
 

 

Bästa arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, 

 

Enligt tidningen Lag & Avtal tror du på den svenska arbetsrätten och menar att 

de som inte har denna tro – bland annat ett stort antal moderata 

riksdagsledamöter – saknar ”kunskap om hur reglerna fungerar”. Till skillnad 

från dig själv har de inte ”läst arbetsrätt, studerat rättsfall och följt arbetsrätten 

nogsamt”. 

 

Boklig bildning är självklart inte att förakta, men låt mig pröva en mer 

evidensbaserad sexpunktsansats: 

 

1. Arbetslösheten i Sverige är mycket hög. För genomsnittsbefolkningen 

ligger den officiellt strax under tio procent, i verkligheten snarare över 15 

procent. Siffrorna är betydligt högre för vissa grupper såsom ungdomar 

och invandrare. För bara tjugo år sedan ansågs det katastrofalt om 

arbetslösheten översteg fyra procent. Nu lever vi i en permanent 

arbetslöshetskatastrof. 

2. En arbetslös är en person som inte funnit sin arbetsgivare. Arbetslöshet är 

detsamma som brist på arbetsgivare.  

3. Arbetsgivare betyder i det här fallet företagare. Vi kan inte räkna med att 

storföretagen anställer särskilt många fler. Jobben måste komma i små 

och medelstora företag. Sådana företag drivs av företagare.  

4. När en företagare funderar på att anställa gör han en kalkyl. Han väger 

det möjliga överskottet av anställningen mot de risker han löper 

exempelvis på grund av arbetsrätten. Med lite otur blir han kanske inte av 

med en olämplig anställd. I vilket fall som helst förutser han krångel.  

5. Arbetslösheten beror på att kalkylen inte ser tillräckligt intressant ut för 

att företagarna ska välja att anställa de arbetslösa.  

6. Arbetsrätten är en viktig del av kalkylen. Om företagarna uppfattar att 

arbetsrätten är ett besvär och en krångelfaktor så är detta ett faktum, för 

det är företagarna som bestämmer om de ska anställa eller inte. 

 

 



För en minister kan det kanske vara svårt att förstå att arbetsrätten inte är en 

politisk tyckarfråga. Det handlar inte om att läsa de rätta böckerna eller att vinna 

en debatt. Regeringen kan inte besluta vad som gäller. Här är det företagarna 

som har tolkningsföreträdet på verkligheten. Om företagarna anser att 

arbetsrätten är ett problem så är arbetsrätten rent definitionsmässigt ett 

problem. Detta faktum kan du inte argumentera eller förhandla bort hur nogsamt 

du än läser om arbetsrätten.  

 

Du får nog gilla läget. Arbetslösheten är beviset för att arbetsrätten är ett 

problem. Ändra den.  

 

 

 

 

 

 


