
Anf. 121 ULLA ANDERSSON (V) replik: 

Herr talman! Arbetslösheten är förödande för individen men också för svensk ekonomi. 

Vi måste öka arbetsutbudet. För Vänsterpartiet är full sysselsättning det främsta målet i 

den ekonomiska politiken. Genom samhällsnyttiga offentliga investeringar ökar vi 

efterfrågan i ekonomin hos såväl privata som offentliga aktörer. Många av de 

investeringar som vi föreslår gynnar privata företag, till exempel utbyggnad av 

infrastruktur, byggande av hyresrätter så att arbetskraften faktiskt kan flytta dit där 

jobben finns och utbildning så att arbetskraften får rätt kompetens. Vi satsar också på 

forskning och utveckling i företagen, och vi vill slopa de två första sjuklöneveckorna för 

små företag. Detta skapar många nya jobb och ökar efterfrågan hos privata företag.   

Om skattesänkningar – 140 miljarder – hade varit lösningen på arbetslösheten då borde 

vi ha haft full sysselsättning i dag. En fråga till Carl B Hamilton kan vara: Behövs det 140 

miljarder till i skattesänkningar innan vi når full sysselsättning med er ekonomiska 

politik?  

Vi har 77 000 fler arbetslösa i dag än när ni tillträdde, Carl B Hamilton. Samtidigt har 

utbetalningarna till de arbetslösa sjunkit med 13 miljarder kronor under samma tid. Ni 

har infört skärpta regelverk för att man ska kvalificera sig till a-kassan, och i dag får 

endast fyra av tio arbetslösa ersättning. När ni tillträdde var det åtta av tio. Ni har sänkt 

ersättningsnivåerna, och de arbetslösa betalar högre skatt. Vid en ersättning på ca 15 

000 kronor i månaden, som är taket i a-kassan, betalar en arbetslös 1 200 kronor mer i 

skatt i månaden än en som har jobb.   

Ni kallar detta för drivkrafter till arbete, det vill säga att människan ska ta sig i kragen 

och ta ett arbete om hon vet att hon kommer att få bättre ekonomi av att göra det. Om 

hon inte gör det ska hon straffas. Detta tycker jag visar på en människosyn som är helt 

förkastlig. Men jag skulle vilja ställa en fråga till Carl B Hamilton: Stämmer det att ni ser 

dessa människor som är arbetslösa i dag som tärande och att den enda drivkraft som de 

behöver är att veta att de kommer att tjäna mer pengar om de tar sig i kragen och tar 

ett arbete?   

Anf. 122 CARL B HAMILTON (FP) replik: 
Herr talman! Svaret på den frågan är nej. Men det finns samtidigt en erfarenhet från 

många länder under lång tid, och detta är belagt i forskning, som handlar om att om 

man har höga ersättningsnivåer blir intensiteten i sökandet efter ett nytt jobb lägre.   

Jobbskatteavdraget går på två sätt en annan väg när det gäller att komma till rätta med 

arbetslöshet. Det ena är att det blir mer lönsamt att arbeta än att inte arbeta. Då söker 

sig fler människor ut på arbetsmarknaden, och då ökar sysselsättningen. Det andra är 

att det ger en stimulans av efterfrågan, och det blir en större inhemsk efterfrågan.   

Vi har inte något utbetalningsmål. Det är inte bra om antalet utbetalade kronor i 

ekonomin ökar. Det kan inte vara ett mål i sig.   

Sedan vill jag rätta till en del av beskrivningen av svensk arbetsmarknad som Ulla 

Andersson ger. Utanförskapet har minskat i varje län i Sverige. 250 000 fler personer, 

lågt räknat, är sysselsatta i dag än när regeringen tillträdde. Sysselsättningsgraden, det 

vill säga den andel som är i arbete och som har sysselsättning, har ökat i alla 

åldersgrupper. Den har ökat även bland pensionärer. Den har ökat bland människor i 

arbetsför ålder, bland dem som är unga och bland dem som är utlandsfödda. Sverige har 

EU:s högsta sysselsättningsgrad, och Sverige har EU:s lägsta långtidsarbetslöshet. 

Dessutom jobbar fler som är utrikesfödda, vilket särskilt gläder mig, och vi har kanske 



början på en bättre situation för de utlandsfödda i Sverige än vad vi har haft tidigare. 

Det är faktiskt 750 000 utlandsfödda som arbetar i Sverige i dag.   

Anf. 123 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! När vi hade en högre ersättningsnivå i a-kassan och det var lättare att 

kvalificera sig hade vi lägre arbetslöshet, Carl B Hamilton. Du säger här att 

utanförskapet har minskat. Ja, men er modell är ju självuppfyllande eftersom det är 

mycket svårare att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen, och de arbetslösa får 

inte ersättning. Då försvinner de ut från utanförskapet. De sjuka utförsäkras, och då 

försvinner de ut utifrån er utförsäkringsmodell.   

Vi har en sysselsättningsgrad enligt arbetskraftsundersökningen som innebär att 51 000 

färre i befolkningen är sysselsatta nu jämfört med när ni tillträdde. 

Långtidsarbetslösheten har ökat med 107 procent.   

Samtidigt har ni sänkt ersättningsnivåerna och gjort det mycket svårare att kvalificera 

sig till a-kassan. Ni bekämpar de arbetslösa i stället för att bekämpa arbetslösheten, Carl 

B Hamilton. Det är det som hela er politik bygger på. De arbetslösa ska vara utan 

ersättning så att ni kan sänka skatten för dem som har turen att vara friska och ha ett 

jobb, eller hur?  

Anf. 124 CARL B HAMILTON (FP) replik: 
Herr talman! Det är fel. Jag tycker att Ulla Andersson gör något som är lite olyckligt nu 

när hon närmast imiterar Thomas Östros som på sin tid var krisförnekare. Vi har faktiskt 

sedan 2006 dels haft en akut svår kris 2008–2009, dels haft en utdragen kris som har 

gjort att det har varit mycket svårt för de europeiska ekonomierna att komma tillbaka.   

Sverige har i dag EU:s lägsta långtidsarbetslöshet. Sverige har EU:s högsta 

sysselsättningsgrad. Fler utrikes födda jobbar. Antalet sysselsatta utrikes födda har ökat 

med 190 000 personer sedan 2006, och som jag sade tidigare har sysselsättningsgraden 

bland de utrikes födda ökat.   

Jag hinner inte säga något om det här med arbetslöshet. Det var ju tråkigt, för jag har 

en viktig poäng där. Vi får ta det en annan gång.  

 


