtelse att gora
behovspriivningen oeh dela ut stiidet in natura. Valet stAr darfiir
sannolikt mellan en dyr fiirsakring som berattigar till generella
avgAngsvederlag oeh en billigare dar fiirsakringstagarna avstAr
frAn viss frihet att utnyttja fiirsakringsfiirmAnerna. Det ar myeket
miijligt att det senare alternativet bast svarar mot manniskors
preferenser. PA en perfekt marknad skulle det visa sig viiken liisning som uppskattas mest, men eftersom sAdana marknader tyvarr saknas ar det svArt att gora sakra bediimningar.
Min bediimning ar dock att de existerande inslagen av behovsprovning oeh fOrdelning av service in natura myeket val kan forsvaras. Men frAgan ar viktig oeh hiir definitivt hemrna under avdelningen "framtida forskning".
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Mera "Trygghelsrads-losningar"?
En viktig fr~ga ar vilken kombination av traditionell arbetsmarknadspolitik bedriven av Arbetsmarknadsverket oeh partsorganiserad verksamhet av TrygghetsrMets typ som ar bast. Aven om
det inte ar rimligt at! statsmakterna yare sig forbjuder eller p~bju
der att parterna bedriver s~dan verksamhet ar det en politisk avvagningsfrAga huruvida den bor uppmuntras eller ej. Inte minst
ar de skatteregler som galler for avtalsmassigt bestamda "forsakringslosningar" viktiga i sammanhanget. Nuvarande regler ar generosa oeh innebar ett visst subventionsinslag, Edebalk & Wadensjo (1987).
SAvitt jag kan bedoma ar det framst fordelar med ell sMant
inslag i den samlade omstallningspolitiken. En fordel hanger
ihop med finansieringen. Eftersom varje avtalsomrAde betalar
sina egna kostnader uppnAr man en okad grad av differentiering
av de avgifter som finansierar verksamheten.
En annan fordel ar att mAngfalden okar. Darmed okar mojligheterna att dra lardomar av olika typer av erfarenheter. Min gissning ar all det var TrygghetsrMets "Starta-eget"-verksamhet som
inspirerade till att infora ell sMant instrument oeksA i den statliga
arbetsmarknadspolitiken.

Fortidspensioneringen
Det finns slutligen oeks~ skal att uppmarksamma nAgra problem
som fOrtidspensioneringen ar forknippad med. I oeh for sig bor
man inte utesluta detta instrument ur arsenalen av Atgarder. Om
en person blir arbetslos "p~ aldre dar" nara ordinarie pensionsAlder kan en fOrtidspensionering av arbetsmarknadsskal vara den
mest humana 16sningen. I synnerhet kan det vara forknippat med
stora valfardsproblem att tvingas flytta till en annan ort oeh darmed bryta upp det sociala kontaktnatet oeh att byta bostad.
Men fortidspensionering ar en myeket dyr ~tgard fOr statskassan samtidigt som den ar generos fOr dem som enligt nuvarande
regler fattar beslut om pensionering. Att den ar dyr for statskassan beror dels pA kostnaden for sjalva pensionsutbetalningen,
dels pA uteblivna skatteinkomster fr~n den inkomst som skulie ha
skapats i alternativet med sysselsattning. (Jag utg~r har ifrAn all
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fortidspensionering inte kan betraktas sam en form av "arbetsdelning" sam underlattar for andra grupper att fA jobb, eftersom
jag inte tror pA sAdana effekter.)
Vidare fattas besluten om fortidspensionering i praktiken av
personer som inte behover bekymra sig over beslutens ekonomiska konsekvenser. Nar ett foretag fAr problem kan det i praktiken
forhandla med det lokala facket om att de aldre arbetstagare, som
onskar avstA frAn sina rattigheter enligt lagen om anstallningsskydd for att bli fortidspensionerade, blir uppsagda fore den yngre personalen. Kostnaderna for detta betalas (i praktiken) helt av
en tredje part som ej deltar i forhandlingarna, namligen staten.
I viss mAn kan benagenheten att valja fortidspensionering MIlas tillbaka av att det ar ett nAgot forodmjukande eller "stigmatiserande" alternativ for den enskilde. Men i takt med att alit fler
manniskor under 80-talet blivit fiirtidspensionarer av arbetsmarknadsskal minskar sakert denna MerMllande effekt.
A v dessa skal kan man befara att en konjunkturnedgAng skulle
leda till en annu kraftigare vAg av fortidspensioneringar an den
som forekom under borjan av 80-talet.
Jag befarar att problemen kan skarpas ytterligare av att utbildningskraven har hojts pA arbetsmarknaden. De Aldersgrupper
som under de narmaste decennierna narmar sig pensionsAldern
tillhor de grupper som inte tick del av den utbildningsexpansion
som borjade pA 60-talet; en grundutbildning pA sex och sju Ar ar
enligt Bjorklund (1985) mycket vanlig for aldre inom industrin.
En konjunktursvacka inom industrin kommer troligen att leda till
att foretagen vill saga upp i forsta hand den aIdre arbetshaften.
Eftersom dessa fAr svArt att konkurrera om de nya jobben med
hoga utbildningskrav framstAr fortidspensionering som ett attraktivt alternativ.
Ett satt att minska trycket pA fortidspensioneringen ar sjalvfallet att forsamra dess villkor. Annu battre yore dock om det gick att
skapa mer positiva instrument for att losa den aldre arbetskraftens omstallningsproblem. Man kan dA utgA frAn att sAval flyttning som omskolning ar mindre tilltalande fOr de aldre. Mer tilltalande ar sannolikt att fA chansen till direkt inskolning pA ett nytt
arbete.
Ett satt att infora ett sAdant instrument i arbetsmarknadspolitiken yore att personer som arbetat lange pA ett och samma foretag
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oeh blivit arbetslosa fAr utnyttja hela eller delar av arbetsloshetsersallningen som en inskolningslon pA ell nyll arbete.
Genom att knyta stodet till arbetsloshetsersallningen fAr man
Atminstone ett visst inslag av differentierad avgiftsfinansiering.
Vidare blir det mojligt bAde for organisationer som TrygghetsrA·
det oeh Arbetsmarknadsverket all utnyttja den mojlighet som
stodet innebar.
Det ar for ovrigt vart all notera all TrygghetsrAdet SAF-PTK
redan arbetar med "inskolningsJon" som ell instrument i sin verksamhet oeh anser sig ha myeket goda erfarenheter av della.

Avslutning
Svensk arbetsmarknadspolitik har i forsta hand byggts upp utifrAn tvA syften. Det ena har varit att ersatta generellt verkande
efterfrAgepolitik med riktade (selektiva) stimulansertill arbetsloshetshotade omrAden. Tanken har varit att pA sA sall bringa ned
inl1ationstakten i ekonomin. Det andra har varit all skapa andra
ineitament till omstallning an loneskillnader for all gora det mojligt all forverkliga den solidariska lonepolitiken. Dessa onskemAI
har inneburit att arbetsloshet, oeh risk att bli arbetslos, kommit all
bli grundlaggande kriterium for ratt tilll1yttningsbidrag, omskolning oeh periodvis vissa lonesubventioner.
I praktiken har della oeksA lell till att svensk arbetsmarknad
kommit all forses med ell, med internationella mAtt matt, myekel
omfallande "forsakringsskydd" mot omstallningar. Med mill, av
den nationalekonomiska lilleraturen fargade, synsatt framstAr
denna motivering for politiska insatser starkare an de bAda traditionella motiven for arbetsmarknadspolitik. Skalet ar all motivet
bygger pA forekomsten av ell "marknadsmisslyekande" som korrigeras med politiska beslut.
Aven om de olika motiven i stor utstraekning har lett till samma
slutsatser vad galler politi kens utformning,leder den forsakrings·
massiga synen pA arbetsmarknadspolitiken till delvis andra slutsatser oeh aven till all andra problem uppmarksammas. Ell exempel pA nar forsakringstanken glomdes bort var nar l1yttningsbi·
draget (starthjalpen) slopades. MAnga motiverade della med all
de fiesta fiyllningar andA skulle ha kommit till stAnd oeh att det
darfor var bortkastade pengar all dela ut bidrag. Della ar ett helt
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rimligt resonemang om man menar att stodens syfte ar att aterstalla de flyttningsincitament som den solidariska lonepolitiken
eliminerar. Men utifran ett forsakringsmassigt synsatt behover de
omstallningskostnader, som t1yttningarna ger upphov till, kompenseras under alia omstandigheter. Oversatt till exempelvis
stoldforsakringar bor sjalvfallet en person som blivit bestulen
kompenseras aven om han (eller hon) under alia omstandigheter
tanker ateranskaffa den bestulna egendomen.
Forsakringssynen pa arbetsmarknadspolitiken tyfter aven
fram den viktiga finansieringsfragan i fokus.
Av dessa skal har den forsakringsmassiga synen pa arbetsmarknadspolitik intagit en alltfor undanskymd plats i debatten.
Jag viII inte pasta att den helt har saknats, den aterfinns i Gosta
Rehns skrifter, se Rehn (1961) och tas upp i Wadensjo (1978).
Men nar politikerna nu vander blickarna mot 90-talet far man
hoppas att forsakringssynen pa arbetsmarknadspolitiken blir
vanligare. Ty om 90-talets arbetsmarknad vet vi bara en sak med
sakerhet: att den ar osaker. Och mot osakerhet behovs forsakringar.
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