
34 | Sunt Förnuft #X 202234 | Sunt Förnuft #1 2022

Försörjningskvoten 

Allt fler måste  
jobba allt längre
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expert Erik 
Bengtzboe 

förklarar olika 
skatter och 
närliggande 

ämnen. 

I takt med att vi lever allt längre 
förändras de demografiska förut-

sättningarna för vår ekonomi. 
Det ställer krav på att vi gör saker 

allt smartare, eller arbetar mer.
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I dagsläget har Sverige en så  
kallad försörjningskvot på 78. Det 

innebär att på 100 personer i arbets-
för ålder går det 78 personer som 

inte är i arbetsför ålder. Sverige har 
de senaste 50 åren haft en försörj-
ningskvot på över 70, men de kom-
mande 50 åren är prognosen från 

SCB att den kommer förskjutas rejält. 
År 2070 beräknas kvoten ligga på 

runt 90. Medan kvoten från barn och 
unga förväntas ligga kvar runt 40 

som den gjort de senaste decennier-
na så ökar i stället kvoten från äldre 

från ungefär 35 till strax under 50. Att 
vi lever allt längre skjuter helt enkelt 

upp försörjningskvoten.

2
   

När motsatsen sker, och försörj-
ningskvoten sjunker, är det lätt att 
förstå hur ett underlättat demogra-
fiskt tryck får ett land att känna sig 

rikare. Inkomsterna rullar in, men utgif-
terna hålls tillbaka. För oss i Sverige 

med en ökande försörjningskvot gäller 
motsatsen. Vi måste helt enkelt jobba 
mer eller smartare, för att fortsätta ut-
veckla vårt välstånd. Inte sällan ropas 
det efter högre skatter för att täcka 
ökade kostnader i välfärden för allt 

äldre. Men högre skatter gör oss inte 
rikare, utan omfördelar bara det väl-

stånd som vi väl lyckas skapa.

3
   

Sveriges ekonomi har ytligt sett gått 
som tåget de senaste åren med en  
relativt hög tillväxt och hög syssel- 

sättning. Men om man skrapar på ytan 
av den bilden inser man att den måste 
nyanseras. När Sveriges relativt höga 
tillväxt jämförs med vår befolknings- 
utveckling, det mått som kallas BNP 

per capita, så är faktiskt vår utveckling 
bland de svagaste i EU. 
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Som vi konstaterade i förra  
numret av Sunt Förnuft är det långt 

ifrån alla som är i arbetsför ålder  
som är självförsörjande. 

I själva verket är de bra många färre 
än de som enligt statistiken är syssel-
satta. Med en sysselsättningsgrad på 
runt 80 procent av alla i arbetsför ål-

der så innebär det alltså att de 80 som 
i dag arbetar ska försörja cirka 178. 
Och när vi vet att självförsörjnings- 

graden ligger någonstans runt  
65 procent, så ökar ju försörjnings- 

bördan ytterligare.
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Men att vi blir äldre och lever fler  
friska år är ju i grunden något oer- 
hört positivt, såväl mänskligt som  
ekonomiskt. Och allt fler väljer att  

arbeta allt högre upp i åldrarna, inte 
minst när man kan kombinera det  

med att delvis ta ut pension. 
Att då statiskt se arbetsför ålder  

som något oföränderligt blir stelbent. 
Likväl behövs reformer för  

att öka tillväxten per capita. Det  
kanske valåret 2022 egentligen  

borde handla om?

Våra skatter Så funkar det

Vi måste jobba mer 
eller smartare för 

att fortsätta utveck-
la vårt välstånd.
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Andelen yngre än 20 år och äldre än 65 år i förhållande till andelen i arbetsför ålder 

Värden för 2021 och framåt är en prognos

Försörjningskvot i Sverige, 1960-2070

Q Totalt   Q Från äldre   Q Från barn och unga

Källa: SCB.

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

65 %

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Foto: S
hutterstock




