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De rödgröna satsar statliga miljarder på offentliga jobb i vård och skola. De 
borgerliga fokuserar på att göra det lönsammare att arbeta och billigare att 
anställa. 

Ekonomiprofessorn Lars Calmfors ser för- och nackdelar med båda sidors jobbpolitik. 

De rödgrönas kanske viktigaste förslag på kort sikt är flera miljarder kronor mer än vad 
regeringen vill ge till kommuner och landsting de närmaste två åren för att rädda och 
skapa nya offentliga jobb. Enligt Calmfors kan en sådan satsning ha betydelse på kort 
sikt, men inte på lång. 

"Det finns knappast något stöd för att det ökar sysselsättningen totalt sett i ett längre 
perspektiv. Däremot tyder en del - men inte all - forskning på att högre offentlig kon-
sumtion kan vara något mer effektiv som kortsiktig konjunkturstimulans än skatte-
sänkningar", säger han. 

De borgerliga betonar att det ska vara lönsamt att arbeta och vill utöka jobbskatte-
avdraget under nästa mandatperiod. Samtidigt behåller de till skillnad från de rödgröna, 
åtstramningarna i a-kassan som gjordes efter förra valet. 

"Skattesänkningar är effektiva för att skapa jobb på lång sikt, det finns det ganska 
övertygande forskningsstöd för", säger Calmfors. 

En annan skillnad är att de rödgröna vill satsa mer på utbildnings- och praktikplatser för 
arbetslösa. 

Calmfors menar att de borgerliga drog ned för mycket på arbetsmarknadsutbildningar 
och ifrågasätter regeringens kraftiga satsningar på jobbsökaraktiviteter och coacher, i alla 
fall under lågkonjunktur. 

"Men nu kommer dessa åtgärder förmodligen att ligga mer rätt." 

De rödgröna lovar totalt omkring "100.000 nya jobb, utbildnings- och praktikplatser", 
varav jobben är tänkta att komma främst i vård och skola, samt genom investeringar i 
bostäder och infrastruktur. De borgerliga bedömer att deras politik ger en "varaktig 
sysselsättningsökning" på 21.000. De betonar vikten av en väl fungerande ekonomi och 
ett bra företagsklimat. Målet är att vårda återhämtningen i ekonomin och se till att arbets-
lösheten fortsätter att sjunka. Båda sidor ser utbildning som det viktigaste på lång sikt. 



Ungdomsarbetslösheten är en stor stridsfråga. De rödgröna vill avskaffa halveringen av 
arbetsgivaravgift för unga och i stället ta bort avgiften för dem som anställer en arbetslös 
ungdom under ett år, vilket blir mer effektivt enligt Calmfors. 

Alliansen tror mycket på sin satsning på lärlingsplatser, vilket dock även de rödgröna 
accepterar. Calmfors påpekar att lärlingsystemet varit framgångsrikt i andra länder. 

Kontroversiellt är rut-avdraget för hushållsnära tjänster. Alliansen pekar på att 
reformen är en succé när det gäller att göra svarta städjobb vita och att ge invandrare med 
dålig svenska jobb. De rödgröna vill avskaffa avdraget. De föreslår i stället en 
nedsättning av de sociala avgifterna för småföretag. Calmfors tycker att det är tveksamt 
om det ger fler jobb i hela ekonomin eller bara omfördelar dem. 
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