
 

 

Calmfors varnar Löfven för expansiv 
finanspolitik  
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"Det blir svårt för socialdemokraterna att halvera arbetslösheten på sex år. Och frågan är hur man 
ska göra det". 
Det säger nationalekonomen Lars Calmfors som varnar Stefan Löfven för att ta till en alltför 
expansiv finanspolitik för att nå målet. 

I sitt inledningstal på Socialdemokraternas kongress satte partiledaren Stefan Löfven upp målet 
att Sverige inom sex år ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. 

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms Universitet, påpekar att han 
inte kunnat sätta sig in i på vilket sätt Stefan Löfven ska infria löftet. 

”Men jag tycker om att han har ambitiösa mål, inte minst när det gäller just sysselsättningen. 
Inom socialdemokratin har man ju debatterat huruvida man ska ställa upp sysselsättningsmål eller 
inte. Jag har sagt att jag tycker att man ska ställa upp mål och därmed fokusera på vad som är 
viktigt. Däremot är det förmodligen bättre att ställa upp mål för sysselsättningen som andel av 
befolkningen än för arbetslösheten som andel av arbetskraften. Det senare målet är lättare att 
manipulera till exempel genom att förtidspensionera arbetslösa så att de lämnar arbetskraften”, 
säger Lars Calmfors. 

Lars Calmfors säger att det finns några frågor som Stefan Löfven måste ställa sig innan han går 
till verket. 



”Socialdemokratin måste ställa sig frågan varför man vill minska arbetslösheten. Om målet är 
att vi svenskar mår bättre av att arbeta så är jobbskatteavdraget bra. Om orsaken till viljan att 
skapa mer sysselsättning är att vi ska klara statens utgifter så är jobbskatteavdraget inte bra 
eftersom statens inkomster då minskar”, slår Lars Calmfors fast. 

Och det handlar inte bara om mål, utan om vilka medel Stefan Löfven tänker använda. 

”Här är det lite svårare för socialdemokraterna. Till exempel vill partiet inte ha fler 
jobbskatteavdrag. Man vill också ha en mer generös a-kassa än de borgerliga. 
Socialdemokraterna vill inte acceptera en större lönespridning i botten. Därmed har man gjort det 
svårare för sig att hålla nere arbetslösheten eftersom man har tillgång till färre medel. Man måste 
vara mycket mer effektiv i användningen av de medel man vill använda, som effektivare 
arbetsförmedling, en arbetsförmedling som bättra matchar arbetslösa och lediga platser. Och så 
krävs att man blir bättre på att utbilda de grupper som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden 
på grund av otillräckliga kunskaper”, säger Lars Calmfors. 

Han tillägger:  

”Det kommer nog att bli svårt för dem trots att jag tycker att det är vettigt med ambitiösa mål. 
En risk är att man tar till en allmänt expansiv finanspolitik för att stimulera efterfrågan och 
därmed nå målet. Det går inte att öka sysselsättningen varaktigt på det sättet”, varnar Lars 
Calmfors. 

Fotnot: En tidigare version av texten angav Löfvens inledningstal felaktigt som linjetalet. 
Linjetalet kommer på torsdagen. 
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