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Förord
I takt med att antalet insjuknade ökade i allt fler länder spreds oron över 
sjukvårdens kapacitet. En historiskt hög sysselsättning vändes inom några 
veckor till en rekordhög arbetslöshet. När alla larmklockor blinkade rött 
och samtliga kurvor pekade åt fel håll var krisen ett fullbordat faktum.

Få var förberedda på att en pandemi kunde få så långtgående konsekven-
ser. Inbromsningen i ekonomin var exceptionellt snabb och kraftfull. 

För vissa blir 2020 året då en nära släkting, vän eller livskamrat gick ur 
tiden. För andra kommer det bestående intrycket vara att det företag man 
satsat hjärta och själ i under lång tid gått i konkurs. Några kommer att 
minnas hur de förlorade jobbet och plötsligt kastades in i ovisshet över hur 
den egna ekonomin skulle gå runt.

Under lång tid framöver kommer vi diskutera vad som kunde gjorts an-
norlunda för att möta och mildra krisen. Det gäller såväl smittspridningen 
som de ekonomiska konsekvenserna. Nära och kära som inte längre finns 
med oss kommer sörjas.

Men det kommer en morgondag. Den brinnande frågan är hur vi kan se 
till att denna morgondag målas i ljusa färger.

Coronapandemin har varit en katalysator för förändring. Trender vi såg 
redan före viruset har förstärkts och accelererat. Digitaliseringen av sam-
hället är kanske det tydligaste exemplet. E-handeln och de digitala mötena 
har ökat explosionsartat. Den hyperdigitalisering som coronakrisen satt i 
rullning har potential att rita om länder, städer och marknader världen över.

Är Sverige rustat för den globala utveckling som nu följer? Mycket tyder 
på att svaret är nej. 

Vårt samhälle har under pandemin visat både styrka och svaghet. En 
lång rad heroiska insatser har gjorts, såväl inom vården som i näringslivet 
och andra delar av samhället. Men pandemin har även blottlagt svagheter.

På många sätt är Sverige ett föregångsland i världen. Våra företag är le-
dande inom hållbarhet och innovation. Vår position är dock inte given och 
det är ett problem att reformtempot i Sverige de senaste decennierna varit 
alldeles för långsamt.
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Sverige har alla förutsättningar att flytta fram positionerna – förutsatt 
att vi vill. Ska vi undvika att bli omsprungna i den internationella kon-
kurrensen måste Sverige rustas med rätt förutsättningar att starta om efter 
coronakrisen. Därför har Stockholms Handelskammare tagit initiativ till 
Omstartskommissionen.

Man kan fråga sig varför vi tog initiativ till ett projekt som syftar till 
att bidra med en framgångsrik omstart för hela landet. Svaret är enkelt. 
Sverige är mer än Stockholm och huvudstaden lever i symbios med öv-
riga landet. Huvudstadsregionen är Sveriges tillväxtmotor, men ska vi nå 
framgång krävs att vi ser på Sverige som en helhet – och som en del i den 
globala ekonomin. Därför kommer reformer som gynnar Stockholm även 
att gynna Sverige, samt vice versa.

Detta har varit Stockholms Handelskammarens övertygelse sedan vi 
grundades 1902. Detta är vår tro i dag och kommer så vara i morgon. I 
snart 120 år har vi som organisation gjort skillnad. Vi drivs av att försöka 
göra den svenska huvudstadsregionen till Europas bästa. Som en oberoen-
de aktör som samlar hela näringslivet över branschgränser ville vi också 
att Omstartskommissionen skulle vara oberoende. 

Omstartskommissionen samlar flera av landets ledande experter. Dessa 
har fått uppdraget att arbeta fram idéer på förnyelse inom en rad strate-
giskt viktiga områden. Deras slutsatser håller du nu i din hand. Den om-
fattande slutrapporten täcker tio olika reformområden. Författarnas idéer 
har diskuterats i referensgrupper och arbetsmöten. Men deras arbete har 
varit självständigt. De har fått mandat att föreslå precis vad de vill och de 
svarar själva för sina slutsatser.

Sverige befinner sig i ett formativt skede. Det finns ett ”före” och ett ”ef-
ter” coronakrisen. Nu är det upp till politiker och andra beslutsfattare att 
ta del av författarnas idéer och agera för att stärka Sveriges konkurrens-
kraft och utvecklingsförmåga på ett långsiktigt hållbart sätt. Med ledar-
skap, mod och öppenhet för nytänkande kan vi bygga ett Sverige som står 
starkare rustat efter coronakrisen än före.

Med hopp om inspirerande läsning,

Urban Edenström
Ordförande Stockholms Handelskammare

Andreas Hatzigeorgiou
Vd Stockholms Handelskammare
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Omstart för 
ett starkare Sverige

Klas Eklund är seniorekonom på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. 
Tidigare har han varit chefekonom på SEB, planeringschef i Finansdepartementet 

och rådgivare till två statsministrar. Klas är en flitig författare och har bland  
annat skrivit Sveriges mest använda lärobok i nationalekonomi: Vår ekonomi.

Efter coronapandemin ska Sverige starta om. Då blir uppgiften att inves-
tera, nyanställa och bygga för framtiden, med ett näringsliv som är kon-
kurrenskraftigt i en ny internationell omgivning. Inför den dagen behövs 
en plan för hur de akuta krisåtgärderna ska kunna länkas över i en strategi 
för uthållig styrka – en styrka som bygger på både social och miljömässig 
hållbarhet. Det är ämnet för denna bok. Här presenteras idéer för ett star-
kare Sverige.

Från akut krisstöd till långsiktig strategi

Uppgiften att starta om Sverige ger möjlighet att formulera nya visioner för 
samhällsbygget – och att genomföra konkreta åtgärder för att förverkliga 
dem. Inte bara för att reparera det som gått sönder utan också att bygga 
nytt. Att försöka komma ur krisen både med en starkare ekonomi och med 
en utveckling som gynnar även dem som kommit i kläm eller halkat efter.

Pandemin har orsakat stora skador. I Sverige har tusentals människor 
dött. BNP per capita faller kraftigt år 2020 och det lär ta tid innan vi är 
tillbaka till nivån före krisen. Arbetslösheten stiger. Många företag går om-
kull. Insvängningen mot en stabil ekonomi beror delvis på svårförutsägbara 
faktorer som hur virusspridningen utvecklas och när ett vaccin blir tillgäng-
ligt. Statens roll som ”försäkringsbolag” för att hjälpa företag och anställda 
genom den akuta chocken kommer därför att bestå ännu en tid. Under en 
övergångsfas måste stöd ges till efterfrågan, men med inriktning på att  
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gradvis vrida om till stimulans åt ny aktivitet och att rusta för framtiden. 
En del av krisåtgärderna kommer inte att fungera väl i det långa loppet. 

Akuta stödinsatser måste efter hand växlas över till fasta jobb. Ökningen 
av statsskulden måste så småningom brytas och en återgång till starka-
re statsfinanser inledas. De breda akutstöden till näringslivet ska gradvis 
dras tillbaka; sunda företag ska kunna stå på egna ben. I stället krävs en 
strategi som inriktar sig på att skapa långsiktiga drivkrafter för omvand-
ling och dynamik.

• Den tillväxt- och omvandlingsstrategi som träder i de akuta kris- 
 insatsernas ställe ska stödja utvecklingen mot ett socialt och miljö- 
 mässigt hållbart Sverige. Vi ska ta viktiga steg mot grön omställning,  
 där väl utvalda investeringar ger en modern och mer effektiv infra- 
 struktur. Krisen har visat att det i svåra tider finns resurser för om- 
 fattande offentliga insatser och djärva privata initiativ; det vore märk- 
 ligt om det då inte skulle gå att mobilisera resurser mot det hot – den  
 globala uppvärmningen – som riskerar att bli ännu värre än coronakrisen. 
• De som drabbats hårdast av arbetslöshet har ofta varit just de som haft  
 ett besvärligt utgångsläge. En omstartsstrategi måste därför också för- 
 söka minska segregationen och ge mer likvärdiga livschanser. De  
 klyftor som vidgats under senare år och förvärrats av krisen bör mins- 
 kas igen; det gäller utbildning, boendesegregation och arbetsmarknad. 
• Samtidigt ska ekonomin kännetecknas av innovationer och god pro- 
 duktivitet. Efter pandemin kommer världsekonomin att visa upp ett  
 nytt konkurrenslandskap. Ny teknik, stormaktsrivalitet och kvar- 
 dröjande krissymtom innebär nya förutsättningar. Många nationer  
 kommer att sjösätta massiva statsstödda investeringar i infrastruktur,  
 FoU och ny teknik. Det svenska näringslivet måste kunna klara sig  
 väl även i denna nya värld. Det förutsätter bland annat att svenska  
 företag framgångsrikt kan driva digitaliseringens möjligheter. Svenska  
 företag måste också vara attraktiva arbetsgivare för kvalificerad  
 utländsk arbetskraft.

För att få till stånd både dynamik och mer likvärdiga livschanser be-
höver Sverige reformer, på flera områden. Djupa kriser slår blint och 
orättvist. Men just för att krisen förstör tvingar den oss också att tänka 
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om och tänka nytt. Vi nödgas ompröva gårdagens lösningar och roller. 
Den gamla klyschan är faktiskt sann: kriser föder också möjligheter. Det 

gäller för entreprenörer som ser nya affärsidéer när gamla modeller krack-
elerar. Ny teknik bryter sig ofta fram under och efter kriser. Det gäller även 
den ekonomiska politiken. De stora politikomläggningarna äger ofta rum 
just i djupa kriser. 1930-taldepressionen gav oss en aktiv stabiliseringspo-
litik och den starkare staten. 1990-talskrisen gav Sverige nya ramverk för 
både penning- och finanspolitik, reformerad lönebildning och medlem-
skap i EU. Båda kriserna var plågsamma; likväl gav krisåtgärderna styrka 
i senare skeden, och i båda fallen var de svenska krislösningarna i vissa 
avseenden föregångare, internationellt sett.

Men Sverige har också erfarenhet av dålig krishantering. Under 1970-talet 
stagnerade ekonomin efter en oljekris och därefter en hemmalagad kostnads-
kris. Den ekonomiska politiken angrep inte problemens rötter, utan nöjde sig 
med att ”brygga över” nedgången med devalveringar och stöd till olönsam-
ma branscher. Resultatet blev att Sverige fastnade i förlegade industristruktu-
rer, med lågt sparande och hög inflation. Under ytterligare ett drygt årtionde 
bestod problemen – tills 1990-talskrisen briserade och tvingade fram en mer 
radikal politikomläggning. Det kan nämnas att en av inspiratörerna till den-
na omläggning var en sorts omstartskommission, nämligen den så kallade 
Lindbeck-kommissionen, som levererade över 100 förslag till reformer.  

Denna gång står Sverige inför stora förändringar. Den värld vi kommer 
tillbaka till efter krisen kommer inte att se ut som tidigare. Några gamla 
strategier kan måhända fungera. Andra måste omprövas. Vi måste söka 
efter verktyg som kan fungera i en ny tid. 

Omstartskommissionen

Det är precis vad den här boken från Omstartskommissionen gör. Vi i 
kommissionen vill tacka Stockholms Handelskammare som satte igång 
projektet och som stått för kansliresurserna under resan.1 Vi vill likaså 
tacka kommissionens partnerföretag för finansiering och inspel med kon-

1 Ett stort tack till Lisa Lindqvist som varit projektledare och Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, och till alla andra som 
arbetat med projektet: Carl Bergkvist, Fredrik Erfelt, Christopher Marton, Håkan Tribell och Stefan Westerberg. Tack även till 
Handelskammarens ordförande Urban Edenström och dess vd Andreas Hatzigeorgiou för att ha satt upp kommissionen och gett 
den erforderliga resurser. 
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struktiva idéer och förslag. För egen del vill jag rikta ett varmt tack till alla 
författare som lösgjorde sig från andra åtaganden för att skriva denna bok.

Arbetet har bedrivits på ett annat sätt än brukligt i liknande kommittéer. 
I stället för en sammanhållen helhet, undertecknad av samtliga (som i Lind-
beck-kommissionen), bjuds här en tjock antologi med tio områden, som vart 
och ett behandlas både bredare och djupare än vad som vore möjligt i en 
tunnare monografi. Dessa täcker likväl inte alla aspekter av vad som krävs 
för en lyckad omstart av Sverige. Vi har gjort ett eget urval. Andra skulle ha 
valt annorlunda – något vi vet, eftersom många individer och organisationer 
kontaktat oss, haft spännande möten och samtal med oss, erbjudit sina kun-
skaper och visat att de gärna hade velat vara med på resan. 

Det hade till exempel funnits goda skäl att skriva mer om den svenska för-
valtningsmodellen, om den offentliga sektorns organisation, om relationen 
mellan stat och region/kommun och dra lärdomar för framtidens vård och 
omsorg. På samma sätt kunde vi skrivit mer om den utsatta besöksnäringen, 
liksom om säkerhetspolitik i en osäker värld där civilförsvaret får en pånytt-
född betydelse. Civilsamhället i stort – den tredje pelaren i samspel med pri-
vat näringsliv och offentlig sektor – spelar en enormt viktig roll, inte minst 
för att läka ihop arbetsmarknaden och för att bygga motståndskraft inför 
framtida kriser. Kulturpersonligheter har gjort inspel om hur scenkonst och 
konserter måste finna nya former i en värld där möten blir digitala. Men den 
här boken är tjock som den är. Vi tackar er därför alla, ingen nämnd och 
ingen glömd, samtidigt som vi ber om förlåtelse för att viktiga intresseområ-
den inte kunnat få det utrymme de förtjänar.

I föreliggande rapport ansvarar varje författare för sitt eget kapitel och 
har haft full frihet att skriva sin egen analys och komma med egna rekom-
mendationer. Det betyder också att detta inledningskapitel – som visser-
ligen utgår från och baseras på alla de följande kapitlen – inte avspeglar 
något annat än min egen tolkning av analyserna i det följande. Vare där-
med läsaren varnad! Och mina kommissionärskolleger ber jag redan nu 
om ursäkt om jag i denna inledning tänjer på era resonemang.  

Det nya normala…

Det finns risk att viruset ligger kvar länge än, muterar och att nya utbrott 
kommer, i Sverige och i andra länder. Ekonomiskt sett vore det då önsk-
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värt med mer omfattande testning och smittspårning. Det skulle under-
lätta omstarten av ekonomin. Det är dessutom billigt i förhållande till per-
manenta nedstängningar och omfattande akutstöd. 

När det ”normala” till slut anländer kanske det inte alls blir vad vi är 
vana vid. Det kan bli bättre – om krisen föder förnyat samarbete på glo-
bal nivå, om världssamfundet samarbetar om hälsoutmaningar, om fri-
handeln tar fart igen, om innovationer och ”skapande förstörelse” ger nya 
affärsidéer och lägger grunden till nya företag och branscher, om tekniska 
framsteg snabbt sprids till fattiga länder och utsatta grupper.

Låt oss hoppas att det blir så. Låt oss sträva efter att det goda scenariot 
blir verklighet. Emellertid kan den ekonomiska omgivningen bli av mer 
utmanande karaktär: 

• The Economist talar om ”the 90 per cent economy” – en ekonomi som  
 inte på länge kommer tillbaka till full styrka utan hämmas av krisens  
 sviter: bestående hög arbetslöshet, konkurser, utanförskap och bris- 
 tande tillit. Ofta tar det tid att pressa tillbaka hög arbetslöshet, efter 
 som många av dem som blivit arbetslösa hamnat långt från den ordi- 
 narie arbetsmarknaden och tappar i kompetens under arbetslöshets- 
 perioden. 
• Till detta kommer protektionism och teknologisk rivalitet, stormakts- 
 konflikter och kortade produktionskedjor. Investeringarna kan drab- 
 bas. Det medför risker för att produktivitetstillväxten blir låg.
• Skulduppbyggnaden är massiv. Många företag var skuldtyngda redan  
 före krisen. Stater lånar i en omfattning vi aldrig sett i fredstid. Cen- 
 tralbanker tar över riskfyllda tillgångar, gödslar med likviditet och för- 
 söker styra marknadsräntorna på allt fler delmarknader. Under den  
 akuta krisen har detta varit nödvändigt. Dock vet vi inte vilka de lång- 
 siktiga konsekvenserna blir. I dag är inflationen låg, men det är en öp- 
 pen fråga om den monetära expansionen efter hand medför inflatio- 
 nens återkomst. 

Sammanfattningsvis betyder detta mer komplexa utmaningar för världssam-
fundet än efter finanskrisen. Då kunde krisen ”lösas” genom massiva stimu-
lanspaket, och fallande räntor medförde att skulderna inte blev något större 
problem. Nu är räntorna låga redan i utgångsläget och skulderna ännu högre.
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För Sverige blir det svårare att starta om än efter 1990-talskrisen. Då ge-
nomfördes stora reformer som kunde rätta till tidigare upplagrade struk-
turproblem. Krisåren följdes dessutom av fallande valuta och en lång pe-
riod av sjunkande räntor, i en världsekonomi med god tillväxt och snabb 
ökning av världshandeln. Detta gav understöd åt både exportindustrin 
och tillgångsmarknaderna. Den här gången kan vi inte räkna med den 
draghjälpen. Det är inte lätt att peka ut samma sorts omfattande reformer 
med tydliga produktivitetsvinster. Den externa efterfrågan lär bli svagare. 
Globaliseringen är på tillbakagång.

…kräver en genomtänkt omstart

Slutsatsen för den ekonomiska politiken är klar. För att möta riskerna krävs 
i ännu högre grad än förr en långsiktigt väl fungerande ekonomi. De akuta 
stimulanspaketen har varit långt större än vad någon före pandemin hade 
trott skulle vara möjligt. Då borde det också gå att på samma sätt spänna bå-
gen för mer framåtsyftande reformer. Syftet bör inte bara vara att starta om 
Sverige utan att vårt land ska komma ut ännu bättre på andra sidan krisen.

Svensk ekonomi behöver mer dynamik och tillväxtkraft. Åtgärder i den 
riktningen blir ännu viktigare i den politiska och ekonomiska omgivning 
som nu kan urskiljas. Detta kräver både ett skattesystem som främjar dy-
namik och entreprenörskap och åtgärder för att minska utanförskap och 
segregation och för att rädda vad som annars kan bli en förlorad genera-
tion ungdomar. Det krävs en systematisk och medveten politik för grön 
omställning. Det krävs snabbare produktivitetstillväxt. Det krävs att stats-
skuldens stegring vänds till en gradvis minskning igen. 

Omstartskommissionen har försökt ta sig an dessa frågor. De följande 
kapitlen innehåller analys av och rekommendationer på tio centrala områ-
den för en sådan reformpolitik. 

1. Som en utgångspunkt analyseras finanspolitiken av professor Lars  
 Calmfors. Vilket statsfinansiellt utrymme finns för ytterligare akuta  
 krisåtgärder? När bör budgetpolitiken svänga in på en ny bana för att  
 återgå till starkare offentliga finanser, och vilka verktyg bör därvid  
 användas?
2. Maria Wetterstrand, tidigare riksdagsledamot och språkrör, beskri- 
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 ver hur grön omställning kan ge kortsiktigt ökad efterfrågan såväl  
 som långsiktiga konkurrensfördelar. Här finns stora framtidsmöjlig- 
 heter, givet kloka styrmedel från statsmakterna och finansiering från  
 näringslivet.
3. Teknisk utveckling och digitalisering är ämnet för professor Amy  
 Loutfis kapitel. Hur ska Sverige kunna bli ledande inom den nya tek- 
 niken – både vad gäller svenska företags konkurrenskraft och social  
 inkludering? 
4. Arbetsmarknaden analyseras av professor Oskar Nordström Skans.  
 Han beskriver vad som bör göras för att vi ska nå en bättre fungeran- 
 de arbetsmarknad med hög sysselsättning och rörlighet – samtidigt  
 som tryggheten värnas.
5. Susanne Ackum, tidigare statssekreterare i Finansdepartementet, skri- 
 ver i sitt kapitel om hur utbildningssystemet behöver högre kvalitet  
 och omfattande reformer – från skolan hela vägen till universitet och  
 kompetensutveckling i företagen.
6. Bostadsmarknaden nagelfars av analytiker Tor Borg. Han föreslår  
 både kortsiktigt stöd till bostadsbyggande och boende i den akuta kri- 
 sen, samt långsiktiga strukturreformer för ökat byggande och ökad  
 rörlighet på bostadsmarknaden.
7. Professor Lars Hultkrantz beskriver i sitt kapitel hur investeringar i  
 infrastruktur både kan stötta efterfrågan på kort sikt och bidra till  
 högre produktivitet på längre sikt – under förutsättning att vi väljer  
 investeringar som ger god samhällsekonomisk avkastning.
8. Entreprenörskap och företagande analyseras av professor Pontus  
 Braunerhjelm. Om de tidigare kapitlens visioner ska kunna förverkli- 
 gas krävs dynamik och innovationer. Hur ska dessa komma till stånd?
9. Docent Åsa Hansson skriver om skatter. Skattesystemet bör stimulera  
 entreprenörskap, arbete, utbildning och investeringar. Kapitlet beskri- 
 ver vilka reformer som behövs för ett enklare, effektivare och mer kon- 
 kurrenskraftigt skattesystem. 
10. Sist – men inte minst: Den förra EU-kommissionären Cecilia Malm- 
 ström skriver om Sverige i världen och hur Sverige på bästa sätt ska  
 verka för frihandel och öppenhet, både inom EU – där den inre mark- 
 naden är av enorm betydelse för Sverige – och tillsammans med EU  
 gentemot andra länder. 
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Boken innehåller således åtta kapitel (2-9) om olika teman, från grön om-
ställning till skatter. Dessa inramas av ett första kapitel om finanspoliti-
kens utrymme och den ekonomiska politikens insvängningsförlopp mot 
ny balans, och ett slutkapitel om Sveriges internationella roll och uppgifter. 
Gränserna mellan kapitlen är inte alltid skarpa. Överlappningar förekom-
mer – och som läsaren kommer att upptäcka är samsynen mellan förfat-
tarna ofta stor, trots att kapitlen författats individuellt.

Vad landar då författarna i för rekommendationer? Låt mig försöka ge 
en snabb överblick. Och låt mig för säkerhets skull deklarera att de föl-
jande sidorna inte är en bokstavstrogen sammanfattning av analysen i de 
olika kapitlen utan en kondenserad – i några fall tillspetsad – variant av 
hur jag själv skulle presentera policyslutsatserna för beslutsfattare med ont 
om tid. Läsaren rekommenderas därför varmt att läsa varje kapitel för sig.

Mot ett nytt 
finanspolitiskt ramverk

Coronakrisen började som en hälsokris. Men den blev också en ekono-
misk kris – som drivit fram omfattande ekonomiska stimulansåtgärder. 
Finanspolitiken har aktiverats men i den första, akuta krisfasen inte i förs- 
ta hand för att som brukligt hålla uppe efterfrågan, utan för att försäk-
ra både hushåll och företag mot inkomstbortfall. Den försäkringsrollen 
lär behöva bestå ett tag till, samtidigt som politiken måste vridas om till 
att rusta ekonomin inför framtiden. Det betyder att finanspolitiken mås-
te förändras i riktning mot investeringar och utbildning, och att stödåt-
gärderna redan under en övergångsfas bör svängas mot mer aktivitet och 
mindre av passiva bidrag.

Nu ökar den offentliga skulden snabbt som andel av BNP, dels på grund 
av ökande utgifter under krisen, dels för att BNP faller. Ändå utgör detta 
ännu inte något problem; vi startar i ett gott läge med låg skuld, hög kre-
ditvärdighet och låga räntor. Krisen visar likväl hur viktigt det är att ha 
resurser och handlingsfrihet när det behövs. Om några år är det därför 
önskvärt att påbörja en konsolidering av de offentliga finanserna. Men det 
får inte ske genom en alltför tidig finanspolitisk åtstramning. En sådan 
kan hämma ekonomins återhämtning.

När räntan är lägre än den ekonomiska tillväxten sjunker skuldkvoten i 
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normala fall gradvis av sig själv. Dock är det inte säkert att konsolidering-
en går så smärtfritt den här gången. Grundskälet till att räntan är så låg 
är att tillväxten varit svag och att sparandet globalt varit högt. Krisen kan 
komma att förskjuta balansen mellan sparande och investeringar i världs-
ekonomin så att även den svenska statsskuldräntan måste höjas för att pla-
cerarna ska acceptera att hålla stora volymer statspapper. BNP-tillväxten 
kan också bli svagare än tidigare, av skäl som redan nämnts. 

Till detta kommer att de offentliga finanserna redan före krisen stod in-
för ett ökat utgiftstryck. En åldrande befolkning medför ökade kostnader 
i vård och äldreomsorg, upprustningen av försvaret kräver resurser. Till 
detta ska läggas effekterna av pandemin. Under krisen har en ”vårdskuld” 
uppstått, till följd av att viruset trängt undan många normala behandling-
ar och operationer. Fler anställda kommer att behövas i vården – och flera 
av dessa kan behöva lockas och belönas med höjda relativlöner. De offent-
liga utgifterna lär således öka.

Vi kan alltså inte vara säkra på att skuldkvoten faller av sig själv. Därför 
behöver Sverige gå längs två parallella spår:

• För det första krävs en rad åtgärder som främjar ekonomisk tillväxt,  
 framför allt via högre produktivitetsökning. Lars Calmfors rekom- 
 menderar i kapitel 1 en skattereform med enhetlig kapitalinkomst- 
 skatt, enhetlig moms och höjd fastighetsskatt; avskaffad hyresreglering  
 och en rörligare bostadsmarknad; liberalisering av anställningsskyd- 
 det i kombination med mer resurser till kompetensutveckling för an-
 ställda; en bättre fungerande lönebildning med acceptans för lägre  
 löner för lågkvalificerade jobb; samt att den mer generösa arbetslös- 
 hetsersättningen rullas tillbaka efter krisen. Liknande förslag behand- 
 las mer utförligt av andra författare i deras respektive kapitel.
• För det andra bör en omprövning av överskottsmål och skuldankare  
 ske. En tydlig plan för hur skuldkvoten ska minska bör tas fram. Detta  
 förutsätter i sin tur ett tydligt formulerat saldomål för de offentliga  
 finanserna och en stram utgiftsprövning. Men Calmfors slutsats är  
 samtidigt att det blir svårt att på lång sikt undvika en viss höjning av  
 skattekvoten. 

Därutöver vill Calmfors se tydliga mål för sysselsättningen, för att balan-
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sera skuldmålet. Riksbanken bör, om inflationstrycket stiger igen, tillfäl-
ligt acceptera en inflation över målet, för att stödja ökad produktion och 
sysselsättning.

Digitalisering 
och grön omställning

Två starka trender kommer att prägla svensk och global ekonomi under 
lång tid framöver: hållbarhet och digitalisering. 

Omstarten måste ske på ett sätt som är miljömässigt och socialt håll-
bart. Det är viktigt både för medborgarnas livskvalitet och för svensk kon-
kurrenskraft. I takt med att klimat- och miljöhoten blir mer påträngan-
de kommer efterfrågan att vridas mot hållbara lösningar. Här öppnas ett 
fönster för svenska företag med potential att leda utvecklingen globalt.

• På kort sikt bör miljö- och klimatperspektiv tillföras de lån, garan- 
 tier och investeringar som staten nu riktar till utsatta företag. En lång  
 rad projekt kan omedelbart sättas igång vad gäller energieffektivise- 
 ring av befintlig bebyggelse, kvalitetssäkring av VA-system, hållbar tu- 
 rism, utbyggd kollektivtrafik, utbyggnad av cykelbanor och trafik- 
 säkerhet, upprustning av järnvägen med mera.
• På längre sikt behövs större satsningar. Sverige ligger långt framme  
 inom bioekonomi och förädling av skogsråvara, utveckling av metoder  
 för fossilfritt stål, vind och vattenkraft, tunga fordon, automation,  
 stadsplanering och återvinning. Men vi är inte lika ledande vad gäller  
 exempelvis solceller, koldioxidlagring, vätgas eller elfordon. Här bör  
 Sverige aktivt delta i de större EU-projekt som får del av unionens  
 omfattande ”Green deal”.

I kapitel 2 skriver Maria Wetterstrand att Sverige bör vara en testbädd 
för ny teknik. Men för att vårt land ska ligga i framkant behöver f lexi- 
biliteten öka. Regler för demonstrationsprojekt och prövningsproces-
ser måste tillåta mer experiment. Under pandemin har undantag gjorts 
för att lösa akuta problem; det gäller skyddsutrustning inom vården, 
bygglov för tillfälliga vårdbyggnader med mera. Det är alltså fullt möj-
ligt att göra undantag från annars rigida regelverk om allmänintresset 
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är tillräckligt stort. På samma sätt bör det bli möjligt att mjuka upp 
regelsystem och göra vissa undantag för att testa lösningar som kan 
skapa mer hållbara affärsmodeller, klimatsmart teknik, nya produkter 
och råmaterial. Detta kan vara en nyckel till att driva på innovationer 
och teknisk utveckling.  

Offentlig upphandling är ett viktigt område där den offentliga sek-
torn och näringslivet tillsammans kan driva utvecklingen. Här kan 
miljö- och hållbarhetskraven bli mer ändamålsenliga och uppföljning-
en bättre. Professionell upphandling kan stötta produkter och tjänster 
som ligger i framkant miljömässigt. För nya, innovativa företag kan 
chansen att leverera till en stabil offentlig aktör bli ett viktigt trappsteg 
till kommersiell framgång. Här kan det offentliga driva på via klimat- 
och miljökrav. 

Ekonomiska styrmedel spelar en viktig roll. Förorenaren ska betala. Sve-
rige har en hög CO2-skatt, men i övrigt är miljöskatterna inte höga, in-
ternationellt sett. Koldioxidskatten på drivmedel bör höjas. Inom EU kan 
Sverige verka för att införa ett prisgolv för koldioxid inom EU:s handel 
med utsläppsrätter. Vi bör också aktivt bidra i EU:s arbete med att sätta 
pris på importerade varor utifrån deras klimatavtryck och för att utvidga 
handelssystemet för utsläppsrätter.  

Digitaliseringen kommer att sätta sin prägel på alla områden, inte 
minst miljöomställningen. Under krisen har vårt sätt att leva och arbeta 
påverkats mer än vad många trodde skulle vara möjligt på så kort tid. Den 
digitala tekniken och vår användning av den har tagit jättekliv. Trenden 
förstärks under kommande år. Snabba hopkopplade nätverk och upp-
kopplade objekt – ”internet of things”, 5G och AI i kombination – kan ge 
språng inom läkemedelsutveckling, medicinska behandlingar, utbildning 
och undervisning, miljövänligare och säkrare transporter. Men tekniken 
medför också risker för den personliga integriteten, fickor av arbetslöshet, 
fake news, hackare, phishing och nya säkerhetsproblem.

Sverige har tidigare legat långt framme när det gäller telekommunika-
tioner och internetanvändning. Under senare år har flera länder kommit 
ikapp och förbi. I en vision för ett starkt Sverige ingår ofta att vårt land ska 
vara bland de bästa i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. I 
kapitel 3 hävdar Amy Loutfi att det målet inte är ambitiöst nog. Vi ska inte 
nöja oss med relativa mål utan sätta upp höga kvalitativa mål för att bygga 
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ett gott, digitalt samhälle. I detta ingår inte bara att utveckla hård- och 
mjukvara utan också att sprida digitaliseringens frukter till så många som 
möjligt, att få till stånd ett framgångsrikt samarbete mellan privat och of-
fentlig sektor, och att dra in medborgare med olika bakgrund i utveckling 
av och utbildning om den nya tekniken. 

 Loutfi beskriver i sitt kapitel hur digitaliseringen omfattar flera områ-
den. Ska Sverige ligga långt fram i den digitala omställningen krävs en 
klar statlig strategi för hantering av data, omfattande tillskott av FoU-re-
surser (i samarbete med privata företag och stiftelser), utveckling av det 
juridiska ramverket kring AI och datahantering, en migrationspolitik 
som tillåter arbetskraftsinvandring och sätter stopp för kompetensutvis-
ningar, en kraftig ambitionshöjning vad gäller att höja IT-kompetens i 
utbildningssystemen – och för dem som undervisar och fattar beslut. 
Listan kan göras lång.

• Sverige måste skynda på utrullningen av 5G. Det gäller att säkra tillgång  
 till säkra, snabba och effektiva kommunikationsvägar med enorma  
 konsekvenser för företag, affärsplaner och individer. Nätverken bör  
 vara både offentligägda och privata. Tematiska testområden för exem- 
 pelvis förarlösa fordon, sjukhus och medicinteknik, tillverknings- 
 industri och jordbruk bör snarast sättas upp runt om i landet, där stat,  
 näringsliv och forskning samverkar. 
• Samtidigt bör en digitaliseringsstrategi inte bara innefatta kvantitativa  
 mål av typen ”År x ska y procent av befolkningen ha tillgång till fiber”.  
 Sådana mål kan springas förbi av den tekniska utvecklingen; det är till  
 exempel inte alls klart att fasta förbindelser som fiber framöver kom- 
 mer att vara det mest effektiva sättet att koppla upp sig. Vi behöver en  
 blandning av fiber och mobila nätverk.

Stora investeringar måste alltså till, samtidigt som hela folket måste för- 
beredas och utbildas inför omställning och förändring. Den offentliga  
sektorn bör bygga en nationell digital plattform för API:er (application 
programming interface) som öppnar för bredare och säkrare kommunika-
tion och förädling av offentlig data. Det är också helt nödvändigt att bygga 
tillit. Digitaliseringen måste bli inkluderande. Siktet bör vara inställt på 
”digitalt välstånd”.
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Reformer av arbetsmarknad 
och utbildning

En väl fungerande arbetsmarknad är en nyckel till att samhället som hel-
het ska fungera väl och humant. Arbetet är den viktigaste inkomstkällan 
för de förvärvsarbetande, men också den viktigaste skattebasen. Hur det 
går på arbetsmarknaden bestämmer vilka ambitioner vi kan ha vad gäl-
ler att finansiera offentlig sektor, infrastruktur- och klimatsatsningar och 
mycket annat.

Coronakrisen har slagit mot hela arbetsmarknaden men framför allt 
mot branscher i tjänstesektorn med många lågutbildade och invandrare 
(såsom besöksnäringen). De redan svaga har drabbats hårt. En avgörande 
fråga är hur de framöver ska kunna komma in på arbetsmarknaden – sam-
tidigt som de kortsiktiga, akuta krisåtgärderna ska ersättas av långsiktigt 
fungerande insatser.

• Under omstarten är det viktigt att företagsstöden stimulerar aktivitet  
 snarare än passivitet. Den temporära subventionen av sjukfrånvaro- 
 kostnader och det borttagna kravet på läkarintyg bör inte förlängas  
 när smittspridningen upphört. Systemet för korttidsarbete bör av- 
 vecklas. I stället, föreslår Oskar Nordström Skans i kapitel 4, bör den  
 nedsatta arbetsgivaravgiften utvidgas för företag som möjliggör snar  
 återgång i arbete. Företagen bör ha möjlighet att förlänga perioden,  
 under förutsättning att de inte varslar eller säger upp fast anställd per- 
 sonal. Snabba omställningsutbildningar bör sättas in. Antalet utbild- 
 ningar med tydlig arbetsmarknadskoppling bör ökas.    
• På längre sikt bör arbetsförmedlingen moderniseras och effektivise- 
 ras, bland annat genom digitalisering och mer frekvent användande av  
 så kallade profiling och targeting för jobbsökande. Även så bör för- 
 medlingen bevara ett lokalt kontorsnät. Nedläggning av kontor riske- 
 rar att främst drabba de mest utsatta. Civilsamhället kan spela en vik- 
 tig roll i samarbete med arbetsförmedlingen lokalt. 
• Anställningsskyddet bör moderniseras. Nuvarande LAS medför all- 
 deles för stora kostnader för arbetsgivaren att säga upp arbetstagare  
 som missköter sitt jobb. Regelverket för omplacering och turordning  
 är stelbent och bör liberaliseras. En sådan reform bör kompletteras  
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 med krav på att arbetsgivare med utsatta anställda ger dem kompe- 
 tensutveckling. Därmed skapas en grund för att parterna ska kunna  
 göra upp i godo.   

En svår uppgift är att integrera personer med låg utbildning och dåliga 
svenskkunskaper på den svenska arbetsmarknaden med dess generellt 
sett höga lönekostnader och få lågkvalificerade arbeten. Här krävs dels 
vissa riktade subventioner och utbildning, dels att lönesättningen refor-
meras. Riktade lönesubventioner eller sänkta skatter i den nedre delen 
av inkomstfördelningen kan ge ökad sysselsättning. När det gäller löne-
bildningen måste inte minst vård- och omsorgssektorn tydligare separera 
kvalificerade arbetsuppgifter från mindre kvalificerade. Det förutsätter en 
ökad lönespridning där de enklare ingångsjobben betalas med lägre löner, 
men där de mer kvalificerade i stället ersätts med högre löner. 

Arbetsmarknaden hänger intimt samman med utbildning, på alla ni-
våer. Susanne Ackum skriver i kapitel 5 om risken för en förlorad gene-
ration i coronakrisens spår – ungdomar som både tappar utbildning och 
jobb. Hon vill se dels akuta insatser nu, dels en övergripande utbildnings-
reform, som inkluderar alla faser av dagens utbildning – från förskolan 
hela vägen till högskolan och kompetensutvecklingen i arbetslivet.

    Under krisen råder brist på jobb, och det är billigt att studera. Här finns 
både behov och möjligheter till en omedelbar utbildningssatsning. Fler lä-
rare måste fram: vädja till äldre lärare att arbeta några år till, snabbutbilda 
lärarbiträden, underlätta för högskoleutbildade vuxna att yrkesväxla till 
lärare. På längre sikt behöver vi reformera hela utbildningssystemet. 

• Tidiga insatser är avgörande. Staten måste garantera en hög lägstanivå  
 redan från början, både i förskola och grundskola. För detta krävs  
 högre status och kompetens bland lärarna och tydliga krav: Skolan ska  
 syfta till kunskapsplikt snarare än närvaroplikt.
• Alltför många hoppar av gymnasiet eller slutar med svaga betyg. Ett  
 skäl är tidigare politiska beslut som gjort de kortare yrkesinriktade  
 utbildningarna längre och mer teoretiska. Men yrkesgymnasiet är vik- 
 tigt; det ska inte bara vara till för struliga pojkar! Yrkesvägledningen  
 måste vässas och vuxna med yrkeserfarenhet ska kunna sadla om till  
 yrkeslärare.
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• Högskolan har för dålig kontakt med arbetslivet, och genomström- 
 ningen är för långsam. Ackum lägger fram en rad förslag för att kom- 
 ma tillrätta med problemen. Dessutom vill hon centralisera forskning- 
 en till de stora universiteten, samtidigt som de regionala högskolornas  
 nyckelroll för det regionala näringslivet och arbetsmarknaden blir tyd- 
 ligare genom kompetensutveckling för befintlig arbetskraft. Universi- 
 teten kan inte vara en plats där man går tre-fyra år och sedan är ”klar”;  
 de måste i högre grad än i dag delta i fortbildning och kompetensut- 
 veckling för hela livet.

”Lära för livet” blir därmed en central uppgift för utbildningssystemet 
som helhet. Vuxenutbildningen måste stärkas och inriktas mer på anställ-
ningsbarhet än i dag. Det måste bli lättare att yrkesväxla. En möjlighet att 
organisera och finansiera allt detta vore att göra om arbetslöshetsförsäk-
ringen till en obligatorisk omställningsförsäkring. En sådan skulle både 
möta behovet av inkomst vid arbetslöshet och möjliggöra studier för jobb-
växling. Även gig- och egenställda ska vara försäkrade.

Bostäder och infrastruktur

På medellång sikt kan bostadsmarknad och byggande spela en viktig roll 
för att ta Sverige ur krisen. Tor Borg anger i kapitel 6 ett antal åtgärder som 
med kort varsel kan sättas in om en nedgång inom bostadssektorn skulle följa 
i pandemins spår. Hushåll som hamnat i akuta problem bör få hjälp, amor-
teringskraven på bolån bör tas bort, bankerna bör sänka de höga räntorna i 
kvar-att-leva-på-kalkylerna till bolånetagare. Offentliga investeringar bör ske 
i äldreboenden, skolor, idrottshallar med mera. Renoveringsbehoven är stora 
på många håll, och ROT-avdragen kan tillfälligt utvidgas för att ge stöd.

På längre sikt måste vi åtgärda problemet att förändringar i efterfrå-
gan och behov inte slår igenom i bostadsbyggande och bostadsbestånd så 
snabbt som de borde. Bostadsbrist är ett hinder för expansion i vissa att-
raktiva tätorter, samtidigt som hemlösheten ökar. Roten till problemen är 
att bostadsmarknaden är dysfunktionell. Det befintliga bostadsbeståndet 
utnyttjas inte effektivt – något som de facto är ett större problem än det 
låga byggandet; den årliga nybyggnationen uppgår vanligen till bara runt 
en procent av beståndet. Rörligheten är låg, både på grund av skattesyste-
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met och hyresregleringen. En snårskog av krångliga regler och långsamma 
processer försinkar och fördyrar byggandet 

• Recepten är lägre skatt på flytt men högre på boende för att minska  
 inlåsningseffekter. Hyressättningen bör bli mer f lexibel för att öka  
 rörligheten och underlätta för fler att göra bostadskarriär. 
• En lång rad regler är för snäva eller krångliga: strandskydd, riksintres- 
 sen, buller, tillgänglighet, parkeringsnormer och kommunala särkrav.  
 De bör lättas upp för att underlätta byggandet och sänka kostnader. 
• Bostadspolitiken måste bli mer inkluderande. Den styrs i dag i alltför  
 för högre grad av insiders – de som redan har trygga bostäder. Insiders  
 har lyckats få till stånd regler och lagar som stänger ute och missgyn- 
 nar svagare grupper till förmån för de starkare. Bostadsbidrag och bo- 
 stadstillägg bör bli tillgängliga för fler. Det är kanske till och med dags  
 att börja bygga en svensk social bostadssektor. 

Generellt gäller att bostadspolitiken som helhet behöver prioriteras upp. 
I dag har staten mer eller mindre lämnat in, och den bostadspolitiska de-
batten liknar ett skyttegravskrig mellan intresseorganisationer. Här finns 
verkligen anledning att ta kristillfället i akt för att lyfta blicken!

Infrastrukturen spelar en central roll både för byggande och för den grö-
na omställningen. Fler och bättre bostäder kräver fungerande vatten och 
avlopp, transporter och digital kommunikation. Transportinfrastruktu-
ren står inför särskilda utmaningar eftersom transporterna numera är den 
största förbrukaren av fossila bränslen, samtidigt som den svenska klimat-
politiken har mycket ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp – och för 
att den på många håll är överansträngd och i stort behov av upprustning. 

Trafikverket hävdar att det är möjligt att snabbt minska utsläppen via 
en rejäl höjning av drivmedelsskatterna och en kraftig ökning av använd-
ningen av biodrivmedel. I kapitel 7 menar dock Lars Hultkrantz att en så 
omfattande avverkning av svensk skog riskerar att minska kolupptaget. 

• Han argumenterar för en ambitiös elektrifiering av vägtrafiken. Här  
 behövs utbyggnad av laddstationer samt utredning om och förberedel- 
 ser för elvägar för lastbilstrafik. Vätgas är en lovande teknik. Omfat- 
 tande testning i så kallade systemdemonstratorer bör snarast genom- 
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 föras. Eftersom två av världens ledande lastbilstillverkare är svenska,  
 kan Sverige på detta område gå före och få betydande inverkan på in- 
 ternationella standarder. 
• En omedelbar och omfattande utbyggnad av elnätet krävs för att klara  
 den kommande elektrifieringen av transporterna och för utbyggnaden  
 av den digitala infrastrukturen.
• Koldioxidskatten på drivmedel bör höjas. En ny körsträckeberoende  
 vägskatt bör utredas. 
• De nya stambanorna (höghastighetsnätet) bör tills vidare läggas på is.  
 Sådana investeringar är enormt dyra i förhållande till den samhälls- 
 ekonomiska avkastningen, särskilt när man tar hänsyn till alternativa  
 möjligheter att elektrifiera vägtrafiken och på sikt även ställa om inrikes- 
 flyget till fossilfri drift. 
• Däremot finns rader av mindre och medelstora objekt inom investe- 
 ringar och underhåll som är färdigprojekterade och som kan gå igång  
 med kort varsel. Avkastningen på att få den existerande tågtrafiken  
 att fungera bättre (framför allt runt storstäderna och i regionaltrafi- 
 ken) är långt högre. Att snabbt sätta igång mindre projekt med kortare  
 startsträcka bidrar också till omstarten av Sverige som helhet.    
• ”Smarta städer” förutsätter en omfattande utbyggnad av 5G-nätet.  
 Samtidigt förutsätter detta en infrastruktur för laddning. Nätverk och  
 system behöver samordnas, varför planering och projektering av in- 
 frastruktur inte får ske i stuprör. 
• Sverige är ett glest befolkat land. Närhet till flyg är av stor vikt för så  
 gott som hela landet. Dagens fragmentiserade struktur med regionala  
 ägare av flertalet flygplatser medför sårbarhet och risker för det lokala  
 näringslivet och dess lokalisering. Ett integrerat statligt flygplatsbolag  
 som innehåller både nav och regionala noder ger större möjlighet att  
 optimera totalekonomin för det nationella flygplatsnätet.

Huvudbördan vad gäller finansiering av infrastruktursatsningarna måste 
ligga på staten. Men avgiftsfinansiering bör nyttjas när det inte leder till att 
en anläggning underutnyttjas. OPS-modellen (offentlig-privat samverkan) 
innebär att en privat investerare åtar sig att finansiera, bygga, driva och 
underhålla ett projekt under en viss tid och därefter överlämnar det till en 
offentlig ägare. Här finns en rik flora av upphandlings- och kontraktsva-
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rianter som bör användas, eftersom traditionella upphandlingar vanligen 
medför stora kostnadsöverdrag. 

Entreprenörskap och 
ett mer effektivt skattesystem

För lyckad omstart av Sverige krävs innovationer och nytänkande. Pontus 
Braunerhjelm ger i kapitel 8 en mängd konkreta råd för hur klimatet för 
entreprenörskap ska kunna förbättras i Sverige. 

• De existerande stödformerna till företagande och innovation bör  
 effektiviseras. I dag finns en oöverskådlig flora av stöd, men utvärde- 
 ringar av effekterna görs sällan. Stöden bör koncentreras till färre och  
 mer specialiserade aktörer, med väl definierade mål att öka dynamik  
 och konkurrenskraft – och med systematisk utvärdering. 
• Åtgärder måste sättas in för att förenkla krångliga regler, förbättra  
 finansieringen, vässa skattesystemet med avseende på entreprenörer,  
 skärpa konkurrensen och ge incitament för bättre utbildning om  
 entreprenörskap.
• På skattesidan är incitamenten relativt svaga för entreprenörskap.  
 Skatterna bör tydligare stärka drivkrafterna för risktagande och kom- 
 petensförstärkning. Så bör till exempel personaloptioner göras mer  
 tillgängliga genom att kraven på arbetad tid och lönenivåer lättas upp.  
 Man kan också överväga ett tidsbegränsat investeraravdrag – betydligt  
 högre än i dag – för att stimulera affärsänglar och motverka brist på  
 riskkapital i tidiga skeden. 
• Braunerhjelm listar också bredare åtgärder, såsom att utöka nedsätt- 
 ningen av arbetsgivaravgifter från en till tre anställda eller att avveckla  
 den allmänna löneavgiften under nya företags fem första år. FoU-av 
 draget bör förlängas och utvidgas. Inför en ”carry-back”-princip i  
 bolagsskatten: låt tidigare vinster under en femårsperiod kunna kvit- 
 tas mot förluster under en femårsperiod.
• När det gäller finansiering har andra länder genomfört mer kraftfulla  
 åtgärder än Sverige. Här finns en rad möjligheter att förbättra situa- 
 tionen, och samtidigt rikta in åtgärderna mot speciellt utvalda grup- 
 per. Så kan man överväga att införa mikrolån med statlig avgiftsfri  



klas eklund

27

 garanti, riktade till grupper såsom personer med utländsk härkomst.  
 ALMI:s kapitalbas bör stärkas för att möjliggöra investeringar i företag  
 som är viktiga ur ett innovationsperspektiv. 
• Kompetensförstärkning är viktig även för entreprenörer. Ung Före- 
 tagsamhet bör ges möjlighet att expandera sin verksamhet. Entrepre- 
 nörskapsutbildningar kan skräddarsys för särskilda grupper och bran- 
 scher, såsom nyanlända och i vården. Universiteten bör stimuleras  
 till tätare kontakter med företagare och till att utveckla klustermiljöer  
 på campus. Privata företagsinkubatorer bör få möjlighet till offentlig  
 finansiering. De statliga satsningarna på FoU bör ökas, särskilt till  
 områden som sammanfaller med FN:s globala utvecklingsmål.

Slutligen: goda ramvillkor för företagande och innovationer handlar inte 
alls bara om entreprenörskap i snäv mening. En rörlig arbetsmarknad, 
bättre matchning och breddade kunskapsnätverk – i linje med vad som 
föreslås i kapitlen om arbetsmarknad och utbildning – är också positivt för 
innovationsverksamheten. Socialförsäkringssystemen bör vara tillgängli-
ga för gig-företag och egenanställda; det ökar tryggheten och gör det sam-
tidigt mindre riskfyllt att pröva vingarna som företagare.

Skatterna påverkar alla delar av omstartsstrategin. Uppskov med skatt 
har använts som stöd för företag under den akuta krisen. På längre sikt kan 
skattereformer understödja många av de åtgärder som den här boken rekom-
menderar. Det gäller arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, entreprenörskap, 
företagens internationella konkurrenskraft och den gröna omställningen. 

Sverige är en liten och öppen ekonomi, vars skattepolitik i viktiga avseen-
den påverkas av omvärlden. Vi är medlemmar i EU, vilket betyder att den 
svenska skattelagstiftningen måste stå i överensstämmelse med (och i vissa 
fall underordnas) EU-rätten. Vi är också utsatta för internationell skatte-
konkurrens – något som är särskilt tydligt vad gäller bolagsskatten. Det är 
rimligt att tro att coronakrisen kommer att skärpa denna konkurrens, när 
flera länder söker efter konkurrensfördelar i återstarten efter krisen.

 Det svenska skattesystemet sticker ut jämfört med likartade länder genom 
att ha höga skatter på arbetsinkomster (även efter värnskattens avskaffande) 
men låga på egendom; i synnerhet är den svenska fastighetsskatten låg, in-
ternationellt sett. I kapitel 9 föreslår Åsa Hansson ett skattesystem som är 
mindre snedvridande, enklare och som befordrar arbete och sparande mer. 
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• De höga marginalskatterna ovanför brytpunkten för statlig inkomst- 
 skatt sänks kraftigt, samtidigt som genomsnittsskatten under bryt- 
 punkten reduceras genom ett mer generöst och effektivt grundavdrag,  
 mer inriktat på att hjälpa dem som har svårt att ta sig in på arbets- 
 marknaden. Detta stärker drivkrafterna för utbildning och ökar sys- 
 selsättningen. Sänkt marginalskatt minskar också drivkrafterna att  
 inkomstomvandla, det vill säga omvandla inkomst av tjänst till  
 inkomst av kapital enligt de så kallade 3:12-reglerna.    
• Statsfinansiellt kan skattebortfallet kompenseras med fastighetsskatt  
 och framför allt via höjning av de lägre momsskattesatserna. Mervärdes- 
 skatten är krånglig och späckad av undantag, ofta på diffusa grunder.  
 Sverige utnyttjar i dag bara hälften av momsbasen. En enhetlig skatte- 
 sats på 25 procent ger betydande skatteintäkter som kan användas för  
 att sänka de skadligt höga marginalskatterna på förvärvsinkomster.  
 Sverige bör i EU arbeta för att bredda momsbasen där detta försvåras  
 av EU:s momsdirektiv.
• Kapitalbeskattningen bör förenklas och bli mer enhetlig. Detta är vik- 
 tigt både av effektivitetsskäl och fördelningsskäl. Hansson föreslår en  
 kapitalinkomstskattesats på 25 procent och en ny fastighetsskatt. 
• Viktigt är att bolagsskatten är konkurrenskraftig. Vi bör vara beredda  
 på skärpt skattekonkurrens och därmed på att sänka den nominella  
 bolagsskattesatsen. Ränteavdragen bör minskas för att inte uppmuntra  
 till skuldsättning och för att kapitalinkomstskatten ska bli neutral,  
 med samma skattesats för inkomster och ränteutgifter.
• Många länder i vår omvärld har så kallade patentboxar med låg  
 beskattning av FoU-utgifter. Sådana konstruktioner är dock dyra,  
 samhällsekonomiskt. Avdrag för sociala avgifter för personal som  
 arbetar inom FoU är att föredra. 
• Skattesystemet bör inte missgynna entreprenörskap eller innovation.  
 Det finns anledning att utöka användningen av personaloptioner.

För närvarande diskuteras en större omläggning av den internationella 
bolagsbeskattningen i riktning mot någon form av digitalskatt. På denna 
punkt kan Sverige knappast avvika från vad som blir internationell praxis, 
men vi bör avvakta med större reformer av den nationella bolagsskatten 
tills vi vet vad som gäller.  
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Sverige i världen

Sverige är en liten nation. Men vårt land är medlem i EU och kan driva 
på för viktiga reformer genom kraftfullt agerande i allians med likasin-
nade. Om våra strävanden ska ge resultat att tala om måste vi dock sluta 
att bara ”vara medlem” – vi bör mer aktivt driva på. Sverige har i många 
frågor valt att stå utanför samarbetet (euron, bankunionen, en mer ambi-
tiös EU-budget med mera). Vi står långt utanför EU:s kärna. När Storbri-
tannien lämnar glider vi ännu längre bort – om vi inte i stället bestämmer 
oss för en mer aktiv roll. 

Cecilia Malmström argumenterar i sitt kapitel för att Sverige bör lämna 
den hårda positionen i gruppen ”de fyra sparsamma” och delta aktivt i 
arbetet med återhämtningsfonden – det handlar både om solidaritet med 
hårt drabbade länder och om egenintresse. Sverige är beroende av att vik-
tiga länder i EU kommer igång igen och att inte stora länder i Sydeuropa 
fastnar i svåra skuld- och bankkriser.

• Det är nödvändigt att Sverige stärker banden till de frihandelsvänliga  
 krafterna i EU. Vi bör driva på kommissionen att se över, reformera  
 och vidareutveckla den inre marknaden inte minst för tjänster. Vi  
 behöver fler enhetliga standarder och regelverket för offentlig upp- 
 handling bör moderniseras. 
• Sverige bör också arbeta för att EU tar fram en modern strategi för  
 arbetskraftsinvandring.
• Sverige måste engagera sig i utformningen av den nya europeiska in- 
 dustristrategin så att den blir framåtriktad och innovationspräglad.  
 Vi ska motverka de tendenser till nationell protektionism som syns  
 i flera europeiska länder. Industripolitiken ska inriktas på grön om- 
 ställning, digitalisering, utbildning och cirkulär ekonomi. 
• Sverige ska vara en tydlig röst för öppen och regelbaserad global han- 
 del. Det betyder att EU ska fortsätta ratificera och förhandla frihandels- 
 avtal med andra regioner. Sverige bör samtidigt införa inhemska  
 regler för investeringsgranskning (så kallad screening) och verka för att  
 EU:s regelverk uppdateras. Sverige bör verka för ett delavtal för Stor- 
 britannien vid årsskiftet och att Brexit-förhandlingarna förlängs för  
 att minska risken för ett avtalslöst utträde.
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• Svenska företag behöver öppna kanaler till både USA och Kina. Sverige  
 bör stötta EU:s arbete med att ta fram en bred reformagenda för WTO.  
 Multilaterala avtal och organisationer är ett värn för små nationer som  
 Sverige. Vi bör aktivt arbeta inom OECD för breda lösningar på frågan  
 om digitalskatter och en gränsskatt på koldioxidutsläpp. 

Malmströms rekommendation är att Sverige tydligare engagerar sig för 
europeiskt samarbete för frihandel och mot protektionism. Vårt land ska 
satsa på att bli en mer aktiv och inflytelserik medlem i unionen, och att 
inom ramen för OECD finna fungerande lösningar på globala skattefrå-
gor. Sverige bör inte huka eller ducka från en mer aktiv internationell roll.

En strategi för omstart 
och långsiktig styrka

Sammantaget har Omstartskommissionen identifierat och rekommen-
derat en rad åtgärder för omstart, samt för att länka in dem i en långsik-
tig strategi för ett starkare Sverige. Nu finns ett fönster för reformer. Här 
finns en chans att tvinna samman många olika områden till en strategisk 
helhet som gör det möjligt att komma ur krisen starkare än vi var när vi 
drabbades av den.

En slutsats av analysen i den här rapporten är att stödinsatserna relativt 
snart bör vridas om från överlevnad till incitament att starta företag, växa, 
utveckla kompetensen och öka innovationerna. 

• Under en övergångstid även efter den akuta krisen behövs efterfråge- 
 stimulerande åtgärder. Samtidigt bör långsiktiga finanspolitiska insat- 
 ser riktade mot infrastruktur, hållbarhet och digitalisering inledas. 
• Flera av dessa stora investeringar tar lång tid att genomföra, och det  
 dröjer ännu längre innan de ger full effekt. Men det finns mängder  
 av mindre projekt som snabbt kan och bör sättas igång för att stötta en  
 omstart. Det tar tid att lägga om utbildningssystemet, men på kort sikt  
 är det fullt möjligt att utnyttja läget till att satsa rejält på språkunder- 
 visning till nyanlända, yrkesutbildning och ökad kompetens i digitali- 
 sering och företagande.
• På längre sikt vill kommissionen se åtgärder som ger ett bättre skatte- 
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 system, en fungerande bostadsmarknad, en mer effektiv arbetsmark- 
 nad, en omstöpning av utbildningssystemet, snabbare digitalisering  
 och ett bättre klimat för entreprenörer. 
• Olika områden griper tydligt in i varandra. Digitaliseringen är till  
 exempel central för framtida välstånd, inte minst bättre sjukvård och  
 bättre skola. Digitalisering, infrastruktur, byggande och grön omställ- 
 ning är också sammantvinnade. Skatterna har en viktig roll på alla  
 politikområden. Reformer av arbetsmarknad och utbildning hänger  
 intimt samman. Ett företagarklimat som stimulerar innovation är en  
 förutsättning för att helheten ska ge nödvändig dynamik.
• Allt måste passas in i en finanspolitiskt hållbar ram. Och över hela den  
 nationella strategin svävar våra internationella åtaganden och vikten  
 av att ta ett större ansvar för att värna frihandel och EU:s inre marknad.

Våra förslag vill bidra till ett Sverige som är ekonomiskt starkt. Därför fö-
reslår vi omfattande reformer av skattesystemet, starkare drivkrafter för en-
treprenörer och innovatörer, ett återupprättat ramverk för finanspolitiken, 
en färdplan för digitalisering och modern infrastruktur. Vi vill bidra till ett 
Sverige som är hållbart. Därför lägger vi fram en rad förslag för att skynda 
på den gröna omställningen och utveckla ny teknik som kan tackla miljö- 
och klimatutmaningar. Vi vill bidra till ett Sverige som är inkluderande. 
Därför lägger vi fram förslag som kan underlätta för personer långt från den 
ordinarie arbetsmarknaden att få fasta jobb, vi föreslår en stor omläggning 
av utbildningssystemet, vi vill att bostadspolitiken inte ska utgå från insi-
ders, och vi vill se en digitalisering som berör och gynnar hela folket.  

Omstartskommissionen hoppas att politiker, näringsliv och viktiga in-
tresseorganisationer ska kunna nå brett samförstånd om en plan för om-
start, på så många områden som möjligt. Vår kommission visar att det 
finns konkreta framåtsyftande förslag på i stort sett varje viktigt politik-
område. Nu är tid att agera. Sverige behöver en färdplan för hur vi ska 
kunna lägga krisen bakom oss och återupprätta en stark ekonomi. Nu 
finns en chans att etablera en gemensam vision för framtidens Sverige. Ett 
Sverige som kan bli starkare, mer hållbart och mer inkluderande.
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KAPITEL 1

Finanspolitik för ett 
starkare Sverige

Lars Calmfors är forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och  
professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. 

Han har bland annat varit ordförande i European Economic Advisory Group, 
Finanspolitiska rådet och Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Sammanfattning

Tidigare räknade många med att en snabb ekonomisk återstart skulle 
bli möjlig. En mer realistisk prognos är att den akuta krisfasen följs av 
en övergångsfas på 1–2 år med fortsatt starkt coronapåverkad ekonomi 
innan en mer definitiv omstart kan ske. De olika faserna ställer olika 
krav på politiken.

Smittspridningens omfattning, som i sin tur beror på smittbekämpnings-
strategins utformning, blir avgörande för den ekonomiska utvecklingen 
under övergångsfasen. Staten behöver fortfarande spela en försäkringsroll, 
samtidigt som politiken bör vridas mot mer av efterfrågestöd. Den bör 
också fokusera på att rusta inför framtiden och att stimulera aktivitet. 

Lämpliga åtgärder är:

• Ytterligare höjningar av statsbidragen till kommuner och regioner  
 samt av anslagen till testning och smittspårning.
• Investeringsstöd till näringslivet i form av investeringsavdrag eller  
 accelererade avskrivningar. Stöd för snabb anpassning av arbetsplatser  
 till krav på social distansering.
• Utökat FoU-avdrag för företag och större statliga forskningsanslag  
 till högskolesektorn för att kompensera för bortfallande bidrag från  
 privata stiftelser.
• Expanderade vuxenutbildningsprogram för personer som inte är i  
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 arbete: språkundervisning för utrikes födda och digital kompetensut- 
 veckling generellt. Bonusar för uppnådda resultat. Vidgade möjlighe- 
 ter till reguljära studier med a-kassa.
• Nedtrappning av subventionsnivån i permitteringsstödet och krav på  
 att företagen arrangerar utbildning av korttidspermitterade. Temporärt  
 nedsatta sociala avgifter för permitterad personal som återgår i arbete  
 och tillfälligt stöd till att hyra ut personal till andra företag i stället för  
 att permittera.
• Förstärkta anställningsstöd för arbetslösa och rekryteringsstöd för  
 företag som ökar sysselsättningen.

När pandemin är överstånden, blir huvuduppgifterna att stärka de offentli-
ga finanserna igen och att återställa hög sysselsättning. Viktiga hållpunkter 
för politiken blir då:

• En tydlig plan för hur skuldkvoten ska återställas till nivån före krisen  
 – skuldankarets 35 procent av BNP – bör formuleras. Saldomålet knyts  
 tydligare till den önskade skuldutvecklingen. 
• Finanspolitiska stimulanser kan behövas för att främja återhämtningen.  
 De bör inkludera satsningar på vård och omsorg samt högre relativlö- 
 ner där. Både investeringsstimulanser för näringslivet och offentliga  
 infrastrukturinvesteringar kan vara önskvärda.
• Tillväxt är bästa sättet att minska skuldkvoten. Lämpliga åtgärder  
 innefattar skattereform med mer likformig beskattning, avvecklad  
 hyresreglering, uppmjukningar av LAS i kombination med mer  
 resurser till kompetensutveckling, lägre minimilöner för nya typer av  
 lågkvalificerade jobb och en återgång till lägre a-kassenivåer.
• Kvantitativa sysselsättningspolitiska mål bör ställas upp. De bör avse  
 sysselsättningsgraden för personer 20–68 år och det totala antalet  
 arbetade timmar per person i hela befolkningen.
• Penningpolitiken bör eventuellt tillåta att inflationen tillfälligt stiger  
 över inflationsmålet. Låga räntor och måttlig inflation kan bidra till att  
 skuldkvoten sjunker samt underlätta för fler att komma i jobb.
• På sikt behöver skattekvoten öka till följd av utgiftstrycket i vård och  
 omsorg på grund av en åldrande befolkning och önskemål om högre  
 standard i välfärdstjänsterna.   
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Inledning 

Coronakrisen började som en hälsokris. Men den har i allra högsta grad 
också blivit en ekonomisk kris. 

Krisen har inneburit stora inkomstminskningar för många företag men 
också för åtskilliga hushåll. Störningarna kan bara till liten del motver-
kas av penningpolitiken. Huvudansvaret har därför fallit på finanspolitis-
ka stödåtgärder. Mitt bidrag diskuterar i första hand hur finanspolitiken 
framöver bör föras. 

Dispositionen är följande: Det förstas avsnittet redogör för de finanspo-
litiska insatserna och hur de kan påverka de offentliga finanserna. Däref-
ter diskuteras hur länge krisen kan bestå. Det tredje avsnittet behandlar 
finanspolitiken på kort sikt, medan det fjärde analyserar politiken när  
pandemin är överstånden. Det femte avsnittet avhandlar hur de ekono-
misk-politiska målen då bör formuleras. Det sista avsnittet fokuserar på de 
offentliga finansernas hållbarhet på mycket lång sikt.   

Den akuta krispolitiken 

Coronakrisen har inneburit en unikt snabb nedgång. I juni 2020 prognos-
tiserade både Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet ett BNP-fall 
på cirka 6 procent av BNP i år.1  De flesta bedömare tror att arbetslösheten 
kommer att stiga till över 10 procent efter årsskiftet. Samtidigt tycks en 
återhämtning ha inletts. Men såväl Finansdepartementets som Konjunk-
turinstitutets prognoser bygger på antagandet att det inte blir någon ny 
stor smittspridning vare sig i Sverige eller internationellt. Om detta blir 
fallet, kan BNP-minskningen bli större.

Finanspolitiska åtgärder
Under krisens inledande skede låg fokus i krisåtgärderna på likviditets-
stöd (lån samt anstånd med skattebetalningar) och kreditgarantier. Men 
tyngdpunkten försköts snabbt mot direkta finanspolitiska stöd i form av 

1 Se Finansdepartementet (2020) och Konjunkturinstitutet (2020a). En intressant jämförelse är att det genomsnittliga BNP-fallet 
i olika länder under året efter tidigare pandemiutbrott är 7 procent. Utbrotten inkluderar spanska sjukan 1918–20 i Europa och 
Nordamerika, SARS i Hongkong 2003 och ebola i Västafrika 2013–16 (Leslie med flera 2020).
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utgiftsökningar och skattesänkningar. 
De finanspolitiska åtgärderna skiljer sig från de vanliga under en låg-

konjunktur. Diskussionen fokuserar vanligen på åtgärdernas multiplika-
toreffekter, det vill säga på hur stora efterfrågestimulanser som de innebär. 
Sådana överväganden har spelat mindre roll nu, eftersom den ekonomiska 
aktiviteten främst hållits tillbaka av utbudsbegränsningar och av att kon-
taktnära privat konsumtion minskat.

Staten har hittills under krisen främst fungerat som försäkringsgivare: 
man har kompenserat både företag och hushåll för en stor del av deras 
inkomstförluster. I företagens fall har ett syfte varit att förhindra konkur-
ser och därmed bevara företagsspecifikt ”organisationskapital”. Omställ-
ningsstöd (stöd till fasta kostnader vid minskad omsättning), hyresstöd 
och nedsatta sociala avgifter har bidragit till det liksom permitteringsstö-
det (det stöd som verkar bli dyrast). Åtgärderna syftar också till att hålla 
kvar anställda i sysselsättning. Det ska förhindra att samhällsekonomiskt 
effektiva matchningar mellan arbetsgivare och anställda slås sönder samt 
att människor blir arbetslösa. Såväl upparbetat ”matchningskapital” som 
arbetskraftens humankapital ska på detta sätt skyddas.2

Utvidgningen av rätten till a-kassa samt högre grundbelopp och tak för 
a-kasseersättningen är försäkringsåtgärder för att hålla uppe arbetslösas 
inkomster samtidigt som åtgärderna är efterfrågestimulerande. Fler per-
soner i utbildning och i arbetsmarknadsprogram med åtföljande ekono-
miskt stöd syftar till att både skydda deltagarnas ekonomi och höja deras 
kompetens.  

Andra åtgärder som att karensdagen för sjukpenning avskaffats, kravet 
på sjukintyg slopats, smittbärarpenning införts och att staten tagit över 
arbetsgivarnas ansvar för sjuklön (under de första två veckorna av en sjuk-
period) motiveras av mål om att minska smittspridningen. Det gör också 
tillskott för att täcka kostnaderna för smittbekämpning samt coronavård 
i kommuner och regioner. Ökningarna av de generella statsbidragen till 
dem ska förhindra neddragningar av verksamheten (och skattehöjningar) 
som skulle förstärka den ekonomiska nedgången. 

2 Enligt Portes (2020) kan coronakrisen reducera BNP genom arbetslöshet, upplösning av matchningar, förlust av företagsspecifikt 
organisationskapital när företag går omkull, utbildning som inte sker i utbildningssystemet och realkapitalinvesteringar som  
inte görs. Hans uppskattning är att förlust av matchningskapital och arbetslöshet ger de största BNP-förlusterna på kort och 
medellång sikt, medan de största långsiktiga effekterna uppkommer på grund av scarring effects av arbetslöshet och uteblivna 
utbildningsinvesteringar.
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Effekterna på de offentliga finanserna
Aktiva beslut om finanspolitiska stödåtgärder som under 2020 kan antas 
uppgå till runt 270 miljarder kronor, nästan 5,5 procent av BNP, har fat-
tats. Finansdepartementet (2020) räknar med ett strukturellt finansiellt 
sparandeunderskott, alltså underskott rensat för ”konjunktureffekter”, på 
knappt 4 procent av BNP. Till detta kommer en automatisk försvagning av 
det finansiella sparandet till följd av lägre skatteintäkter så att det prognos-
tiserade faktiska underskottet enligt departementet blir nästan 8 procent 
av BNP.

Den konsoliderade offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) 
var vid slutet av 2019 35 procent av BNP.3 Ett finansiellt sparandeunder-
skott på 8 procent av BNP innebär i sig en ökning av skuldkvoten med 
lika mycket. BNP-fallet höjer därutöver skuldkvoten ytterligare därför att 
nämnaren i kvoten mellan skuld och BNP minskar.4

Finansdepartementet tror att skuldkvoten vid utgången av 2020 blir 
nära 46 procent av BNP. Konjunkturinstitutets prognos är lägre. Min egen 
bedömning ligger högre än Finansdepartementets. Det beror främst på att 
jag väntar mig ytterligare stödåtgärder under resten av året. Eventuellt kan 
skuldkvoten under 2020 öka ända upp mot 50 procent.

Hur utdragen blir coronakrisen?

En vanlig föreställning har varit att ekonomin efter några månaders kris 
snabbt ska kunna återstartas. Men det är sannolikt mindre adekvat att se 
utvecklingen som bestående av två faser: en krisfas och en omstartsfas. Det 
är förmodligen bättre att tänka i termer av tre faser: en akut krisfas (som 
vi befunnit oss i men nu förhoppningsvis håller på att lämna), en över-
gångsfas då ekonomin förblir starkt påverkad av smittspridning och en 
mer definitiv omstartsfas när pandemin är överstånden. Det kommer inte 
att finnas några exakta tidsgränser mellan faserna utan det lär snarare bli 
gradvisa förändringar. Men distinktionerna underlättar en diskussion om 
olika krav på den ekonomiska politiken vid skilda tidpunkter. Det finns 

3 Måttet anger den samlade skulden för stat, ålderspensionssystem, kommuner och regioner efter avräkning av interna fordringar 
och skulder mot varandra.
4 Givet att den offentliga sektorn inte lånar (eller amorterar) för att förändra sina finansiella tillgångar (utlåning, obligationer och 
aktier) ges skuldkvotens förändring av ekvationen dt - dt-1 = bt + gt × dt-1/(1 + gt), där d är skuldkvoten (skulden som andel av 
BNP), b är det finansiella sparandeunderskottet som andel av BNP, g är BNP:s (nominella) tillväxttakt och t anger året.
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förstås också en risk att vi mer eller mindre permanent får leva med virus-
spridning, men detta alternativ kommenteras bara undantagsvis nedan.

Enligt många förutsägelser kan det ta minst ett år att utveckla ett corona-
vaccin och ännu längre tid att genomföra massvaccinering. Spanska sju-
kan för hundra år sedan härjade i två år: från våren 1918 till våren 2020. 
Pandemin kom i tre olika vågor, varav den andra – under hösten 1918 – var 
den värsta. Skillnaderna mellan då och nu är stora, men den beskrivna 
övergångsfasen kan mycket väl vara upp till ett par år. 

Inledningsvis förutspådde många bedömare ett V-format ekonomiskt 
förlopp, alltså en snabb nedgång följd av en lika snabb uppgång. Med en 
förhoppningsvis långsammare smittspridning framöver än under första 
halvåret i år är det rimligt att vänta sig en rekyl. Det är också det vanliga 
mönstret vid BNP-fall: enligt en studie av ett stort antal länder har 90 pro-
cent av alla år med BNP-minskning följts av år med BNP-ökning.5 Frågan 
är emellertid hur stark en återhämtning blir. Det bestäms till stor del av 
coronapandemins fortsatta utveckling. En avgörande förutsättning för en 
snabb ekonomisk återhämtning är en väl fungerande smittbekämpning. 
Detta ligger emellertid utanför ramen för analysen här.  

Efterfrågan på investerings- och konsumentkapitalvaror kan få ett auto-
matiskt lyft när uppskjutna köp görs, men samtidigt kan bestående osäker-
het verka dämpande. Rädsla för smittspridning kan också fortsättningsvis 
hålla tillbaka efterfrågan på kontaktnära tjänster. Både Finansdeparte-
mentet (2020) och Konjunkturinstitutet (2020) räknar med en BNP-upp-
gång 2021 som är mindre än BNP-fallet i år. Båda institutionerna förutspår 
att det finansiella sparandeunderskottet minskar nästa år därför att de i år 
insatta stödåtgärderna i huvudsak avvecklas. Förändringen av skuldkvo-
ten antas bli liten. Dessa bedömningar är förmodligen för optimistiska. 
Det är troligare att stödåtgärder behövs också under 2021. Dessutom kan 
skuldkvoten komma att öka därför att staten gör kreditförluster på en del 
av de anstånd med skatteinbetalningar som beviljats och på utställda kre-
ditgarantier.6 

Jag gissar att skuldkvoten i slutet av 2021 kommer att ligga någonstans i 

5 An och Loungani (2020). De fann emellertid också att prognosmakarna förutspådde ett andra år med BNP-minskning i endast 10 
procent av de fall där detta inträffade.
6 Anstånden beräknas maximalt uppgå till cirka 330 miljarder kronor, det vill säga drygt 6,5 procent av BNP. Maxbeloppet för 
lånegarantierna är 230 miljarder kronor, lite mer än 4,5 procent av BNP.
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intervallet 50–60 procent. Vid en oförmånlig utveckling kan skuldkvoten 
nå upp mot 60 procent.

Finanspolitiken under en övergångsfas

Även under en övergångsfas kommer efterfrågan och produktion att 
hållas tillbaka av fysiska begränsningar. Staten måste därför fortsätta 
att utöva en försäkringsfunktion med direkta inkomststöd fast i min-
dre omfattning än under den akuta krisfasen. Nedtrappade varianter 
av näringslivsstöden under våren i år – korttidspermitteringar, sänkta 
sociala avgifter, hyresstöd och omställningsstöd – bör sannolikt använ-
das också under hösten. Utformningen måste bero på hur smittläget 
utvecklas. Men inriktningen bör vara att vrida finanspolitiken mot att 
stödja efterfrågan.   

Flera överväganden bör styra de finanspolitiska åtgärderna:

• De bör bidra till den fortsatta coronabekämpningen och till väl fun- 
 gerande vård och omsorg.
• De bör hjälpa till att rusta ekonomin inför framtiden.
• De bör bidra till att människor ägnar sig åt meningsfulla aktiviteter  
 även under en period då många som så småningom ska återgå till ti- 
 digare typ av arbete kanske ännu inte kan göra det.  

Resurser till kommuner och regioner
Kommuner och regioner behöver fortsatta resurstillskott för att upprätt-
hålla kvaliteten i vård och omsorg. Såväl den vårdskuld som byggts upp 
(därför att många normala behandlingar inte kunnat utföras) som den be-
lastningsskuld på personalen som uppstått (därför att den inte räckt till) 
under den akuta krisfasen behöver kompenseras genom fler anställda. Det 
kräver ytterligare höjningar av statsbidragen.

Fortsatta resurser till coronabekämpningen medverkar, förutom till att 
hålla nere smittspridningen, till högre ekonomisk aktivitet. Många – in-
klusive till sist även regeringen – har framhållit masstestning kombinerad 
med omfattande smitt- och kontaktspårning som en metod att få igång 
ekonomin igen. Ett omfattande test- och spårningsprogram kan ha en 
årskostnad på 10–20 miljarder kronor men är troligen mycket effektiv fi-
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nanspolitik. Summan framstår som försumbar i relation till de cirka 250 
miljarder kronor som övriga stöd väntas uppgå till i år.   

Investeringsstöd
Ett vanligt resonemang är att lågkonjunkturer med lediga resurser bör an-
vändas för investeringar. Många har argumenterat för att coronakrisen är 
ett utmärkt tillfälle för stora offentliga infrastrukturinvesteringar, särskilt 
”gröna” sådana. Det finns forskningsstöd för att offentliga investeringar i 
en lågkonjunktur är ett kostnadseffektivt sätt att stimulera efterfrågan.7 
Men tyvärr är stora infrastrukturprojekt tröga att starta. Det är lättare att 
snabbt expandera reparationer och underhåll.

Osäkerhet påverkar investeringarna negativt. Den uteblivna kapitalbild-
ningen under den globala finanskrisen och efterföljande recession bidrog 
sannolikt till den nedgång i produktivitetstillväxten som har skett världen 
över under det senaste decenniet. Det finns därför starka skäl för att under 
övergångsfasen stimulera näringslivets investeringar genom ett extra in-
vesteringsavdrag eller accelererade avskrivningar. Men i ett läge med stor 
osäkerhet bör man inte vänta sig stora effekter. Ett utvidgat ROT-avdrag 
skulle dock kunna ha viss effekt.

Statligt stöd till investeringar för att anpassa arbetsplatser till krav på 
social distansering (genom både anpassning av fysisk arbetsmiljö och ut-
veckling av digital struktur) kan bidra till effektivare smittbekämpning. 
Förekomsten av externaliteter, som innebär att de samhälleliga vinster-
na av att begränsa coronaspridningen är större än de privata, motiverar 
ett sådant stöd från samhällsekonomisk effektivitetssynpunkt.8 För att få 
maximal effekt bör det inrättas så fort som möjligt. Åtgärder av detta slag 
blir förstås ännu viktigare om virusspridning skulle visa sig vara ett mer 
permanent fenomen än jag utgår från i min analys.

Stöd till forskning och utveckling
Risken är stor att pressade företag drar ner på sina utgifter för forskning 
och utveckling (FoU) under krisen med negativa långsiktsverkningar som 
följd. Det bör motverkas. Omedelbart före coronakrisen utökades det tidi-

7 Finanspolitiska rådet (2020).
8 Se OECD (2020).
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gare FoU-avdraget, som innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna 
för personer som arbetar med forskning och utveckling. Avdraget moti-
veras av de positiva effekter på resten av ekonomin som innovationer i ett 
enskilt företag kan ge upphov till. I det uppkomna läget är det motiverat 
att, i varje fall temporärt, förstärka avdraget ytterligare.9

Ett annat problem gäller forskningen i högskolesektorn. Den finansieras  
till någon dryg tiondel av anslag från olika privata forskningsstiftelser vil- 
kas intäkter till stor del kommer från aktieutdelningar. De utdelningsstopp 
som är en förutsättning för att företag ska få del av permitterings- och om- 
ställningsstöden innebär emellertid intäktsminskningar för stiftelserna 
som därför måste dra ner sina bidrag till forskningen. Det kan innebära 
ett bortfall av forskningsmedel till högskolesektorn under 2021 på lite under 
1 miljard kronor, vilket förmodligen särskilt drabbar forskare i början av 
karriären.10 Detta borde kompenseras av tillfälligt höjda statliga anslag, 
förslagsvis via Vetenskapsrådet.   

Utbildningssatsningar
Med låg ekonomisk aktivitet är alternativkostnaden för utbildning liten. 
Det är bra att regeringen inrättar fler utbildningsplatser på olika nivåer. 
Med det finns också starka argument för ett stort vuxenutbildningslyft. 
Det skulle kunna ha flera inslag.

Det råder stor enighet om att bättre kunskaper i svenska är centra-
la för utrikes föddas arbetsmarknadsintegration. En övergångsfas där 
många med utländsk bakgrund inte arbetar bör utnyttjas till insatser 
för att förbättra språkkunskaperna genom både digitala och traditio-
nella utbildningsprogram. Incitamenten för utrikes födda att skaffa 
sig bättre kunskaper i svenska språket kan stärkas genom bonusar för 
både deltagande och uppnådda resultat. Såväl lågutbildade i allmän-
het som många högre utbildade borde vidare kunna utnyttja tiden i 
inaktivitet till att utveckla sin digitala kompetens om särskilda sådana 
program erbjuds.

Fler i utbildning under en övergångsperiod med låg ekonomisk aktivi-
tet kräver en expansion av lämpliga program inklusive yrkesorienterad 

9 Avdraget uppgår i dag till 20 procentenheter av arbetsgivaravgifterna med ett tak på 450 000 kronor per månad. Se också Pontus 
Braunerhjelms bidrag i denna volym.
10 Uppgifterna kommer från Hansson (2020). Se också Hansson och Ellegren (2020).
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arbetsmarknadsutbildning. Möjligheterna att bedriva också studier i det 
reguljära utbildningssystemet med a-kasseersättning skulle temporärt 
kunna vidgas.  

Permitteringsstöd får inte låsa fast 
människor i inaktivitet 

Stödet till korttidspermitteringar är välmotiverat från den dubbla utgångs-
punkten att ge inkomststöd till dem som annars skulle sägas upp och hålla 
dem kvar i nuvarande anställningar så att samhällsekonomiskt effektiva 
matchningar mellan företag och arbetskraft bevaras. Men samtidigt finns 
målkonflikter. 

En sådan målkonflikt är de negativa incitamentseffekterna.11 Drivkraf-
terna för företag som går dåligt att utveckla sin verksamhet försvagas. 
Om icke livskraftiga företag hålls vid liv, motverkas önskvärd struktur-
omvandling. De negativa effekterna blir mer betydelsefulla ju längre tid 
subventionerna utgår. 

En central fråga är hur pandemin påverkar efterfrågans struktur. Många 
har pekat på troliga långsiktiga efterfrågeförändringar av coronakrisen: 
till exempel en kraftigare förskjutning från fysisk handel till e-handel och 
från fysiska till digitala möten än som annars skulle ha ägt rum. Ju större 
sådana förändringar som sker, desto högre blir de samhällsekonomiska 
kostnaderna av att subventionera jobb i företag som missgynnas av utveck-
lingen. Sådana överväganden blir ännu viktigare om farlig virusspridning 
blir ett permanent fenomen.

Även om arbetskraft på sikt ska återgå till samma sysselsättning som ti-
digare, uppstår en stor samhällsekonomisk kostnad om den under en för-
hållandevis lång övergångsperiod inte ägnar sig åt meningsfulla aktiviteter 
i form av arbete där efterfrågan finns (e-handel; vård och omsorg; logistik 
runt testning, smitt- och kontaktspårning; digitala konferenser; undervis-
ning på olika nivåer och så vidare) eller investering i humankapital. 

Det var klokt att i den akuta krisfasen införa ett generöst permitterings-
stöd. Det fanns inte tid att då finkalibrera utformningen. Men ju längre en 
övergångsperiod varar, desto allvarligare blir incitamentsproblemen. Där-
för bör förändringar göras. 

11 Dessa har ingående analyserats av en norsk expertgrupp (Finansdepartementets ekspertgruppe 2020).
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• Subventionsnivån bör gradvis sänkas. Ett första steg skedde när den  
 högsta stödnivån (permittering till 80 procent) löpte ut sista juli och  
 stödet begränsades till högst 60 procent av tiden. Men om inte smitt- 
 spridningen ökar dramatiskt igen, bör ytterligare sänkningar ske i var- 
 je fall från och med årsskiftet 2020/21, eventuellt tidigare.
• Företagens sociala avgifter skulle kunna sättas ner under viss tid för de  
 korttidspermitterade som återgår i arbete. Det skulle öka lönsamheten  
 av att ta anställda tillbaka i arbete jämfört med att behålla dem som  
 korttidspermitterade.12
• Ett alternativ till korttidspermittering är att företag i stället hyr ut  
 arbetskraft till andra företag. Men eftersom arbetskraften förmodligen  
 är mindre produktiv i andra aktiviteter, kan det vara mindre lönsamt  
 än fortsatt permittering med stöd. En möjlighet kunde vara en tidsbe- 
 gränsad uthyrningssubvention för att uppmuntra företag att tillfälligt  
 låta anställda jobbväxla.
• De kollektivavtal om korttidsarbete som slutits innehåller inte i någon  
 högre grad utbildningsinslag. Det beror på att avtalen kom till i stor  
 hast. Men över tid bör högre krav ställas på att företagen antingen  
 arrangerar olika typer av utbildning för sina korttidspermitterade eller  
 att dessa själva hittar utbildningar att delta i.

Permitteringsstödet snedvrider konkurrensen till förmån för existerande 
företag där arbetsvolymen minskat men till nackdel för expanderande fö-
retag. Stödet skyddar också arbetstillfällen för tidigare tillsvidareanställda 
(insiders) men hjälper inte dem som behöver finna nya jobb (outsiders). 
Hit hör visstidsanställda som förlorat sina arbeten och nyinträdande på 
arbetsmarknaden (främst ungdomar och flyktinginvandrare). Stödens 
inriktning bör över tid förändras så att de i högre grad kommer expan-
derande företag och outsiders till del. Förstärkta anställningsstöd vid ny-
anställningar, som också kan utvidgas till grupper som står närmare ar-
betsmarknaden än dagens stödberättigade, och rekryteringsstöd till företag 
som ökar antalet anställda är tänkbara åtgärder.

Stödet till företag med stora omsättningstapp (omställningsstödet) har 
liknande nackdelar som stödet till korttidsarbete. Men eftersom detta ut-

12 Se Oskar Nordström Skans bidrag i volymen för ett liknande förslag.
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går retroaktivt (för mars och april) är riskerna mindre än för löpande stöd. 
Det förutsätter dock att stödet inte förlängs på ett sådant sätt att det skapas 
förväntningar om kompensation för minskad omsättning också i fram-
tiden. Ett alternativ är att företag som gör förluster får dra av dem mot 
tidigare års vinster och därmed får skatteåterbäring. En sådan utformning 
minskar risken för att stöd utgår till icke livskraftiga företag (som redan 
tidigare gått med förlust). 

Finanspolitiken när coronakrisen är över

Jag gissade ovan att den offentliga sektorns skuld under 2021/22 hamnar i 
intervallet 50–60 procent av BNP. Den skulle då inte överstiga EU:s skuld-
gräns på 60 procent av BNP där till exempel Finland och Tyskland befann 
sig före coronakrisen. Den skulle vara långt under Frankrikes och Spa-
niens dåvarande skuldkvoter på runt 100 procent av BNP. En skuldkvot på 
strax under 60 procent av BNP skulle också understiga den högsta nivån 
under den svenska 1990-talskrisen: kvoten uppgick 1995 till cirka 70 pro-
cent. Eftersom också andra länder drabbats hårt av coronakrisen och gjort 
stora finanspolitiska insatser skulle Sveriges statsskuld fortfarande vara 
låg vid en internationell jämförelse.

En skuldkvot runt 60 procent av BNP går att leva med. Det går inte att 
ange exakta nivåer för när statsskuldräntorna börjar stiga och det blir 
svårt att låna på den internationella kapitalmarknaden. Sådana problem 
har uppstått vid olika skuldnivåer i olika länder. EU-kommissionen be-
tecknar skuldkvoter över 90 procent som high risk och kvoter mellan 60 
och 90 procent som medium risk.13 Enligt Reinhart och Rogoff (2009) kan 
skuldkvoter i intervallet 80–100 procent utlösa statsskuldkriser. I sina ana- 
lyser av Greklands statsskuldsproblem uppskattade IMF att varje procent-
enhets ökning av skuldkvoten över 60 procent höjer räntan på tioåriga 
statsobligationer med 3–4 räntepunkter.14 

Coronakrisen visar emellertid på det stora värdet av låg offentlig skuld-
sättning. Sverige har utsatts för allvarliga ekonomiska kriser ungefär vart 
tionde år: de två oljekriserna vid mitten respektive slutet av 1970-talet, 

13 European Commission (2019).
14 IMF (2017).
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finanskrisen i början av 1990-talet, IT-kraschen efter millenniumskiftet, 
den globala finanskrisen 2008/09 och nu coronakrisen. Det är ett starkt 
argument för att åter minska den offentliga sektorns skuldkvot när kri-
sen är överstånden för att därigenom återskapa handlingsutrymme inför 
framtida kriser. 

Det finanspolitiska ramverket
Det finanspolitiska ramverket innehåller bestämmelser av två slag som 
syftar till att styra utvecklingen av skuld och finansiell nettoförmögenhet 
(finansiella tillgångar minus skulder) i offentlig sektor: rörande överskotts-
målet och skuldankaret. 

Enligt överskottsmålet ska den offentliga sektorns finansiella sparande 
vara en tredjedels procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. 
En avvikelse anses föreligga om det strukturella finansiella sparandet, allt-
så sparandet korrigerat för konjunktur- och engångseffekter, under inne-
varande eller nästkommande år tydligt avviker från målet. ”Tydligt” har 
av Finanspolitiska rådet tolkats som en avvikelse på mer än 0,5 procent av 
BNP.15

Överskottsmålet är ett intermediärt mål för att uppnå mer överordnade 
mål för finansiell nettoförmögenhet och skuld, eftersom det är de senare 
som de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet beror på. Men efter-
som regeringen har mer direkt kontroll över det finansiella sparandet än 
över skuldkvoten har det ansetts mer lämpligt att använda den förra va-
riabeln som operationell målvariabel. Men det finns även ett riktvärde för 
den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld på 35 procent av BNP, 
det så kallade skuldankaret. 

Det finanspolitiska ramverket innehåller bestämmelser om hur avvikel-
ser från överskottsmålet och skuldankaret ska hanteras. Eftersom över-
skottsmålet avser det genomsnittliga finansiella sparandet över en kon-
junkturcykel tillåts avvikelser under enskilda år. Sådana ses rentav som 
önskvärda om de bidrar till att stabilisera konjunkturen. Men vid en tydlig 
avvikelse måste regeringen redovisa en plan för hur en återgång till målet 
ska ske. Hastigheten i anpassningen ska bero på konjunkturläget. I en nor-
malkonjunktur – ett bedömt BNP-gap på mellan -1,5 och +1,5 procent av 

15 Se till exempel Finanspolitiska rådet (2020).
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BNP – ska det finansiella sparandet årligen förbättras i den takt som van-
ligen sker om det inte fattas några aktiva beslut, det vill säga med 0,4–0,5 
procent av BNP.16 I ett läge med lågt resursutnyttjande bör budgetförstärk-
ningen ske långsammare.

Om Maastrichtskulden avviker med mer än fem procentenheter från 
skuldankaret på 35 procent av BNP ska regeringen i en skrivelse till riks-
dagen förklara varför detta skett och hur den avser att hantera situationen.

Regeringen har inte presenterat någon plan för hur den nu uppkomman-
de avvikelsen från överskottsmålet och skuldökningen ska påverka poli-
tiken. Det är rimligt i nuvarande oklara läge. Däremot bör en tydlig plan 
formuleras när ekonomin börjar normaliseras (se nedan). 

Det kommer att behöva göras en avvägning mellan offentligfinansiella 
mål om att minska skuldkvoten igen och stabiliseringspolitiska mål om att 
understödja en återhämtning. En vanlig bedömning är att efterfrågan kan 
förbli svag även efter pandemin.17 Ett skäl är att många företags balansräk-
ningar kommer att gröpas ur under krisen.  Ett annat skäl är att företagen 
kan bli generellt mer försiktiga. Dessa faktorer kan hålla tillbaka investe-
ringarna. Många hushåll kan öka sitt försiktighetssparande med negativa 
effekter på den privata konsumtionen. Liknande omständigheter i andra 
länder kan ge låg exporttillväxt. 

I den skisserade situationen bör inte en finanspolitisk åtstramning få 
bromsa återhämtningen. Så skedde i många euroländer efter eurokrisen 
när budgetkonsolideringar pressade ner efterfrågan. En annan fara är per-
sistenseffekter på arbetsmarknaden: många arbetslösa kan fastna i utan-
förskap om återhämtningen går långsamt. Det riskerar att minska också 
potentiell sysselsättning och produktion. Det har ibland dragits paralleller 
mellan coronakrisen och krig: men till skillnad från i de senare har inte 
coronapandemin lett till någon förstöring av realkapital som sedan måste 
ersättas och då drar igång en investeringsboom.

 Om stimulansåtgärder ska sättas in också i en mer definitiv omstarts-
fas, är resurstillskott i vård och omsorg samt relativlöneökningar där för 
att trygga personalförsörjningens uppenbara kandidater mot bakgrund av 

16 Det finansiella sparandet förbättras normalt om det inte fattas aktiva ”reformbeslut” därför att den offentliga sektorns skattein-
täkter vid oförändrade skattesatser automatiskt ökar ungefär i takt med nominell BNP, medan utgifterna växer långsammare efter-
som de är fastställda i nominella belopp, är indexerade till prisnivån (som ökar långsammare än nominell BNP) eller är indexerade 
till lönenivån med visst avdrag för förväntad produktivitetsökning.   
17 Se till exempel Blanchard (2020) och OECD (2020).
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den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Liksom un-
der övergångsfasen, kan investeringsstöd till näringslivet vara motiverade. 
På ett par års sikt är det också möjligt att starta offentliga infrastruktur-
projekt. Vad gäller dessa delar jag Lars Hultkrantz bedömning i hans bi-
drag till rapporten att höghastighetsbanorna inte är samhällsekonomiskt 
motiverade utan att inriktningen bör vara på mindre järnvägsprojekt 
(främst runt storstäderna) och på elektrifiering av vägtrafiken. 

Skuldkvotens förändring
Skuldkvotens förändring brukar analyseras med hjälp av följande  
samband:18

 Förändring av skuldkvoten ≈ Primärt finansiellt sparandeunderskott  
 som andel av BNP + (Nominell statsskuldränta – Nominell BNP:s  
 tillväxttakt) × Föregående års skuldkvot

Det primära finansiella sparandeunderskottet är underskottet exklusive 
nettokapitalinkomster (kapitalinkomster minus ränteutgifter). 

Under senare år har den nominella statsskuldräntan varit lägre än no-
minella BNP:s tillväxttakt. Det betyder att ränte-tillväxt-differensen bidra-
git till att minska skuldkvoten. Anta att detta förhållande består. Utgå till 
exempel från en statsskuldränta på 0 (ungefär vad som gällde för tioåriga 
statsobligationer i juli 2020). Anta vidare att nominell BNP växer med 4 
procent per år (2 procents real tillväxt och 2 procents prisökning). Rän-
te-tillväxt-differensen är då -4 procentenheter. Om vi når en skuldkvot 
på 60 procent, ger det ett bidrag till att minska kvoten på 0,04 × 60 = 2,4 
procentenheter under nästkommande år. Detta årliga bidrag sjunker över 
tid om skuldkvoten minskar men förblir ändå betydande: vid 50 procent 
är det 0,04 × 50 = 2 procentenheter och vid 40 procent 0,04 × 40 = 1,6 
procentenheter. Enligt ekvationen ovan minskar således skuldkvoten utan 
att finanspolitiken behöver generera något primärt överskott, det vill säga 
överskott exklusive räntor. Skuldkvoten skulle då, så att säga av sig självt, 

18 Sambandet förutsätter att lån inte tas upp för att finansiera en ökning av de finansiella tillgångarna (till exempel i form av utlå-
ning eller aktier) och att lånebehovet inte heller reduceras genom att de finansiella tillgångarna dras ner. Sambandet fås från den i 
fotnot 5 redovisade ekvationen genom att utnyttja att det finansiella sparandeunderskottet kan skrivas som bt = pt + it × dt-1, där p 
är det primära finansiella sparandeunderskottet och i statsskuldräntan, samt att gt ≈ 0. Det ger  dt - dt-1 ≈ pt + (it - gt) × dt-1.
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återgå till skuldankarets 35 procent lite före 2035. Anpassningen går fortare 
om skuldkvoten under krisen inte når så högt som till 60 procent av BNP. 

Sådana här resonemang har framförts som argument för att den ökning 
av skuldkvoten som kan antas ske under krisen kommer att vara opro-
blematisk. En använd formulering är att det är fråga om en ”gratislunch” 
eftersom en återgång till en lägre skuldkvot skulle kunna åstadkommas 
utan finanspolitisk åtstramning.19 Dessvärre är det nog en alltför optimis-
tisk bedömning. 

Upplåning för att den offentliga sektorns 
finansiella tillgångar ska växa

Resonemanget ovan förbiser att den offentliga sektorn också har finan-
siella tillgångar. Dessa består av både räntebärande sådana (CSN-lån och 
annan utlåning) på cirka 30 procent av BNP och icke räntebärande (främst 
aktier) med ett värde runt 50 procent av BNP. Ett rimligt antagande är att 
de finansiella tillgångarna ska växa i takt med BNP. Det kräver ytterligare 
upplåning för att i varje fall de räntebärande tillgångarna ska göra det. 
Om värdestegringen på icke räntebärande tillgångar plus avkastning (som 
återinvesteras) är lika med BNP-tillväxten behövs däremot ingen upplå-
ning för att hålla kvoten mellan icke räntebärande tillgångar och BNP 
konstant.20 Om vi antar att upplåning behövs endast för att hålla de rän-
tebärande tillgångarna konstanta vid 30 procent av BNP, att såväl räntan 
på dem som statsskuldräntan är noll och att nominell BNP-tillväxt är 4 
procent blir den automatiska minskningen av skuldkvoten på grund av 
tillväxt 0,04 × 30 = 1,2 procentenheter lägre än enligt beräkningarna ovan. 

Ränte-tillväxt-differensen kan  
utvecklas oförmånligt

Beräkningarna ovan utgår från att statsskuldräntan även fortsättningsvis är 
betydligt lägre än tillväxttakten. Så behöver inte bli fallet. Det har förts en 
omfattande diskussion om orsakerna till den låga räntenivån. Det har beto-

19 Finanspolitiska rådets ordförande Harry Flam i SVT Nyheter (Elliott 2020). Ett liknande resonemang har förts av riksgäldsdirek-
tören Hans Lindblad i bland annat Svenska Dagbladet (Goksör 2020). Resonemangen liknar dem i en uppmärksammad föreläsning 
av Olivier Blanchard, tidigare chefsekonom på IMF (Blanchard 2019).
20 Om hänsyn tas till att de finansiella tillgångarnas värde ska utgöra konstanta andelar av BNP modifieras ekvationen i fotnot 24  
till dt - dt-1 ≈ pt + (it - gt) × dt-1 - (rt - gt) × at-1 - (ρt + vt - gt) × st-1, där i tillägg till tidigare använda symboler r är räntan på ränte- 
bärande tillgångar, a värdet på räntebärande tillgångar, ρ avkastningen på icke räntebärande tillgångar, v värdestegringen på icke ränte- 
bärande tillgångar och s värdet på icke räntebärande tillgångar. I räkneexemplet ovan antas att it = rt = 0 och gt = vt + ρt = 0.04.
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nats hur reala faktorer har pressat ner den riskfria realräntan. Den bestäms 
av balansen mellan sparande och investeringar i världsekonomin. Sparandet 
(utbudet av medel för utlåning) har, bland annat till följd av en demogra-
fisk förskjutning som i världen som helhet ökat andelen av befolkningen i 
arbetsför ålder, stigit samtidigt som efterfrågan på medel för investeringar 
minskat (delvis till följd av fallande relativpriser på investeringsvaror).21

Budgetunderskotten som coronakrisen lett till kan komma att förskjuta 
balansen mellan sparande och investeringar i världsekonomin. Det totala 
sparandet minskar när den offentliga sektorn i de flesta ekonomier uppvi-
sar finansiella sparandeunderskott. Statsskuldräntorna måste stiga för att 
privata placerare ska acceptera att hålla mer statspapper. 

Men ränte-tillväxt-differensen kan också utvecklas oförmånligt till följd 
av lägre tillväxt än tidigare. Det är lätt att peka på risker:

• Krisen innebär mindre kapitalackumulation. Det leder i sig till lägre  
 tillväxt. Men uteblivna investeringar betyder också långsammare intro- 
 duktion av ny teknik.
• Persistenseffekter på arbetsmarknaden kan minska det effektiva  
 arbetsutbudet under betydande tid framöver.
• Uteblivet nyföretagande under krisen kan få långvariga negativa  
 effekter på den framtida tillväxtpotentialen. Detsamma gäller om i  
 grunden livskraftiga företag slås ut.
• Tidigare offshoring av många verksamheter och uppbyggandet av  
 internationella leveranskedjor har bidragit till produktivitetstillväxten  
 under de senaste decennierna. Tilltagande protektionism hotade  
 redan före coronakrisen globaliseringen. Den sårbarhet i de globala  
 värdekedjorna som krisen illustrerat kan leda till att många företag av  
 försiktighetsskäl vill förlita sig mer på inhemska leverantörer och  
 diversifiera sina inköp från utländska. Förändringarna kan antas få  
 negativa tillväxteffekter.

Tillväxtpolitik
Den bästa politiken för att få ner skuldkvoten igen är tillväxtpolitik som 
motverkar de ovan nämnda faktorerna. 

21 Se till exempel Rachel och Smith (2015).
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Real tillväxt var den viktigaste orsaken till att den svenska skuldkvoten 
föll efter 1990-talskrisen.22 Tillväxten främjades av kronans fall 1992. Men 
man brukar också framhålla ett antal genomgripande reformer: århund-
radets skattereform 1990/91, avregleringar av produkt- och tjänstemark-
nader under åren runt 1990 samt en reformerad lönebildning med gradvis 
mer individualiserad lönesättning och Industriavtalet 1997 som gav lägre 
generella löneökningar. Införandet av ett finanspolitiskt ramverk med en 
mer ordnad budgetprocess, utgiftstak och överskottsmål samt övergång-
en till en mer självständig Riksbank med ett inflationsmål bidrog också 
genom att skapa en mer stabil makroekonomisk miljö.23 Dessutom hade 
Sverige ”tur”: Ericsson var väl positionerat för att ta till vara de möjligheter 
som IKT-revolutionen skapade.

Förutsättningarna för ett tillväxtlyft är sämre efter coronakrisen än efter 
1990-talskrisen. Vi kan inte räkna med någon kraftig försvagning av kronan 
den här gången. Det finns inte heller lika lågt hängande reformfrukter som 
under 1990-talet. Likafullt kan ett antal tillväxtfrämjande reformer pekas 
ut. Samtidigt måste man vara medveten om de målkonflikter som finns.

• Även om skattesystemet i dag fungerar mycket bättre än före skatte- 
 reformen 1990/91 kan effektivitetsvinster göras genom förskjutning  
 av beskattningen från arbete till konsumtion, mer enhetlig moms,  
 likformig beskattning av olika typer av kapitalinkomster och bolags- 
 beskattning som behandlar kapitalkostnaderna för eget och lånat  
 kapital lika. Generellt sänkta kapitalskatter – innefattande bolags- så- 
 väl som kapitalinkomstskatter – kan antas vara tillväxtfrämjande.  
 Men sådana förändringar skulle ytterligare vidga de inkomstskillnader  
 som växt kraftigt under de senaste decennierna därför att kapitalin- 
 komsternas andel av de totala inkomsterna ökat samtidigt som ka- 
 pitalinkomsterna blivit mer ojämnt fördelade. Detta kan dock mot- 
 verkas genom en återinförd beskattning av ägda bostäder värd namnet,  
 gärna en progressiv sådan.24
• Den marknad där det skett minst avregleringar är hyresmarknaden.  
 Ett gradvis avskaffande av hyresregleringen skulle stimulera bostads- 

22 Se till exempel (EEAG 2012) och Konjunkturinstitutet (2015).
23 Calmfors (2013) innehåller en översikt över de tillväxtskapande reformer som genomfördes under 1990-talet.
24 Åsa Hanssons bidrag till volymen innehåller mer preciserade förslag om en skattereform som liknar mina.
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 byggandet och öka rörligheten på både bostads- och arbetsmarknaden  
 med sannolika positiva produktivitetseffekter som följd. Även här  
 finns dock svåra målkonf likter eftersom en sådan reform skulle  
 missgynna dagens insiders på hyresmarknaden.
• En liberalisering av LAS med mindre strikta turordningsregler och  
 större möjligheter till uppsägningar av personliga skäl kan tänkas  
 bidra till högre produktivitet eftersom det skulle bli lättare för arbets- 
 givarna att anpassa arbetsstyrkans sammansättning till vad som  
 bedöms som lämpligt.25 Den uppenbara målkonflikten är att anställ- 
 ningstryggheten för anställda (särskilt med lång anställningstid)  
 minskar. Men om detta kompenseras av större resurser till kompetens- 
 höjning skulle det ha positiva produktivitetseffekter.26 
• En bättre fungerande lönebildning kan bidra till högre sysselsättning.  
 Lägre löner för nya typer av lågkvalificerade jobb har föreslagits som  
 ett sätt att få fler lågutbildade, särskilt utrikes födda, i sysselsättning.27  
 Argumentet för att använda också denna metod för att uppnå hög  
 sysselsättning blir ännu starkare än tidigare om coronakrisen leder till  
 att fler marginaliseras på arbetsmarknaden. 
• Mer generös arbetslöshetsersättning gör att det tar längre tid för arbets- 
 lösa att komma i arbete. Det är ett argument för att de under coronakri- 
 sen höjda a-kassenivåerna bör reduceras igen. De gjorda höjningarna  
 (av grundersättning och tak) bör ses som steg mot en konjunkturbe- 
 roende arbetslöshetsförsäkring med högre nivåer i dåliga tider (då för- 
 svagade drivkrafter att komma i arbete spelar mindre roll eftersom det  
 ändå inte finns så många jobb att söka och behovet av stöd dessutom är  
 större) än i goda.28 De gjorda höjningarna innebär annars en risk –  
 särskilt om krisen leder till permanenta förändringar av näringslivs- 
 strukturen – att den effektiva ersättningsgraden (ersättningen i förhål- 
 lande till den lön de arbetslösa, i varje fall inledningsvis, kan få på ett  
 nytt jobb som kanske kräver upplärning) blir så hög att incitamenten  
 att söka och ta jobb blir alltför svaga.29  

25 Lägre anställningsskydd kan också stärka arbetstagarnas incitament att prestera på jobbet. I motsatt riktning verkar att de 
anställdas incitament att investera i företagsspecifik kompetens minskar. Svenska studier ger visst empiriskt stöd för att de positiva 
produktivitetseffekterna av mindre strikta turordningsregler överväger (LAS-utredningen 2020).
26 Se Oskar Nordström Skans bidrag till volymen.
27 Se till exempel Calmfors med flera (2018). 
28 Finanspolitiska rådet (2009, 2011) har analyserat en konjunkturberoende arbetslöshetsförsäkring.
29 Detta problem har analyserats särskilt av Ljungkvist och Sargent (2008).
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Lägre skuldkvot genom inflation?
Bidraget till en lägre skuldkvot från tillväxtpolitik kan kompletteras av en 
penningpolitik som ser till att inflationen inte blir för låg. Måttlig inflation 
under 1950- och 1960-talen hjälpte till exempel Storbritannien att sänka 
sin höga skuldkvot efter andra världskriget. Inflation, liksom real tillväxt, 
innebär ju högre nominell BNP-tillväxt och minskar därmed skuldkvoten 
enligt den ovan givna ekvationen.

Ekonomer talar ibland om monetär finansiering av budgetunderskott. 
Det ligger nära Milton Friedmans (1969) berömda idé om helikopterpeng-
ar, pengar som trycks upp av centralbanken och sedan distribueras till 
befolkningen, som en metod att motverka djupa lågkonjunkturer. Stöden 
under coronakrisen har inte getts direkt till hushållen av Riksbanken (eller 
finansierats genom direkt statsupplåning där) och de har varit specialde-
stinerade, men likheterna finns ändå: Riksbanken köper ju stora volymer 
statspapper på andrahandsmarknaden.

Riksbankens obligationsköp ökar mängden centralbankspengar och 
därmed penningmängden i ekonomin. De elektroniska pengar som Riks-
banken skapar för att köpa statspapper hamnar i slutändan som tillgo-
dohavanden på bankernas konton i Riksbanken. Vad betyder det för pri-
serna? Ett fundamentalt samband är att större penningmängd normalt 
betyder en högre prisnivå på lång sikt. Behöver det bli så? Svaret beror på 
hur Riksbanken agerar om inflationen så småningom stiger.

Ett scenario är följande. Anta att inte bara faktisk, utan också potentiell, 
produktion fallit under coronakrisen. I så fall har den neutrala räntan, 
den ränta som håller den faktiska produktionen lika med den potentiella, 
stigit. Om Riksbanken ligger kvar med nollränta när efterfrågan ökar igen, 
så kan inflationen komma att stiga över inflationsmålet. Då ställs banken 
inför ett val. Den kan hålla tillbaka inflationen genom att höja räntan. 
Men då bromsas konjunkturuppgången Dessutom minskar Riksbankens 
vinst när den betalar högre ränta på bankernas tillgodohavanden där, vil-
ket innebär att de överskott som levereras in till statskassan minskar. Det 
betyder att staten får betala mer för den upplåning som skett under krisen.

En alternativ strategi är att Riksbanken låter bli att höja räntan. Den 
faktiska produktionen stiger då över den potentiella och ett inflationstryck 
uppstår. Men då ökar sannolikt också den potentiella produktionen: kapi-
talstocken byggs ut, fler företag startas och fler icke-sysselsatta kommer i 
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jobb. Av dessa skäl har många makroekonomer menat att det efter en djup 
recession bör föras en så expansiv penningpolitik att prisstegringarna un-
der en tid får skjuta över inflationsmålet.30

En sådan inflationsuppgång skulle bidra till att sänka skuldkvoten efter-
som nominell BNP då växer snabbare än som annars skulle vara fallet. Om 
skuldkvoten stiger kraftigt under coronakrisen, bör man enligt min mening 
vara öppen för att en period med måttligt högre inflation än inflationsmålet 
kan vara önskvärd.31 Men en sådan strategi måste bygga på hög trovärdighet 
för att inflationen inte kommer att tillåtas bita sig fast på en hög nivå.

De ekonomisk-politiska 
målen efter krisen

Överskottsmålet har utgjort en grundbult för finanspolitiken. Inflations-
målet har fungerat på samma sätt för penningpolitiken. Detta är fallet 
trots de betydande målavvikelser som har förekommit. Målen har ändå 
utgjort tydliga riktmärken som politiken behövt förhålla sig till.

Också för sysselsättningspolitiken har det ibland formulerats kvantita-
tiva mål. Göran Perssons regering hade mål för den öppna arbetslöshe-
ten (fyra procent) och den reguljära sysselsättningsgraden (80 procent). 
Det sysselsättningspolitiska målet för Stefan Löfvens regering 2014–19 var 
EU:s lägsta arbetslöshet. Alliansregeringen 2006–14 hade inget kvantita-
tivt mål men strävade efter att öka ”den varaktiga sysselsättningen”. Målet 
i dag är det mer oprecisa ”hög sysselsättning”.

Motivet för siffermässigt preciserade ekonomisk-politiska mål är att de 
ska utgöra tydliga åtaganden som stärker drivkrafterna att uppnå goda ut-
fall. Det ska finnas en anseendekostnad av att inte nå målen.

Målsätt en bana för att åter 
minska skuldkvoten

Den offentliga sektorns låga skuldkvot före coronakrisen har möjliggjort 
de stora stödinsatserna. För att ha liknande manöverutrymme i framtida 
kriser är det önskvärt att efter krisen reducera skuldkvoten igen. Därför bör 

30 Två exempel är Svensson (2014) och Holden (2017).
31 Strategin har rekommenderats av bland andra Galí (2020).  
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en bana för minskad skuldkvot målsättas. Det bör inte ske nu eftersom osä-
kerheten om pandemins fortsatta förlopp, dess effekter på ekonomin och 
vilka stödinsatser som kan bli aktuella framöver är monumental. Kvantita-
tiva målformuleringar bör vänta till dess vi är igenom krisen. Men då kan 
det vara lämpligt att formulera en tydlig plan för i vilken takt skuldkvoten 
ska minska igen. Målet bör vara att komma tillbaka till nivån före krisen, 
alltså skuldankarets 35 procent av BNP. Planen bör klart redovisa vilka an-
taganden som görs om räntor, real tillväxt och inflation. Detsamma gäller 
politiken rörande den offentliga sektorns finansiella tillgångar: om det till 
exempel ska ske försäljningar av aktieinnehav som kan användas för amor-
teringar av statsskulden eller om det i stället behövs ytterligare upplåning 
för att de finansiella tillgångarna ska växa i takt med BNP.

Saldomålet för det finansiella sparandet bör tydligt härledas utifrån 
överväganden om en lämplig bana för skuldkvoten. En brist i gällande fi-
nanspolitiska ramverk har varit att det inte funnits någon tydlig redovis-
ning av hur skuldankare och överskottsmål relaterar till varandra.

Enligt dagens regler ska överskottsmålet omprövas vart åttonde år: sista 
året i varje mandatperiod för riksdagen. Då ska bland annat eventuella av-
vikelser från skuldankaret vägas in. En sådan omprövning ska göras 2025. 
De stora offentligfinansiella konsekvenserna av coronakrisen motiverar en 
tidigare omprövning redan när ekonomin börjar normaliseras igen.

Sysselsättningspolitiska mål
Försämringen av arbetsmarknadsläget under krisen är ett argument för 
att också kvantitativa sysselsättningspolitiska mål bör formuleras för att 
stärka incitamenten att verkligen förbättra arbetsmarknadsutfallen. Inte 
heller sådana mål är meningsfulla under en övergångsfas med stor osäker-
het utan bör först formuleras när situationen klarnat. 

Kvantitativa sysselsättningspolitiska mål kan ses från två olika utgångs-
punkter:

• Ett första övervägande gäller avvägningen mellan offentligfinansiella  
 och sysselsättningspolitiska hänsyn i finanspolitiken. Som ovan fram 
 hållits är det viktigt att efterfrågan i en känslig övergångsfas inte hålls  
 tillbaka av en alltför stram finanspolitik. Därför bör tydliga offentlig- 
 finansiella mål balanseras av tydliga sysselsättningspolitiska mål.
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• Samtidigt kan offentligfinansiella mål understödjas av sysselsättnings- 
 politiska mål. En konsolidering av de offentliga finanserna främjas av  
 strukturella reformer som skapar sysselsättning och tillväxt. Tydliga  
 sysselsättningspolitiska mål kan förstärka incitamenten för sådana  
 reformer.

En väl avvägd kombination av offentligfinansiella och sysselsättningspoli-
tiska mål kan bidra till en lämplig mix av efterfrågepåverkande finanspoli-
tik och strukturell politik som förbättrar arbets- och produktmarknader-
nas funktionssätt.

Två sysselsättningspolitiska huvudmål skulle kunna ställas upp:

1. Ett mål för sysselsättningsgraden. Målet skulle kunna avse befolkningen  
 från 20 år (yngre bör gå i skolan) upp till åldern för avgångsskyldighet,  
 alltså åldern när anställningsskyddet upphör (från och med i år 68 år).
2. Ett mål för det årliga antalet arbetade timmar per person i hela be- 
 folkningen.

Huvudskälet för att kombinera ett mål för sysselsättningsgraden med ett 
mål för arbetade timmar är att de offentligfinansiella effekterna (skatte-
intäkter och inbesparade sociala ersättningar) är mer knutna till antalet 
arbetade timmar än till sysselsättningen. Det beror på dels att kravet på ar-
bete för att räknas som sysselsatt är mycket lågt (det räcker med en timmes 
arbete under undersökningsveckan), dels att även frånvarande från arbe-
tet (till exempel sjukskrivna och föräldralediga) definieras som sysselsatta. 

Penningpolitikens mål
I en mer definitiv omstart bör, som framhölls ovan, penningpolitiken stöd-
ja återhämtningen. Riksbanken kan behöva klargöra att den avser föra en 
penningpolitik som bidrar till ökad produktion och sysselsättning även om 
det temporärt innebär högre inflation än inflationsmålet. Det kan motive-
ras med att man vill kompensera för att inflationen länge legat under målet 
och att en expansiv politik efter krisen kan bidra till att öka den långsiktigt 
hållbara sysselsättningen genom att dra in fler på arbetsmarknaden.

En höjning av inflationsmålet, säg till tre i stället för två procent, kan 
också övervägas. Om man når dit, så kommer styrräntan i en normalkon-
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junktur att ligga högre, och därmed risken vara mindre, att man i lågkon-
junkturer inte kan sänka räntan tillräckligt. Dessutom gör något högre 
inflation det enklare att förändra relativlöner: med i genomsnitt högre lö-
neökningar kan relativlöneförändringar lättare ske utan att några grupper 
behöver sänka sina nominella löner.

Komplikationer
En risk med kvantitativa ekonomisk-politiska mål är att de kan leda till 
snedvridningar av politiken därför att den inriktas på att nå målen för just 
de mått som valts snarare än de överordnade mål som egentligen eftersträ-
vas (Goodharts lag). Så till exempel kan mål för skuldkvoten nås genom 
försäljning av finansiella tillgångar (som rentav kan försvaga de offentliga 
finanserna på sikt) eller mål för sysselsättningen genom kostsamma an-
ställningsstöd. Därför behövs utvärdering av många olika dimensioner av 
såväl de offentliga finanserna som arbetsmarknadsläget för att säkerställa 
att politiken inte snedvrids. Sådana analyser bör göras både i Finansdepar-
tementet och av institutioner som Finanspolitiska rådet, Konjunkturinsti-
tutet och Riksrevisionen. 

Skattekvoten och de offentliga finansernas 
långsiktiga hållbarhet

Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och EU-kommissionen gör åter-
kommande analyser av de svenska offentliga finansernas långsiktiga hållbar-
het. Syftet har främst varit att identifiera de utmaningar som den demografis-
ka utvecklingen med en växande andel äldre innebär. Hållbarhetsanalyserna 
är inte prognoser för den mest sannolika utvecklingen utan fokuserar på de 
offentligfinansiella konsekvenserna av oförändrad politik för att därigenom 
ge underlag för beslut om huruvida politiken behöver förändras.

Den grundläggande metodiken i olika hållbarhetsanalyser är densam-
ma, men antagandena skiljer sig åt på vissa punkter. Enligt min mening 
utgår Konjunkturinstitutets analyser från de rimligaste förutsättningar-
na.32 De viktigaste antagandena är att alla skattesatser förblir oförändrade, 
att ersättningsnivåerna i transfereringssystemen följer löneutvecklingen, 

32 Detta utvecklas i Calmfors (2020).
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att äldre över tiden blir friskare så att behovet av välfärdstjänster vid en 
given ålder gradvis minskar samtidigt som arbetskraftsdeltagandet ökar 
samt att det sker en viss standardstegring i välfärdstjänsterna i linje med 
tidigare utveckling (0,5 procent per år). På grundval av dessa antaganden 
skrivs sedan skatteintäkter och offentliga utgifter fram utifrån prognoser 
om hur befolkningens ålderssammansättning kommer att utvecklas.

Konjunkturinstitutets senaste hållbarhetsanalys publicerades i februari 
i år precis före coronakrisen (Konjunkturinstitutet 2020b). I basscenariot 
är de offentliga finanserna inte långsiktigt hållbara. Bestående finansiella 
sparandeunderskott på 1–2 procent av BNP uppkommer på sikt. Det leder 
till successivt växande skuldkvot och fallande finansiell nettoförmögenhet 
som andel av BNP. För att undvika en sådan utveckling skulle skatte- 
kvoten behöva öka med i genomsnitt 0,6 procent av BNP eller motsvaran-
de besparingar göras på utgiftssidan.

Tyvärr var Konjunkturinstitutets basscenario antagligen för optimis-
tiskt redan före krisen. 

• Det beaktar inte att försvarsutgifterna kan komma att öka med 0,5–1  
 procent av BNP om de mål för ett starkare försvar som ställts upp ska  
 realiseras.
• Det förutsätter att den personalökning som krävs för de antagna  
 volymökningarna av välfärdstjänsterna kommer till stånd utan rela- 
 tivlöneförändringar. Alternativa scenarier som utgår från höjda relativ- 
 löner i välfärdstjänsterna visar på en betydligt sämre offentligfi- 
 nansiell utveckling.33

Den ökning av skuldkvoten som coronakrisen innebär får förmodligen 
små konsekvenser för de offentliga finansernas hållbarhet på mycket lång 
sikt.  Den bestäms i stället av olika trender. Men krisen har visat på un-
derdimensionerad sjukvård och äldreomsorg. Det kan leda till större re-
surstillskott dit än som tidigare antagits. Dessutom uppkommer negativa 
offentligfinansiella effekter om sysselsättningsminskningen under krisen 
blir bestående under lång tid framöver.34

33 Konjunkturinstitutet (2020), Sigonius (2020) och Finanspolitiska rådet (2020). 
34 Sigonius (2020) och Finanspolitiska rådet (2020) analyserar ett sådant scenario.
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Min slutsats är att det blir svårt att undvika en höjd skattekvot framöver. 
Alternativen är att minska ersättningsgraderna i olika transfereringssys-
tem, hålla tillbaka volymen av välfärdstjänster eller öka inslaget av avgifts-
finansiering av dessa. Dessa alternativ skulle emellertid vidga inkomst-
skillnaderna ytterligare.35 En högre skattekvot kan ha fördelningsmässiga 
fördelar men innebär antagligen negativa tillväxteffekter. Hur stora dessa 
blir beror på vilka skatter som höjs. Högre fastighetsbeskattning skulle 
inte ha några betydande sådana effekter. Det skulle däremot förmodligen 
högre beskattning av hushållens arbets- och andra kapitalinkomster (än 
imputerade inkomster av fastighetsinnehav) och av bolagsvinster. 

Sammanfattningsvis står de offentliga finanserna i ett längre perspek-
tiv inför stora utmaningar. Men de beror inte på coronakrisen utan på 
långsiktiga demografiska trender och troliga önskemål om fortgåen-
de standardstegring i de offentligt finansierade välfärdstjänsterna. På 
medellång sikt – något decennium framåt – komplicerar emellertid 
coronakrisen finanspolitiken om den leder till en betydande ökning av 
den offentliga sektorns skuldkvot. Det kan vara klokt att inom en sådan 
tidsram försöka komma tillbaka till den skuldkvot som rådde före krisen 
så att vi återställer tillräckligt manöverutrymme inför framtida ekono-
miska påfrestningar. Bästa sättet att göra det på är genom en tillväxt-
främjande politik eventuellt kombinerad med en måttlig dos inflation. 
Vi bör också avhålla oss från samhällsekonomiskt tveksamma storsats-
ningar på statsfinansiellt mycket kostsamma infrastrukturprojekt. Beho-
vet av stora stödinsatser under nuvarande kris betyder inte att vi har råd 
att satsa på vad som helst.  

35 Se Aaberge med flera (2018) och Pareliussen med flera (2018).
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KAPITEL 2

Grön omställning för 
ett starkare Sverige

Maria Wetterstrand är tidigare riksdagsledamot och språkrör för  
Miljöpartiet de Gröna, numera vd för Miltton Europe som är ett dotterbolag  

inom den finska PR- och kommunikationskoncernen Miltton Group. 

Sammanfattning

Sverige har utmärkta förutsättningar att ställa om samhälle och ekonomi. 
Med en stark grön prägel på omstartspolitiken kan vi bli en klimatsmart 
föregångare och skapa nya, innovativa lösningar som kan replikeras i res-
ten av världen. 

FÖRSLAG PÅ KORT SIKT 
• Ställ tydliga miljökrav på alla företag som tar emot statligt stöd som  
 föregås av prövning såsom lån, lånegarantier, krediter eller investeringar.  
 Kraven kan vägledas av EU:s taxonomi för hållbara investeringar.
• Förkorta tillståndsprocesser för elnätsutbyggnad, stöd utbyggnad av  
 havsbaserad vindkraft, utöka skattebefrielse för solcellsinstallationer,  
 utveckla affärs- och prismodeller som ger incitament att reglera elan- 
 vändningen.
• Se till att Sverige deltar i EU:s arbete kring vätgas.
• Inrätta ett nytt stöd för energieffektivisering av byggnader, särskilt  
 riktat till investeringar i byggnadens klimatskal. Små och medelstora  
 företag ges riktade lån, kreditgarantier eller kompetensstöd för energi- 
 effektiviseringar.
• Stärk stöden till renovering av våtmarker, naturskydd och insatser för  
 biologisk mångfald, samt utred ett stöd till urban grönska och biologisk  
 mångfald i stadsmiljö.
• Inrätta ett investeringsprogram för hållbar turism, innefattande stöd  



omstartskommissionen

62

 till upprustning av friluftsområden och utbildningsinsatser för att ge fler  
 barn och ungdomar kunskap om allemansrätten och naturkännedom.
• Täpp till luckorna i stöden till elektrifiering av transportsektorn med  
 särskilt fokus på demonstrationsprojekt inom elektrifiering av tunga 
  transporter och stöd till elektrifiering av arbetsmaskiner.
• Genomför förslagen i biogasutredningen och inför en reduktionsplikt  
 för flygbränsle.
• Utöka satsningarna på adekvat och säker cykelinfrastruktur inom 
  stadsmiljöavtalen.
• Inför ett stöd för investeringar i vatten och avlopp, riktat till kommuner  
 med vikande befolkningsunderlag eller med särskilda behov av att  
 klimatsäkra sina VA-system.
• Inled diskussioner med arbetsmarknadens parter kring hur möjlighe- 
 terna till distansarbete kan stärkas och distanskommunikation bidra  
 till bättre arbetsförhållanden.

FÖRSLAG I ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV
• Identifiera regelverk som förhindrar omställning och inrätta ett  
 permanent system för att bevilja undantag, såsom frizoner, snabbspår,  
 testbäddar eller “regulatoriska växthus”.
• Gör offentlig upphandling till ett strategiskt verktyg i omställningen  
 genom att identifiera ett antal strategiska områden där offentlig  
 upphandling kan göra stor skillnad för minskad klimatpåverkan,  
 driva innovation och skapa marknader för nya produkter.
• Samverka med kommuner, handel och fastighetsägare kring lösningar  
 så att ökad e-handel leder till minskad miljöbelastning. 
• Inrätta ett Cirkulär ekonomi-kliv med fokus på till exempel nya mate- 
 rial, utvinning och användning av sekundära råmaterial, avan- 
 cerad återvinning, lösningar kopplade till elfordons batterier, åter- 
 bruk, cirkulär design samt cirkulära affärsmodeller.
• Lägg upp en strategi för att främja negativa utsläpp, inkluderande ett  
 mål för negativa utsläpp, utveckling av standardisering och verifiering,  
 satsningar på metoder för kolinlagring i marken och bio-CCS,  
 ekonomiska styrmedel och offentlig upphandling.
• Upprätta ett strategiskt nationellt program för stärkt resiliens och  
 definiera Sveriges syn på hur ett öppet samhälle kan kombineras med  
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 strategisk autonomi.
• Utveckla ytterligare ekonomiska styrmedel för omställning och stöd  
 utvecklingen av sådana i EU, såsom förslaget om ett system för  
 koldioxidjusterande avgifter vid gränserna, utökning av EU/ETS, skatt  
 på icke återvunnen plast, höjd koldioxidskatt, slopade undantag och  
 ett prisgolv i EU/ETS. 

 
Lägesbeskrivning

När World Economic Forum beskrev de största globala riskerna i The Glo-
bal Risks Report 20201 fanns inte en pandemi med bland topp-fem, vare 
sig på listan över de mest troliga riskerna eller listan över risker med störst 
potentiell påverkan. Infectious diseases fanns visserligen i topp-tio över ris-
ker med stor påverkan, men ansågs ha en lägre sannolikhet att inträffa. I 
stället var det fem andra risker som ansågs mest sannolika: 

1. Extremväder
2. Misslyckande att agera mot klimatförändringarna
3. Naturkatastrofer
4. Förlust av biologisk mångfald
5. Mänskligt orsakade miljökatastrofer

Alla dessa kriser är relaterade till hur vi hanterar miljö, klimat och natur-
resurser. 

Nu vet vi att en pandemi drabbat oss med förödande kraft, både i  
form av smittade, svårt sjuka och döda, och i form av ett ekonomiskt sam- 
manbrott med arbetslöshet, konkurser, ökade ekonomiska klyftor, fat-
tigdom och svält som följd. Det kommer att krävas år av arbete, stora 
satsningar och tuffa prioriteringar att komma tillbaka på fötter igen. I 
detta arbete måste varje satsad krona ha ett dubbelt syfte: att lösa nuva-
rande kris och samtidigt förebygga nya kriser genom att bygga ett mer 
hållbart samhälle. Den här texten fokuserar främst på den miljömässi-
ga delen av hållbarhetsspektrat, med klimatfrågan i fokus. Insatser på 
miljöområdet måste dock alltid göras med hänsyn till de sociala och 
ekonomiska aspekterna. 

1 World Economic Forum. (2020) The global risks report 2020 (15th edition). 
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-202
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Vad som förändrats
Klimatet och miljön står inför samma akuta utmaningar nu som före pan-
demin. Vi har ett fåtal år på oss att drastiskt minska vår klimatpåverkan. 
Samtidigt förstörs livsviktiga ekosystem, den biologiska mångfalden ut-
armas och gränserna för vad planeten långsiktigt kan hantera har på en 
mängd områden redan överskridits. 

I följderna av pandemin har utsläppen minskat, men på ett sätt som vare 
sig är långsiktigt hållbart eller tillräckligt. Den dag då pandemirelaterade 
restriktioner var som mest utbredda, den 7 april 2020, berördes delar av 
världen som vanligen står för 89 procent av global klimatpåverkan.2 Inter-
nationellt resande hade nästan upphört, inrikes resor reducerats kraftigt, in-
dustrier stod stilla och energiproduktionen var på lågvarv. Trots detta mins-
kade de dagliga globala utsläppen av växthusgaser endast med 17 procent. 
På årsbasis kan utsläppsminskningen 2020 komma att uppgå till 8 procent, 
vilket är i nivå med vad som behövs årligen under de närmaste tio åren en-
ligt FN:s miljöorgan UNEP.3 Detta tydliggör vilken utmaning vi står inför.

Pandemin kan möjligen påstås innebära ett års respit för klimatet, men 
till priset av kraftiga inskränkningar i människors fria rörlighet, massar-
betslöshet, konkurser, fattigdom och i längden svält. Dessutom lär oss erfa-
renheten från krisen 2008 att det finns en överhängande risk att utsläppen 
återkommer så snart krisen är över. För att få till stånd långsiktigt hållbara 
lösningar i nivå med de vetenskapliga råden, utan de negativa konsekven-
ser som den ekonomiska kollapsen fört med sig, krävs en genomgripande 
transformation av våra samhällen, hur vi arbetar, hur vi reser, varifrån vi 
får energi, hur vi konsumerar och producerar, hur vi bygger och hur vi 
hanterar mark och naturresurser. Det har aldrig varit så tydligt som nu.

Utmaningarna kvarstår. Däremot har utgångsläget i någon mån föränd-
rats. I många fall tycks en redan pågående transformation accelerera. Det 
gäller tekniska lösningar som nått förbi en brytpunkt vad gäller konkur-
renskraft, teknologisk mognad och spridning, såsom vindkraft, solceller och 
elbilar. Befintliga trender förstärks, såsom näthandel, cykling, resfria möten, 

2 The pressure to make the post-covid rebound green. (2020 ,21 Maj). The Economist. 
https://www.economist.com/briefing/2020/05/21/the-pressure-to-make-the-post-covid-rebound-green
3 Le Quéré, Corinne; Jacksson, Robert B.;Jones, Matthew W.; Smith, Adam J.P.; Abernethy, Sam; Andrew, Robbie M.; De-Gol, Ant-
hony J.; Willis, David R.; Shan, Yuli; Canadell, Josep G.; Friedlingstein, Pierre; Creutzig, Felix; Peters, Glen P. (2020). Temporary 
reduction in daily global CO2emissions during the COVID-19 forced confinement. Nature climate change, (10), 647–653. 
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x
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distansarbete, naturnära semestrar och preferens för lokalproducerad mat. I 
några fall bromsas eller vänds utvecklingen, åtminstone tillfälligt, såsom för 
kollektivtrafik eller tekniksprång som kräver stora investeringar.

När efterfrågan på el globalt minskat under pandemin så håller vatten-, 
vind- och solenergi ställningarna tack vare låga rörliga kostnader. Kol, gas 
och kärnkraft tappar.4 Också i nyinvesteringar tappar vind och sol relativt 
sett mindre än fossila alternativ.5 Redan 2019 minskade kolkraften, sär-
skilt i EU och USA, och nu ifrågasätter analytiker om kolet alls kommer 
att återhämta sig efter pandemin.6 Det är positivt för klimatet men betyder 
också att vi har än kortare tid på oss att lösa utmaningar förknippade med 
en snabbt växande andel förnybar energi såsom energilagring, incitament 
för att styra elanvändning på efterfrågesidan och utbyggnad av överfö-
ringskapaciteten i elnätet.

Introduktion av elbilar kan komma att accelerera. Redan före pande-
min planerades lansering av avsevärt fler laddbara bilmodeller. När till-
verkningen nu skärs ned som konsekvens av krisen, så är det bilar med 
förbränningsmotor som får stryka på foten medan batteridrift blir kvar.7 
När efterfrågan av bilar ökar igen kommer det att vara på en marknad där 
elbilar tar större plats. En snabbare övergång till elfordon är positiv, men 
betyder också mindre tid att lösa utmaningar som tillgång på ren el, ef-
fektbalans, nyttjande av batterier för lagring samt hållbar tillverkning och 
återvinning av batterier.

Förnybar el och laddbara bilar har nått en sådan prismässig och tekno-
logisk mognad att de håller ställningarna eller till och med gynnas av kri-
sen. Detta gäller inte på samma sätt för lösningar inom den fossilberoen-
de industrin, där teknikskiften kräver tid och investeringar som kan vara 
både politiskt, tekniskt och ekonomiskt osäkra. Det kan handla om delar av 
bioekonomin, om vätgas, omställning till fossilfritt stål eller fossilfri cement, 
koldioxidinfångning, utvinning av sekundära råmaterial från avfall, avance-
rad återvinningsteknik, vågkraft eller havsbaserad vindkraft. Företags risk- 

4 IEA. (2020). Global Energy Review 2020, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/electricity
5 IEA. (2020). The impact of the Covid-19 crisis on clean energy progress. IEA, Paris 
https://www.iea.org/articles/the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-clean-energy-progress
6 Watts, Jonathan & Ambrose, Jillian. 2020. Coal industry will never recover after coronavirus pandemic, say experts. 
The Guardian. 17 maj. https://www.theguardian.com/environment/2020/may/17/coal-industry-will-never-recover-after-
coronavirus-pandemic-say-experts (Hämtad 2020-07-10)
7 IEA (2020), As the Covid-19 crisis hammers the auto industry, electric cars remain a bright spot, IEA, Paris 
https://www.iea.org/commentaries/as-the-covid-19-crisis-hammers-the-auto-industry-electric-cars-remain-a-bright-spot
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vilja minskar, kapital för investeringar likaså. Samtidigt sjunker priset på 
kol och olja i pandemins spår, vilket minskar den kortsiktiga lönsamheten i 
fossilfria lösningar. Här kan politikens agerande vara avgörande för att hålla 
farten i omställningen. Inom EU:s handel med utsläppsrätter hålls nu priser-
na uppe tack vare förväntningar om politiskt skärpta klimatmål.8 

På beteendesidan syns genombrott för distansarbete och resfria mö-
ten. En femtedel av de svarande i en enkät från DN/ Ipsos säger att de 
vill fortsätta arbeta mer på distans efter pandemin, vilket sätter fokus på 
frågan om god digital tillgänglighet i hela landet. E-handel har ökat i alla 
grupper, även de som tidigare varit obenägna att handla på nätet. Det le-
der till en snabbare förändring inom handeln och relaterade utmaningar 
inom samordnade transporter, angöring vid fastigheter samt effekter på 
stadsdelscentrum och stadskärnor. Vad gäller transporter har smittrisken 
också sänkt efterfrågan på kollektivtrafik medan individuella färdmedel 
blivit mer attraktiva. Fler bilar ger ökade utsläpp och ökad trängsel, fler 
cyklar kräver säkra, ändamålsenliga cykelbanor. Utbyggnaden av Arlanda 
har stoppats på grund av osäkerheter kring framtida efterfrågan. Allt detta 
sammantaget kräver nya analyser och prognoser kring hur efterfrågan på 
transporter kommer att utvecklas, vilket i sin tur kan föranleda ompriori-
teringar av investeringar i infrastruktur och nya åtgärder för att garantera 
en hållbar, klimatsmart utveckling.

”Hemester” eller ”svemester” har fått ett uppsving. Redan före pandemin 
sågs en trend med ökat intresse för naturnära semester.9 Det har positiva 
hälsoeffekter och kan leda till ökad kunskap och ansvarstagande för natu-
ren. Det kan dock också föra med sig ett ökat slitage på populära naturom-
råden, ökad lokal trängsel och lokala utsläpp. Här kan insatser krävas för 
att garantera ett ansvarsfullt nyttjande av vår natur för att undvika slitage 
och så kallad överturism.

Slutligen har frågan om ökad självförsörjning kommit i fokus. Pande-
min och den följande kollapsen av världshandeln har visat att ett visst 
mått av självförsörjning är nödvändigt för att ha den motståndskraft som 
krävs för att klara kriser som denna. Men frihandel och interaktion mel-

8 EU carbon market shrugs off pandemic. (2020, 30 juni.) Financial Times.  https://www.ft.com/content/7bb3b-
de5-3cdd-4551-a5be-29ddf0b2cf98
9 Svenska Turistföreningen. 2019. Rekord för svemesterfjället. 
https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/aktuellt/rekord-for-svemesterfjallen/ (Hämtad 2020-07-10)
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lan företag och länder är i grunden positivt, då effektiva lösningar får 
snabbare spridning och det ömsesidiga beroendet mellan länder höjer 
tröskeln för verkligt allvarliga konflikter. Exakt vilka av pandemins effek-
ter som blir bestående är osäkert och beror av många faktorer. Politikens 
och företagens roll är nu att bejaka och främja sådana beteendeföränd-
ringar som kan leda till ökad hållbarhet, möta hållbarhetsrelaterade ut-
maningar som uppstår och svara upp mot en accelererande omställning 
inom exempelvis laddbara fordon och förnybar energi, samtidigt som 
ekonomi och social välfärd värnas.

Var vi var och var vi är
2019 var året då kolkraftsproduktionen rasade i Europa och USA10, med 
minskningar på 25 respektive 16 procent. Inom EU:s handel med utsläpps-
rätter minskade växthusgasutsläppen med hela 8,7 procent från 2018 till 
2019, vilket för första gången är i nivå med den minskningstakt som be-
hövs enligt vetenskapen. Globalt sågs dock endast en stabilisering av de 
energirelaterade utsläppen, vilket inte är i närheten av tillräckligt. Möjli-
gen befann vi oss i bästa fall i inledningsfasen av en transformation, men 
där det kvarstår att lösa enorma utmaningar inom omställningen av indu-
stri, transporter, resursanvändning och energi.

Sveriges utgångsläge är utmärkt. Styrkor finns i en nästintill fossilobe-
roende elförsörjning, goda naturtillgångar, tekniskt kunnande, starkt fö-
retagsengagemang, politisk beredskap, ekonomiska förutsättningar och 
vår förmåga till samverkan. Svagheter finns i vår höga konsumtionsnivå, 
i beroendet av långväga transporter och vår tunga industri som dock ofta 
är mer klimatsmart än konkurrenternas. Sverige ligger i framkant inom 
teknikområden som bioekonomi och förädling av skogsråvara, metoder 
för fossilfritt stål, vind- och vattenkraft, tunga fordon, automation, stads-
planering, återvinning och mycket annat. Sverige rankas också som tvåa i 
The Global Innovation Index 2019.11

De två största källorna till klimatpåverkan i Sverige är industri och 
transporter. Dessa sektorer står vardera för en tredjedel av Sveriges utsläpp, 

10 Ambrose, Jillian & Goodley, Simon. 2020. Carbon emissions fall as eelectricity producers move away from coal. 
The Guardian. 9 mars. https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/09/carbon-emissions-fall-as-electricity-
producers-move-away-from-coal
11 Groth & Co. (2019) https://groth.se/news/sverige-har-klattrat-som-varldsledande-innovationsland/ (Hämtad 2020-07-10)
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medan övriga sektorer såsom jordbruk, el, fjärrvärme och arbetsmaskiner 
tillsammans utgör resterande.12 Växthusgasutsläppen i Sverige har min-
skat med 30 procent sedan 199013 och våra per capita-utsläpp inom landet 
är låga i förhållande till andra utvecklade ekonomier. Detta beror främst 
på att vår el- och värmesektor har en mycket låg andel fossil energi. Inom 
EU har Sverige den högsta andelen förnybar energi, 54,6 procent år 2018.14 
Inom detta har vi också överlägset mest förnybart inom transportsektorn, 
främst biobränslen. Utsläppen från vår konsumtion, vilka även inkluderar 
utsläpp som orsakas i produktionsländerna, är dock höga.15 

Att vara ett litet land innebär att möjligheten att påverka genom att mins-
ka de egna utsläppen är begränsad. Å andra sidan finns fördelar, särskilt 
i kombination med hög utbildningsnivå och ekonomiskt välstånd. Ordet 
samverkan anses ofta vara vagt och överutnyttjat, men ska inte underskat-
tas. Möjligheten att samverka mellan politik, forskning och näringsliv för 
att hitta lösningar är ett litet lands styrka. Ett av många exempel är det 
politiskt initierade projektet Fossilfritt Sverige, som har blivit en plattform 
för att kanalisera näringslivets intresse i klimatomställningen, tydliggöra 
behov av forskning och utveckling, samt ge inspel till politiken. De förslag 
och initiativ som tagits inom Fossilfritt Sverige kan vara en god vägled-
ning i arbetet för att återstarta ekonomin efter pandemin. 

Min bedömning är att vi behöver tackla klimat- och hållbarhetsfrågorna 
på två fronter: 

- Genom att vara en inspirerande föregångare som minskar det egna  
 klimatfotavtrycket och vår negativa miljöpåverkan samt öka vår positiva  
 påverkan inom ramen för ett modernt välfärdssamhälle.

- Bidra till att utveckla lösningar, både tekniska, politiska och systemre- 
 laterade, som är replikerbara och kan vara till nytta i omställningen  
 även i andra länder.
För att klara detta behövs samverkan mellan politik, näringsliv, forskning 
och individer. 

12 Naturvårdsverket. 2019. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-ut-
slapp-och-upptag/ (Hämtad 2020-07-10)
13 Naturvårdsverket. 2020. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimat-
paverkande-utslapp/Kvartals--och-preliminara-arsvisa-vaxthusgasutslapp/ (Hämtad 2020-07-10)
14 Eurostat. 2020. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics#Share_of_renewa-
ble_energy_almost_doubled_between_2004_and_2018 (Hämtad 2020-07-10)
15 Naturvårdsverket. 2019. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-ut-
slapp-Sverige-och-andra-lander/ (Hämtad 2020-07-10)
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Omstart – kort sikt

Frågan om att göra stimulanspaketen i pandemins spår till verktyg i 
kampen mot klimatförändringarna lyfts nu från många håll. Ansedda 
aktörer som International Energy Agency och Internationella valutafon-
den IMF trycker på för att länder ska rikta offentliga investeringar och 
stödpaket mot områden som både kan skapa jobb och leda till mindre 
klimatpåverkan och lägre resursförbrukning. I Sverige har frågan lyfts 
av allt från tunga näringslivsaktörer inom Fossilfritt Sverige till Natur-
skyddsföreningen. 

När EU-kommissionen i juni 2020 lade fram förslag om ett återhämt-
ningspaket om 750 miljarder euro nämndes vissa områden som särskilt in-
tressanta ur grön omställningssynpunkt.16 Dessa var energieffektivisering 
av befintligt byggnadsbestånd, vätgas, förnybar energi, laddinfrastruktur 
och elfordon samt järnvägstransporter. Dessutom ville kommissionen öka 
miljöstyrningen genom ekonomiska styrmedel17 som samtidigt kan bidra 
till att finansiera stödpaketet, såsom en utökning av EU:s handelssystem 
till flyg och sjöfart, ett tidigare aviserat förslag om en skatt på icke åter-
vunnen plast och ett system för koldioxidjusterande avgift vid gränserna 
för produkter som tillverkats i länder utan pris på utsläpp.

Vårt grannland Finland har låtit en arbetsgrupp ta fram förslag kopp-
lade till ”hållbar återhämtning”. Även detta fokuserar på energieffek-
tivisering av byggnader och förnybar energi. Därutöver lyfts hållbar 
kommunal infrastruktur liksom upprustning av frilufts- och rekrea-
tionsområden. Satsningarna beräknas kosta 5 miljarder kronor och ge 
44 000 årsarbetstillfällen. 

Institute for Public Policy Research i Storbritannien visar i en rapport 
från juli 2020 att det går att skapa 1,6 miljoner nya jobb i landet genom 
satsningar på grön återhämtning. Detta är jobb främst inom social välfärd, 
energieffektiviseringar av byggnader och investeringar i grön offentlig in-
frastruktur såsom cykel- och gångvägar, spårburen transport och laddsta-
tioner för elfordon.18

16 European Commission. 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940 (Hämtad 2020-07-10)
17 European Commission. 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_3_04.06.pdf (Hämtad 2020-07-10)
18 Jung, Carsten & Murphy, Luke. 2020. Transforming the economy after covid-19. Institute for Public Policy Research.  
https://www.ippr.org/research/publications/transforming-the-economy-after-covid19 (Hämtad 2020-07-10)
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Det behövs offentliga stimulanser för att motverka ekonomisk nedgång 
och massarbetslöshet. Samtidigt kan dessa användas för att förebygga nya 
kriser och bygga ett mer motståndskraftigt samhälle. Eller som tidskriften 
The Economist uttrycker det i en artikel på temat grön återhämtning, från 
maj 2020: ”Never let a crisis go to waste”.

Rädda det som räddas kan – eller?
I det akuta skedet av krisen har staten accepterat stora utgifter för att rädda 
jobb och arbetsgivare. Det handlar om allt från mer generösa företags-
lån till korttidspermittering av anställda med nästan full lön. Utöver det-
ta kommer kostnader för kapitaltillskott till de hårdast drabbade statliga 
bolagen Swedavia och SAS.19 Stödet till SAS har kombinerats med krav på 
insatser på miljöområdet. SAS har responderat med en strategi som visar 
vägen till minskade utsläpp om 50 procent till 2030 och med löften om 
bättre samverkan med järnvägstrafiken.20

Utöver kraven på SAS har de akuta stödinsatserna inte förenats med mil-
jökrav. Detta kan visserligen vara logiskt då sådana är svåra att utforma 
och kräver omfattande administration i ett akut skede. Å andra sidan, att 
spendera skattebetalarnas pengar på stöd till enskilda företag innebär en 
kapitalöverföring från det allmänna till det privata, där det privata företa-
get är förmånstagare. Det är då inte principiellt orimligt att kräva att mot-
tagaren ger tillbaka till det allmänna, genom exempelvis ökade insatser för 
att bidra till samhällets hållbarhetsmål.

Vivid Economics, strategisk konsult inom ekonomi, har lagt fram tre 
grundläggande principer för ett hållbarhetsperspektiv på offentliga stimu-
lanspaket till företag: 

- Det offentliga ska försäkra sig om att det allmännas intresse tillgodoses,  
 exempelvis genom delägande eller krav på motprestationer vid lån-  
 eller bidragsgivning.

- Regeringen ska tydliggöra vilka krav mottagaren ska uppfylla, exem- 
 pelvis att arbeta mot vissa klimat- eller biodiversitetsmål eller göra  
 specifika insatser för att minska påverkan.

19 Regeringen. 2020. För företagare med anledning av covid-19. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbe-
te-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/ (Hämtad 2020-07-10)
20 Boman, Daniel. 2020. Här är SAS klimatåtgärder för att få statligt stöd. Aktuell Hållbarhet. 30 juni.  
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/har-ar-sas-klimatatgarder-for-att-fa-statligt-stod/ (Hämtad 2020-07-10)
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- Vid urval av vilka företag som alls ska komma ifråga för stimulanser  
 ska hållbarhetsrisker beaktas så att företagens långsiktiga livskraft  
 bedöms i relation till samhällets hållbarhetsmål.

Detta är i min mening rimliga resonemang. Kraven kan då anpassas sek-
torsvis, med hänsyn till företagens storlek och hur stor dess påverkan är 
på klimat- och miljöområdet. I Kanada har staten knutit företagsstöd till 
krav på att företagen ska rapportera enligt regelverket för TCFD (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures). På detta sätt tvingas fö-
retagen att bli mer medvetna om sina egna klimatrelaterade finansiella 
risker, samtidigt som de blir transparenta inför kunder och investerare. 

Även Sverige bör utforma hållbarhetsrelaterade krav vid stöd som kräver 
någon form av prövningsprocess såsom lånegarantier, lån, kreditgarantier 
och investeringar i företag. Kraven ska garantera att de företag som får 
stöd bidrar till ett mer hållbart samhälle, men också att stöden bidrar till 
att dessa företag står bättre rustade att möta framtiden. 

I juni 2020 antog Europaparlamentet EU:s taxonomi för hållbara inves-
teringar, som definierar vad som ses som hållbara investeringar. För att 
kvalificera som hållbar ska en verksamhet bidra väsentligt till minst ett 
av sex angivna mål, och samtidigt inte göra väsentlig skada på något av 
de övriga. Verksamheten får inte bryta mot mänskliga rättigheter eller ar-
betsmiljölagar. De mål som nämns i taxonomin är: 

• Begränsning av klimatförändringarna
• Anpassning till klimatförändringarna
• Hållbart utnyttjande och skydd av våra marina miljöer
• Övergång till en cirkulär ekonomi med förbättrad avfallshantering  

 och återvinning
• Begränsning av föroreningar
• Skydd av biologisk mångfald

Med respekt för att denna taxonomi ännu är relativt oprövad i praktiken, 
och ett visst tolkningsutrymme återstår, så anser jag att den kan utgöra en 
vägledning vid utformning av hållbarhetskrav vid statliga lån, lånegaran-
tier, krediter och investeringar. Andra möjliga krav kan vara att mottag-
ande företag över en viss storlek eller inom sektorer med stor klimatpåver-
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kan redovisar enligt TCFD, förbinder sig till klimatneutralitet 2025 eller 
följer principerna i Science Based Targets om minskad klimatpåverkan 
utifrån målen i Parisavtalet.

Områden för offentliga insatser, 
investeringar eller satsningar

Enligt en forskningsstudie från University of Oxford, baserad på svar från 
över 200 ledande experter inom ekonomi, så kan insatser för att minska 
klimatpåverkan vara bland de mest ekonomiskt effektiva en regering kan 
göra i de stimulanspaket som nu planeras. Experterna ombads ranka po-
tentiella stimulansåtgärder utifrån klimatnytta, långsiktiga ekonomiska 
effekter och hur snabbt de kunde implementeras. Utifrån detta identifiera-
des fem områden som avsevärt mer långsiktigt effektiva än övriga:

- Infrastrukturinvesteringar i förnybara energikällor, energilagring,  
 modernisering av elnät och teknik för koldioxidlagring, men även  
 digital infrastruktur.

- Uppgradering av byggnadsbeståndet, renoveringar och ombyggnader,  
 inklusive energieffektivisering och system för energilagring. 

- Investeringar i utbildning för att hantera akut arbetslöshet och  
 strukturförändringar.

- Investeringar i ökat naturkapital för att bevara och förstärka ekosystem,  
 liksom klimatvänligt jordbruk.

- Forskning, utveckling och innovation relaterat till miljö- och klimat- 
 området.
Sämst i klassen av alla potentiella åtgärder var att ge stöd utan miljökrav 
till flygbolag.

Sverige har redan ett antal stödsystem som syftar till mer hållbar ut-
veckling och klimatomställning. De två största är Klimatklivet, ett in-
vesteringsstöd riktat till såväl näringsliv som offentliga aktörer för att 
minska klimatpåverkan, och Industriklivet som stöttar tekniksprång 
inom industrin. Myndigheterna leder också mängder av andra initiativ 
för teknikutveckling i samverkan med forskning och näringsliv. Finans-
marknadsminister Bolund har aviserat ett förslag om gröna kreditgaran-
tier för företag som vill investera i miljö- och klimatåtgärder. Detta är en 
styrka. Både befintliga och nya stödsystem kan användas för att kanali-
sera resurser till åtgärder med god miljönytta. Studien från University 
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of Oxford kan ge en indikation om lämpliga satsningar på vägen framåt, 
även om behoven kan se olika ut i olika länder.

Förnybar energi, överföringskapacitet 
och energieffektivisering 

I Sverige är klimatpåverkan från el och värme mycket låg. El har därför 
stor potential som möjliggörare för klimatomställning inom industri och 
transporter. Det finns i dagsläget ingen brist på el, tvärtom exporterades 
mer el än någonsin 2019.21 Däremot är behovet av investeringar i elnätet 
akut för att garantera ett robust nät med tillräcklig överföringskapacitet. 
Elbranschens färdplan inom Fossilfritt Sverige pekar ut tillståndsproces-
serna, inte bristen på kapital som det stora hindret. Regeringen behöver 
vidta åtgärder för att korta dessa tillståndsprocesser genom förändringar 
i regelverk, undantag eller ytterligare ekonomiska resurser till prövnings-
myndigheter.

Kärnkraftens ekonomiska livslängd går mot sitt slut samtidigt som prog-
noserna visar ökad efterfrågan på el från transporter och industri. För att 
möta framtida behov behöver elcertifikatsystemet fortsatt användas för att 
driva på investeringar i förnybart, och specifika satsningar göras på teknik 
såsom havsbaserad vindkraft. Vattenkraftens roll som bas- och reglerkraft 
behöver bibehållas och förstärkas. Storleksgränsen för skattebefriade sol-
cellsinstallationer bör avskaffas. Ny kärnkraft är inte ekonomiskt intres-
sant och i min mening inte heller miljömässigt önskvärt.

En högre andel vind- och solenergi innebär variabel produktion. Detta 
behöver mötas med reglerbar elanvändning och energilagring. Vätgas kan 
här vara intressant och Sverige bör delta aktivt i de satsningar som nu görs 
på EU-nivå. Vi behöver också nyttja kortfristig reglerkapacitet i bilbatte-
rier, värmepannor eller inom industrin. Här behövs nya pris- eller affärs-
modeller som ger incitament till att upplåta utrustning som reglerkraft.

Sektorn bostäder och lokaler står för ca 40 procent av Sveriges totala 
energianvändning.22 Att förbruka mindre energi i byggnader och företag 
är smart både ekonomiskt och miljömässigt. I dag bromsas energieffek-
tiviseringar av felaktiga incitament, bristande kunskap, brist på kapital 

21 Energimyndigheten. 2020. 2019 rekordår för svensk elproduktion. 
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/2019-rekordar-for-svensk-elproduktion/ (Hämtad 2020-07-10)
22 Energimyndigheten. 2020. Energiläget 2020. Eskilstuna. Statens Energimyndighet. ET 2020:1
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och osäkerhet kring framtida prismodeller inom el och värme. Det har 
tidigare funnits olika typer av investeringsstöd, varav vissa mötts av kri-
tik.23 Ett nytt stöd bör innefatta ett brett spektrum av byggnader, men 
särskilt riktas till investeringar i klimatskalet som sänker själva bygg-
nadens energibehov såsom takisoleringar, fönsterbyten eller liknande. 
Sådana insatser ger större långsiktig effekt och bygger ett mer robust 
fastighetsbestånd. För små och medelstora företag kan riktade lån, kre-
ditgarantier eller kompetensstöd erbjudas.

Biologisk mångfald och hållbar turism
Risk för utarmning av biologisk mångfald lyfts fram i World Economic Fo-
rums riskrapport 2019. Satsningar på att stärka den biologiska mångfalden 
ger jobb och förebygger andra kriser. Stöd för anläggning av våtmarker 
stärker artrikedomen samtidigt som de skyddar mot torka och bränder, 
stöd till olika typer av naturskyddsområden och ett diversifierat skogsbruk 
stärker ekosystemen. Insatser för biologisk mångfald och grönska i städer-
na kan utgöra komplement till stödsystem för renovering av byggnader. 

Ett ökat naturintresse i spåren av pandemin kan tas tillvara samtidigt 
som en satsning görs på inhemsk turism och närturism. Den befintliga na-
tionella strategin för hållbar turism bör omformas utifrån en ny verklighet 
och särskilda insatser riktas mot besöksnäringen, såsom ett investerings-
program med fokus på hållbar och klimatsmart turism. Det finska försla-
get om upprustning av friluftsområden är intressant även i Sverige, med 
särskilt fokus på att bredda utbudet av besöksmål, så att de mest populära 
naturnära resmålen inte blir överexploaterade. Även utbildningsinsatser 
kring allemansrätten och allmän naturkännedom kan göras, särskilt i syf-
te att nå ut till de barn och ungdomar som i dag saknar eller har mycket 
liten erfarenhet av att vistas naturen.24

Infrastruktur för laddfordon 
och renare transporter 

I Sverige utgör laddbara fordon 2 procent av fordonsflottan och 25 procent 

23 Riksrevisionen. 2019. RIR 2019:25. Stöd till renovering och energiffektivisering. https://www.riksrevisionen.se/downlo-
ad/18.287c25da16d5d99b72be93ac/1570006398086/RiR%202019_25%20Anpassad.pdf (Hämtad 2020-07-10)
24 Svenska Turistföreningen. 2018. Alla barn får inte tillgång till naturen.  
https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/aktuellt/alla-barn-far-inte-tillgang-till-naturen/ (Hämtad 2020-07-10)
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av nybilsförsäljningen.25 BilSweden anger i sin färdplan inom Fossilfritt 
Sverige att de förväntar sig en ketchupeffekt de närmaste åren, då fler ladd-
bara bilmodeller lanseras. 80 procent av nybilsförsäljningen och 25 procent 
av personbilsflottan kan år 2030 utgöras av laddbara bilar, vilket avsevärt 
skulle underlätta att nå målet om 70 procent lägre utsläpp från transporter 
2030 jämfört med 2010. Vissa insatser kan dock behövas för att förverkliga 
detta. Stöd till köp av elbilar finns inom ramen för bonus-malus-systemet, 
vilket är budgetneutralt för staten. Stöd till utbyggnad av laddinfrastruk-
tur stöds via Klimatklivet. Dessutom drivs biltillverkarna på av EU:s krav 
på effektivare fordon. Det är viktigt att detta arbete fortsätter. 

Det finns dock luckor i strategin och områden där utveckling behöver 
påskyndas. Elektrifiering av tunga transporter och arbetsmaskiner är ett 
område där Sverige har särskilt goda förutsättningar att bidra till lösning-
ar som även andra länder behöver. Våra världsledande tillverkare inom 
dessa kategorier är en tillgång vi inte får försumma. Eftersom elfordon 
är dyra i inköp men billiga i drift passar eldrift utmärkt för arbetsfor-
don, så länge de går att ladda snabbt och batterierna är tillräckligt bra. 
Inom elektrifiering av tunga transporter och vägar pågår projekt i dag 
via Trafikverket, men resurser behövs för utökade demonstrationer och 
försöksprojekt. Naturvårdsverket har aviserat att det finns behov av stöd 
till vissa kategorier av elektrifierade fordon såsom eldrivna truckar, last-
bilar, gräsklippare för parkmiljöer eller anläggningsfordon. Dessa faller i 
dag mellan stolarna då de inte ingår i bonus-malus-systemet och ofta inte 
heller kvalificerar för stöd inom Klimatklivet. Ett stödpaket från rege- 
ringen riktat mot demonstrationer för eldrift av tunga transporter liksom 
elektrifiering av arbetsmaskiner är motiverat. 

Förslagen i den nyligen genomförda statliga utredningen om biogas bör 
omsättas i praktiken. Vi ser i dag en ökad marknad för flytande naturgas, 
LNG, som bränsle inom tunga transporter och sjöfart. Det är önskvärt 
att andelen flytande biogas också ökar, för att detta ska utgöra en långsik-
tigt hållbar omställning. En kvotplikt kan övervägas. Den reduktionsplikt 
som i dag finns för bensin och diesel bör utökas till att gälla flygbränsle.

Redan före pandemin ökade efterfrågan på cykelinfrastruktur snabbt. 

25 Bil Sweden. 2020. Var fjärde bil laddbar i februari. http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/nyregistre-
ringar-2020/var-fjarde-ny-bil-laddbar-i-februari (Hämtad 2020-07-10)
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Med pandemins fokus på smittfritt resande har cyklingen fått ännu ett 
uppsving. År 2017 antog regeringen Sveriges första nationella cykelstrategi 
som innefattar olika initiativ för att främja cyklande, bland annat sats-
ningar kanaliserade via stadsmiljöavtalen där samverkan sker mellan stat 
och kommun. Cykling har positiva effekter både för hälsa och miljö. Dess-
utom är investeringar i cykling ofta samhällsekonomiskt lönsamma.26 
Med den nationella strategin som underlag kan större cykelsatsningar nu 
göras inom stadsmiljöavtalen. 

Kvalitets- och klimatsäkring 
av vatten och avlopp. 

God kvalitet på vatten och avlopp är grundläggande ur miljö- och häl-
sosynpunkt. Förnyelsetakten i VA-systemen ligger i dag under den nivå 
som bedöms tillräcklig för att hålla kvaliteten i längden. I teorin ska 
VA-taxan täcka slitage och behov av framtida upprustning, men under-
hållet är nu eftersatt. Det betyder att taxor behöver höjas i dag och i fram-
tiden för att täcka forna generationers slitage. Det finns också stora lokala 
skillnader i befolkningsutveckling och klimatrisker, vilket kan göra att be-
talningsunderlaget bedömts inkorrekt i förhållande till vad som nu krävs. 
Ett statligt investeringsstöd riktat till kommuner med särskilda behov kan 
motiveras. Även frågan om stöd till upprustning av enskilda avlopp kan 
vara värd att hantera. 

Distansarbete och digital infrastruktur. 
I Tyskland27 planeras ett lagförslag som ska ge anställda bättre möjligheter 
att distansarbeta. Ur klimat- och miljösynpunkt har distansarbete fördelar,  
dels genom direkt minskning av resor och dels genom minskad trängsel i 
rusningstid. Detta kan motverka ökat bilresande och bromsa behovet av 
nyinvesteringar i vägnätet. För att distansarbete ska vara realistiskt för fler 
behöver den digitala tillgängligheten i hela landet öka. Distansarbete är 
inte ett alternativ i alla yrken, men förbättrad distanskommunikation kan 
öka bekvämlighet och effektivitet även i många yrken som kräver fysisk 

26 Börjesson, Maria & Eliasson, Jonas. (2012). The value of time and external benefits in bicycle appraisal. Science direct. 
(46), 4, 673-683. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965856412000079
27 Deutsche Welle. 2020. German labor minister calls for right to work from home. 
https://www.dw.com/en/german-labor-minister-calls-for-right-to-work-from-home/a-53253366 (Hämtad 2020-07-10)
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närvaro. Regeringen bör inleda diskussioner med arbetsmarknadens par-
ter om hur möjligheterna till distansarbete kan stärkas och distanskom-
munikation bidra till bättre arbetsförhållanden. Det kan handla om allt 
från regelverk kring arbetsmiljö till att garantera god digital tillgänglighet.

Sammanfattning av kortsiktiga förslag

• Ställ tydliga miljökrav på alla företag som tar emot sådana statliga stöd  
 som föregås av någon slags prövning, såsom lån, lånegarantier, krediter  
 eller investeringar. Kraven kan vägledas av EU:s taxonomi för hållbara  
 investeringar, men kan skilja sig beroende på sektor, företagets storlek  
 och dess miljö- och klimatpåverkan.
• Vidta åtgärder för att korta tillståndsprocesser för elnätsutbyggnad,  
 genom förändringar i regelverk, undantag eller ytterligare ekonomiska  
 resurser till prövningsmyndigheter.
• Stärk förnybar energi-området med stöd till utbyggnad av havsbaserad  
 vindkraft, stärk vattenkraftens roll som bas- och reglerkraft samt av- 
 skaffa storleksgränsen för skattebefrielse för solcellsinstallationer.
• Se till att Sverige deltar i EU:s arbete kring vätgas.
• Utveckla affärs- och prismodeller som ger incitament till aktörer att  
 bidra till kortfristig reglerbarhet i elanvändningen.
• Ett nytt stöd för energieffektivisering av byggnader bör inrättas,  
 särskilt riktade till investeringar i byggnadens klimatskal och som  
 sänker själva byggnadens energibehov såsom takisoleringar, fönster- 
 byten eller liknande. Små och medelstora företag bör kunna få riktade  
 lån, kreditgarantier eller kompetensstöd för energieffektiviseringar.
• Stärk stöden till renovering av våtmarker, naturskydd och insatser  
 för biologisk mångfald. Utred möjligheten att ge stöd till urban  
 grönska och biologisk mångfald i stadsmiljö i samband med stöd till  
 renovering av byggnader.
• Inrätta ett investeringsprogram för hållbar turism, innefattande stöd  
 till upprustning av friluftsområden och utbildningsinsatser för att ge fler  
 barn och ungdomar kunskap om allemansrätten och naturkännedom.
• Täpp till luckorna i stöden till elektrifiering av transportsektorn med  
 särskilt fokus på demonstrationsprojekt inom elektrifiering av tunga  
 transporter och stöd till elektrifiering av arbetsmaskiner.
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• Driv på utvecklingen av biodrivmedel genom att genomföra förslagen  
 i biogasutredningen och inför en reduktionsplikt för flygbränsle.
• Utöka satsningarna på adekvat och säker cykelinfrastruktur inom  
 stadsmiljöavtalen.
• Inför ett stöd för investeringar i vatten och avlopp, riktat till kommuner  
 med vikande befolkningsunderlag eller med särskilda behov av att  
 klimatsäkra sina VA-system.
• Inled diskussioner med arbetsmarknadens parter kring hur möjlighe- 
 terna till distansarbete kan stärkas och distanskommunikation bidra  
 till bättre arbetsförhållanden.

Omstart – att bygga långsiktigt

Snabba insatser som kan skapa jobb och bidra till grön omställning är 
viktiga. För att minska risken för framtida kriser behöver vi också lösa 
frågor av mer långsiktig karaktär. Jag har valt ut några områden som jag 
bedömer särskilt relevanta för att utnyttja den drivkraft till förändring 
som finns inom näringslivet, driva på transformationen och dra nytta av 
Sveriges styrkor. 

Regelverken
De senaste åren har jag haft dialog med många näringslivsrepresentanter 

som har ett genuint engagemang för grön omställning, men som vittnat 
om stela regelverk som hindrat dem att testa nya metoder, lösningar eller 
tekniker. Det kan handla om nyttjande av sekundära råmaterial i nya pro-
dukter, om innovativa lösningar för vatten och avlopp i byggnader, regler 
för värme i bostäder som försvårar snabb respons vid effekttoppar, kom-
munala monopol som dödar kreativitet inom avfallshantering, tekniska 
specifikationer på produkter som gör att nya lösningar blir omöjliga, eller 
gamla detaljplaner.

Liknande problem påpekas i en rapport från Samordning för bostads-
byggande och Fossilfritt Sverige med titeln ”Plusstad – Världsutställning 
2030”. Rapporten visar hur Sverige kan ta sig an utmaningen att utveckla 
och implementera ny teknik och andra innovationer i verklig miljö. Ett av 
förslagen handlar om frizoner och snabbspår för innovativ stadsutveck-
ling, där regelverk på ett ordnat sätt ska kunna förbigås i syfte att ska-
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pa mer hållbara lösningar. Även den statliga Kommittén för teknologisk 
innovation & etik, KOMET, pekar på samma problembild och föreslår 
inrättande av så kallade regulatoriska växthus. Där ska aktörer i nära 
samverkan med myndigheter kunna ges godkännande att implementera 
innovativa lösningar som i dag inte passar i regelverken men som anses ha 
potential att vara mer långsiktigt hållbara. Samverkan ska både syfta till 
att pröva innovationer och utveckla regelverken så att dessa inte hindrar 
en hållbar utveckling.

Tydliga regelverk, lagar, standarder och tydlig ansvarsfördelning finns 
till för att förhindra att problem hamnar mellan stolarna, garantera pro-
duktsäkerhet eller tydliggöra företags ansvar. Det finns dock anledning att  
– samtidigt som det skapas ett system för frizoner, undantag, snabbspår eller  
regulatoriska växthus – se över var befintliga regelverk och prövnings- 
processer hindrar nya, mer hållbara lösningar eller sätter käppar i hjulet 
för innovation och teknisk utveckling. 

I rapporten Plusstad – Världsutställning 2030 föreslås också att Sverige 
inleder ett projekt där ett antal platser i landet väljs ut för att demonstrera 
och testa specifika hållbarhetsrelaterade lösningar i verkliga miljöer. Detta 
ska användas för att dels skaffa kunskap och stärka hållbarheten, dels pro-
filera Sverige och sprida kunskap om lösningar till en global marknad. Jag 
föreslår att regeringen utvecklar ett sådant långsiktigt projekt i samverkan 
med forskning, näringsliv och kommuner, med fokus på att få fram såda-
na praktiskt implementerbara lösningar i Sverige som bedöms kunna vara 
replikerbara även i andra länder.

Offentlig upphandling
De offentliga institutionerna har både ansvar och möjlighet att bidra till att 
skapa marknader för ny teknik och innovationer genom upphandlingen. 
Värdet av offentlig upphandling beräknas till 700 miljarder kronor årli-
gen.28 Enligt Upphandlingsmyndigheten orsakar kommunernas inköp ut-
släpp av växthusgaser cirka 12 miljoner ton per år29 – i nivå med utsläppen 
från all Sveriges biltrafik. Då ingår inte regioner och stat. 

28 Upphandlingsmyndigheten rapport 2019:5, Konkurrensverket rapport 2019:3. Statistik om offentlig upphandling 2019.  
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2019-3_statistikrapport_2019-webb.pdf 
(Hämtad 2020-07-10)
29 Upphandlingsmyndigheten. 2019. Offentlig upphandling för minskad klimatpåverkan. 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/offentlig-upphandling-for-minskad-klimatpaverkan/ (Hämtad 2020-07-10)
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Många kommuner ställer sedan länge miljökrav i offentlig upphandling, 
men det finns stor utvecklingspotential både i enskilda upphandlingar och 
i ramavtal. Marknaden utvecklas snabbt och upphandlingarna hänger inte 
alltid med. Skarpa miljö- och klimatkrav främjar den del av ett företags 
sortiment som ligger i framkant miljömässigt. För nya innovativa företag 
kan det handla om liv eller död att få en chans att leverera till en offentlig 
aktör. Trafikverket har ett särskilt ansvar, då infrastrukturprojekt utgör en 
stor del av upphandlingskapitalet och har stor potential till lägre klimatfot- 
avtryck. Även kommuners investeringar i byggnader för offentlig servi-
ce innebär stora möjligheter till innovation och minskad klimatpåverkan. 
Detsamma gäller upphandling av tjänster, elektronik, mat och transporter 
som görs av många olika offentliga aktörer. 

Regeringen har antagit en nationell upphandlingsstrategi som ska göra 
upphandlingar till strategiska verktyg. I en självskattning från 2018 svarar 
statliga myndigheter 2,3 i genomsnitt på en skala 1–5 när de tillfrågas av 
Upphandlingsmyndigheten huruvida deras upphandling används strate-
giskt för att nå hållbarhetsmål.30 Jag föreslår att regeringen i samverkan 
med kommuner och regioner och Fossilfritt Sverige väljer ut ett antal 
strategiska områden där offentlig upphandling kan göra stor skillnad för 
minskad klimatpåverkan, driva innovation och skapa marknader för nya 
produkter med potential för internationell replikerbarhet. Sådana områ-
den skulle kunna vara klimatneutrala infrastrukturprojekt, träbyggnader, 
plusbyggnader, byggprojekt som inkluderar en hög grad av återanvänd-
ning, klimatsmart betong, klimatsmarta livsmedel, eldrivna arbetsmaski-
ner, fossilfritt stål och mycket annat. 

Digitaliseringens möjligheter
Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder. Digitaliseringen i sig 
ger möjligheter till effektivisering och smarta lösningar ut hållbarhetssyn-
punkt, men det är upp till oss om vi använder den till dåliga eller bra ända-
mål. Jag vill lyfta ett strategiskt område där det finns potential och behov 
av att fokusera just på kopplingen mellan hållbarhet och digitalisering: 
näthandelns konsekvenser. 

30 Upphandlingsmyndigheten. 2019. Resultat inriktningsmål 6. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/organisera/natio-
nella-upphandlingsstrategin/mal-6---en-miljomassigt-ansvarsfull-offentlig-upphandling/resultat-inriktningsmal-6/ (Hämtad 
2020-07-10)



maria wetterstrand

81

Andelen e-handelskonsumenter var i Sverige bland de högsta i världen 
redan före pandemin. Det ger oss en central roll i att bidra till lösningar 
som är replikerbara för andra länder.31 Jag anser att staten i samverkan 
med kommuner, handel och fastighetsägare ska göra en större satsning på 
att identifiera utmaningar och hitta klimatsmarta lösningar som gör att 
ökad e-handel också leder till mer hållbara samhällen. Utmaningar inklu-
derar ökade bostadsnära transporter och dess praktiska, miljömässiga och 
säkerhetsmässiga konsekvenser, hur fraktkostnader påverkar konsument-
beteenden och ökad e-handels påverkan på stadsbilden och stadskärnor.

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi innebär att låta resurser som redan finns i samhället cir-
kulera, och då minska behovet av nya råmaterial. Här finns också en stor 
ekonomisk besparingspotential för samhälle och företag. I begreppet ingår 
allt från energi- och resurseffektivitet och förnybara råvaror till utvinning 
av råvaror ur avfall eller design för återbruk och återvinning. Det hand-
lar också om produkters livslängd, cirkulära affärsmodeller såsom pant- 
system, uthyrning, tjänster istället för produkter, bilpooler eller reparationer.

Politiska styrmedel kan driva på utvecklingen, såsom skatter på jungfru-
ligt eller icke återvunnet material, kvoter för återvunna råmaterial, krav 
på återbruks-, återvinnings- och reparationsvänlig design av produkter, 
sänkt moms på reparationer, krav på återvinning, lagstiftning om ökad 
livslängd på produkter och ändamålsenlig offentlig upphandling. I vissa 
fall handlar det om att avlägsna hinder i dagens regelverk.

I många fall krävs dock investeringar, innovationer och nya affärsmodel-
ler. Klimatklivet sänker i dag tröskeln för den som vill investera i klimat- 
smartare lösningar. Med detta som förebild bör det inrättas ett Cirkulär 
ekonomi-kliv med fokus på de delar av cirkulär ekonomi som har störst 
behov av utveckling, till exempel nya material, utvinning och användning 
av sekundära råmaterial, avancerad återvinning, lösningar kopplade till 
elfordons batterier, återbruk, cirkulär design samt cirkulära affärsmodel-
ler. I kombination med en aktiv politik för cirkulär ekonomi kan nya in- 
novativa lösningar komma fram, med potential att skapa fler jobb, bättre 

31 Angelovska, Nina. 2019. Where do europeans shop online?. Forbes. 25 april. https://www.forbes.com/sites/ninaangelov-
ska/2019/04/25/where-do-europeans-shop-online/#56f0d8215ae4 (Hämtad 2020-07-10)
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ekonomi och mindre miljöpåverkan. Att nyttja de resurser vi redan har är 
också bra ur självförsörjningssynpunkt. Råvaror som i dag importeras till 
Sverige eller Europa skulle kunna utvinnas här, ur det vi i dag kallar avfall. 

Koldioxidinfångning, sänkor 
och negativa utsläpp

Även om det oftast är billigare att avlägsna källan till växthusgasutsläppen, 
behövs också stärkta kolsänkor och metoder för att avlägsna växthusgaser 
ur atmosfären. Detta understryks i rapporter från den internationella kli-
matpanelen IPCC såväl som från svenska Naturvårdsverket.32 Det handlar 
om att åstadkomma så kallade negativa utsläpp så att halten av växthusga-
ser i atmosfären minskar. I dag görs det främst genom att skydda skog eller 
plantera träd, men fler metoder är under utveckling. På samma sätt som 
arbetet för minskade utsläpp drivs politiskt, så bör arbetet med negativa 
utsläpp understödjas av politiska insatser och styrmedel.

Enligt en gedigen rapport från den brittiska nationella vetenskaps- 
akademin Royal Society kan i dag ingen enskild metod identifieras som 
ensam löser behovet av ett storskaligt avlägsnande av koldioxid från 
atmosfären. Det behövs en verktygslåda av flera olika metoder,33 som 
behöver utvecklas praktiskt och tekniskt. För att verktygslådan ska ha 
trovärdighet krävs att verktygen definieras och verifieras vetenskapligt, 
analyseras ekonomiskt och sätts in i ett ekonomiskt, lagligt och politiskt 
ramverk. Forskning och utveckling pågår, till viss del understödd av  
offentliga medel, men ytterligare insatser behövs.

Vi bör sätta upp ett mål för negativa utsläpp, parallellt med klimatmå-
let. Detta mål kan tillsammans med klimatmålet mycket väl överstiga 100 
procent och slå fast ambitionen att delvis kompensera för historiska ut-
släpp. Det behövs också ett mer samordnat arbete för att utveckla metoder. 
I Sverige är kolinlagring i mark och Bio-CCS i min mening de metoder där 
vi har störst potential att bidra till global kunskapsutveckling. Offentlig 
upphandling kan användas för att efterfråga verifierat klimatneutrala el-
ler klimatpositiva produkter. Slutligen bör det införas någon slags ekono-

32 Naturvårdsverket. 2019. Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Rapport 6879. 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6879-0.pdf?pid=24382 och IPCC. 2018. 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/sr15_headline_statements.pdf (Hämtad 2020-07-10)
33 Royal Society. 2018. Greenhouse gas removal. https://royalsociety.org/topics-policy/projects/greenhouse-gas-removal/ 
(Hämtad 2020-07-10)
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miskt incitament, till exempel en delvis skattelättnad på koldioxidskatten. 
I dag betalar en aktör för det den släpper ut, men har inget incitament att 
fånga in koldioxid. 

Ett resilient samhälle
Att vara resilient betyder att ha förmåga att parera förändringar eller kri-
ser. Trots vår höga grad av teknisk utveckling, är vi människor fortfaran-
de beroende av planeten och dess förmåga att försörja oss med råvaror och 
ekosystemtjänster. Inom lantbruket behövs en ökad självförsörjningsgrad av 
livsmedel och av insatsvaror såsom gödningsmedel. Det kan också hand-
la om metoder som gynnar en långsiktig användning av jordbruksmarken, 
som bevarar näringsämnen och binder mer kol i marken. Städer behöver 
byggas motståndskraftiga mot naturkatastrofer, tryggheten i energiförsörj-
ningen ses över och vatten- och avloppssystem bedömas ur ett klimatför-
ändringsperspektiv. Stabila, välfungerande ekosystem med hög biologisk 
mångfald har starkare motståndskraft mot förändringar än monokulturer. 

Begreppet strategisk autonomi har aktualiserats inom EU under pande-
min. Det signalerar ett mått av protektionism som Sverige bör motarbeta, 
men det finns också en poäng i att analysera unionens och Sveriges sår-
barhet, med pandemin i färskt minne. Detta är inte enbart en miljö- och 
hållbarhetsfråga, men många frågor kopplade till omställningen berörs. 
Sverige bör därför upprätta ett strategiskt nationellt program för stärkt 
resiliens, där vi också själva kan definiera hur vi kan kombinera ett öppet 
samhälle med strategisk autonomi.

De ekonomiska styrmedlen 
och finansiering av omställningen

Jag har nu pekat ut ett antal områden för statliga satsningar. De stimulans-
paket som ändå behövs för att få fart på den krisdrabbade ekonomin kan 
– rätt utformade och i samverkan med privat kapital – ha stor potential att 
skapa jobb och bidra till hållbar utveckling. Statliga stöd kan öka takten 
i omställning, ta teknologier över tröskeln till kommersiell mognad och 
bidra till acceptans för den gröna transformationen. Stimulanser kan ka-
naliseras på olika sätt, genom en enda stor grön fond, gröna obligationer, 
eller till och med en grön investeringsbank. Jag har här valt att inte föreslå 
nya stora institutioner, men håller öppet för tanken.
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Grunden i en långsiktigt hållbar grön omställning är inte statliga stöd 
eller subventioner, utan andra ekonomiska styrmedel som belastar miljö-
skadliga utsläpp och aktiviteter med en kostnad. Detta rättar till felaktiga 
incitament, ökar industrins investeringsvilja i miljösmarta lösningar, dri-
ver innovation samt skapar marknader för miljö- och klimatsmart teknik.  
Miljöskatter i Sverige ligger på endast 2,01 procent av BNP34, lägre än  
genomsnittet i EU28. Att sänka skatten på arbete och höja miljöskatter kan 
leda till fler jobb och samtidigt minska miljöpåverkan. 

Sverige bör stödja EU-kommissionens förslag om stärkta ekonomiska 
styrmedel. Det rör sig om ett system för koldioxidjusterande avgifter vid 
gränserna för produkter som tillverkats i länder utan pris på utsläpp, en 
utvidgning av utsläppshandeln till flyg och sjöfart, samt en skatt på icke 
återvunnen plast. Jag föreslår också ett prisgolv i utsläppshandeln, höjd kol- 
dioxidskatt på drivmedel och avskaffande av undantag från koldioxidskatten.

Det finns också andra styrmedel som är kostnadsneutrala för statskas-
san, såsom reduktionsplikten inom vägtrafiken, elcertifikatsystemet och 
bonus-malus. Sådana styrmedel kan lämpa sig för fler områden, exempel-
vis kvotplikt för vissa återvunna material. Vidare kan produktkrav an-
vändas för att öka återvinningsbarhet, livslängd eller energieffektivitet. 
Att ställa skarpa miljökrav i offentliga upphandlingar kan visserligen vara 
dyrare, men långt ifrån alltid. Rätt hanterat är det ingen eller en liten mer-
kostnad för en stor effekt. 

De gröna stimulanser som nu utformas ger allra bäst effekt om de under-
stöds av andra styrmedel. 

Sammanfattning av förslag utifrån 
ett långsiktigt perspektiv

• Identifiera regelverk som förhindrar omställning och inrätta ett  
 permanent system för att bevilja undantag, såsom frizoner, snabbspår,  
 testbäddar eller “regulatoriska växthus”.
• Gör offentlig upphandling till ett strategiskt verktyg i omställningen  
 genom att identifiera strategiska områden där offentlig upphandling  

34 SCB. 2020. Totala miljöskatter i Sverige. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hall-
bar-utveckling/miljorakenskaper/pong/tabell-och-diagram/miljoskatter/totala-miljoskatter-i-sverige/ (Hämtad 2020-07-10)
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 kan minska klimatpåverkan, driva innovation och skapa marknader  
 för nya produkter med potential för internationell replikerbarhet.
• Samverka mellan kommuner, handel och fastighetsägare kring digitala  
 lösningar så att ökad e-handel också leder till minskad miljöbelastning.
• Inrätta ett Cirkulär ekonomi-kliv, med fokus på nya material,  
 utvinning och användning av sekundära råmaterial, avancerad  
 återvinning, lösningar kopplade till elfordons batterier, återbruk,  
 cirkulär design samt cirkulära affärsmodeller.
• Lägg upp en politisk strategi för att främja negativa utsläpp inklude- 
 rande ett mål för negativa utsläpp, utveckling av standardisering och  
 verifiering, satsningar på metoder för kolinlagring i marken och  
 bio-CCS, ekonomiska styrmedel och offentlig upphandling.
• Upprätta ett strategiskt nationellt program för stärkt resiliens och  
 definiera Sveriges syn på hur ett öppet samhälle kan kombineras med  
 strategisk autonomi.
• Stärk ekonomiska styrmedel och stöd utvecklingen av sådana i EU,  
 exempelvis kommissionens förslag om ett system för koldioxidjuste- 
 rande avgifter vid gränserna, utökning av EU/ETS, skatt på icke  
 återvunnen plast, höjd koldioxidskatt, slopade undantag och ett  
 prisgolv i EU/ETS. 

Målet – en grön välfärdsstat som går före

Att minska miljö- och klimatbelastningen handlar om att minska resurs-
förbrukningen i vår konsumtion och våra samhällsaktiviteter. I dag är 
produktion ofta linjärt utformad och baserad på förbrukning av ändliga 
naturresurser. Effektiviteten ökar, men samtidigt ökar den ekonomiska 
aktiviteten vilket upprätthåller en alltför hög resursanvändning. Utma-
ningen är att effektivisera och minska utsläpp, samtidigt som vi förhindrar 
att det motverkas av ökad konsumtion av resurser på annat håll. 

En nyckel är att företag utvecklar hållbara affärsmodeller som karakterise-
ras av att ökad ekonomisk aktivitet också leder till ökad samhällelig hållbar-
het. Om en affärsmodell går ut på att sälja mer av en i grunden ohållbar pro-
dukt innebär ett lyckat företagande ökad miljöbelastning. En affärsmodell 
där reparationer och underhåll av produkten ingår i köpet är mer hållbar. 
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Produkter som använder förnybara råvaror, kan återanvändas eller återvin-
nas är mer hållbara. Uthyrning är i allmänhet mer hållbart än försäljning 
och tjänster mer hållbara än produkter. Affärsmodellen ska driva företaget 
och kunden till mer hållbara val. Här har näringslivet ett stort ansvar.

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Begreppet välfärdsland under-
stryker vikten av social hållbarhet. Här vill jag påminna om några av de 
gröna satsningar som rekommenderas i tidigare nämnda rapporter från 
University of Oxford och Institute for Public Policy Research, nämligen 
utbildning, forskning och satsningar inom hälso- och sjukvård. Sådana  
investeringar har inte behandlats i detta kapitel men har både ett lågt klimat- 
fotavtryck och leder till mer motståndskraftiga, hållbara samhällen. Även 
satsningar inom kultur- eller tjänstesektorn har ett lågt klimatfotavtryck.

Sverige är ett litet land och våra utsläppsminskningar må inte vara av-
görande. Mer avgörande är att vi kan visa att det går att kombinera ett kli-
matsmart, hållbart samhälle med en modern välfärdsstat. Sverige kan också 
bidra till utveckling av lösningar som är replikerbara i andra länder, genom 
att ge goda förutsättningar för innovation och skapa marknader för ny tek-
nik. Detta gäller inte minst inom områden där vi är starka, såsom industrins 
omställning, tunga fordon, samhällsbyggnad, bioekonomi och cirkulär eko-
nomi. Vi är ett av de länder i världen som har bäst förutsättningar att ställa 
om. Om inte Sverige klarar detta så är det svårt att ställa krav på andra.

Med rätt satsningar nu kan Sverige vara en viktig internationell spela-
re. En stark samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och forskning 
bidrar till lösningar som skapar jobb och ekonomisk utveckling. Sverige 
ska minska den egna belastningen på naturen i nivå med vad vetenskapen 
kräver och samtidigt göra insatser som kan spridas till resten av världen.



amy loutfi

87

KAPITEL 3

Digitalisering för 
ett starkare Sverige

Amy Loutfi är professor i informationsteknologi och vicerektor för artificiell  
intelligens (AI) vid Örebro universitet. Hon är civilingenjör i elektroteknik och 

hennes forskning handlar framför allt om AI och robotik.  

Sammanfattning

Under pandemin möjliggjorde digitalisering en snabb övergång till ”plan 
B” för många företag och organisationer: distansutbildning och distans-
arbete med hjälp av digitala verktyg. Nu behöver digitalisering bli plan A. 
Den digitala tekniken har gett oss säkra och effektiva samarbetsverktyg 
och nya sätt att dela information, och vi kan tack vare den förlita oss på 
datadriven evidens. Men vi har både möjlighet och skyldighet att göra mer. 
Den digitala teknikens roll för vår ekonomi och vårt välstånd har vuxit 
snabbt – och Sverige behöver nu dra lärdom av våra erfarenheter, skynda 
på och hitta rätt fokus i sina digitaliseringsstrategier.

FÖRSLAG
• Vi behöver ett nytt, ambitiöst digitaliseringsmål. Det räcker inte att bara  
 vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Vi  
 behöver och har möjlighet att inom vissa områden också leda digitalise- 
 ringen och skapa innovationer på området.
• Bygg upp bättre mekanismer för datastyrning. En heltäckande  
 API-gateway och en nationell digital plattform behövs som central  
 punkt för att hantera data från olika myndigheter, säkerställa säker- 
 heten och möjliggöra enkel och användbar delning.
• Skapa förutsättningar för implementering av AI och autonoma sys- 
 tem. Ta fram ett svenskt regelverk för automatiserat beslutsfattande för  
 alla olika aktörer, inklusive checklistor för branschen, för att vägleda  
 dem i utvecklingen av autonoma lösningar.
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• Den mänskliga delen av digitaliseringen behöver lika stort fokus som  
 övriga delar. Ge offentliga bibliotek i uppgift att utveckla tjänster  
 för att minska det digitala utanförskapet.
• Utbildning och kunskap är centralt för att hålla allmänheten väl- 
 informerad och skapa tillit. 
 ◉ Förändra trygghetssystemen vid arbetslöshet så att de omfattar  
  omskolning och vidareutbildning i digitala färdigheter, och erbju- 
  der trygghet på individnivå.
 ◉ Säkra att utbildningssystemet erbjuder livslångt lärande. Skapa  
  långsiktiga incitament för högre utbildningsinstanser att erbjuda  
  omskolning och vidareutbildning på områden som AI, cybersä- 
  kerhet och digitalisering.
 ◉ Behandla digitalisering som ett eget utbildningsspår i skolan. Alla  
  elever ska få kunskap om grundläggande tekniska begrepp och digi- 
  taliseringens sociala påverkan.
• Öka innovationstakten, för att ge en snabb omstart och återhämtning,  
 genom att:
 ◉ Skapa så kallade regulatoriska sandlådor för utrullningen av nya  
  digitala verktyg. 
 ◉ Stötta testmiljöer för 5G på områden där det finns stark samverkan  
  mellan akademi, industri, stat och offentlig sektor.
 ◉ Se till att de myndigheter som finansierar forskning efterfrågar  
  forskning och utveckling av digital teknik som är i grunden säker  
  och integritetsskyddande.
• Hela Sverige – inklusive glesbygden – behöver ha tillgång till uppkopp- 
 ling, och nya tekniker erbjuder alternativ till fiber. Överge målet om  
 viss uppkopplingshastighet och satsa på kvalitativt mål: bra uppkopp- 
 ling som kan användas för utbildning och jobb på distans. Olika  
 tekniker kan komplettera varandra, till exempel fiber och fasta  
 trådlösa anslutningar.

Inledning

För att diskutera digitalisering behöver vi sätta frågan i ett tydligt sam-
manhang. En metafor kan förklara vad digitala tekniker innebär och hur 
de hör ihop med varandra. Familjen kan vara en lämplig sådan: vi kan se 
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tekniker som digitalisering, AI, cybersäkerhet och 5G som en stor familj 
där varje familjemedlem är en egen individ, men med starka kopplingar 
till de andra. 

I denna familj av tekniker är digitaliseringen föräldrarna. Digitalise-
ringens roll är att ge upphov till nya och intressanta tekniker och utgöra en 
grund utifrån vilken dessa tekniker kan utvecklas. Som varje god förälder 
behöver digitaliseringen erbjuda struktur, organisation och tydliga ramar. 

Under de senaste åren har digitaliseringen sett många av sina barn växa 
upp, och vissa av dem har fått stor uppmärksamhet. Ett av dem är artificiell 
intelligens, AI, och ett annat är cybersäkerhet. I vår metafor är artificiell 
intelligens och cybersäkerhet syskon, separata men med en stark relation 
till varandra. Precis som alla barn har dessa två tekniker stor potential, 
men hur och i vilken riktning de kommer att utvecklas återstår att se.

Precis som de flesta familjer så lever de digitala teknikerna inte iso-
lerade. De befinner sig i ett sammankopplat samhälle och behöver till-
gång till infrastruktur. Tekniker som 5G, höghastighetsinternet och 
IKT-hårdvara (datorer, grafikkort, hårddiskar, etcetera) är infrastruktu-
ren som dessa digitala tekniker vilar på. För att återigen tala i metafo-
rer motsvarar de vägarna vi människor färdas på, och tjänsterna vi har 
tillgång till. Kort sagt: digital infrastruktur är det som gör att digitala 
tekniker kan finnas och fungera.

Vi får inte heller glömma den roll som data spelar i sammanhanget. Data 
kan betraktas som den luft som vår digitala familj andas.

I detta kapitel ska vi fråga oss vilka förändringar vi har att vänta för 
dessa tekniker i Sverige efter pandemin. Slutligen kommer vi med ett antal 
rekommendationer för att säkerställa att Sverige inte bara återhämtar sig, 
utan också blomstrar på området.

Länge leve den globala digitaliseringen

Så snart vi har pandemin under någorlunda kontroll kommer världen att 
till viss del återgå till de mönster som rådde innan Covid-19. Vi kommer 
att motiveras dels av ekonomiska skäl och av nostalgi. Efter att ha varit so-
cialt distanserade törstar vi efter mänsklig samvaro. Trots det kommer vi 
inte fullt att återgå till hur det var innan, av tre viktiga skäl. För det första 
kommer vi att vara mer medvetna om riskerna för smittspridning. För det 
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andra kommer vår globala, digitala infrastruktur att ha blivit billigare och 
mer effektiv. För det tredje kommer vi att inse att vissa digitala alternativ 
är lika bra eller till och med bättre än de analoga motsvarigheterna. 

Vi kommer att se en liknande utveckling för den samlade efterfrågan: 
det må vara svårt att förutse när den totala efterfrågan (och BNP) kom-
mer att ha återgått till nivåerna före pandemin, men vi behöver räkna 
med att efterfrågans sammansättning förändras på betydande sätt. Vissa 
branscher, som associeras med förhöjda risker och stigma avseende smitt-
samma sjukdomar, kan behöva lång tid för att återhämta sig. Vi behöver 
omedelbart understödja återhämtningen genom att fortsätta den digitala 
omvandlingen och innovationen. Vi kan skilja digitalt överflöd från fysisk 
knapphet. Men för att dra nytta av detta digitala överflöd och digitalise-
ringens inneboende kraft måste vi vara medvetna om dess grundläggande 
egenskaper och vad som skiljer det digitala från det fysiska. 

I detta kapitel återkommer vi flera gånger till en av digitaliseringens vikti-
gaste egenskaper: den har inga geografiska gränser. Det är fortfarande så att 
politiska aktörer kan vilja reglera, censurera eller hindra digitala lösningar 
inom sina geografiska domäner. Men här syftar vi på de digitala lösningarnas 
fysiska egenskaper, och inte på den möjliga politiska dimensionen i frågan. 

Det innebär att digitala verktyg, allt från sökmotorer till appar för so-
ciala medier, inte begränsas av eller till någon fysisk form eller geografisk 
plats. Oavsett om de används i USA eller Sverige, Norrbotten eller Närke 
så fungerar dessa verktyg enligt samma grundläggande principer om da-
tabehandling och uppkoppling. En förståelse för denna gränslöshet både 
utifrån hur den påverkar tekniken i sig, men också standarder, regleringar, 
kontroller etcetera är viktigt att ha i framtagandet av en framgångsrik di-
gitaliseringsstrategi. Det gällde i Sverige före pandemin och gäller i ännu 
högre grad nu. När den fysiska globaliseringen tagit stryk under pande-
min så har den digitala globaliseringen vuxit, och denna utveckling kom-
mer sannolikt att fortsätta.

Data är mer än ettor och nollor

Varje diskussion om digitalisering bör utgå från en grundläggande be-
ståndsdel: data. Det sägs ofta att data är den nya oljan. Stämmer det? Svaret 
på den frågan får bli ett rungande “nja…”.
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Behovet av interoperabilitet
Det är sant att data är värdefullt, särskilt om den hanteras korrekt, och 
det är också sant att data kan fungera som en ny valuta (såväl bildligt 
som bokstavligt talat). Om vi drar denna jämförelse till sin spets så har 
dock olja en egenskap som data saknar: interoperabilitet. Du kan använ-
da samma dunk olja i två olika maskiner med samma resultat. Du kan 
däremot inte göra detsamma med data. Data som samlats in för ett visst 
syfte i ett visst sammanhang kan sällan, utan ytterligare arbetsinsats, 
direkt överföras till ett annat. Ett aktuellt exempel är rapporteringen av 
antalet döda i den pågående pandemin, där data har tolkats på många 
olika sätt vilket gör internationella jämförelser svåra. Det är delvis kopp-
lat till ett internationellt problem med data från olika länder och olika 
källor, men belyser ett allmänt problem med dataförvaltning (det som på 
fackspråk kallas Data Governance): hur åstadkommer och upprätthåller 
vi lämpliga standarder för dataförvaltning, inklusive datans kvalitet, för 
att möjliggöra ansvarsfull delning av data?

Nationell portal för API:er
Vi kan se att länder med tydliga strategier för dataförvaltning lyckas väl-
digt väl. Estland, Singapore och Finland visar vägen i frågan. Sverige har 
potential att följa efter. För att lyckas göra det på ett effektivt sätt behöver 
vi inse att data också har en annan central, unik egenskap – abstraktion. 

Tänk dig en bil. Den består av många olika delar: en motor, däck, säten, 
ratt och så vidare. Motorn består i sin tur av ännu fler delar, ner till små 
skruvar och muttrar som håller ihop allting. När vi nu pratar om en bil 
syftar vi på helheten, det vill säga allt en bil innehåller. En bil är en ab-
straktion av alla dess beståndsdelar. Detsamma gäller data, data finns i 
olika abstraktionsnivåer. Vi börjar bli bra på att reglera den på en låg nivå. 
Vi släpar däremot efter när det handlar om att reglera data på högre nivå. 
En viktig sådan högre abstraktionsnivå är så kallade API:er.

En API, från engelskans Application Programming Interface, är ett 
slags brygga som gör att datakommunikation kan göras på ett säkert 
och tillförlitligt sätt. Det innebär att två olika programvaror kan arbeta 
ihop även om de inte ursprungligen utformats för att göra det. En API 
kan vara myndighetsintern, delas med betrodda samarbetspartners, eller 
vara allmän, det vill säga delas med “alla”. När API:er görs tillgängliga 
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kan mjukvaruutvecklare använda standardiserade verktyg för att hämta 
data från ett system, behandla den efter behov och sedan använda den 
någon annanstans. När API:er samordnas innebär det att myndigheter 
och betrodda tredjepartsaktörer på ett säkert sätt kan dela, återanvända 
och förädla data i realtid. Det gör det möjligt för API-producenter att 
erbjuda sina API:er till API-konsumenter, och låter producenterna styra 
vem som har tillgång till deras API:er. 

Svenska staten borde, i sin roll som dataproducent, hitta sätt att reglera 
hanteringen av data på såväl låg som hög nivå. Istället för att bara göra 
datan öppen så kan vi skapa en öppet tillgänglig API. I Sverige finns mäng-
der av data (även historisk sådan) som ofta är väldigt välstrukturerad och 
därför lämplig att dela. Detta är en unik omständighet som inte bör slösas 
bort. Genom att inte bara tillgängliggöra data, utan också släppa öppna 
API:er, kan vi både öka tillgängligheten till offentliga data och säkerställa 
en viss grad av enhetlighet för olika aktörer. Dessutom, kanske viktigast av 
allt, kan vi göra offentliga data tillgängligt för kommersiella aktörer med 
särskilda krav på att följa olika krav och standarder.

Sverige har goda möjligheter att bygga en nationell digital plattform. 
Diskussionen har förts tidigare, men nu kan det vara dags att agera. Dels 
finns det behov av en sådan plattform, dels finns mycket som tyder på att 
sådana plattformar kan leda till förbättrad standardisering och säkerhet.  
Dessutom kan vi lära av andra länders erfarenheter.

Ökat mandat och 
större resurser till DIGG

Myndigheter som DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) innebär 
enorma möjligheter att skapa så kallade API-portaler för dataförvaltning. 
För att nationella myndigheter av denna typ ska kunna påverka effektivt 
behöver de dock större mandat och mer resurser. Större mandat skulle 
kunna innebära att de får rätt att besluta om föreskrifter, vilket exempelvis 
betyder att de kan kräva att andra aktörer följer vissa API-definitioner. 
Om vi återgår till exemplet med bilen: på samma sätt som alla bilägare 
måste underhålla och besiktiga sina bilar och säkerställa att de uppfyller 
vissa kvalitetskrav (oavsett märke och modell) innan de tillåts vara ute i 
trafiken, så skulle DIGG kunna ställa sådana krav på delning av offentliga 
data och förvaltningen av API-portaler.
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Hur förbereder vi Sverige för förändring?

Sverige behöver en digitaliseringsstrategi som ger goda sociala och eko-
nomiska utfall. I korthet innebär det att vi måste säkerställa att AI och 
digitalisering leder till bättre ekonomisk produktivitet, effektivitet och 
tillväxt. Men det innebär också att vi ser till att skydda dem som riskerar 
att påverkas negativt av digitalisering och AI, och att vi använder den nya 
tekniken i linje med svenska värden som rättvisa och rätten till frihet från 
diskriminering baserat på religion, kön eller etnicitet. För att nå detta mål 
behöver vi ett starkt politiskt ledarskap.

Stärk kompetensen inom 
AI/digitalisering i alla åldersgrupper

Behovet av digital kompetens inom nyare tekniker såsom AI, cybersäker-
het och så vidare, är ett ständigt återkommande tema. Men det handlar 
inte om att alla ska bli AI-ingenjörer.  Det handlar om att förstå vad AI, 
cybersäkerhet och digitalisering är, att förstå grunderna för hur det funge-
rar, vad det kan och inte kan göra. Det kan handla om den kompetens som 
behövs för att jobba sida vid sida med AI, och för att avgöra när AI bör, 
eller inte bör användas. Framförallt behövs denna kompetens för att bygga 
tillit hos allmänheten. Många känner sig osäkra på hur och när de använ-
der AI, och de tar exempel ur science fiction när de försöker förklara vad 
det är. Om inte detta förändras så kommer svenska företag att halka efter i 
användandet av AI, och bli frånsprungna av internationella konkurrenter.

Det är av yttersta vikt att våra beslutsfattare investerar tydligt i utbild-
ning inom området AI-kompetens, som är tillgänglig för alla. Jag använ-
der begreppet AI-kompetens eftersom digital kompetens ibland misstol-
kas som “det man behöver kunna för att använda en dator”. AI-kompetens 
är mer än så, det innefattar en värld av algoritmer, automatiserade verktyg 
för att skapa innehåll, och system som ger rekommendationer. Sverige be-
höver investera i bred, allmän utbildning i AI, med hjälp av en rad olika 
modeller och kommunikationskanaler. Både grundskolor och gymnasium 
behöver erbjuda utbildning i AI-kompetens med målet att i förlängningen 
ge goda kunskaper hos hela befolkningen. 

I högre utbildning behöver specifika AI-koncept integreras i kurser och 
program, i syfte att förbereda studenterna för arbete med AI i deras fram-
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tida karriärer. Tonvikten behöver ligga på att skapa medvetenhet kring 
dessa företeelser, samt lyfta information om vilka konsekvenser de får och 
vilka möjligheter de innebär.

Den här medvetenheten måste gå djupare än rent tekniska aspekter och 
även inkludera sociala perspektiv. En utbildning i digitalisering och AI 
som enbart handlar om programmering blir lite som sex- och samlevnads-
undervisning där man bara pratar anatomi, men glömmer sådant som 
samtycke och relationer. I båda fallen blir resultatet att unga människor 
får sämre förutsättningar att orientera sig i komplexa frågor. 

Vi behöver en genomgripande förändring i våra utbildningar, så att tek-
niken blir en integrerad del av andra program. Programmering anses i dag 
vara en del av ämnena matematik och teknik, men vi kan behöva skapa ett 
nytt spår där programmering, AI och digitalisering också tydligt beaktar 
den sociala dimensionen. Det kan visa sig att en sådan breddning också 
leder till ett ökat intresse för ämnena i fråga. Digital kompetens, i dess 
bredare mening, borde vara en del av grundkraven för alla studerande.

Kompetensfrågan är särskilt akut för beslutsfattare. Viss utbildning för 
ledare och beslutsfattare är redan igång i Sverige, men vi behöver ställa 
höga krav på kunskaper och kvalifikationer för dem som jobbar vid våra 
myndigheter. Vi måste, som medborgare, kräva att vår politiska ledning 
har fördjupad kunskap om de områden de har makt att styra över och på-
verka. Lagstiftare och beslutsfattare måste våga utforma politik som gäller 
även dem själva. Det är möjligt att Sverige kan lära av internationella före-
bilder, till exempel Harvards initiativ för att utbilda ledande politiker och 
anställda vid kongressen i USA om AI-frågor. Initiativet kom till efter att 
Facebookgrundaren Mark Zuckerberg vittnat inför kongressen, och det 
blev plågsamt tydligt för experter på området att de som frågade ut honom 
hade allvarliga kunskapsbrister. Liknande initiativ behövs från ansedda 
akademiska institutioner i Sverige. Behovet av koordinerade insatser är 
stort, liksom en gedigen kartläggning av utbildningsanordnare och deras 
betydelse för det livslånga lärandet. 

Förbered arbetstagare 
på ett arbetsliv i förändring

Diskussionen kring AI och automatisering fokuserar ofta på jobb som går 
förlorade. Men utöver de arbetstillfällen som försvinner, så kommer även 
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många arbetsuppgifter att förändras. Enklare analytiskt arbete kommer 
att utföras av AI, medan människor i stället kommer att ägna sig åt sådant 
som kräver en annan sorts tänkande, eller mänsklig övervakning.

Även om detta leder till jobbskapande på lång sikt så kommer en del av 
dagens arbetskraft att drabbas av undanträngningseffekter i det korta per-
spektivet, om de inte får rätt vidareutbildning. Kompetensutveckling i den 
digitala ekonomin innebär dock inte att alla ska bli programmerare eller 
ingenjörer. Vi behöver en politik som förbereder människor för nya upp-
gifter i de branscher där det finns tillväxtpotential, inklusive sådana där 
arbetsmarknaden redan är stark, exempelvis i sjukvården. Utbildningsin-
satserna måste också innebära att de anställda når upp till samma nivå av 
inkomst och trygghet som de hade före pandemin.

De flesta möjligheterna till kompetensutveckling för uppsagda arbetsta-
gare är kopplade till huruvida man har rätt till arbetslöshetsersättning. På 
grund av förändringar på arbetsmarknaden, såsom gig-ekonomins upp-
komst, riskerar arbetslöshetsförsäkringen att täcka en mindre del av ar-
betskraften än förut. För att möta dessa förändringar behöver Sverige göra 
kompetensutvecklingen mer tillgänglig, antingen genom att frikoppla stö-
det från arbetslöshetsförsäkringen, eller genom att bredda försäkringens 
omfattning (se kapitlet om utbildning i denna antologi). 

Det behövs också ett nytt sätt att se på vilken sorts stöd arbetslöshetsför-
säkringen innebär, givet den växande mångfalden av sätt att arbeta på. Så 
kallade “digitala nomader” som livnär sig genom digital kommunikation 
och i allmänhet organiserar sina liv på ett mer nomadiskt sätt, behöver 
omfattas av relevanta sociala skyddsnät. Det innebär att vi behöver omvär-
dera många av våra skyddsnät, så att de i mindre utsträckning är kopplade 
till specifika arbetsgivare – eftersom digitaliseringen saknar geografiska 
gränser. Svenskar som är anställda av internationella, digitala företag men 
bor i Sverige måste erbjudas någon form av trygghet, samtidigt som det 
säkerställs att de också bidrar till samhället.

Skapa tillit 

Digitalisering och tekniker som AI kan leda till innovation, framsteg 
och välståndsutveckling på hittills aldrig skådade nivåer. Ändå oroas 
många över att den snabba utvecklingstakten gör det svårt för oss att 
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förstå och hantera den påverkan som tekniken kommer att ha på sam-
hället och ekonomin.

Jag tror att de frågor och orosmoment som tas upp både i Sverige och 
andra delar av världen har sin grund i två viktiga områden: förståelse och 
tillit. Människor kämpar med att förstå vad teknikutvecklingen innebär 
och vad den har att erbjuda. Att den hype som omger en del av denna 
teknik ibland gör det svårt att skilja vetenskap från science fiction, gör inte 
saken bättre. Bristande förståelse bidrar i sin tur till en växande skepsis 
mot AI, bland såväl företag som politiker och medborgare.

Om vi inte tar itu med denna brist på tillit, kan det skada Sveriges och 
Europas förmåga att ta till sig tekniken. Företag, organisationer och länder 
kan övertalas att bromsa eller till och med upphöra med investeringar på 
området. Stater kan komma att införa regleringar som allvarligt begränsar 
användningen av viss teknik. Sådana åtgärder kanske dämpar allmänhetens 
oro, men till vilket pris, i termer av förlorad konkurrenskraft i framtiden?

Underlätta innovation 
med hjälp av förenklade regler 

Vi kan förvänta oss att ny digital teknik kommer att spridas och kombine-
ras med befintlig teknik på ett sätt som kräver snabbhet när det gäller att 
möta potentiella risker. Digitala tekniker kan heller inte regleras på samma 
sätt som fysiska produkter, eftersom utvecklingen sker mycket snabbare 
och teknikernas livscykler är mycket kortare.

Det finns en inbyggd paradox när det kommer till riskhantering och ny 
teknik. Man vill å ena sidan inte börja använda tekniken utan att vara 
säker på att den inte har några negativa konsekvenser. Å andra sidan är 
det svårt att förutse sådana konsekvenser utan att ha byggt ut tekniken 
i tillräcklig omfattning. En lösning på denna paradox är att ta fram så 
kallade regulatoriska sandlådor1 (engelska: regulatory sandboxes). Det är 
mer än bara en testverksamhet, det är en testverksamhet med alternativa 
regleringar, baserade på antaganden om och modeller av vilka beteenden, 
risker och faror som kan komma av ny teknik och politiska förändringar.

Dessa så kallade sandlådor är uppdelade i faser, för att främja experi-

1 https://www.vinnova.se/globalassets/mikrosajter/policylabb/dokument/forsok-for-teknologisk-innovation_komet- 
beskriver-2019_09-1.pdf
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menterande, utvärdering och eventuell utbyggnad. De är inte menade att 
vara permanenta, utan snarare “prototyper” för nya regleringar, som kan 
utvecklas och förfinas. Antingen skalas sandlådan upp, eller så överges 
den, om det anses att den inte fungerar, eller är för riskfylld eller farlig. 
Den här typen av experimentella regleringar gör också ansvariga myndig-
heter medvetna om vilka regleringsmodeller som faktiskt är funktionella.

Vi behöver säkerställa att de lagar som kom till före den digitala tekni-
ken, inte blir skadliga eller hämmar vår innovationskraft. Där kan regula-
toriska sandlådor vara ett sätt för stater att hålla jämna steg med innova-
tionen och ge bättre långsiktiga utfall genom att erbjuda en kontrollerad 
miljö för prövning av idéer och produkter, i samråd med branschen. Det-
ta ger en bättre förståelse för de många olika regelförändringar som ofta 
krävs, innan de förs in i lagtext.

På lång sikt behöver vi skapa nya juridiska ramverk för algoritmiskt 
ansvarsutkrävande, sannolikt på EU-nivå. För att hantera situationer där 
människor upplever att AI drabbat dem på felaktiga eller orättvisa sätt 
behöver vi etablera tydliga juridiska processer för rättslig prövning och 
ansvarsutkrävande, rörande konsekvenser av beslut som fattas av AI-algo-
ritmer. Innan detta finns på plats kan regulatoriska sandboxar vara ett sätt 
att testa och pröva digitaliseringen.

Främja offentlig debatt
Tillit är ofta något som förtjänas långsamt och i små steg. Åt andra hållet 
gäller det motsatta – tillit kan gå förlorad på ett ögonblick, så fort det upp-
står tvivel om uppsåt och intentioner. Om vi ska kunna dra full nytta av 
dessa nya tekniker och deras potential behöver vi bygga tillit hos allmän-
heten. Mycket av den skepsis som finns mot AI är känslomässig och djupt 
rotad, och går kanske inte alltid att lösa med rent tekniska åtgärder.

Därför är det också viktigt att involvera allmänheten i ett kvalificerat 
offentligt samtal. För att bygga tillit behöver vi se till att människor kän-
ner sig hörda. KOMET, Kommittén för teknologisk innovation & etik2, 
som lyder under Näringsdepartementet, är en organisation som kan fyl-
la ett sådant behov. Möjligheten att involvera allmänheten vilar dock på 
att människor också är välinformerade, vilket är en utmaning i komplexa 

2 https://www.kometinfo.se/
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frågor som AI, blockchain och cybersäkerhet. För att ge medborgarna en 
röst i politiska beslut på AI-området bör man fundera på nya former för 
delaktighet och deltagande, till exempel referensgrupper för allmänheten.

Innovation med inbyggd integritet
Med större förståelse för olika tekniker och för medborgarnas behov av 
integritet kan vi lösa en rad olika problem genom privacy by design, alltså 
att göra integriteten till en central del av produkten. I allt från sensorer till 
algoritmer går det att bygga in integritetsskyddande mekanismer från för-
sta början. Distribuerad och federerad maskininlärning, som är ett fram-
växande koncept inom AI, undersöker hur vi kan dela och sammanfoga 
de modeller som lärts in, utan att behöva dela med oss av eller samla in 
data från de bakomliggande datakällorna. Exempelvis kan kameror med 
inbyggd bildbehandling klassificera objekt utan att avslöja enskilda indivi-
ders identitet, och de kan således användas för att anonymt räkna perso-
ner. Vi behöver nya tekniska paradigm som tar hänsyn till integritet redan 
i utgångsläget. 

Hantera den digitala klyftan
Vi behöver också investera i insatser för att minska det digitala gapet, klyf-
tan mellan dem som använder digital teknik och dem som inte gör det. 
Då behövs riktade strategier för de grupper som riskerar att drabbas ne-
gativt av ökad digitalisering, exempelvis äldre. Med åldern kommer också 
sådant som förvärrar situationen, problem med såväl kognition som syn, 
hörsel och rörlighet. Det är kanske inte rimligt att förvänta sig att äldre 
människor ska skola om sig för att använda viss digital teknik. 

Å andra sidan leder ökade samhälleliga förväntningar på att vi ska an-
vända digitala tekniker såsom elektroniskt ID och betallösningar till att 
icke teknikkunniga snabbt hamnar utanför. Verktygen för behörighet och 
autentisering är smidiga att använda men krångliga att installera, med 
många steg, lösenord och kopplingar mellan olika system. Att inte vara 
uppkopplad leder dels till praktiska problem, dels till att man inte blir fullt 
integrerad i samhället. 

Vi behöver ge samhällsaktörer i uppdrag att möta dessa problem. Of-
fentliga bibliotek kan bli naturliga mötesplatser för att få hjälp. De har i 
viss mån redan den rollen, men genom att göra den tydligare, och tilldela 
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resurser därefter, kan vi lyckas ännu bättre. I ett samhälle där gratis till-
gång till kunskap, böcker och arkiv alltid har setts som en rättighet, bör 
denna rättighet även omfatta digitala verktyg och den kunskap som be-
hövs för att använda dem.

En långsiktig investering i mångfald
Ett annat mer långsiktigt tillvägagångssätt handlar om att skapa inklu-
derande team. Svenska aktörer har en unik chans att ta en ledande roll i 
detta, givet den breda och välutbildade kompetens som finns här. Utveck-
larteam vars medlemmar har olika bakgrund är viktiga i strävan att skapa 
lösningar som passar breda målgrupper (se avsnittet om tillämpningar). 
För att få större mångfald i våra tekniska team behövs större mångfald 
på våra utbildningar. Vi behöver satsa stort på att förstå hur utbildningar 
i teknik och ingenjörsämnen kan förändras, hur vi ska lägga upp kurser 
och tänka nytt kring olika paradigm. Idén om att “få tjejer intresserade av 
teknik” borde försvinna och istället vändas upp och ned. Vi behöver fråga 
oss hur vi gör teknik intressant, för tjejer och för alla. Huvudansvaret bör 
ligga hos utbildningsanordnare och arbetsgivare, som behöver erbjuda att-
raktiva karriärmöjligheter.

Digital infrastruktur och 5G

Tack vare en imponerande digital infrastruktur kunde Sverige snabbt rulla 
ut “plan B” när vi ställdes inför krav på social distansering och distansar-
bete. Denna infrastruktur vilar till stor del på ett utbyggt fibernätverk. Det 
är dock viktigt att blicka framåt, och även om tillgängligheten till fiber 
är god sett till Sveriges stora yta, så kommer det att vara oerhört dyrt att 
ge alla tillgång till fiber. Det behöver inte heller vara den bästa strategin, 
eftersom framtida teknik sannolikt kommer att kunna erbjuda bättre al-
ternativ. Enligt ny statistik från Telia skulle fiberutbyggnad till hela Sve-
rige kosta ytterligare 42 miljarder kronor, varav 21 miljarder i glesbygd3. 
Sverige har kanske alltför höga mål för just fiberutbyggnad. Hur kan vi gå 
vidare på andra sätt?

3 https://blogg.telia.se/digitalasverige/2019/09/24/fiber-racker-inte-for-att-koppla-upp-hela-sverige/
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Bra uppkoppling och fiber överallt 
måste inte ställas mot varandra

Pandemin har lärt oss att motståndskraft är en viktig egenskap för natio-
nell infrastruktur. Motståndskraft kräver i sin tur redundans och mång-
fald. Redundans innebär att det finns backup-lösningar att falla tillbaka 
på, och mångfald innebär i detta sammanhang att vi inte satsar allt på 
en enda teknik. Sveriges bredbandsstrategi från 20164 hade ambitiösa mål 
och har sannolikt bidragit till att lyfta Sverige till den position vi har i dag. 
Digitala tekniker utvecklas dock snabbt och gör att vi behöver ompröva 
våra målsättningar istället för att stå fast vid rigida, kvantitativa mål allt-
för länge. Vi behöver hitta en balans mellan att nå alla användare med 
tillräcklig kvalitet, eller att nå ett mindre antal med väldigt hög kvalitet. Vi 
behöver också en balans i användningen av olika typer av tekniker.

Dessutom får vi inte stirra oss blinda på siffror. Ett nytt mål för Sverige 
skulle kunna vara kvalitativt: “Snabb och prisvärd uppkoppling för alla, 
med möjlighet att använda flera olika tjänster samtidigt. Trygghet i att 
bandbredden räcker till viktiga uppgifter och att den är tillräcklig för jobb 
och utbildning på distans”. Det kanske inte är lika slagkraftigt som mål 
formulerade i fasta siffror, men behoven i infrastrukturprojekt för kom-
munikation är lika varierande som samhällena de byggs i, och att försöka 
hitta en siffra som passar alla överallt är varken görligt eller lämpligt. 

Utvecklingen framöver behöver å ena sidan fokusera på 5G, men för 
att säkerställa uppkopplingsmöjligheter i glesbygd behöver vi å andra si-
dan inkludera FWA (fixed wireless access/fast yttäckande radioaccess). 
FWA-nätverk baserade på LTE-teknik (long term evolution, en standard 
inom 4G) kan användas som en brygga från fast till mobilt bredband i om-
råden med begränsad tillgång till fasta bredbandsuppkopplingar.

Offentliga och privata 5G-nätverk
Givet det stora antalet innovativa företag i landet bör Sverige vara ledande i 
utbyggnaden av 5G. 5G erbjuder extremt tillförlitliga, snabba, energieffek-
tiva och täta trådlösa nätverk med liten fördröjning (så kallad latens). 5G 
kan byggas ut på två olika sätt (som inte behöver utesluta varandra): dels 

4 Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi, Näringsdepartementet. https://www.regeringen.se/informationsmateri-
al/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025---en-bredbandsstrategi/
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i form av ett offentligt 5G-nätverk, dels privata 5G-nätverk som lämpar 
sig för företag. Privata 5G-nätverk kan innebära att företag och organisa-
tioner antingen köper egen infrastruktur och drift från en mobiloperatör, 
eller bygger och underhåller ett eget 5G-nätverk inom ett eget spektrum. 
Många rapporter förutspår att flera av världens största företag sannolikt 
kommer att föredra privat 5G, särskilt i industriella miljöer såsom fabri-
ker, logistikcenter och hamnar.

Tester av privata 5G-nätverk finns redan i Sverige, men än så länge i 
alltför liten skala. Det är lätt att förstå varför 5G är lockande, med pre-
standa som vida överglänser andra trådlösa standarder, och större f lex-
ibilitet än trådbundna nätverk. Pandemin har försenat den efterläng-
tade 5G-standarden för företag, som dock förhoppningsvis snart kan 
lanseras. När den väl är på plats kan denna standard undanröja f lera 
hinder och öppna nya dörrar för 5G-tillämpning under det kommande 
decenniet, i fabriker, lagerlokaler och på andra tidigare otillgängliga 
platser. Och även om inte alla 5G-nätverk kommer att vara privata, så 
kommer många organisationer vara intresserade av att ha sådana. Till 
skillnad från offentliga nätverk kan ett privat nätverk möta specifika 
behov och konfigureras på olika sätt, utifrån den verksamhet som be-
drivs på respektive plats. 

Med privata nätverk kan företag också planera utbyggnad och täcknings-
grad själva. Nätverk kan installeras och underhållas av personal på plats, 
vilket innebär snabbare hantering av problem. Säkerheten kan bli högre, 
i och med att nätverksägaren får kontroll på ett sätt som kanske inte är 
möjligt i ett offentligt nätverk. Företaget kan självt avgöra vilka användare 
som ansluter, och data kan behållas på en viss plats. Att lagra data på plats 
kan också innebära mindre tidsförluster vid överföring. Privata nätverk 
kan också komma att använda egna spektrum, för att minska risken för 
påverkan på olika tjänster på grund av belastning från tredje part.

För att Sverige ska kunna utvecklas på detta område måste vi våga testa 
och bygga ut sådana nätverk. En tydlig plan för utbyggnad av testom-
råden för 5G behöver presenteras så snart som möjligt. En sådan plan 
bör inte fokusera på var något ska göras eller ens vem som ska göra det, 
utan på vad som ska göras. Testområden för 5G, kopplade till specifika 
tillämpningar, till exempel gruvdrift, autonoma fordon, sjukhus och till-
verkningsindustri, behöver byggas ut på olika platser i landet. Här finns 
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naturliga möjligheter till samverkan mellan offentlig och privat sektor, 
givet den interaktion som redan finns mellan akademi, innovationsaktö-
rer, industri och offentlig sektor.

Ökad transparens 
kring uppkopplingsstrategier

En viktig del i att säkerställa allmän tillgång till snabbt bredband och 
förbättrad mobiltäckning över hela landet är statens roll i regleringen av 
tillgängliga frekvenser. Radiospektrum är en begränsad – och värdefull – 
offentlig resurs som används för att leverera trådlösa tjänster. Regeringen 
reglerar användningen av olika spektrum och gör dessa tillgängliga ge-
nom auktioner och andra processer. 

Regeringen behöver presentera en transparent plan som syftar till att till-
gängliggöra tillräckligt mycket radiospektrum för att tjänsteleverantörer-
na ska kunna möta en växande efterfrågan. Det behövs en större öppenhet 
kring tidplaner och processer. Den information som finns på den nuvaran-
de samlingssidan för regeringens 5G-planer är skrämmande skral, och det 
sägs väldigt lite om vilken påverkan regeringen förväntar sig att den nya 
tekniken kommer att ha. Offentliga 5G-nätverk är nu på plats. Som väntat 
är de stora städerna först ut, men om det ska finnas någon trovärdighet 
i en plan för “infrastruktur för alla”, så behöver tydligare slutdatum och 
strategier presenteras. 

Sammanfattningsvis måste vi uppdatera vår syn på kritisk infrastruktur 
så att vi också tar hänsyn till uppkoppling. Internet ses alltmer som en 
mänsklig rättighet. Eftersom det offentliga samtalet förs i sociala medier 
och vi behöver internet för att använda grundläggande tjänster (från att 
betala skatt till att läsa nyheter och lyssna på poddar), så kommer tillgång-
en till infrastruktur för uppkoppling att ha en direkt inverkan på förmå-
gan att främja ett fritt och demokratiskt samhälle.

Hur stärker vi AI i Sverige?

AI är digitaliseringens senaste underbarn. I dag är det inte alltid uppenbart 
när vi interagerar med artificiell intelligens, snarare än mänskliga, mot-
parter. Oavsett om vi får nya låtförslag till våra spellistor, navigerar med 
hjälp av Google Maps eller pratar med våra “smarta högtalare” i hemmet, 
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påverkas eller styrs våra liv av beslut fattade av algoritmer. I Sverige har vi 
både möjlighet och ansvar att hantera AI-boomen på rätt sätt. Den ökade 
användningen av AI väntas ha en enorm påverkan på såväl samhället som 
ekonomin. Dagens politiker och företagsledare har ett tungt ansvar att han-
tera dessa förändringar på rätt sätt. 

Rätt använt kan AI bli ett verktyg för att lösa några av de mest segli-
vade problemen i våra samhällen. Vi kan till exempel använda AI för att 
få en friskare befolkning: smittskyddsmyndigheter använder AI för att 
förutse och hantera pandemiutbrott genom att analysera data om väder, 
geografi, ekonomi, demografi och människors rörelsemönster. AI:s för-
måga att göra prognoser kan också ge oss en bättre bild av framtiden, till 
exempel av klimatförändringarnas effekter, så att vi kan hantera problem 
på bästa möjliga sätt. Utöver det kan AI i kombination med automatise-
ring ge oss nya generationer av autonoma system för industriproduktion, 
transporter och så vidare. 

AI är dock en besvikelse ibland. Kanske hade vi under denna pande-
mi velat se mer av dess potential och fler konkreta resultat, men vi måste 
komma ihåg att tekniken ännu inte är helt mogen. Dess övermänskliga 
analysförmåga möter trots allt en rad hinder, från bristfälliga data till fak-
torer som missas av AI-algoritmer. Utan förvaltning och kontroll leder AI 
sannolikt inte bara till lösningar, utan också till att nya problem uppstår 
och att de vi redan har förvärras. Det finns en växande medvetenhet om 
risken för oönskade, negativa konsekvenser i tillämpningen av AI, såsom 
integritetsproblem, bias i olika algoritmer och illasinnad spridning av des-
information. Det finns ett brådskande behov av en nationell AI-strategi i 
Sverige, med fokus på vad branschen och akademin behöver göra för att på 
ett ansvarsfullt, hållbart och robust sätt implementera AI.

Utbud av och efterfrågan på AI
Regeringen och Wallenbergstiftelserna har visat tydligt ledarskap i ut-
vecklingen av tidiga strategier för att stötta AI-forskning och kompetens-
utveckling, samt i utvecklingen av en politik för ansvarsfull användning 
av AI i offentlig förvaltning. Sverige har höga ambitioner och försöker nu 
bygga upp ett ekosystem genom AI Competence for Sweden (utbildning), 
AI Innovation of Sweden (implementering) och WASP (forskning), samt 
genom att mobilisera Sveriges AI-aktörer i en gemensam strategi.  
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Det är viktigt att hålla liv i dessa ambitioner framåt.  Det finns ett antal 
tydliga fallgropar att undvika och en ändamålsenlig politik på området 
är central för att möta några av utmaningarna. Dagens regelverk lyckas 
inte på ett bra sätt lösa de hinder företag står inför vid tillämpningen av 
AI-teknik. De är därtill illa lämpade för att möta de utmaningar som ökad 
AI-användning kan innebära för konsumenter och samhälle.

Samma saker som driver varje hälsosam bransch och ekonomi måste 
driva AI-utvecklingen: god tillgång balanserad med stark efterfrågan. 

Även om tillgången nu växer i Sverige så står företagen inför klas-
siska problem: brist på kunniga företagsledare, svag kommersialise-
ring av forskning och kompetensf lykt. Det råder en besvärande brist 
på inhemska techbolag med globala marknadsandelar, som kan dra 
nytta av de ekonomiska möjligheterna med AI. I grunden pekar pro-
blemen på en brist på efterfrågesidan som länge har misstagits för att 
ligga på tillgångssidan. Flera enskilda förändringar måste till för att 
säkerställa att efterfrågan på AI kan växa och möta den tillgång vi 
bygger upp.

Skapa förutsebarhet i regelverken
För att våga göra stora, strategiska investeringar behöver företag, oavsett 
område, en förutsebarhet kring de juridiska och praktiska förutsättning-
arna för sin verksamhet. Svensk lagstiftning har svårt att hålla jämna steg 
med AI på nyckelområden som konsumentskydd, immaterialrätt och 
skydd mot diskriminering. Vi har lagar på dessa områden som i teorin 
gäller även för AI, men eftersom AI på många sätt är nytt kan företag inte 
vara säkra på hur de kommer att tillämpas.

Ett exempel är AI-drivet beslutsfattande, där oklarheter uppstår i förhål-
lande till oaktsamhetslagstiftning som vilar på förmågan att avgöra vad 
som i juridisk mening är rimligen förutsebart. Beslutsfattande med hjälp 
av algoritmer är något av en svart låda, där vi bara ser in- och utdata, vilket 
gör det extremt svårt att avgöra vad som är förutsebart och inte. Det är 
därför oklart hur rådande lagstiftning kommer att tillämpas på beslut som 
fattats med stöd av algoritmer. 

För att främja AI-investeringar i Sverige behöver vi förtydliga tillämp-
ningen och tolkningen av nuvarande lagar, inklusive sådana som GDPR. 
En nyligen publicerad vitbok om AI menar att “...de tillämpliga lagkraven 



amy loutfi

105

måste efterlevas i praktiken och på ett effektivt sätt upprätthållas av kom-
petenta nationella och europeiska myndigheter, samt av berörda parter. 
Kompetenta myndigheter bör kunna granska enskilda fall, men även be-
döma påverkan på samhällsnivå”. Samordningen på Europanivå är viktig, 
men kommer att ta tid.

Forskning visar att länder som leder utvecklingen i att etablera interna-
tionella tekniska standarder drar oproportionerligt stor ekonomisk fördel 
av dessa standarder. När andra länder, som USA och Kina, aktivt försöker 
genomdriva standarder inom datahantering och integritet så måste Sve-
rige våga ta ställning och erbjuda förutsebarhet i verksamheten för de in-
hemska branscher som jobbar med AI. Staten behöver, i samverkan med 
svenska AI-aktörer, göra följande:

1.  Etablera ett svenskt regelverk för automatiserat (och semi-automatise- 
 rat) beslutsfattande. Målet med detta regelverk är att säkerställa att  
 system för automatiserat beslutsfattande införs på ett sätt som minskar  
 riskerna för statliga myndigheter och leder till mer effektiva, noggranna,  
 konsekventa och tydligt tolkningsbara beslut i enlighet med svensk lag. 
2.  Bygg upp och underhåll ett register med leverantörer som kan tillhan- 
 dahålla ansvarsfull, effektiv AI, samt tjänster, lösningar och produkter  
 för autonoma system. 
3.  Ta fram enkäter och checklistor som blir konkreta verktyg i bedöm- 
 ningen av vilken påverkan algoritmbaserad teknik kommer att ha.

Forskning – hur behåller 
vi den kompetens vi bygger upp?

Genom investeringar från till exempel Wallenbergstiftelserna bygger 
Sverige upp en kritisk massa på AI-området, bestående av de forskare 
och ledare som är delaktiga i utbildningen av nästa generations AI-fors-
kare. Frågan är om de som tillhör denna nästa generation kommer att 
stanna i Sverige, och om deras arbete kommer den svenska ekonomin 
till del. Givet tillgången till forskningsmedel och den höga levnadsstan-
darden kan Sverige bli en populär destination för specialister på områ-
det. För att behålla dessa fördelar behöver det vara möjligt för dem som 
kommer hit att stanna kvar och skapa värde i landet. Svensk migrations-
politik har förvisso på ett sätt varit gynnsam i det avseendet, men det är 
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samtidigt svårt för hitresta doktorander att bli kvar här och starta egna 
företag inom AI. En breddning av visumprogrammet för startupföretag, 
med särskilt fokus på AI och utökad tillgänglighet till programmet, är 
ett exempel på hur vi kan dra nytta av ett framgångsrikt ekosystem för 
startups. Det är dock fortfarande en utmaning att locka specialister och 
få dem att stanna. Visumprogram är inte den enda lösningen, det är ock-
så viktigt att det exempelvis finns bostäder.

Strategi för att internationalisera 
den svenska AI-branschen

Världsledande forskare har gett Sverige kompetensmässig grund för ett 
starkt ekosystem av AI-företag. Svenska staten kan också använda sig av 
sin handelsstrategi, för att lyfta svenska startups till den internationella 
marknaden och locka kompetens till Sverige. Givet hur stor denna möjlig-
het är, så borde regeringen etablera en samlande kontaktpunkt för växan-
de startups och företag, och koppla dem till exportmarknader med tydligt 
fokus på AI och autonoma system. 

Sammanfattningsvis har Sverige tagit tydliga kliv framåt i AI-kapp-
löpningen (om man nu vill se det som en kapplöpning). Om målet är 
att lyckas bäst i nyttjandet av AI, då finns det fortfarande några viktiga 
pusselbitar som saknas för att möjliggöra användning av denna teknik 
(se avsnittet “slutsatser” för ref lektioner kring att endast vara en an-
vändare av digitalisering). Dessa pusselbitar kräver inte miljardinves-
teringar, men är nödvändiga för att undanröja befintliga hinder. Här 
kan regeringen göra AI-Sverige ledande i användningen av ny teknik 
genom att anpassa nuvarande lagar och praxis. Det måste göras med 
hänsyn till olika värden och risker, men det måste göras och det börjar 
bli ont om tid.

Tillämpningar

Även om detta kapitel till stor del fokuserar på digitaliseringens kärna, är 
det viktigt att nämna något om tillämpningar. Detta eftersom de tekniker 
som beskrivs har många användningsområden och täcker många olika 
sektorer. Nedan följer några korta rekommendationer kopplade till olika 
tillämpningsområden.
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Vård
Hälso- och sjukvården står inför en existentiell kris, och även om 
en fördjupad diskussion om digitalisering inom vården skulle kunna 
vara ett eget kapitel, rentav en hel antologi, så bör några saker näm-
nas. Ökad användning av digitalisering och AI inom vården brådskar 
och är helt nödvändig, men måste hanteras på rätt sätt. Om vi tar en 
ineffektiv analog process och gör den digital, så får vi en lika ineffek-
tiv digital process. 

Tyvärr har vi ofta inom vården sett att analoga processer direkt omvand-
las till digitala, utan att dra nytta av digitaliseringens fördelar. Ett annat 
grundläggande problem är att varje region och kommun använder egna 
system, ofta utan samordning. Två grannregioner kan välja helt inkompa-
tibla digitala lösningar, som inte går att samköra på grund av alltför stora 
skillnader i API:er. Med tanke på att digitaliseringen saknar geografiska 
gränser så kan den vara ett kraftfullt verktyg för att skapa ordning i ett 
väldigt fragmenterat och illa integrerat system. 

Det behövs nationella strategier för elektroniska journaler och för upp-
handling av digitala lösningar. Staten kan främja sådan utveckling ge-
nom att exempelvis kräva samordnad dataförvaltning för att säkerställa 
en effektiv fördelning av pengar och resurser. Ett av målen med nationell 
samordning måste vara en ökad nytta för alla. Fokus bör ligga på pa-
tientnytta, särskilt för dem med komplex sjukdomshistoria som rör sig 
genom vårdkedjan. 

Digitaliseringen är också nödvändig för att avlasta vårdanställda, 
som i dag ofta står inför en extrem administrativ arbetsbörda. Den 
behövs, inte minst för att främja medicinsk forskning, genom att för-
bättra tillgången till data. Som vi har kunnat se i och med uppkom-
sten av okända virus och sjukdomar, så kan vi bara hitta statistiskt 
säkerställda samband med hjälp av stora urval. Data som täcker hela 
Sverige blir betydligt mer informativ än data från varje region för 
sig. Staten behöver främja samverkan inte bara mellan regioner utan 
också mellan de många olika professionerna inom vården, så att det 
byggs en grund för kommunikation mellan IT-specialister, biomedi-
cinska experter, läkare och så vidare. 

På detta sätt blir medicinska system mer än bara IT-system för admi-
nistrativ styrning av verksamheten. De blir system som läkare, sköter-
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skor och annan personal kan dra nytta av för beslutsstöd och utveckling, 
till nytta för hela yrkeskåren.

Utbildning 
Pandemin kommer förmodligen att bli ihågkommen bland annat som 
historiens största experiment med distansmöten. Tack vare befintlig in-
frastruktur och redan omfattande datoranvändning kunde mycket av 
undervisningen på gymnasium och universitet ställas om för att ske on-
line. Här syntes samma sak som på många andra områden: även utbild-
ningssektorn måste kompetensutveckla sig för att verkligen dra nytta av 
tekniken. Vi såg också att alla inte har samma förutsättningar att lyckas 
på distans. Vissa studerande föredrog möten ansikte mot ansikte, medan 
andra upplevde att de verkligen kom till sin fulla rätt på distans. Alla 
har heller inte samma fysiska förutsättningar att delta i digital under-
visning. Säkerligen kommer flera avhandlingar att studera den massiva 
distansundervisningen, och frågan är hur svenska utbildningsaktörer 
kommer att dra nytta av dessa erfarenheter och hur vi stöttar utbildning 
med hjälp av digital teknik. 

En annan aspekt är vilka yrken och färdigheter vi kommer att behöva 
för att orientera oss i en allt mer digitaliserad värld. Vård och utbildning 
är två yrkesområden som flaggar för stora behov i framtiden, men om 
Sverige ska behålla en ledande position inom digital teknik behöver vi 
människor som är kunniga i matematik, telekommunikation, dataveten-
skap och andra ingenjörsämnen. Det kommer att vara svårt att balan-
sera dessa kompetensbehov i framtiden, och digital teknik kan komma 
att behöva integreras i många fler utbildningar. Vi kan behöva ändra på 
universitetsutbildningarna för att utbilda blivande lärare i hur de kan 
undervisa med digitala verktyg och synkront lärande, för att lära jurister 
om grunderna i och arkitekturerna för lagring och behandling av data, 
och för att utbilda läkare och vårdpersonal i frågor om maskininlärning 
och datorseende. Den profession som vill äga sin digitala utveckling 
måste utbildas och utbilda sina blivande kollegor i hur de kan styra och 
leda den utvecklingen. 

Före pandemin kunde utbildningssektorn välja i vilken takt den tog 
till sig ny teknik. Den valmöjligheten är nu borta. Pandemin har inne-
burit att skolor och universitet måste ta snabba beslut om hur digitala 
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verktyg ska bli en del av undervisningen. Det kräver att de akademiska 
institutionerna är snabbfotade och att de är villiga att modernisera sig. 
Staten behöver skapa incitament för att stötta övergången, och ekono-
miska incitament behöver ges över en längre tidshorisont.

Smarta städer 
Utvecklingen av smarta städer är unik eftersom det är en av de sektorer där 
man verkligen kan sammanföra många av de nya digitala teknikerna. Man 
kan koppla ihop tekniker såsom robotik, automation, virtuell verklighet 
(VR), simulering, smarta, uppkopplade enheter och mycket annat, bokstav-
ligt talat under ett och samma tak, i samma kvarter eller i samma stad. 

Dessutom kommer användningen av dessa tekniker att ha en väsentlig 
påverkan på möjligheten att nå hållbarhetsmål. Till exempel har pandemin 
förändrat vårt förhållande till fysiska byggnader, men också visat på nya 
behov. Under våren 2020 har campusområden och konferensanläggningar 
tömts, medan våra hem har fått rymma både arbetsliv och privatliv.  Hur 
går vi vidare härifrån? Flera intressanta, storskaliga försöksverksamheter 
pågår just nu, och det kommer säkerligen att dyka upp visningsprojekt 
eller testmiljöer i vissa kvarter. Så har trenden sett ut internationellt, och 
det vore naturligt att samma sak sker i Sverige. 

Det finns också anledning till försiktighet. Å ena sidan innebär smar-
ta städer och samhällen en möjlighet till perfekt samverkan mellan olika 
tekniker. Å andra sidan innebär de att problem och risker kan förstärkas 
i en negativ spiral. Utbyggnaden av digital teknik kommer, hur innovativ 
den än må vara, att hämmas om inte grundläggande integritetsskydd och 
ansvarsfull förvaltning finns på plats från början. Vi måste komma ihåg 
att många saker som i dag är kopplade till digital, offentlig förvaltning är 
lagliga, inte för att de borde vara det, utan helt enkelt för att lagarna inte 
hållit jämna steg med branschens utveckling. Även om diskussionen kring 
sociala innovationer, digitalisering etcetera är välmenande, så kan avsak-
naden av en fullständig struktur för digital förvaltning tillsammans med 
bristen på ledarskap inom offentlig sektor leda till att dessa projekt avbryts 
innan de hunnit förverkligas. Det finns sådana exempel internationellt (till 
exempel Torontos Waterfront-projekt med Sidewalk labs). 

En annan viktig aspekt är att storskaliga, långsiktiga projekt måste ha 
allmänhetens förtroende. Vi kan inte införa tekniker bara för sakens skull 
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– de måste utgå från verkliga behov. Om Sverige fattar kloka politiska be-
slut på digitaliseringsområdet, då får dessa visningsprojekt mycket bättre 
chanser att bli de världsledande exempel de syftar till att vara.

För att detta ska bli verklighet behövs samverkan mellan flera aktörer 
inom politik, industri och akademi. Projekten behöver också skilja sig från 
varandra. Det är bara genom en mångfald av tester som vi får kunskap om 
vad som verkligen fungerar. Slutligen behöver projekt för smarta städer för-
ankras över politiska blockgränser, eftersom de tar lång tid att förverkliga. 

Klimat
Klimatkrisen är vår tids och kommande generationers stora utmaning. 
Många kallar den pågående pandemin ett genrep inför en kommande 
klimatkris. Där har digitaliseringen en viktig roll att spela. Frågan är 
hur vi bäst nyttjar dess kraft. Å ena sidan kan vi betrakta digitalise-
ringen som ett verktyg för nya lösningar i kampen mot klimatföränd-
ringarna. Å andra sidan kan vi också se digitaliseringen som ett verk-
tyg för att hjälpa till med samhällets omställning. Det förstnämnda 
synsättet är sannolikt mer långsiktigt, medan det senare kan erbjuda 
omedelbara, kortsiktiga effekter.

Konkret finns tre klimatrelaterade områden där digitalisering kan 
främjas av riktad finansiering av forskning och innovation: uppkoppling 
för minskade utsläpp, algoritmer för förbättrad innovation och data för 
ökad medvetenhet.

Det är viktigt att framtida innovationer verkligen drar nytta av det som 
kan anses vara digitaliseringens (och algoritmernas) allra bästa egenska-
per – förmågan att aggregera och dra slutsatser utifrån stora mängder data. 
Ett väldigt bra exempel på algoritmer för förbättrad innovation finns hos 
det startupbolag som utvecklade ett system med hundratals speglar, där 
var och en beräknar exakta vinklar utifrån solens position för att samla 
solenergi till en enda punkt. 

Det är en lösning som kräver mer än bara mänsklig tankekraft, den 
bygger på av algoritmer och AI. Algoritmer inom innovation har mycket 
stor potential. Liknande nytta bör finnas inom områden som jordbruk 
och tillverkningsindustri, där användningen av robotar och fokus på 
automatisering från första början kommer att leda till lägre koldioxid-
utsläpp och förbättrade ekosystem. Data som synliggör vår konsumtion 
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och hjälper oss att fatta bättre beslut är också viktigt. Om vi hittar sätt att 
sammankoppla aktörer och “saker” för att minska våra koldioxidutsläpp 
skapar vi inte bara nya lösningar utan också alternativa arbetssätt.

Sammanfattning

När det kommer till digitalisering har Sverige ett övergripande mål5: “Sve-
rige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. 
Min fundering är om detta mål kanske inte är tillräckligt ambitiöst. 

För det första, att vara bäst i världen innebär bara att man är bättre än 
alla andra. Det är ett relativt mått, som egentligen inte säger så mycket om 
hur vi bedömer vår egen framgång. För det andra behöver vi utveckla egen 
digital teknik, så att vi kan styra över hur den utformas och anpassa den 
för att möta våra behov.

Om målet är att vi ska ha en världsledande roll, då måste vi också vara 
innovativa. För att vara det behöver vi göra digitaliseringen, med alla dess 
egenskaper, tillgänglig för alla, och för en långt större grupp än dem som 
har tillgång till den i dag. 

Det som vi i vårt samhälle gemensamt upptäcker om denna teknik kom-
mer vara det som driver utvecklingen framåt – inte bara för sakens skull, 
utan för att nå en bättre, mer hållbar framtid. I inledningen av detta kapitel 
pratade vi om digitalisering och de olika teknikerna som en stor familj, 
där varje familjemedlem har en egen roll att spela, samtidigt som allihop 
hör samman. Utan infrastruktur blir det svårt för människor och tjänster 
att vara uppkopplade, utan uppkoppling blir det svårt att dela data, och 
utan data blir det svårt att skapa AI. 

Under pandemin har vi sett hur digital teknik hjälper oss att hålla igång 
samhället. Efter pandemin behövs politiska beslut och tydligt ledarskap, 
för att digitaliseringen ska fortsätta. Då kan vår digitala familj och de tek-
niker som ingår i den fortsätta att hjälpa människor i de utmaningar som 
väntar framöver.

5 För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi diarienummer: N2017/03643/D. https://www.regeringen.se/infor-
mationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige---en-digitaliseringsstrategi/
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KAPITEL 4

En arbetsmarknad 
för ett starkare Sverige

Oskar Nordström Skans är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.  
Han forskar framförallt om ungdomars inträde på arbetsmarknaden, lönebildning, 

automatisering och andra frågor som rör arbetsmarknadens funktionssätt.

Sammanfattning

För ekonomins och samhällets skull måste arbetsmarknaden få en snabb 
omstart. Vi bör utan dröjsmål påbörja strävan mot en återgång till hur det 
såg ut före den akuta krisen. Dit når vi genom att: 

• Låta företagsstöden subventionera aktivitet snarare än passivitet, fram- 
 förallt bland stora företag
• Fokusera arbetsmarknadspolitiken på snabb återgång i arbete
• Låta all konjunkturmotiverad utbildning ha tydligt arbetsmarknads- 
 fokus
• Återinföra kontrollstationerna i sjukförsäkringen för alla som inte har  
 Covid-19
• Utforma smittskyddsarbetet med insikt om att 
 ◉ alla yrken är samhällsviktiga när tidshorisonten förlängs vilket  
  gör att enbart distansering inte är långsiktigt hållbart
 ◉ distansarbetet bör fasas ut vilket gör att resandet i kollektivtrafi- 
  ken kommer att öka
 ◉ vi behöver internationella flöden av arbetskraft

På längre sikt måste vi hantera stora utmaningar relaterade till integration, 
automatisering och kompetensbrist. Därför bör vi:

• Reformera utbildningssystemet så att f ler studiesvaga elever får en  
 yrkesutbildning
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• Förbättra samverkan mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och  
 arbetsförmedling  
• Utveckla arbetsförmedlingens digitala arbete samtidigt som lokala  
 kontor bevaras
• Koppla all offentligfinansierad privat arbetsförmedling till starka ekono- 
 miska incitament
• Erbjuda fler ingångar till arbetsmarknaden genom sysselsättningssub- 
 ventioner, lönedifferentiering och uppackning av arbetsuppgifter 
• Påföra arbetsgivare en skyldighet att ge kompetensutveckling till alla  
 anställda
• Skapa ett utbud av kortare arbetsmarknadsrelevanta kurser för de re- 
 dan sysselsatta
• Ta bort arbetsgivarens kostnader för att säga upp personal som miss- 
 sköter sitt arbete
• Effektivisera systemet för uppsägningar vid arbetsbrist 
• Bredda arbetslöshetsersättningen och anpassa den efter förändringar i  
 anställningsskyddet

 
Inledning

Arbete är viktigt. För de flesta vuxna är arbetsinkomsten den huvudsakli-
ga försörjningskällan. Men en väl fungerande arbetsmarknad är dessutom 
grunden för ett väl fungerande samhälle. Ju fler som integreras i arbete desto 
mindre är risken för att regional fragmentering, segregation och brottslighet 
påverkar samhället i en negativ riktning.  Arbete är också en viktig skatte-
bas. Arbetsmarknadens funktionssätt avgör vilka ambitioner vi kan ha för 
offentlig sektor, infrastruktur, klimatarbete och mycket annat. 

En starkare arbetsmarknad är därför nyckeln till ett starkare Sverige.
I kapitlet ger jag först en kort beskrivning av situationen på den sven-

ska arbetsmarknaden före coronakrisen. På det hela taget var läget gott, 
men det fanns tydliga strukturella utmaningar. Jag beskriver även krisens 
inledande arbetsmarknadseffekter. Därefter diskuteras hur arbetsmark-
naden kan omstartas. 

Jag argumenterar för att det finns en fundamental skillnad i hur vi ska 
bemöta de kortsiktiga akuta problemen och de underliggande strukturella 
utmaningarna. Omvandling är kostsamt och ska därför helst undvikas om 
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orsaken är tillfälliga restriktionernas. I stället ska vi i första hand sträva  
efter att minimera restriktionernas arbetsmarknadseffekter. Däremot  
behöver vi hantera de strukturella utmaningarna på ett så aktivt sätt som 
möjligt. Det sistnämnda diskuteras i kapitlets avslutande del.  

Bakgrund

Arbetsmarknaden innan coronakrisen
I SNS Konjunkturrådsrapport 2017 beskrevs den svenska arbetsmark-
naden och dess utmaningar. Huvudslutsatsen var att arbetsmarknaden 
i många avseenden fungerar mycket väl. Sysselsättningen är hög relativt 
omvärlden på grund av ett högt arbetsutbud, framförallt bland äldre män 
och bland kvinnor i alla åldrar. Men samtidigt noterades att arbetsmark-
naden är tudelad. Den fungerar väl för de flesta, men problemen är påtagli-
ga för många nyanlända invandrare, ungdomar utan gymnasieutbildning 
och äldre som blir uppsagda på grund av strukturomvandling. 

SNS-rapportens överväganden var i huvudsak giltiga även när coronakri-
sen slog till. Tre saker hade dock tillkommit eller accentuerats. 

Det första är att konjunkturen har varit exceptionellt god vilket ytterli-
gare förstärkt bilden av en stark arbetsmarknad. Även för nyanlända in-
vandrare har situationen förbättrats avsevärt – åtminstone mer påtagligt 
än vad jag själv hade trott. Det var naturligtvis goda nyheter, även om all 
draghjälp från konjunkturen nu hastigt har försvunnit. 

Den andra faktorn är den allt mer påtagliga betydelsen av en teknikdri-
ven strukturomvandling. Automatisering, robotisering och artificiell in-
telligens tyck vara på väg att förändra stora delar av arbetsmarknaden. För 
den som föredrar att beskriva verkligheten från data är fenomenet dock 
svårfångat. Under de senaste decennierna har vi sett en kontinuerlig om-
vandling bort från de yrken där automatiseringspotentialen är som allra  
störst samtidigt som arbetsmarknaden fortsatt att fungera väl. Äldres syssel- 
sättning har fortsatt att öka. Löneökningstakten är jämn och samman- 
hållen. Och vi ser inga tydliga tecken på ökad rörlighet på arbetsmarkna-
den (varken i Sverige eller utomlands) utöver vad som är motiverat av den 
starka konjunkturen. 

Man får således verkligen leta om man vill hitta stöd för tesen om en 
pågående problematisk strukturomvandling. Men samtidigt är det uppen-
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bart att företagens affärsmodeller förändras i en mycket snabb takt. Ar-
betsgivare i både privat och offentlig sektor vittnar om en omvandling som 
kan komma att förändra arbetsmarknaden i grunden. Vi ser alla framväx-
ten av nya tjänster där arbetsinnehållet ibland är lågt. Nya arbetsuppgif-
ter är ofta extremt enkla (cykelbud) eller extremt kunskapsintensiva (AI). 
Otraditionella anställningsformer (gig) blir vanligare. 

En rimlig bedömning är att omvandlingen framöver skapar påtagliga ut-
maningar framförallt i form av en förändrad efterfrågan på kompetenser på 
stora delar av arbetsmarknaden. Processen kommer sannolikt att accelerera. 
Men effekterna på arbetsmarknaden behöver inte bli förfärande om vi lyckas 
med att gradvis kanalisera arbetskraften till nya arbetsuppgifter. I det per-
spektivet är en djup lågkonjunktur naturligtvis riktigt dåliga nyheter.

Det tredje faktorn som vuxit i betydelse är bilden av mycket svåra rekry-
teringsproblem inom delar av ekonomin, inte minst inom offentlig sektor. 
Utvecklingen har pågått ett tag, men har accentuerats. Problembilden här 
är tvådelad eftersom det både saknas utbildad personal och resurser för 
att anställa i proportion till den offentliga sektorns ambitioner. Pandemin 
i sig tycks dessutom ha lett till en samstämmig önskan om ytterligare re-
surser till vård och omsorg. Den underliggande obalansen förstärks också 
av att de tjänster som utförs inom vård, omsorg och utbildning är relativt 
svårautomatiserade. Allt mer av den latenta arbetskraftsefterfrågan för-
utspås därför vara relaterad till tjänster som i Sverige nästan uteslutan-
de finansieras av skattemedel. De finansieringsmässiga utmaningarna lär 
därför bli mycket påtagliga framöver.

Arbetsmarknaden under 
den akuta coronakrisen1

Den ekonomiska coronakrisen inleddes med att Kina och andra tidigt 
drabbade länder införde restriktioner vilka skapade problem för de många 
svenska industriföretag som förlitar sig på utländskt producerade insats-
varor. Problemen förvärrades naturligen när smittan kom närmare. 

Som ett svar på en konstaterad allmän smittspridning införde Folkhäl-
somyndigheten i mitten av mars en uppsättning restriktioner. Dessa inne-
bar att vi ombads att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom, att 

1 Beskrivningen bygger i stora drag på Hensvik och Skans (2020).
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arbeta hemifrån om möjligt, och att eftersträva fysisk distansering i alla 
sammanhang. Samtidigt förbjöds stora event, gymnasier och universitet 
övergick till undervisning på distans, och det avråddes från resor inom 
och utom Sverige. 

Rekommendationerna hade en massiv inverkan på rörelse- och konsum-
tionsmönster. Färre reste från sina bostadsområden till arbetsplatser. För-
säljningen inom besöksnäring och klädbutiker kollapsade från en vecka 
till nästa. 

Under denna akuta fas påverkades arbetsmarknaden bland annat genom:

• problem med utländska insatsvaror till industrin
• brist på kunder på grund av social distansering eller att verksamheten  
 omöjliggjorts
• frånvarande personal på grund av förkylningssymptom
• produktionsstörningar på grund av brist på utländsk arbetskraft
• reducerad efterfrågan på grund av minskat konsumtionsutrymme och  
 ekonomisk osäkerhet
• produktivitetsstörningar på grund av påtvingat hemarbete och  
 minskat internationellt resande 

Situationen har hanterats via ett antal kostsamma politiska åtgärder. Enor-
ma medel sköts till för att rädda företag och bevara tillsvidareanställning-
ar. De mest påtagliga åtgärderna är nedsatta arbetsgivaravgifter, stöd för 
förlorad omsättning, stöd för hyreskostnader inom drabbade sektorer, 
samt ett temporärt system för korttidsarbete/permittering.2 

Korttidsarbetet är mest utsträckt i tiden och mest kostsamt. Det berör 
nästan tio procent av den totala arbetskraften. Systemet är mycket generöst 
gentemot både arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagarnas inkomster 
påverkas knappast alls och arbetsgivarna ersätts nästan fullt ut för den 
nedsatta arbetstiden. Företag kan nyttja systemet även för personal som 
varslas eller sägs upp. 

Sammantaget har stöden sannolikt varit viktiga för att begränsa den våg 
av varsel och konkurser som tog fart relativt tidigt under krisen. Men viss-
tidsanställda skyddas inte alls när anställningstiden tar slut. Och de med 

2 Se även Lars Calmfors kapitel.
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enskild firma kan inte använda korttidsarbetet. För att stödja dessa grup- 
per mildrades i stället inträdeskraven till arbetslöshetsersättningen samti-
digt som ersättningsnivåerna höjdes. 

Staten övertog också tillfälligt kostnaden både för karensdagen och för 
de två första veckornas sjukfrånvaro. Kraven på läkarintyg mildrades. Syf-
tet är att tillse att vi inte går till arbetet på grund av vår egen eller vår ar-
betsgivares ekonomi. Resultatet blir att sjukfrånvaron ökar, vilket också är 
tanken så länge frånvaron är kopplad till just Covid-19. 

Antalet registrerade arbetslösa började öka trendmässigt exakt från den 
vecka då restriktionerna infördes. Det beror både på att fler blir arbetslösa 
och på att färre av de arbetslösa får jobb. Som en spegelbild faller antalet 
lediga jobb under samma period. 

Antal varsel och konkurser ökar dessutom under samma period, men 
det berör färre anställda. Ökningen mattas också av på ett annat sätt än 
vad som gäller arbetslösheten. Det beror sannolikt på att politiken fokuse-
rat på att just rädda företag och fasta anställningar. 

Effekterna är på intet sätt är jämnt spridda över arbetsmarknaden. De 
största effekterna finns inom besöksnäringen och delar av detaljhandeln. 
En påtaglig skillnad är att tillverkningsindustrin tycks förlita sig mer på 
korttidsarbetet och mindre på varsel. Det kan tolkas som att viljan att be-
hålla arbetskraft i väntan på en återhämtning är större inom industrin. 
Sannolikt reflekterar detta både en något ljusare syn på framtiden och 
större finansiella möjligheter att vänta ut en återhämtad efterfrågan. 

En omstart av arbetsmarknaden

Våren 2020 bör betraktas som en form av undantagstillstånd. Under denna 
period fokuserades politiken på virusbekämpning och ett ”konserverande” 
av den ekonomiska infrastrukturen. De konserverande åtgärderna kan möj-
ligen ge sken av att ekonomin samtidigt fungerat hjälpligt. Men vi måste ha i 
åtanke att samhällsekonomin och statsfinanserna på mycket kort tid förlorat 
100-tals miljarder kronor. Dessutom riskerar de strukturella problemen på 
arbetsmarknaden, inte minst vad gäller integrationen, förvärras i takt med 
att de framsteg som gjorts under högkonjunkturen omintetgörs. Arbets-
marknaden måste därför omstartas så snabbt och effektivt som möjligt. 

När smittspridningen minskat infaller en form av övergångsfas där vi i 
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stället har att leva med en latent smittorisk. Kanske varar den två år. Kan-
ske blir fasen kortare, kanske längre. Oavsett tidsrymd behöver vi under 
denna period en aktivare och mer marknadsbejakande politik än den vi 
tvingats föra som en del av undantagstillståndet våren 2020.

Som en styråra för omstartspolitiken bör vi ta den grundläggande in-
sikten om att marknadsekonomin skapar ekonomiskt välstånd genom den 
decentraliserade beslutsstrukturen som säkerställer att resurser används 
där de är mest efterfrågade, utan behov av en central planerare. Ibland be-
höver vi reglera ekonomin (tänk arbetsmiljörestriktioner) för att undvika 
särskilt negativa konsekvenser. Men i allmänhet strävar vi efter att låta ar-
betskraften allokeras till de arbetsuppgifter där efterfrågan är som störst.

Resonemanget är relevant för omstartspolitiken eftersom den ekonomiska 
krisen beror på att vi – av goda skäl – har infört restriktioner som paralyse-
rat stora delar av ekonomin. Vi har tvingats låta centrala beslut påverka vilka 
delar av arbetsmarknaden som är samhällsviktiga, och vilka som inte är det.

Men i omstartsfasen bör vi tänka annorlunda. Vi bör lita på att utbud 
och efterfrågan är de bästa signalerna på var arbetskraften är som mest 
behövd. Som en grundprincip bör vi betrakta det sätt på vilket vi organi-
serade arbete och konsumtion före krisen som en ändamålsenlig alloke-
ring. Därför bör vi sträva efter att minimera effekterna av restriktioner 
och central styrning på den ekonomiska aktiviteten. Målet med omstarten 
bör vara att skapa förutsättningar för att arbetsmarknaden så långt det är 
möjligt ska kunna återgå till hur den organiserades före krisen. 

Samtidigt måste vi såklart bejaka strukturomvandling och hantera de 
problem vi har på arbetsmarknaden. Men vi måste vara säkra på att refor-
mer som motiveras av långsiktiga utmaningar beror på just dessa, och inte 
på den akuta situationen. De sägs ofta att kriser är ett bra läge att hantera 
underliggande problem eftersom de skapar en grogrund för samsyn, men 
just under kriser är det också lätt att fatta fel beslut om man låter kortsik-
tiga problem blandas med långsiktiga utmaningar. Därför diskuterar jag 
först krisen som sådan, och skjuter på de underliggande strukturproble-
men till nästa avsnitt.  

Aktivera företagen 
I den moderna ekonomin är företag ofta sammanlänkade i komplicerade 
försäljningsnätverk som gör dem beroende av vad som sker inom andra fö-
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retag. Det innebär att varje företag som låter sin verksamhet ligga vilande 
riskerar att försvåra för andra företags verksamhet. Allra mest uppenbart 
blir detta med stora industriföretag vars köp av insatsvaror och tjänster 
har stor påverkan på andra industri- och tjänsteföretag. Men insikten är 
generellare än så. 

Ny forskning pekar på att negativa störningar bland centrala företag kan 
få betydande negativa effekter för en hel ekonomi.3 För att undvika detta 
bör politiken sträva efter stöd som är aktiverande snarare än passivise-
rande, framförallt för stora företag. På så sätt hjälps också de många små 
och medelstora företag som direkt eller indirekt är beroende av de stora 
företagens aktivitet. 

I all ekonomisk stödpolitik finns en spänning mellan träffsäkerhet och 
incitament. Bidrag som ges till de allra mest drabbade är träffsäkra, men 
minskar incitamenten att söka andra inkomstkällor. Generella bidrag har 
sämre träffsäkerhet, men inga passiviserande incitament. Ett sätt att mins-
ka målkonflikten är att ge stöden till dem som har dåliga förutsättningar, 
men inte låta stöden bero på faktiska inkomster. Dessa principer gäller 
stöd till företag likväl som till personer. När vi väl lämnat den akuta hjälp-
fasen blir avvägningarna allt viktigare.   

Den enskilt största stödinsatsen är korttidsarbetet. Det är en passivise-
rande åtgärd eftersom stöd bara ges om företagen begränsar produktio-
nen, något som riskerar att hämma återhämtningen. Generella sänkningar 
av arbetsgivaravgifter har i stället dålig träffsäkerhet, men är inte passivi-
serande. För att få så många företag som möjligt att återgå i produktion 
bör man därför ge sänkta arbetsgivaravgifter riktade till de företag som 
påbörjat korttidsarbete under våren 2020 och som återgår i produktion 
under 2020. På så sätt subventioneras aktivitet snarare än passivitet för 
de företag som är i behov av stöden. Nedsättningen bör, till skillnad från 
stöden under våren 2020 som bara gällde de första 30 anställda gälla alla 
anställda inom berörda företag. 

För att premiera ekonomisk aktivitet bör man även göra det så lätt som 
möjligt för företag som tillfälligt vill lämna korttidsarbetet och säkerställa 
att de inte riskerar (eller uppfattar att de riskerar) att då förlora möjlig-
heten att återta stödet senare. Detta för att alla företag som ser tillfälliga 

3 Se referenser i Olsson (2020).
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affärsmöjligheter ska få incitament att ta vara på dessa, vilket i sig hjälper 
till att starta upp övriga delar av ekonomin. 

Eftersom syftet med systemet är att undvika varsel och uppsägningar 
bör varje förändring eller ny subvention kopplas till ett krav på att arbets-
givaren inte samtidigt får varsla eller säga upp personer subventioneras.4 

Krissystemet för korttidsarbete är för finansiellt generöst för att kunna för-
längas. Det saknas en löpande kontrollmekanism eftersom arbetstagare hålls 
helt skadeslösa, något som öppnar för missbruk. Möjligen kan systemet för-
längas specifikt för särskilt drabbade branscher (till exempel eventbranschen). 
Men även där är det bättre att sänka arbetsgivaravgifterna om det skulle visa 
sig möjligt (och tillräckligt). På grund av hur krisen har slagit, skulle även en 
tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar i stora drag gynna 
rätt sektorer. Men innan man tar till denna typ av riktade åtgärder bör alla 
möjligheter till aktiv verksamhet i dessa branscher uttömmas (se nedan). 

Aktivera arbetskraften 
För att undvika negativa effekter av en lågkonjunktur bör även arbetskraf-
ten hållas så aktiv som möjligt. Aktivitet är förvisso en viktig ledstjärna 
för all arbetsmarknadspolitik men det är särskilt lätt att göra fel under 
dåliga tider när bristen på lediga arbeten kan bli demoraliserande. 

Personer som saknar arbete behöver även under lågkonjunktur hjälp 
med att hitta de arbeten som finns så att vakanser fylls utan dröjsmål, och 
så att företag stimuleras att anställa även när de kanske inte hade planerat 
det. Forskningen visar att obligatoriska program – vilka tycks ha skalats 
ner för att minska smittspridningen – och arbetsgivarinriktad förmedling 
är viktiga verktyg i denna process. 

För personer som förlorat sina arbeten senare i livet bör målet alltid vara 
en snabb återgång i arbete i de delar av ekonomin som efterfrågar arbets-
kraft. Utbildningsinsatser bör hållas korta, ta vara på tidigare erfarenheter, 
vara arbetsmarknadsinriktade och arbetsplatsförlagda i största möjliga mån. 
Långa generella utbildningar bör undvikas för dessa grupper. Exemplet med 
”beredskapslyftets” omskolning av kabinpersonal till sjukvårdspersoner är 
ett gott exempel som också rönt internationell uppmärksamhet.5 

4 Dessa inslag finns redan i systemet som planeras inträda efter årsskiftet.
5 Se Enders med flera (2020).
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Det första som händer i en ekonomisk kris är vanligen att nyanställda och 
de med tillfälliga anställningar sägs upp. Det gör att unga och andra som är 
nya på arbetsmarknaden är de som oftast blir arbetslösa. De som ännu inte 
ens hunnit få sitt första jobb har en ytterligare konkurrensnackdel. Under 
2020 förstärks mönstret dessutom av att de näringar inom servicesektorn där 
ungdomar och invandrade är överrepresenterade drabbas hårdast, samtidigt 
som de statliga stödåtgärderna inriktas mot att hålla de fastanställda i arbete. 

Unga har mer att tjäna på att delta i långa utbildningar. Det är därför 
rimligt att öka antalet platser även på längre utbildningar just för ungdo-
marnas skull. Det är också rimligt att öka tillgången på påbyggnadskurser 
som gör det möjligt för dem som är på väg att ta examen att fördjupa sin 
utbildning och därigenom underlätta övergången till arbete. Men i det ar-
betet bör man ha i åtanke att de som utbildar sig på grund av att de inte 
hittar jobb bör erbjudas ändamålsenliga utbildningar.

Konjunkturmotiverade resurstillskott till utbildningssektorn bör där-
för särskilt riktas mot utbildningar som har en tydlig arbetsmarknads-
koppling snarare än fungera som generella expansioner av den högre ut-
bildningen. Det betyder inte att man nödvändigtvis behöver söka efter 
”bristyrken” – det räcker att premiera utbildningar där de flesta får jobb. 
Särskilt bör påbyggnadsutbildningar som tillför spetskompetens som ef-
terfrågas på arbetsmarknaden premieras (förslagsvis AI-kunskap för sam-
hällsvetare). Universitet och högskolor som önskar ytterligare resurser bör 
som motprestation redovisa hur de anvisade resurserna kan användas för 
att förbättra studenternas situation på arbetsmarknaden. 

Rent konkret visar forskningen att direkta kontakter med arbetsgivare 
blir än viktigare för övergången till arbete under lågkonjunkturer.6 Det är 
därför särskilt viktigt att moment som arbetsplatsförlagda inslag som ex-
amensarbeten och praktik skalas upp och inte ner under krisperioder. De 
företag som kan erbjuda extrajobb eller praktikplatser för studenter under 
kristider gör en stor samhällsinsats.

Minimera frånvaron
Med rådande rekommendationer riskerar sjukfrånvaron åter att bli ett 
problem när den vanliga förkylnings- och influensasäsongen återkommer. 

6 Se till exempel Muller (2020).
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Behovet av en bevarad (eller helst ökad) kapacitet för att testa dem som 
vill för Covid-19 kvarstår därför så länge det finns risk för smittspridning. 
Detta så att alla som har milda förkylningssymptom snabbt kan testas 
utan att behöva vara hemma från arbetet. 

Det är viktigt att regionerna förmås att internalisera det produktions-
bortfall om i storleksordningen 10 000 kronor per vecka som uppstår för 
varje person som är hemma sjuk. För att minimera frånvaron måste test-
svaren dessutom levereras utan dröjsmål även på landsbygden. Erfaren-
heterna från våren 2020 visar att regionerna behöver mycket tydliga in-
struktioner och incitament för att detta ska fungera. 

Den temporära subventionen av sjukfrånvaron och det borttagna kravet 
på läkarintyg bör inte förlängas. Systemet med egenfinansiering av sjuk-
dom finns där för att minska överutnyttjandet och det empiriska stödet 
för att sjukskrivningar påverkas av ekonomiska incitament och kontroll-
mekanismer är starkt. Dessutom vet vi att det finns betydande ”förstärk-
ningseffekter” eftersom vi påverkar varandras beteende – den enes frånva-
ro gör att den andras frånvaro ökar.7 Återställandet brådskar för att vi ska 
undvika att nya frånvaronormer etableras. 

Givet testkapaciteten, föreligger inga omständigheter som motiverar ge-
nerella undantag från sjukförsäkringsreglerna. I stället är det rimligt att 
fokusera undantagen på situationer med påvisad Covid-19. Detta för att ge 
incitament till både testning och motiverad frånvaro. 

Betrakta alla yrken som 
samhällsviktiga

I en kristid är det lätt att glömma bort att mycket av det som inte berör liv 
och död ändå är viktigt för att samhället ska fungera. Under den akuta kri-
sen har en lista över samhällsviktiga yrken figurerat. Den kunde möjligen 
ha blivit en tillgång under en kortare period men den förkroppsligar också 
en idé om att det går att identifiera en uppsättning funktioner som är till-
räckliga för att ett samhälle ska fungera. På lite sikt är den idén snarare att 
betrakta som samhällsfarlig. 

Grundprincipen bör vara att allt som tillhandahålls på arbetsmarkna-
den behövs för att samhället ska fungera på lång sikt – vi betalar inte för 

7 Se till exempel Hesselius med flera (2009).
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tjänsterna av en slump, utan för att vi värderar dem. För att kunna om-
starta arbetsmarknaden och ekonomin i stort bör vi inse att vi nu måste 
möjliggöra för så många yrkesgrupper som möjligt att komma tillbaka i 
arbete. Det går bra att ställa in sitt besök hos optikern i mars 2020, men 
utan nya glasögon till våren 2022 blir det väldigt besvärligt.

All strukturomvandling är kostsam på kort sikt, och om det inte 
finns några långsiktiga vinster som balanserar dessa kostnader så bör 
vi göra allt vi kan för att undvika omvandlingen. Detta bör beaktas i 
smittskyddsarbetet. För vissa yrkeskategorier är det svårt eller omöjligt 
att hålla avstånd. Så länge smittspridning är ett orosmoment måste man 
därför fokusera på att lösa frågan om hur tjänsterna trots detta ska kun-
na utföras på ett säkert sätt, i stället för att reflexmässigt styra undan 
konsumtionen från tjänsterna. 

Det bör vara en självklarhet för arbetsgivare (eller arbetstagare) att 
kunna använda sig av regionernas testkapacitet om detta underlättar för 
möjligheten att kunna bedriva en verksamhet. Detta även om det sak-
nas ett (snävt definierat) medicinskt behov. Ett exempel från utlandet är 
masstestande av idrottare. Den logiken kan med fördel överföras till indu-
strins underhållsstopp.

Ett verktyg som används i omvärlden är munskydd. Det tycks fin-
nas en konsensus om att dessa begränsar risken för att sprida virus 
om de används korrekt. Samtidigt finns det risker om de används fel-
aktigt. I situationer som denna där ett instrument har för- och nack-
delar är det sällan optimalt att reducera valmöjligheterna till ”alltid” 
eller ”aldrig”. 

Givet hur evidensen presenteras av svenska myndigheter tycks det 
uppenbart att munskydd bör användas i de situationer där social dis-
tansering inte är möjlig, men inte annars. I vår omvärld är det en själv-
klarhet att både kund och utförare bär munskydd i samband med, till 
exempel, synundersökningar och taxiresor. Och när smittspridningen 
minskat är det en väg vi också bör gå, om vi inte kan hitta andra tek-
niska lösningar. Detta eftersom en strategi som ensidigt baseras på 
social distansering obönhörligen måste leda till att råden till slut igno- 
reras eller till att vi får en mycket kostsam ekonomisk omvandling 
bort från de tjänster som inte kan utföras på distans. Inget av dessa 
alternativ är önskvärda. 
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Fasa ut distansarbetet
Det framhålls ibland att vi under pandemin har lärt oss mycket om hur 
bra arbetsmarknaden fungerar på distans. Men erfarenheterna från våren 
2020 säger väldigt lite om hur vi bör organisera arbetet på längre sikt. 

Forskarvärlden kan illustrera problematiken. Forskare sköter sedan 
länge sina dagliga kontakter med utländska samarbetspartner via länk. 
Och de är ofta fria att jobba hemifrån när de inte undervisar. Men trots 
detta valde vi (före krisen) att vara på plats och ha fysiska möten så snart 
det var möjligt. Och vi hoppas att snart kunna återgå till detta. Anled-
ningen är att personliga möten i längden är viktiga för den gemensamma 
produktiviteten. Särskilt i samband med nystartade projekt och inte minst 
när nyanställda ska introduceras. 

Generellt sett är dessutom vissa arbetsuppgifter lättare att sköta via 
distans än andra. När man för en kort period tvingas arbeta på distans 
är det därför naturligt att skjuta vissa arbetsuppgifter framför sig. Det 
betyder att det som fungerar under ett par månaders tid inte med själv-
klarhet fungerar under två års tid. Olika personer har också väldigt oli-
ka möjlighet att hantera distansarbete på ett produktivt sätt. Vissa har 
tillgång till hemmakontor, andra arbetar sittandes i sängen tillsammans 
med små hemmavarande barn. 

Poängen är att det under en kortare period räcker med att det är tekniskt 
genomförbart med allmänt distansarbete för att det ska ”fungera”, men 
kraven måste vara betydligt högre ställda när tidshorisonten blir längre. 
Då måste arbetet även fungera för dem som bor trångt med små barn och 
som behöver introduceras till nya arbetsuppgifter och arbetskamrater. I 
förlängningen ser jag också en betydande risk för att föreskrivet distansar-
bete leder till en försämrad jämställdhet.8 

Därför bör den allmänna rekommendationen om distansarbete mildras så 
snart det är praktiskt möjligt. Såväl arbetsmiljön, produktiviteten och nyan-
ställningar gynnas om vi så snart som möjligt kan återgå till att organisera 
arbetet på det sätt som är mest ändamålsenligt. En konsekvens av detta är 
att smittskyddsarbetet på allvar måste ta sig an frågan om hur vi bäst reser i 
kollektivtrafiken under en situation med latent risk för smittspridning. 

8 I ljuset av internationell forskning är risken stor att kvinnor oftare skulle hamna i distansarbete som en lösning på livspusslet. 
Samtidigt riskerar den som inte är på plats att få svårare att bli befordrad.
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Återintegrera Sverige i omvärlden
Störningar i internationella relationer bidrar till att försvåra situationen 
på den svenska arbetsmarknaden. I skrivande stund öppnar Europa upp, 
men med en påtaglig tveksamhet vad gäller gränserna mot Sverige efter-
som smittspridningen är betydligt större här än i angränsande länder. 
Sverige har också under våren 2020 i internationella medier porträtterats 
på ett ofördelaktigt sätt. Denna rapportering riskerar i sig att försvåra åter-
hämtningen. Kvarvarande gränsrestriktioner är en uppenbar hämsko för 
besöksnäringen och för resebranschen. Men tveksamheten riskerar även 
försvåra möjligheten att rekrytera utländska experter till Sverige, något 
som blivit allt viktigare för många svenska företag i digitaliseringens spår. 
Spetskompetens står inte alltid att finna inom landets gränser. 

Precis som i många andra sammanhang finns det en poäng i att fram-
över låta arbetet med att hantera smittspridningen i Sverige harmoniseras 
med hur det sköts i andra länder. Detta för att tvätta bort bilden av Sverige 
som ett land som inte tar smittspridningen på allvar. De justeringar som 
krävs är inte heller särskilt stora efter att omvärlden nu lämnat sina ”lock-
downs” bakom sig. 

Framöver finns ett stort värde i att vi förhåller oss till begrepp som test-
ning, smittspårning, munskydd och isolering på ett sätt som mer påmin-
ner om omvärlden. Varje avvikelse från internationella normer är kostsam. 
Som ett litet land kan vi inte förlita oss på att omvärlden förstår varför vi 
avviker från internationella normer, och vi bör därför undvika avvikelser 
om inte skälen därtill är mycket goda. 

Hantera de långsiktiga utmaningarna

De tydligaste långsiktiga utmaningarna på svensk arbetsmarknad berör 
hur vi hjälper lågutbildade och nyanlända i arbete, hur vi hanterar den 
teknikdrivna strukturomvandlingen och hur vi tillser att rekryteringsbe-
hoven i sektorer med brist på arbetskraft kan tillgodoses. 

Utmaningarna bör ses i ljuset av att vi (överlag) har en av de bäst funge-
rande arbetsmarknaderna i Europa. Det talar för att reformer bör fokusera 
på att förbättra systemet utan att förstöra det som fungerar väl. Det är 
naturligtvis en utmaning i sig. 

Enligt min bedömning finns det ingen enskild del av det svenska syste-
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met som bör kastas ut och ersättas av något helt nytt. Däremot kan arbets-
marknaden effektiviseras och moderniseras genom väl avvägda förbätt-
ringar inom de flesta av de system som omgärdar arbetsmarknaden. 

Formatet här är kort och därför blir också beskrivningarna översiktliga. 
Men en grundtanke är att sträva efter att genomgående minska avstånden 
mellan arbetssökande, arbetsgivare, och institutioner. Utbildning bör vara 
arbetsnära och arbetsförmedling bör ske i nära samspel med arbetsgivare. 

En annan grundtanke är att sträva efter att utforma reformer som mi-
nimerar betydelsen av de målkonflikter som ofta paralyserar diskussionen 
om hur arbetsmarknaden kan moderniseras.  Det gäller framförallt ladda-
de områden som lönebildningen och anställningsskyddet. 

Bättre övergång 
från utbildning till arbete

En av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden, och kanske för hela 
vårt samhälle, är att förbättra situationen för studiesvaga och nyanlända 
ungdomar. Och här är skolan vårt viktigaste instrument.9 Den stora vat-
tendelaren går mellan dem som klarat och dem som inte klarat gymnasiet. 

Skillnaderna i framtida arbetsinkomster mellan dem som klarar och 
dem som inte klarar av gymnasiet är slående, även om man studerar ung-
domar med identiska grundskolebetyg.10 En nyckelfaktor för att underlät-
ta ungdomars etablering på arbetsmarknaden är därför att undvika hinder 
för den gymnasiala genomströmningen. 

Antagningskraven till gymnasiet bör sänkas. Kraven höjdes under 2011 
genom en reform som minskade studiesvaga ungdomars möjligheter att 
tillgodogöra sig en gymnasieutbildning. Samtidigt reformerades de alter-
nativa studieformerna för dem som inte uppfyller kraven, men väldigt få 
lyckas ta sig den vägen till en gymnasieexamen. Därmed gjorde de höjda 
inträdeskraven att en grupp ungdomar exkluderades från den bästa möj-
ligheten de har att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mycket talar för att genomströmningen dessutom kan förbättras om be-
tygen i större utsträckning tillåts reflektera ungdomarnas genomsnittliga 
kunskaper vid utbildningens slut. Slutbetyg på gymnasiet ges i dag som en 

9 Se också Susanne Ackums kapitel.
10 Se Nordström Skans med flera (2017).
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sammanställning av betyg från enskilda kurser. De borde i stället ges som 
ämnesbetyg som reflekterar de samlade kunskaperna inom varje ämne. På 
så sätt undviker vi att skapa onödiga problem för nyanlända och de som 
av andra orsaker lyckas sämre under studiegångens tidigaste fas men som 
kommer ikapp kunskapsmässigt senare. På det hela taget har det sätt betyg 
sätts på i Sverige en olycklig struktur där misslyckanden i enskilda moment 
svårligen kan kompenseras genom framgång på andra områden. Risken är 
att det tvingar in alla studenter i samma form och att enskilda misslyckan-
den får omotiverat stor betydelse för dem som inte riktigt passar in.  

I en tid av strukturomvandling blir det än viktigare att all form av yr-
kesinriktad utbildning, oavsett nivå, upprätthåller nära kontakter med 
framtida arbetsgivare. Det underlättar processen där innehållet i utbild-
ningarna löpande måste anpassas efter det som efterfrågas. Dessutom får 
studenterna löpande insikter om vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Både universitet och gymnasieskolor bör därför bli bättre på att upp-
rätthålla kontakter med framtida arbetsgivare. Studenter bör ges möjlig-
heten att möta framtida arbetsgivare under studietiden, något som också 
kan gynna dem som till slut inte klarar av utbildningarna. Allt mer forsk-
ning pekar på att direkta kontakter mellan studenter och arbetsgivare är 
ett effektivt sätt att underlätta för övergången mellan skola och arbetsliv, 
inte minst under perioder med hög arbetslöshet. Ett fördjupat samarbe-
te mellan utbildningsanordnare och arbetsförmedlingen skulle sannolikt 
förbättra övergången mellan utbildning och relevanta arbeten.11 

En förbättrad arbetsförmedling
Arbetsförmedlingen (AF) har en central roll på den svenska arbetsmark-
naden. Den säkerställer att de arbetslösa aktivt söker jobb, tillhandahål-
ler kontakter med arbetsgivare, och förmedlar arbetsmarknadsrelevanta 
kunskaper. Beskrivningen av AF ger ibland sken av att den är så dålig att 
alla tänkbara förändringar med nödvändighet måste bli till det bättre. Jag 
delar inte den bilden. Vi har alla möjligheter att genom obetänkta reformer 
skapa en betydligt sämre förmedling än vi har i dag. 

Det finns dock potential för förbättringar. Ledstjärnan är tydlig – åt-
gärder som direkt kopplar ihop sökande med potentiella arbetsgivare är 

11 Se diskussionen i Cahuc och Hervellin (2020) samt Müller (2020).
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de mest effektiva. Det innebär att man bör utforma arbetsmarknadsut-
bildningar som kopplas direkt till arbetsgivare (undvika alltför generella 
utbildningar), att förmedlare bör arbeta direkt mot arbetsgivare (inte bara 
ge stöd åt de sökande), och att man bör fortsätta använda sysselsättnings-
subventioner riktade mot de med sämst förutsättningar. 

Tvärtemot vad som ibland hävdas visar forskningen att privatiseringar 
av arbetsförmedling oftare har haft negativa än positiva effekter. Det inne-
bär inte att privatiseringar alltid är dåliga, men det visar på hur oerhört 
viktigt det är att varje privatisering av AF:s tjänster måste utformas med 
stor eftertanke och implementeras på ett sätt som kan utvärderas och mo-
difieras (eller rullas tillbaka) om de visar sig fungera dåligt. Därför bör alla 
sådana reformer införas gradvis över landet. 

En nyckel tycks vara hur de privata utförarnas incitament utformas. 
Grundprincipen bör vara att de ska få ersättning för det mervärde de skapar. 
Utförare ska inte få ersättning om deras klienter inte får arbete, eller om de 
skulle ha fått lika bra arbete utan hjälp. Tack vare systemet med individuella 
månadsuppgifter som löpande inrapporteras till skatteverket är det möjligt 
att ersätta privata utförare i proportion till de lönesummor som genereras av 
deras klienter. Grundprincipen är enkel; skattepengar in, ersättning ut. Hela 
ersättningen till privata utförare bör ges som en andel av den registrerade 
lönesumman. Andelens storlek bör bestämmas av klientens kvalifikationer. 

Senare års forskning har visat att algoritmiska rekommendationer kan 
underlätta sökprocessen.12 Arbetsförmedlingen bör därför samla in och 
använda betydligt mer detaljerad individdata om de sökandes bakgrund 
och hur det sedan går för dem än i dag. Detta för att man ska kunna utveck-
la effektiva stöd för arbetssökande och förmedlare. Prognosalgoritmer kan 
användas för att utforma ändamålsenliga åtgärder till de arbetssökande 
och fungera som beräkningsgrund för hur stor andel av löneinkomsterna 
som ska tillfalla en privat förmedlare enligt ovan. 

Även om det finns en stor potential i digitala hjälpmedel så får inte ar-
betsförmedlingens lokala kontor försvinna. Forskning från andra sam-
manhang visar att nedlagda kontor riskerar att göra att de mest utsatta 
personerna kan bli utan den hjälp de så väl behöver.13 Risken är dessutom 

12 Belot med flera (2019).
13 Deshpande och Li (2019).
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att en digitalt motiverad minskad lokal närvaro föder en allmän aversion 
mot digitalisering vilket bör undvikas. 

Paradoxalt nog kvarstår behovet av glesbygdskontor även om fler för-
medlingstjänster privatiseras. Anledningen är att privata marknader med 
fysisk närvaro inte alltid uppstår i glesbygden, och marknaderna kan dess-
utom falla samman om enstaka företag hamnar på obestånd. Erfarenhet-
erna av att förlita sig på kommunerna som alternativa utförare är heller 
inte goda. 

Fler vägar in i arbete
En anledning till att personer med låg utbildning och/eller bristande kun-
skaper i svenska har svårt att hitta arbete är att lönekostnaderna är höga. 
Sverige har därför färre lågkvalificerade arbeten än andra länder. Situatio-
nen kan förbättras genom bättre utbildningsinsatser eller genom att vi styr 
mer av arbetskraftsefterfrågan mot de med lägre kvalifikationer. Alla är 
säkert överens om att det förstnämnda är att föredra i teorin. Men det är 
både tidskrävande och svårt att få till i praktiken. 

Givet omfattningen av integrationsproblemen på en i övrigt väl funge-
rande arbetsmarknad så bör man därför använda sig av en kombination 
av utbildningssatsningar och lägre trösklar. Vi vet dessutom att utbild-
ningsinsatser fungerar bäst om de kopplas nära ihop med arbetsmarkna-
den. Utbildning och lägre inträdesbarriärer kan därför utformas så att de 
blir ömsesidigt förstärkande. 

De verktyg som står tillbuds för att minska trösklarna är i princip löne-
subventioner, förändringar i lönestrukturen och förändrade kompetens- 
krav. Det finns också intressanta, men otraditionella, exempel på att man 
genom krav på socialt ansvarstagande i samband med offentliga upphand-
lingar skapat nya sysselsättningsmöjligheter i särskilt utsatta områden. 

Vi vet från svensk och internationell forskning att sysselsättningssub-
ventioner är mycket effektiva.14 På senare år har dessa arbeten ibland be-
skrivits som ”låtsasarbeten”, men det är ett felaktigt synsätt. Från ett sam-
hällsekonomiskt (och socialt) perspektiv är det viktiga att arbetskraften 
deltar i produktionen. Subventionsgraden spelar mindre roll om arbetet 
bidrar till den gemensamma produktionen. Det viktiga är att subventio-

14 Se Lombardi med flera (2018).
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nerna riktas väl så att de bara subventionerar personer som annars inte 
skulle kunnat få arbete. Därför ska subventionerna inte vara för generella. 
Av den sistnämnda anledningen förespråkar jag inte (varaktiga) nedsätt-
ningar av arbetsgivaravgifter för alla ungdomar.

Lönestruktur och kompetenskrav är laddade begrepp och diskussionen 
fastnar lätt i låsningar på grund av en i grunden legitim oro för lönedump-
ning och fallande produktivitet. Men en hög genomsnittlig lönenivå och 
produktivitet som uppnås genom att de med dåliga förutsättningar läm-
nas utanför arbetsmarknaden är inget att eftersträva. Målet bör vara att 
låta alla nyttja sin potential så gott det går.

Inom forskningen finns det en växande insikt om betydelsen av perso-
ners olika typer av förmågor och de ekonomiska vinster som ett samhäl-
le kan göra om förmågor och kunskaper kan användas på ett effektivare 
sätt.15 Ett sätt att åstadkomma detta är att man organiserar arbetet på ett 
sådant sätt att man ”packar upp” arbetsuppgifter som annars sitter ihop 
(på engelska: bundled) i bredare tjänster. Då kan man på ett bättre sätt an-
vända olika personers särskilda kompetenser. Ett exempel är den offentliga 
sektorn där det råder brist på kompetent arbetskraft samtidigt som det 
finns lediga resurser i ekonomin. Här kan man sannolikt göra stora vinster 
genom ett ”uppackande”. 

Om man separerar kvalificerade från mindre kvalificerade arbetsupp-
gifter kan man både underlätta för okvalificerad personal att komma i 
arbete och samtidigt använda den utbildade personalens förmågor på ett 
mer effektivt sätt. Det förutsätter en ökad lönespridning där de enklare in-
gångsjobben kan betalas med lägre löner, men de mer kvalificerade arbete-
na i stället ersätts med högre löner. Centralt är såklart att arbetsgivarsidan 
accepterar den del som är kopplad till höjda löner. 

Det finns enligt en sådan modell inget motsatsförhållande mellan ett 
skapande av fler enkla arbeten och en ökad produktivitet, snarare tvärtom. 
Både produktivitet och lön maximeras om varje person kan göra det bästa 
utifrån sin potential. Undersköterskors löner kan höjas om det finns biträ-
den med lägre löner som kan utföra de allra enklaste arbetsuppgifterna. 

För att undvika att personer fastnar i låglönearbeten bör ansatsen kopp-
las till ökade möjligheter att vidareutbilda sig inom ramen för en anställ-

15 Se till exempel Fredriksson med flera (2018) och Hensvik och Skans (2019).
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ning på ett sätt som liknar den struktur som anammats av parterna inom 
omsorgssektorn. 

För att det ska fungera krävs dock att man vågar frångå principen om 
att alla ska ta sig in i arbete på exakt samma sätt. Man bör därför överge 
kontraproduktiva ambitioner av typen ”vi fastanställer bara legitimerade 
lärare”. Det viktiga är att det finns tillräckligt många med rätt utbildning 
på varje arbetsplats så att de kan handleda dem som har en mindre kvalifi-
cerad bakgrund. Erfarenheterna av att frångå en alltför platt organisation 
inom framförallt skolans område är också goda.16 

Resonemangen ovan fokuserar på offentlig sektor eftersom bristen på 
arbetskraft är som mest påtaglig där och eftersom den personalpolitiken 
påverkas direkt av politiska beslut. Men en relaterad tankeram, där brist-
situationer möts med uppackning och förändrad lönestruktur, bör tilläm-
pas även i andra sektorer där man har rekryteringsproblem samtidigt som 
det finns lediga resurser. 

Det kan gälla inom byggsektorn. Eller i fall där man har svårt att finna 
avancerad kompetens i samband med det pågående teknikskiftet. Det är 
orealistiskt att tänka sig att alla som vill integrera artificiell intelligens i sin 
verksamhet enbart kan luta sig mot rekryteringar av nyutbildade spets-
kompetenta ingenjörer. De flesta arbetsgivare kommer åtminstone som ett 
komplement tvingas anställa personer med något kortare utbildningsbak-
grund och/eller vidareutbilda egen personal när det är möjligt. 

Förutsättningarna för ”uppackning” blir generellt sett bättre om arbets-
marknadens parter anpassar lönestrukturen (i sektorer där detta är rele-
vant) samtidigt som utbildningsanordnare och företag som lever med brist 
på kompetens blir bättre på att hitta effektiva samarbetsformer.

Kompetensutveckling 
under anställningen 

Strukturomvandlingen gör att det finns det ett samhällsintresse i att så 
många som möjligt får ta del av kompetensutveckling inom anställning-
en. Framförallt är det viktigt att sträva efter att förbättra förutsättning-
arna för de grupper som annars i lägst utsträckning får del av sådan 
kompetensutveckling. 

16 Se till exempel Grönqvist med flera (2020) och Andersen med flera (2016).
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Förslag som bygger på studiemedelsystem eller fonderade resurser mis-
sar oftast denna grupp eftersom de tenderar att i praktiken riktas mot de 
välutbildade och de som redan har utveckling inbäddat i sitt arbete. Det 
är inget fel i sig men det övergripande målet bör vara att minska, inte öka, 
den kompetensbaserade ojämlikheten. 

Man bör också definiera begreppet kompetensutveckling utifrån vad 
man vill uppnå. Det bör därför inkludera alla aktiviteter som förbättrar 
möjligheten att hantera en ekonomisk omställning, inom eller utanför ar-
betsgivaren. En person som är anställd som diskare kan få tillgång till en 
större arbetsmarknad, både inom och utanför sin restaurang, om en del av 
arbetstiden ägnas åt andra enklare köksuppgifter, särskilt om detta doku-
menteras på ett tydligt sätt. 

För att nå de mest utsatta grupperna behövs sannolikt en tvingande lag-
stiftning som även omfattar de tillfälligt anställda. Sanktionerna bör vara 
proportionella. En naturlig ordning är att arbetsgivare som inte tillser att en 
arbetstagare får kompetensutveckling i form av kurser eller dokumenterad 
inlärning av nya arbetsuppgifter under minst en vecka per år ersätter arbets-
tagaren med två procent av lönen. Ungefär som med innehållen semester. 

Tydliga undantag bör göras för personer som redan har kompetensut-
veckling inbäddat i sina ordinarie arbetsuppgifter (professorer och andra). 
För dessa är det viktigare att det skapas en allmänt fungerande infrastruk-
tur som gör det möjligt att uppdatera kunskaper när behov väl uppstår. 
Därför behövs ett mer påtagligt utbud av korta kompletterande kurser 
som är utformade för sysselsatta som behöver kompetensutvecklas parall- 
ellt med sin anställning. De etablerade utbildningsinstitutionerna (yrkes-
högskolan, universiteten,…) bör därför tillhandahålla kortare anpassade 
kurser med kunskaper som efterfrågas av arbetsmarknaden.17 

Ett effektivare anställningsskydd
Det svenska anställningsskyddet (LAS) har varit föremål för het debatt un-
der flera decennier. LAS är också utformat på ett sätt som särskiljer sig från 
omvärlden. Företag bestämmer själva hur många som ska sägas upp i sam-
band med arbetsbrist. LAS föreskriver heller inga uppsägningsavgifter. I 

17 Resonemang och den lösning jag förespråkar är nära dem som presenteras i SOU 2020:31. Men sanktionsmodellen som föreslås 
av utredningen är onödigt trubbig. Utredningen hade dessutom ingen möjlighet att leverera förslag om hur man kan komplettera 
den tvingande lagstiftningen med en bättre infrastruktur för kompetensutveckling inom ramen för arbetslivet.
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stället regleras vem som ska sägas upp genom turordningsreglerna. I andra 
länder kan uppsägningsrätten vara skäl för rättslig prövning och det finns 
ofta lagstadgade uppsägningsavgifter. Å andra sidan är turordningsregler 
nästan unikt svenska. Undantagen för små företag är oftast betydligt mer 
långtgående än i Sverige. De svenska reglerna sticker också ut vad gäller 
företagens stora möjligheter att använda tillfälliga anställningar, de långa 
uppsägningstiderna, och det faktum att kostnaderna i samband med upp-
sägningar av personliga skäl är så stora. 

Arbetsmarknadens parter och politiska partier tenderar att närma sig 
LAS som en dragkamp mellan två motståndare med diametralt motsatta 
intressen. Det är knappast en grogrund för en konstruktiv debatt. I stäl-
let bör man söka efter sätt reformera LAS så att arbetsgivarnas problem 
minskas på de ställen där de negativa konsekvenserna för arbetstagarna är 
som minst. På samma sätt bör man tillgodose arbetstagarnas behov på de 
områden där de negativa konsekvenserna för arbetsgivarna är som minst. 

Som jag ser det möter arbetsgivarna två huvudsakliga problem med 
nuvarande LAS. För det första är kostnaderna för att säga upp arbetsta-
gare som missköter sitt arbete alldeles för stora. Här handlar det framför- 
allt om de fall där arbetsgivaren har laglig grund till uppsägning. Inom 
ramen för dagens system måste arbetsgivaren då betala full lön under 
tvistetiden. Det tvingar i realiteten arbetsgivare att välja mellan att be-
hålla en arbetstagare som inte sköter sitt arbete eller betala betydande 
kostnader för att slippa en tvist. Konsekvenserna för framförallt små ar-
betsgivare är oproportionerliga och risken är uppenbar att detta skapar 
en onödig försiktighet i samband med nyanställningsbeslut. 

Det andra problemet gäller arbetsgivares möjlighet att agera ekono-
miskt rationellt i samband med att det uppstår arbetsbrist för att ef-
terfrågan eller produktionsprocessen förändrats. I detta sammanhang 
är LAS i vissa avseenden för stelbent. Arbetstagarsidan kan begära att 
turordningen ska räknas tvärs över olika anläggningar på samma ort. 
Arbetsgivaren behöver omplacera personer även när detta kräver bety-
dande kompetensinsatser.  

Det innebär att anställda kan bli uppsagda för att det finns personer i 
andra delar av verksamheten som blivit övertaliga och som bedöms kun-
na tränas till att utföra dessa uppgifter. För företag som befinner sig i en 
besvärlig omvandlingssituation är det orimligt att tvingas träna upp en 
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arbetstagare för att utföra arbetsuppgifter samtidigt som man säger upp 
en annan anställd som redan kan utföra dessa. 

I båda dessa dimensioner ger LAS-utredningen SOU 2020:31 bra lösning-
ar. Kostnaderna för att säga upp personer av personliga skäl tas bort i fall där 
arbetsgivaren har saklig grund. Kostnaderna är fortsatt höga i de fall arbets-
givaren saknar grund för uppsägningen. På så sätt förbättras arbetsgivarnas 
situation samtidigt som ingreppen i arbetstagarnas trygghet minimeras. 

Sammanslagningsmöjligheten i samband med arbetsbrist tas bort och 
omplaceringsskyldigheten begränsas till situationer där det inte krävs 
väsentlig omskolning. Dessutom föreslås utökade undantag från turord-
ningsreglerna. Från två undantag bland arbetsgivare med färre än tio 
anställda i dag till fem undantag för alla arbetsgivare. Det är rimligt att 
ta bort gränsen på tio anställda eftersom den riskerar att fungera som ett 
tillväxthinder – samtidigt som ett fast antal undantag premierar de små 
arbetsgivarna som också är de som har svårast att göra interna justering-
ar av arbetskraften. 

Dock är det svårt att hitta situationer där små arbetsgivare behöver så 
många som fem undantag i sitt omställningsarbete. Detta talar för att det 
är onödigt att tillåta så många som fem undantag. 

Utredningen har kritiserats för sin bristande balans. Men som jag ser det 
är det viktigaste att sträva efter att maximera den gemensamma målupp-
fyllelsen för arbetstagare och arbetsgivare. Och där har utredningen i stora 
drag har hamnat rätt, bortsett från antalet föreslagna undantag. Man löser 
de problem som är mest påtagliga för arbetsgivarsidan samtidigt som de 
negativa effekterna för arbetstagarna minimeras. Man löser ett av arbets-
tagarnas största problem genom att skapa bättre möjligheter för tillfälligt 
anställda att övergå i fast anställning. 

Utredningens förslag behöver dock kompletteras på två viktiga punkter 
för att på ett mer påtagligt sätt förbättra situationen för arbetstagarsidan. 
För det första gör LAS-reformerna att det blir allt viktigare att möjligheter-
na till kompetensutveckling under anställningen förbättras, och det krä-
ver en förbättrad infrastruktur (se ovan). 

För det andra behöver arbetslöshetsersättningen justeras. Om rätten att 
kvarstå i anställning under en tvist tas bort så måste karenstiden för den 
som sägs upp av personliga skäl blir lika kort som vid arbetsbristsuppsäg-
ningar. Förändrade turordningsregler gör att något fler av dem som sägs 
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upp har lång anställningstid bakom sig. Eftersom inkomsttappet är större 
för dessa grupper är det rimligt att låta ersättningstaket vara högre för 
dem med lång tidigare anställningstid. 

Regler och socialförsäkringar för 
en modern arbetsmarknad

Teknikutvecklingen tillsammans med svårigheter att finna arbeten på den 
ordinarie arbetsmarknaden har skapat en framväxt av nya anställnings-
former av typen gig-jobb. De regelsystem vi har på arbetsmarknaden mås-
te löpande justeras för att hantera dessa nya fenomen. Det ställer en mängd 
intressanta frågor som inte kan täckas inom ramen för detta kapitel. För-
ändringarna är mångfacetterade och konsekvenserna svåröverblickbara. 
Som grundinställning är det dock naturligt att sträva efter maximal neu-
tralitet mellan anställnings- och produktionsformer. Skatteinhämtning, 
arbetsvillkor och andra regelverk måste i största möjliga mån omfatta alla, 
oberoende av de exakta produktionsformerna. 

Det innebär sannolikt att man från politiskt och fackligt håll kommer 
att löpande få omvärdera de regelverk som kringgärdar arbetsmarknaden. 
Ibland kan man behöva stärka dem, ibland ändra dem, och ibland överge 
dem. Det är lika viktigt att vi inte gynnar framväxten av nya tjänster där 
den bärande affärsmodellen är ett kringgående av existerande regelverk 
som att vi inte missgynnar framväxten av nya effektivare tjänster.

Från arbetstagarnas perspektiv är reglerna kring hur arbete i olika for-
mer ger tillgång till socialförsäkringar viktiga. För att uppnå neutralitet 
och transparens bör kvalifikationskrav byggas på inrapporterade månads-
inkomster, snarare än på intyg om arbetade timmar och lönenivåer. Detta 
i linje med förslag om A-kassan i SOU 2020:37.   

Med tanke på att allt fler inträdesjobb är kortvariga anställningar med få 
arbetstimmar, till exempel inom gig-sektorn, är det angeläget att ersättning-
systemen ger tydliga ekonomiska incitament för arbetstagarna att acceptera 
korta jobb. Det fungerar bäst med hjälp av en a-kassa som låter den berörda 
få behålla skillnaden mellan arbete och bidrag dag för dag. Som en kontrast 
skapar behovsprövade ersättningssystem (socialbidrag) mycket svaga incita-
ment att ta korta jobb. Därför finns det anledning att göra det relativt lätt att 
få tillgång till a-kassan, samtidigt som ersättningsperioderna bör vara korta 
om den tidigare inkomsten var begränsad. Detta är åter i linje med inslag i 
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SOU 2020:37, men avviker från dagens system som har en tröskelnivå vilken 
avgör om man utestängs från a-kassan eller får en lång ersättningsperiod.

Slutord 

De förslag som diskuteras i detta kapitel syftar till att omstarta arbets-
marknaden på ett sätt som minskar risken för bestående sociala problem, 
samtidigt som framtida utmaningar möts på ett realistiskt sätt. 

En vägledande grundprincip har varit att arbetsmarknaden studsar till-
baka snabbast och effektivast genom största möjliga återgång till situatio-
nen före krisen. Det måste ske snabbt för att minimera risken för perma-
nenta sociala problem, inte minst relaterade till integrationen. 

Framöver bör vi hantera våra strukturproblem genom att genomgåen-
de sträva efter att minska avstånden mellan utbildare, arbetsgivare och 
arbetsförmedling. Övriga reformer bör utformas så att målkonflikterna 
minimeras. De bör gynna arbetsgivare där det behövs som mest och där 
arbetstagarna drabbas som minst, och vice versa. Lönestrukturen bör för-
ändras, men lönerna bör inte sänkas generellt. Uppsägningskostnaderna 
bör sänkas, men bara när arbetsgivaren har saklig grund. Arbetsgivare bör 
åläggas att kompetensutveckla sin personal, men det räcker om det sker 
löpande inom arbetet. 

Förslagen har beskrivits kortfattat men ger förhoppningsvis en grund 
för en klokare diskussion om hur vi uppnår en modernare arbetsmarknad 
för ett starkare Sverige.
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KAPITEL 5

Utbildning för 
ett starkare Sverige

Susanne Ackum är fil. dr. i nationalekonomi. Hon har tidigare varit  
generaldirektör för IFAU, styrelseledamot i Vetenskapsrådet, finansråd och  

statssekreterare vid Finansdepartementet samt riksrevisor. Numera är  
hon bland annat ordförande i Forum för omställning.

Sammanfattning

Världen ställs med jämna mellanrum inför stora utmaningar och det sam-
hälle som vi är vana att leva i förändras radikalt. Coronaviruset skapar just 
nu en oviss framtid, där alla på ett eller annat sätt påverkas. Vi står dessut-
om inför en betydande acceleration av den strukturomvandling som drivs 
av digitalisering, automatisering och en etablering av helt nya affärsmo-
deller och konkurrenter. Detta, i kombination med tidigare strukturella 
problem i utbildningssektorn, gör det angeläget att fundera över hur de 
resurser och den infrastruktur som finns för utbildning och kompetens-
försörjning – från vaggan till graven – kan tjäna oss bättre och var eventu-
ella nya resurser gör störst nytta.1 

Åtgärder att genomföra omgående:

• Täpp till kunskapsluckor hos befolkningen under lågkonjunkturen då  
 det är brist på jobb och alternativkostnaden att studera således är låg.  
 Ambitionen måste vara att alla som bor i Sverige minst har en kun- 
 skapsnivå motsvarande grundskolans.
• Tiden då de anställda är korttidspermitterade ska används till kompe- 
 tensutveckling.
• Etablera snabbspår till yrken där det råder brist.

1 Jag vill tacka för synpunkter från Katarina Richardson, Carin Ulander-Wänman, deltagare i Omstartskommissionen samt  
medlemmar i Stockholms Handelskammare.
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Nödvändiga reformer som tar lite längre tid att implementera:

• Satsa mer på barn från socioekonomiskt svaga uppväxtmiljöer i  
 förskolan och låt den vara obligatorisk från 4 år.
• Inför kunskapsplikt och inte enbart skolplikt i grundskolan. Sätt också  
 in resurser direkt då problem upptäcks. Lär mer av de rektorer som  
 visar hur ett tydligt ledarskap kan förbättra trivsel och resultat utan  
 att mer resurser tillförs. Stärk studie- och yrkesvägledningen så att  
 barnen väljer rätt gymnasieutbildning.
• Öka näringslivets inflytande över de gymnasiala yrkesutbildningarna  
 med avseende på utformning och genomförande. 
• Den högre utbildningen måste vara bättre dimensionerad efter arbets- 
 marknadens behov och samhället måste vara mer närvarande i utbild- 
 ningars utformning och genomförande.
• Det behövs en tydligare arbetsfördelning mellan lärosäten i termer av  
 utbildning och forskning.
• Staten bör återinvestera 1 procent av BNP i forskning. Fördela resurs- 
 erna lika mellan forskningsuniversitetens fakultetsanslag och forsk- 
 ningsråden. På så vis säkerställs att excellenta forskningsmiljöer kan  
 byggas upp även utanför forskningsuniversiteten.
• Vuxenutbildningen måste bli flexiblare i sak, tid och rum och det måste  
 finnas en omställningsförsäkring så att vuxna har möjlighet att yrkes- 
 växla mitt i livet.
 

Förskolan

Arbetsmarknadsutsikterna för lågutbildade ungdomar är dåliga. Långa 
etableringsprocesser ger lägre livsinkomster och lägre framtida pension. 
Det finns också en rad negativa samhällsekonomiska effekter av att ung-
domar ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden. Till exempel producerar 
ekonomin under sin fulla kapacitet och de offentliga finansernas långsik-
tiga hållbarhet minskar. Inkomstfördelningen dras också isär om ung-
domar inte får arbete. Med ökade klyftor följer social oro, där uppgiven-
het hos den yngre generationen kan skapa hot mot demokratin, rådande 
värderingar och äganderätten.

Det är ofta barn från socioekonomiskt svaga hemförhållanden som 
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är sämst utbildade. Väl känt är att barn har olika färdigheter redan då 
de börjar skolan. Nobelpristagare James Heckman har i sin så kallade 
livscykelmodell (2006) visat hur förmågor utvecklas genom investering 
i tidig barndom och under tonåren. Barn som fått grundläggande kun-
skaper i sin hemmiljö har lättare att ta till sig undervisningen i skolan 
– kunskap föder kunskap. Heckman menar också att kreditrestriktio-
ner gör att socioekonomiskt svaga föräldrar inte har möjlighet att in-
vestera i sina barn under uppväxten. I detta sammanhang är det värt 
att nämna att avgiften till förskolan i Sverige är regressiv, det vill säga 
låginkomsttagare betalar en större andel av sin inkomst i avgift än hög-
inkomsttagare.

I dessa modeller kan tidiga och sena investeringar i barns färdigheter 
vara antingen substitut eller komplement till varandra. När de är substi-
tut kan skolan kompensera för bristande investeringar i barns färdighe-
ter i hemmiljön genom större investeringar i ett senare skede. När tidiga 
och sena investeringar är komplement är det däremot svårare för skolan 
att kompensera för låga investeringar i barns färdigheter i hemmiljön – 
investeringar under de tidiga åren är då avgörande för barns fortsatta 
utveckling. 

Forskningen tyder på stora samhällsekonomiska vinster av tidiga ut- 
bildningsinsatser, speciellt för barn från socioekonomiskt svaga hemför-
hållanden; se Doyle (2020), Elango med flera (2016), Havnes & Mogstad 
(2011). Vinsterna avser bland annat minskad kriminalitet, bättre hälsa, hög- 
re sysselsättning och högre inkomster. Forskarna visar också att det inte 
bara är kognitiva färdigheter som förbättras vid tidiga insatser, utan även 
andra förmågor (exempelvis samarbetsförmåga). Forskningen visar också 
att tidiga insatser, med till exempel hembesök, coachning och pedagogiska 
leksaker, hade positiva effekter även på syskonen till det barn som var fö-
remål för behandlingen; se Doyle (2020). 

Detta talar för att resurser för att utjämna barns livschanser ska läggas 
tidigt i barnets liv. Kostnaden för att rätta till brister i för-, grund- och 
gymnasieskolan via vuxenutbildning senare i livet blir betydligt högre än 
att åtgärda problemen då de upptäcks. Vissa färdigheter är lättast, eller 
enbart möjliga, att lära sig i barndomen. Utbildningssatsningar i unga år 
har också en betydligt längre avkastningshorisont än senare utbildning; se 
till exempel Björklund med flera (2010). 
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FÖRSLAG
• Låt förskolan vara obligatorisk från 4 år och se över avgiften så den inte  
 är regressiv. 
• Rikta extra resurser till barn med socioekonomiskt svaga hemförhåll- 
 anden – detta speciellt med tanke på den stora flyktinginvandringen  
 av vuxna med mycket låg utbildningsbakgrund och bristande språk- 
 kunskaper i svenska, och den arbetslöshet som växer i kölvattnet av  
 coronapandemin. Fokusera verksamheten på färdigheter som kom- 
 penserar för eventuella brister i barnens hemmiljö och som vi vet är  
 viktiga för barnens fortsatta utveckling och inlärning. Sök inspiration  
 på upplägg från Perry Pre School Program (Heckman, 2006) och Prep- 
 are for Life (Doyle, 2020). 
• Bristen på utbildade förskolelärare kan avhjälpas genom att etablera  
 snabbspår där vuxna med arbetslivserfarenhet som vill yrkesväxla kan  
 skaffa sig de färdigheter som behövs. Detsamma gäller andra lärarka- 
 tegorier till såväl grund- som gymnasieskola, inklusive yrkeslärare.  
 Hämta inspiration från till exempel Arbetsförmedlingens snabbspår  
 för utrikes födda och Teach for Sweden. 

Grundskolan

Under många år fick de fallande resultaten i PISA-undersökningarna stor 
uppmärksamhet i skoldebatten. Den lilla vändningen uppåt i de senaste 
mätningarna har fått många att andas ut. Man ska då komma ihåg att bra 
PISA-resultat kanske är nödvändiga men sannolikt inte tillräckliga för en 
väl fungerande arbetsmarknadsetablering, ekonomi och sammanhållning 
i samhället. Exempelvis är ungdomsarbetslösheten i Finland i genomsnitt 
bara något lägre än den i Sverige och den finska produktiviteten har under 
en längre tid varit lägre än vår.

Parallellt med de försämrade kunskapsresultaten i skolan har andelen 
barn som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg legat på mycket 
höga nivåer, se Tabell 1. Läsåret 2018/19 lämnade 18 procent grundskolan 
utan behörighet. Färre än 50 procent av barnen med utländskt ursprung 
som kom till Sverige efter skolstart hade behörighet att söka till gym-
nasiet då de lämnade grundskolan. Samma utfall har barn till föräldrar 
med låg utbildningsnivå. Skolverkets statistik visar att dessa siffror har 
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Tabell 1.
Andel (procent) elever som är behöriga till  
gymnasietshögskoleförberedande resp. yrkesprogram  
efter läsår 2018/19

Notera: *Med utländsk bakgrund avses barn som är födda utomlands, eller födda i Sverige av två  
utlandsfödda föräldrar. **Elever där båda föräldrarna har högst förgymnasial utbildning. ***Högsta  
utbildningsnivå för elevens föräldrar. #Andel elever som är behöriga till ett högskoleförberedande  
gymnasieprogram är ett genomsnittligt värde för andel behöriga till naturvetar- och  
teknikprogrammet, ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogrammet och estetiska programmet. 
Källa: Skolverket (2019)

Läsår 
 
 
 
 

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

 
Elever med svensk bakgrund

Elever med utländsk bakgrund*

därav:

Födda i Sverige

Födda utanför Sverige men  
invandrat före skolstart (före 2010)

Födda utanför Sverige,  
invandrade 2010 eller senare

Föräldrarnas högsta utbildning:

Förgymnasial utbildning**

Gymnasial utbildning***

Eftergymnasial utbildning***

Andel elever  
som är behöriga  
till ett högskole- 
förberedande  
gymnasieprogram 

85,0

84,8

84,3

83,5

80,7

80,4

82,1

82,0

 
87,9 

65,6

80,7

80,9 

44,5 

45,4 

76,9

91,3

Andel elever  
som är behöriga  
till ett  
yrkesgymnasie- 
program 

87,5

87,6

86,9

85,6

83,1

82,5

84,4

84,3

 
90,1 

68,3 

83,4

83,6 

47,1 

48,8 

80,3

92,8
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varit relativt konstanta över en längre tid.
Om tidigare mönster står sig, det vill säga de som visar på vikten av en 

gymnasieutbildning för en ung persons framgång på arbetsmarknaden, 
betyder utfallen i Tabell 1 att många ungdomar, och därmed också sam-
hället, står inför stora problem. Här är det verkligen fara vid dröjsmål. 
Målet måste rimligen vara att alla barn som lämnar grundskolan ska ha en 
viss grundkompetens som gör att de klarar sig i det svenska samhället och 
kan söka sig vidare i utbildningssystemet.

En rad olika förklaringar till utvecklingen i Tabell 1 diskuteras i litteratu-
ren och debatten. För det första har sammansättningen av barn föränd-
rats i grundskolan, där allt fler barn har utländskt ursprung och kom-
mer till svensk skola efter skolstart. Fler barn än tidigare kommer också 
från länder med låg eller medelhög Human Development Index2. Detta 
i sin tur kan betyda att både barnen, i den mån de deltagit i utbildning 
i sina hemländer, och deras föräldrar har en svag utbildningsbakgrund 
då de kommer till Sverige; se till exempel Björklund med flera (2010) och 
Konjunkturrådets rapport (2017). För det andra pekar Björklund med 
flera (2010) på att läraryrkets roll och status har förändrats över åren. 
Man konstaterar att allt färre sökt sig till läraryrket och att de som sökt 
har haft sämre kvalifikationer än tidigare. Lärarlönerna har dock stigit 
under senare år, men det kan tid innan det gör att söktrycket ökar. För 
det tredje poängterar Henrekson med flera (2017) att lärarnas roll som 
kunskapsförmedlare minskat, att arbetsro inte prioriteras och att målen 
i skolan blivit otydliga. För det fjärde bestraffar det målrelaterade kurs-
betygssystemet elever med en svag start och varierande studiemotivation 
och missgynnar sannolikt nyanlända elever mer än andra; se Konjunk-
turrådets rapport (2017).

En femte förklaringsfaktor är friskolereformen och den ökande skolseg-
regationen. Segregation kan vara ett problem om många barn med dåliga 
förutsättningar samlas i en och samma skola. Tanken med att konkur-
rensutsätta offentlig verksamhet var att minska kostnaderna till bibehållen 
kvalitet och att detta skulle ske bland annat via ökad innovation. Skolor 
med sämre resultat skulle lära av skolor med bättre utfall. Så har inte blivit 

2 Human Development Index är en sammanvägning av ett lands förväntade livslängd, utbildningsnivå och BNP.



susanne ackum

145

fallet. Ett av problemen är att privatiseringarna genomfördes utan att sta-
ten säkerställde en mycket hög lägsta nivå i alla skolor. 

Forskningen på området ger inget tydligt belägg för att friskole- och 
skolvalsreformen ligger bakom nedgången i svenska elevers PISA-resul-
tat; Holmlund (2020). Däremot verkar den, tillsammans med ökande bo-
endesegregation, ha fört med sig ökad skolsegregation; Holmlund (2020). 
Sannolikt hjälper det inte att enbart tillföra extra resurser till dessa skolor. 
Redan i dag är till exempel lärartätheten högre i skolor med socioekono-
miskt svaga elever. 

Forskningen visar dock att lärare med längre erfarenhet, som också är 
de som har bäst resultat i undervisningen, söker sig till skolor med ett 
starkare elevurval. I många länder är skolorna mycket större än i Sverige, 
varför vissa skolor kanske måste stängas och eleverna flyttas över till bätt-
re fungerande enheter. Forskningen visar inte på att barnens skolresul-
tat försämras av att behöva byta skola; Böhlmark & Holmlund (2017) och 
Taghizadeh (2019).

FÖRSLAG
• Använd en del av resurserna för att kick-starta Sverige efter coronakri- 
 sen till att täppa till de kunskapsluckor barn och ungdomar har så att  
 de kan söka sig vidare i utbildningssystemet.
• Inför kunskapsplikt i grundskolan och inte bara skolplikt. Grundsko- 
 lan måste ge barn de kunskaper de behöver för att klara sig i det svenska  
 samhället och för att de ska kunna söka sig vidare i utbildningssystemet.  
 Ge extra undervisning löpande och under lov tills eleven når godkänd  
 kunskapsnivå. 
• Lär mer av de rektorer som visar att bra ledarskap kan öka resultaten  
 och trivseln utan att extra resurser behöver tillföras.
• Prova att i ökad utsträckning stänga dåligt fungerande skolor och flytta  
 eleverna till de som fungerar bättre. Staten ska, genom Skolinspektio- 
 nen, garantera en hög lägstanivå i alla skolor oavsett huvudman. 

Gymnasieskolan

Konjunkturrådets rapport (2017) konstaterar att etableringen på arbets-
marknaden går bra för de allra flesta ungdomar med avslutad gymnasie-
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utbildning. Här är det två trender som oroar mig. För det första såg vi i 
Tabell 1 att många ungdomar inte har behörighet att söka in till gymnasiet 
och att detta problem till stor del rör barn med utländsk bakgrund som 
kommit till Sverige under grundskoletiden.

För det andra vet vi att de som börjar gymnasiet inte alltid avslutar inom 
stipulerad tid (det vill säga tre år) och att avhoppen är stora för ungdomar 
med svaga grundskolebetyg och de med utländsk bakgrund; Konjunk-
turrådets rapport (2017). Skolverket (2017) visar att ungefär 75 procent av 
ungdomarna tar en gymnasieexamen efter tre år och att denna siffra ökat 
till drygt 80 procent efter fem år. Senare års migrationsströmmar medför 
sannolikt stora utmaningar för gymnasieskolan att upprätthålla ens nuva-
rande examinationsgrad.

Förutom att sammansättningen av elever förklarar en del av resultaten i 
gymnasieskolan har forskningslitteraturen lyft fram en rad utbildningsre-
former som orsaker till att färre studenter i dag än tidigare avslutar gym-
nasiet på utsatt tid. En stor gymnasiereform ägde rum i början av 1990-ta-
let. En av de största förändringarna då var att de tvååriga yrkesinriktade 
utbildningarna blev treåriga med ett ökat inslag av allmänna teoretiska 
kurser. Man motiverade detta med att arbetslivet ställde högre krav på ge-
nerella kunskaper och att även de yrkesgymnasiala utbildningarna skulle 
ge högskolebehörighet. Ett annat viktigt inslag i reformen var att man gick 
från ett relativt betygsystem till ett mål- och kunskapsrelaterat.

Den treåriga gymnasiereformen har utvärderats bland andra av Hall 
(2012, 2013). Resultaten är bekymmersamma. Avhoppen från gymnasiet 
ökade med 50 procent för de med låga slutbetyg från grundskolan, vilket 
sannolikt förklarar varför dessa har fått en högre arbetslöshetsrisk. Re-
formen verkar inte ha påverkat sannolikheten att påbörja högskolestudier 
som det var tänkt. Möjligen kan det extra året ha haft en positiv effekt på 
inkomsterna på lång sikt. 

Lindahl (2010) undersöker varför det finns problem med den treåriga 
gymnasiereformen. För det första skärptes behörighetskraven till yrkespro-
grammen i samband med reformen, vilket har medfört att fler ungdomar 
är hänvisade till introduktionsprogrammen med dålig genomströmning. 
För det andra verkar inte det arbetsplatsförlagda lärandet i genomsnitt nå 
upp till rimlig kvalitet eller förväntad andel av utbildningstiden. För det 
tredje menar Björklund med flera (2010) att införandet av det målrelatera-
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de betygssystemet till stor del kan förklara nedgången i examen på utsatt 
tid och att effekten är särskilt stor för de med svag studiebakgrund.

Gymnasieskolan reformerades ytterligare år 2011. De viktigaste inslagen 
då var att inträdeskraven till gymnasiet höjdes, det teoretiska inslaget på 
yrkesprogrammen minskade, fem olika introduktionsprogram infördes 
för dem som inte uppfyllde behörighetskraven till gymnasiet samt att ex-
amenskraven skärptes. Den nya gymnasiereformen tycks ha medfört en 
kraftig ökning av personer på de högskoleförberedande programmen och 
introduktionsprogrammen samt en minskning av deltagare på yrkesut-
bildningar. Dessa trender beror sannolikt dels på att attraktionskraften 
att gå ett yrkesprogram minskade, dels på de ökade inträdeskraven till 
gymnasiet. Konjunkturrådets rapport (2017) visar också att dessa trender 
sammanfaller med att en ökande andel av barnen hade utländskt ursprung 
och behövde delta i språkintroduktionsprogrammet för att få behörighet 
till gymnasiet. Ett annat syfte med reformen år 2011 var att öka genom-
strömningen i gymnasiet. Utfallen tyder dock på det motsatta, Konjunk-
turrådets rapport (2017).

Gymnasiereformen 2011 verkar ha gjort yrkesutbildningar mindre 
attraktiva för duktiga elever och gjort dem mindre nåbara för de stu-
diesvaga eleverna. De senare har, på grund av ökade inträdeskrav, i stäl-
let tvingats in på introduktionsprogram med låg genomströmning och 
dåliga resultat vad gäller examinationsgraden från gymnasiet; se Eng-
dal & Forslund (2016). Skärpta examenskrav har också lett till att färre 
klarar examen. Konjunkturrådet 2017 drar slutsatsen att detta bäddar 
för bekymmer med etableringen på arbetsmarknaden och förespråkar, 
något okonventionellt kanske, att både inträdes- och examenskraven 
sänks på yrkesgymnasiet.

I många länder, till exempel i Tyskland och Schweiz, åtnjuter yrkesut-
bildningar hög status. I Sverige är det inte så, trots att gymnasiala yrkes-
utbildningar av hög kvalitet leder till minst lika höga livsinkomster som 
vissa högskoleutbildningar. Det är ett tecken på att kvaliteten i yrkesut-
bildningarna ifrågasätts. Å ena sidan ökade avhoppen från gymnasiet 
dramatiskt när gymnasierna blev treåriga i början av 1990-talet. Detta 
talar för att högskoleförberedande kurser inte bör vara obligatoriska; 
speciellt eftersom man ju kan komplettera dem vid Komvux senare. Å 
andra sidan verkar söktrycket till yrkesutbildningar delvis bero på om 
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de är högskoleförberedande eller ej, vilket talar för att de ska vara det. 
Sannolikt måste de yrkesgymnasiala utbildningarna i dagsläget vara 
högskoleförberedande (men de kurserna ska kunna väljas bort) för att 
elever och framförallt deras föräldrar ska se dessa utbildningar som at- 
traktiva att välja. Enligt min mening vore det dock en bättre ordning 
om elever/föräldrar kände sig trygga med att det finns en möjlighet att 
komplettera ämnen via Komvux senare i livet. Avhopp och utdragna 
gymnasiestudier skulle på så vis kunna minska. 

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymna-
sieskola; SOU (2020:33), lyfter fram ett annat problem, nämligen att inte 
alla kommuner erbjuder de yrkesutbildningar som näringslivet har behov 
av och att samordningen mellan närliggande kommuner är dålig. Till-
gången till de olika nationella programmen i gymnasieskolan är generellt 
sett god men tillgången till utbildning för elever som inte är behöriga till 
nationella program eller yrkesprogram är betydligt sämre. Dessa elever 
behöver god tillgång till introduktionsprogram av god kvalitet där genom-
strömningen fungerar så att de snabbt kan gå vidare till ett nationellt pro-
gram eller till en yrkesutbildning. I dag begränsas elevers valmöjligheter 
av ett snävt utbud i hemkommunen. 

FÖRSLAG
• Genomströmningen i gymnasiet måste öka och avhoppen minska.  
 Detta uppnås bäst genom att grundskolan ger eleverna bättre grund att  
 stå på kunskapsmässigt och att studie- och yrkesvägledningen får  
 bättre verktyg att jobba med så att alla ungdomar får möjlighet att göra  
 välinformerade gymnasieval.
• Kvaliteten i de praktiska momenten i yrkesgymnasiet måste säkras.  
 De ska vara arbetsplatsförlagda. På så vis får arbetsgivarna möjlighet  
 att påverka undervisningens innehåll och det ger eleverna möjlighet  
 att bygga upp nätverk på arbetsmarknaden. Här återstår ett arbete att  
 göra för att få fram ett väl fungerande samarbete mellan näringslivet  
 och utbildningssystemet och mellan olika kommunala huvudmän.
• Beslutsfattare måste sluta tala om yrkes- och lärlingsutbildningar  
 som utbildningar för förlorare. Livsinkomsten för de yrkesutbildade  
 kan i många fall vara högre än för de högskoleutbildade. Informera  
 mer om detta!
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Högre utbildning och forskning

Ökad genomströmning
Brister i grund- och gymnasieskolan spiller över på den högre utbildning-
en. Vid internationella jämförelser etablerar sig svenska högskoleutbildade 
ungdomar sent på arbetsmarknaden, enligt OECD vid 28 år. Detta är av 
intresse för individen själv i termer av hur många år hen får avkastning på 
sin utbildning, men det handlar också om för arbetsgivarna högproduktiv 
arbetskraft och för samhället viktig produktion.

Ackum med flera (2018) simulerar effekten på BNP, antalet arbetade 
timmar i ekonomin och de offentliga finanserna under antagandet att 
svenska ungdomar skulle etablera sig på arbetsmarknaden ett år tidigare 
än de faktiskt gjorde år 2016. Antalet arbetade timmar skulle öka med 
41 miljoner, BNP med 23 miljarder kronor och de offentliga finanserna 
med nio miljarder kronor. Andra studier visar att om högskolestudierna 
tidigareläggs med två år ökar livsinkomsten med motsvarande en halv 
årsinkomst vid 40 års ålder; Holmlund med flera (2006). Det är alltså 
betydelsefulla storheter vi talar om.

Vad kan då förklara den sena etableringsåldern? För det första klarar 
ungefär 75 procent av de elever som går högskoleförberedande program 
det på tre år, efter fem år är andelen drygt 80 procent; Ackum med flera 
(2018). För det andra deltar svenska studenter i genomsnitt i ungefär 1,7 
utbildningar vid universitet och högskolor. För det tredje visar erfaren-
heten att det är allt vanligare att ungdomar tar sabbatsår före och under 
studierna för att jobba, resa eller göra annat. Det är dock inte så att allt 
ungdomar gör utanför lärosalarna är improduktiv verksamhet; livser-
farenhet kan även ses som humankapital. Detta kan tala för att andra 
aktiviteter än studier under kortare perioder efter gymnasiet kan vara 
en bra investering för framtiden. För det fjärde menar Uusitalo (2010) 
att det kan finnas ett samband mellan hög examensålder och avsaknad 
av studieavgifter, generösa studiemedel, progressiv beskattning och små 
löneskillnader mellan hög- och lågutbildade.

I dagsläget är min uppfattning att ungdomar, i genomsnitt, påbörjar och 
avslutar högre studier för sent. För att råda bot på detta är det naturligtvis 
nödvändigt att för-, grund- och gymnasieskolan är av hög kvalitet. Nedan 
följer några andra förslag:
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FÖRSLAG
• Studie- och yrkesvägledarna borde tydliggöra för ungdomar vad ett  
 sent inträde på arbetsmarknaden betyder i termer av livsinkomster  
 och pension.
• Använd, likt Finland, i ökad utsträckning intervjuer vid ansökan till  
 högre utbildning. På så vis kan man bättre fånga upp ungdomars mo- 
 tivation och lämplighet för vissa studier.
• Vid justering av fribeloppet inom studiemedlet bör större vikt fästas  
 vid att högre fribelopp leder till längre studietider. Framförallt verkar  
 detta gälla för barn till föräldrar utan akademisk bakgrund.
• Inför en premie, till exempel en viss avskrivning av studielånet, till  
 dem som avslutar gymnasiet och den högre utbildningen på utsatt tid  
 och utan studieuppehåll.

Snabb hantering av 
arbetskraftsinvandring

I dagsläget stiger arbetslösheten på grund av coronakrisen, samti-
digt som det råder det brist på arbetskraft i vissa sektorer. Utbild-
ningssystemet bör där det är möjligt omskola arbetslösa till yrken 
där det råder brist, men arbetskraftsbrist som kräver längre hög-
skoleutbildningar har dock utbildningssystemet på kort sikt svårt 
att råda bot på. Denna måste därför avhjälpas med andra medel, 
till exempel arbetskraftsinvandring. All sådan handläggning måste 
hanteras skyndsamt så att inte viktig produktion avstannar. Mycket 
av handläggningen av ärendena vid arbetskraftsinvandring är regel-
baserade, varför algoritmer bör kunna användas för att komplettera 
de manuella inslagen.

I detta sammanhang bör också lönebildningen nämnas. Normalt 
sett förväntar man sig att då brist uppkommer på en marknad så ökar 
priset och därmed utbudet på sikt. Långvarig arbetskraftsbrist utan 
löneglidning är därför ett pussel. Man kan dels tolka det som att det 
inte råder stor brist, dels som att nuvarande lönebildningssystem inte 
förmår omallokera arbetskraften på ett optimalt sätt. Varför brist på 
till exempel ingenjörer alltid tycks råda i Sverige är således inte bara en 
fråga för dimensioneringen av utbildningssystemet utan även en fråga 
för arbetsmarknadens parter.
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Högre utbildning, forskning och 
forskningsfinansiering

Sverige är en liten öppen ekonomi med en unik samsyn i samhället om att 
vårt välstånd kommer från att företag och arbetskraft snabbt fångar upp 
forskningsfronten, implementerar ny teknik och anammar nya affärsmo-
deller som ökar produktiviteten. Coronakrisen är ett extremt exempel på 
hur ny teknik trängt igenom samhället under några få månader.

Som ett litet land kan vi inte vara med och utveckla forskningsfronten 
brett men vi är, sett till vår storlek, förvånansvärt framgångsrika på en rad 
områden. Sverige har en hög andel forskare i befolkningen, publikationer  
i vetenskapliga tidskrifter och en befolkning med stort förtroende för forsk-
are. Vi är ett av få länder som överskrider EU:s mål om att satsa minst tre 
procent av BNP till forskning. Den höga andelen är i första hand ett resul-
tat av stora satsningar från det privata näringslivet, medan statens stöd till 
forskningens andel av BNP ligger på ungefär samma nivå som jämförbara 
länder; Vetenskapsrådet (2019).

Regeringens mål för forskningspolitiken är att Sverige ska vara ett 
av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande 
kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och in- 
novation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets kon-
kurrenskraft och svarar mot samhällsutmaningar vi står inför, både i 
Sverige och globalt; Regeringens proposition (2016). Men vilka ska med-
len vara för att nå dessa mål? 

För det första sker de riktigt stora FoU-satsningarna i dagsläget i USA 
och Kina. Det gör att omvärldsbevakning och samarbete med dessa län-
der blir av allt större vikt för vår framtida teknikutveckling och vårt väl-
stånd. Sverige måste också vara ett land dit det är av intresse att komma 
och jobba som forskare i mycket goda forskarmiljöer med god forsk-
ningsinfrastruktur.

För det andra måste den högre utbildningen vara forskningsnära så att 
när studenterna träder in på arbetsmarknaden tar de med sig best practice 
från forskningsfronten och kan omvandla den till produktiv verksamhet 
i näringslivet. De måste också ha möjlighet att senare i livet kunna ta del 
av ny kunskap via universitet och högskolor. Detta måste vara en del i den 
svenska strategin för ett livslångt lärande. Här är det bra att lärosätenas 
roll för det livslånga lärandet förtydligas. Överlag borde samverkan mellan 
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näringsliv och akademi uppmuntras och utvecklas mer än i dag. Spetsföre-
läsare från privat och offentlig sektor borde vara ett naturligt och återkom-
mande inslag i all högre utbildning.

För det tredje kommer vi även fortsättningsvis behöva både forskning 
som nyttjar befintliga verktyg (den inkrementella eller evolutionära forsk-
ningen) för att öka vår förståelse för den värld vi lever i, och fri forskning 
som genererar helt nya kunskapsgenombrott (den transformativa eller re-
volutionära forskningen); se Öquist (2019). Med tanke på Sveriges storlek 
är en rimlig utgångspunkt att vi bara kan ha ett begränsat antal riktigt 
starka forskningsmiljöer och att forskningsresurserna i ökad utsträckning 
måste koncentreras dit. Jag anser att det därför borde bli en tydligare ar-
betsfördelning mellan lärosätena i termer av utbildning och forskning.

FÖRSLAG
• Stärk och utveckla högskolornas nyckelroll för kompetensförsörjningen  
 i form av grundläggande högskoleutbildningar och yrkesutbildningar  
 i samverkan med det regionala näringslivet. De bör också i ökad  
 utsträckning medverka till behovet av kompetensutveckling för  
 befintlig arbetskraft. Det bör också vara möjligt att vid framtida situa- 
 tioner som den coronakrisen skapat, med stora permitteringar och  
 varsel, snabbt växla upp för att tillgodose arbetskraftens och arbetsgi- 
 varnas behov av ny kompetens. Uppbyggnad av en systematiserad  
 digital lärplattform blir här central för att snabbt kunna sätta ihop  
 skräddarsydda utbildningspaket. 
• Stärk och utveckla de lärosäten som har en framskjuten position i den  
 internationella forskningsvärden.
• Givet en tydligare specialisering mellan lärosätena i termer av under- 
 visning och forskning bör staten ha som mål att återinvestera 1 pro- 
 cent av BNP till forskningen varje år. Detta för att stärka Sveriges posi- 
 tion som forskningsnation och därigenom vår långsiktiga konkurrens- 
 kraft och välstånd. Detta är speciellt viktigt i tider av accelererande  
 ny kunskap som genereras runt om i världen och där andra länder har  
 en tydligare strategisk vision om målet med och medel till forskning 
 en. Dessa resurser ska fördelas lika mellan forskningsuniversitetens  
 fakultetsanslag (efter fördelningsnycklar som premierar kvalitet och  
 nytänkande) och forskningsråden. Forskningsråden är öppna för alla  
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 forskare att i konkurrens söka anslag för sin forsning, vilket också sä- 
 kerställer att starka forskningsmiljöer kan växa fram även utanför  
 forskningsuniversiteten.

Vuxenutbildningen, dess finansiering 
och huvudmannaskap

Sverige, liksom många andra länder, genomgår stora förändringar drivna 
av digitalisering och automatisering. Denna strukturomvandling har ac-
celererat i kölvattnet av de åtgärder som satts in med anledning av corona-
viruset. Omställningen medför helt nya affärsmodeller och konkurrenter. 
I tider av stora teknologiska skiften blir ofta oron stor över att jobben för-
svinner. Forskning och erfarenhet visar också att yrken och arbetsuppgif-
ter försvinner, men historiskt har detta varit en positiv process. Farliga och 
lågt betalda jobb har fasats ut och istället har nya och genomsnittligt bättre 
arbetsuppgifter vuxit fram. På sikt har produktiviteten och tillväxten ökat 
och därmed det samlade välståndet.

Omställningen tar dock tid och välståndet blir ofta ojämnt fördelat – 
människor blir arbetslösa och företag försvinner. I centrum för omställ-
ningen kommer vår vilja, acceptans och möjlighet att anamma ny teknolo-
gi stå. För att lyckas med omställningen måste en tydlig vision om vart vi 
är på väg formuleras och arbetstagare måste uppgradera sin kompetens för 
att fortsatta vara relevanta och attraktiva på arbetsmarknaden.

Historiskt sett har den svenska affärsmodellen varit att bejaka struktur-
omvandlingen samtidigt som arbetskraften getts möjlighet till omställ-
ning. Resultatet har blivit en modell som utarbetats i bred och långsiktig 
samverkan mellan privat och offentlig sektor och arbetsmarknadens par-
ter. Nödvändigheten av kontinuerlig ekonomisk omställning har en hög 
samhällsacceptans i Sverige, och i samband med Coronakrisen har om-
ställning och livslångt lärande fått än mer aktualitet.

För att möta framtidens utmaningar är behovet av ett väl fungerande ut-
bildningssystem för vuxna oomtvistat. Sverige har också sedan länge haft 
en ambitiös utbildningspolitik och under senare årtionden har systemet 
byggts ut. Vuxenutbildning bedrivs nu av företag, vid komvux, yrkesvux, 
yrkeshögskolan, folkhögskolor, folkbildningsorganisationer, trygghetsråd, 
arbetsmarknadsutbildningar samt universitet och högskolor. Enligt Eu-
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rostats Adult Education Survey år 2016 är deltagande i vuxenutbildning 
i Sverige högt vid en internationell jämförelse. Det saknas således inte in-
frastruktur, och sannolikt inte heller resurser, att möta behovet av vuxen-
utbildning framöver. Frågan rör snarare om befintlig infrastruktur och 
resurser används på bästa möjliga sätt.

Motiv för och erfarenheter 
av vuxenutbildning

Nedan diskuteras först motiven till varför vi behöver en väl fungerande 
vuxenutbildning, för att sedan säga något om erfarenheterna av vuxenut-
bildning.

För det första kan arbetslösa behöva komplettera befintlig kunskap för 
att vara anställningsbara hos nya arbetsgivare eller yrkesväxla till bran-
scher med högre arbetsefterfrågan. Detta traditionella marknadsmisslyck-
ande var tidigt arbetsmarknadsutbildningens uppgift att lösa. 

För det andra behöver även anställda vidareutveckla sin kompetens 
löpande under arbetslivet. Det har traditionellt setts som en uppgift för 
företagen att se till att de anställda har den kompetens de behöver för att 
utföra sina arbetsuppgifter. Det pågår dock ett teknikskifte som kan ka-
raktäriseras som införandet av ny generellt användbar teknik (så kallad 
general purpose technology, det vill säga teknik som är användbar i alla 
verksamheter; se till exempel Brynjolfsson & McAfee (2014)). Det är inte 
självklart att den befintliga arbetsgivaren tillhandahåller utbildning i ny 
generell teknik eftersom kunskapen är portabel till andra arbetsgivare. 
Vid stora teknikskiften kan det således finnas anledning för staten att 
erbjuda utbildning och eventuell studiefinansiering även för anställda. 
Detta för att samhället som helhet inte ska underinvestera i den nya tek-
niken. Men det får inte heller vara så att vi överinvesterar i utbildning 
på grund av det allmänna alarmistiska läget om att vissa kompetenser 
försvinner till följd av ny teknik eller att staten tar över kostnaderna för 
utbildning som företag eller individer egentligen ska stå för. Detta är ing-
et enkelt optimeringsproblem och det kommer därför bli viktigt att nog-
grant identifiera hur ansvaret för utbildningskostnaderna ska fördelas 
mellan individ, företag och stat.

Ett tredje motiv är att man kan ha valt fel utbildning tidigare i livet och 
att man rimligen ges en möjlighet att rätta till detta misstag. Vuxenutbild-
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ning kan här ses som en försäkring för att man tidigare fattat ett beslut, 
ofta under osäkerhet.

För det fjärde har nyanlända med låg utbildning stora problem att etable-
ra sig på arbetsmarknaden. Senare års flyktingströmmar, med hög andel 
lågutbildade vuxna, medför således ökade behov av vuxenutbildning på 
alla nivåer. På sikt hänger omfattningen av denna utbildning ihop med 
volymen av nyanlända och deras utbildnings- och yrkesbakgrund. 

För det femte, och kanske mest bekymmersamma, behövs vuxenutbild-
ning för att rätta till de misslyckanden i grund- och gymnasieskolan som 
pågått under många år. Forskningen visar att vuxenutbildning inte fullt 
ut kan kompensera för misslyckanden i utbildningssystemet för barn och 
ungdomar och de som går att rätta till blir dyrare att genomföra i vuxen 
ålder. Om vi kan höja kvaliteten i för-, grund och gymnasieskolan bör det 
på sikt minska behovet av denna typ av vuxenutbildning.

 
Vuxna människors utbildningsbehov är således mångfasetterade. Det har 
sedan länge rått konsensus i Sverige om vikten av vuxenutbildning, men 
omfattning och exakt inriktning har dock varit föremål för diskussion. 
Sverige har bra infrastruktur för och satsar mycket resurser på vuxenut-
bildning; se till exempel Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018). Av-
kastningen på insatserna har dock varit något av en besvikelse. 

Exempelvis har deltagande i arbetsmarknadsutbildningar under lång tid 
haft blygsamma effekter för deltagarna, åtminstone på kort sikt. Under se-
nare tid har resultaten dock förbättrats, speciellt också om uppföljningsho-
risonten förlängs; se Vikström & van den Berg (2017). Förklaringar till de 
blygsamma resultaten har varit att personer som deltagit i utbildningarna 
saknat tillräckliga förkunskaper eller motivation. Utbildningarna har inte 
skett i nära samarbete med arbetsgivarna trots att forskningen visar att det 
ger bäst resultat, se till exempel Johansson & Martinsson (2000) och Lilje-
berg (2016). Deltagarna har inte heller fått den matchningshjälp de behöver 
när utbildningen närmar sig sitt slut. Det har inte heller varit möjligt att 
enkelt ta reda på hur mycket en arbetsmarknadsutbildning kostar totalt, 
eller per utbildningsplats. Detta är djupt otillfredsställande i en situation 
då vi vet att arbetskraftens omställningsförmåga är viktig och det offentli-
ga åtagandet kommer att utsättas för en rad påfrestningar framöver.

Forskning och beprövad erfarenhet visar dessutom att vuxenutbildning-
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en inte är tillräckligt flexibel i sak, tid och rum; se till exempel Riksre-
visionen (2016). Dagens erfarenheter tyder på att universitetens och hög-
skolornas incitamentsstruktur premierar programutbildningar och att 
enstaka kurser på hel- och deltid eller via distans har minskat i antal; se 
Regeringen (2017). Regelverket gör det mycket tidskrävande att exempelvis 
yrkesväxla till gymnasielärare efter tjugo år som ingenjör.

Under åren 1997–2002 bedrevs Kunskapslyftet, som syftade till att fram-
för allt arbetslösa skulle få utbildning motsvarande minst en gymnasie-
examen. Inriktningen på utbildningarna var av mer generell natur än 
yrkesinriktad. Albrecht med flera (2005) fann inga generella effekter av 
Kunskapslyftet, medan Stenberg & Westerlund (2008) fann att långtids-
arbetslösa personer fick positiva effekter på sina inkomster. Stenberg och 
Westerlund (2014) följde också upp Kunskapslyftet utifrån ett mer lång-
siktigt perspektiv och fann då positiva genomsnittliga effekter för samtliga 
arbetslösa, men först efter 4–7 år. Detta pekar på vikten av att studera ef-
fekterna av utbildningsinsatser på både kort och lång sikt. Det reser också 
frågan om resultaten enbart speglar deltagande i Kunskapslyftet eller om 
även andra egenskaper skiljer deltagargrupp från kontrollgrupp. 

I följande avsnitt diskuteras, med tanke på behov och erfarenhet, hur 
vuxenutbildningen kan förbättras.

Kompetenskartläggning och validering
För att vuxenutbildningen ska vara så (kostnads)effektiv som möjligt är det 
viktigt att bygga vidare på den kompetens som den vuxne besitter. Trots 
att vikten av kartläggning och validering diskuterats länge är kvaliteten i 
kompetenskartläggningen för låg enligt SOU 2019:3. Enligt SOU 2017:18 
är tillgången på validering också låg, den varierar mellan olika regioner, 
yrkesområden och kvalifikationsnivåer; och kvaliteten i den validering 
som görs behöver förbättras.

Med inspiration från andra länder och befintliga verktyg (som till exem-
pel O’NET3 och LinkedIn) så torde det vara ganska enkelt att ta fram ett 
digitalt användarvänligt kompetenskartläggningsverktyg. Här pågår ock-
så intressant arbete vid till exempel Arbetsförmedlingen, Omställningsor-
ganisationerna och RISE. För att det ska bli riktigt användbart måste de 

3 https://www.onetonline.org/.
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olika systemen kopplas samman, mer om det nedan. Jag tror också att det 
är viktigt att bygga upp ett valideringssystem i Sverige dit vuxna kan vända 
sig för att få sin kompetens certifierad. Konkreta förslag kan hämtas från 
Valideringsdelegationens slutrapport. Det finns också en rad kostnadsef-
fektiva, digitala valideringsprojekt i andra länder som kan ge inspiration.

Kompetensutveckling, yrkesväxling och 
Lagen om offentlig upphandling

När vuxenutbildning utformas framöver bör följande lärdomar beaktas: 
Yrkesinriktad vuxenutbildning ska riktas till anställda och arbetssökan-
de som är motiverade och bedöms kunna tillgodogöra sig den. Den ska 
vara efterfrågestyrd och utarbetas i nära samarbete med arbetsgivarna. 
Vid utbildning som leder till yrkesväxling ska anordnare av utbildning-
arna arbeta intensivt med att hjälpa deltagarna till ett nytt arbete i anslut-
ning till att utbildningen avslutas. Utbildningar bör ge certifiering så att 
nya arbetsgivare vet vad den innehåller. Ny teknik kan användas för att 
göra utbildningar flexiblare i sak, tid och rum. Befintligt utbildningsutbud 
borde samordnas, struktureras och göras lätt tillgängligt för arbetsgiva-
re, arbetstagare och studievägledare/coacher så att dessa enkelt kan se hur 
kompetensgap kan fyllas, mer om det nedan.

Den högre utbildningen behöver utformas så att vuxna med lång erfaren- 
het och förvärvad kompetens enkelt kan komplettera dessa med enstaka 
kurser. Universitet och högskolor måste därvidlag få bättre incitament  
att tillgodose detta behov. Det är här viktigt att beakta att lärosätena kan  
behöva mer resurser så att inte de vuxnas behov tränger undan kvaliteten 
i utbildningen för ungdomarna.

Det behövs också fler snabbspår för yrkesväxling, inte bara för redan 
nämnda läraryrken. 

De senaste årens stora flyktingströmmar från länder med förhållandevis 
svag utbildningstradition ställer krav på omfattande vuxenutbildning, även 
av mer grundläggande karaktär. Forskningen hittills om vuxenutbildning 
tyder dock på ganska svaga resultat för sådana satsningar, grupper med svag 
förankring på arbetsmarknaden verkar gynnas mer än de med starkare för-
ankring. Det är möjligt att ett generellt kompetenslyft för de nyanlända inte 
skulle visa sig vara kostnadseffektivt om man enbart ser till resultaten för 
de vuxna som deltar. En satsning på att lyfta vuxnas utbildningsnivå skulle 
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dock dels kunna ha positiva effekter på de vuxna som deltar, dels ha positiva 
effekter på deras barns skolresultat, som i sin tur underlättar barnens etabl- 
ering på arbetsmarknaden. Jag tycker att man bör ta tillfället i akt under 
lågkonjunkturen – då alternativkostnaden för utbildning är låg eftersom det 
inte finns så många jobb att söka – att täppa till kunskapsluckor så att alla 
som bor i Sverige har en utbildningsnivå som minst svarar mot vår grund-
skola. Ungdomar som lämnat grund- och gymnasieskolan utan fullständiga 
betyg bör också få ökade möjligheter att komplettera dessa. 

Vi är mitt inne i en mycket djup lågkonjunktur. Det är nu viktigt att 
också dra lärdomar från tidigare kriser. Framförallt äldre personer som 
blir permitterade, sedan uppsagda och arbetslösa, löper stort risk att till 
slut lämna arbetsmarknaden. Yngre och utrikes födda, som söker ett första 
jobb, får mycket svårt att överhuvudtaget få in foten på arbetsmarknaden. 
Vi måste därför snabbt kunna matcha dessa människor mot den efterfrå-
gan på arbetskraft som finns för tillfället. Här är det fara vid dröjsmål.

Beredskapslyftet visar att det på mycket kort tid går att utbilda ka-
binpersonal från SAS på Sophiahemmets högskola så att de efter några 
veckor kunde utföra avlastande arbetsuppgifter inom sjuk- och äld-
revården. Det offentliga måste här söka inspiration från privata ini-
tiativ. I princip är detta en uppgift för Arbetsförmedlingen, men av 
olika anledningar, som jag inte tänker fördjupa mig i här, klarar inte 
myndigheten av detta i dagsläget. I stället kan man tänka sig att en 
Jobbakut inrättas då korttidsarbete aktiveras. Jobbakuten blir på så vis 
regelbaserad och avvecklas då korttidsarbetet avslutas. En av grund-
tankarna med korttidsarbetet var att den lediga tiden skulle ägnas åt 
fortbildning så att befintlig arbetskraft skulle ha ökat sin produktivitet 
då konjunkturen vänder. Det är inte fallet i utformningen av dagens 
system. Detta bör skyndsamt åtgärdas. 

Många pekar på att Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 
medför att starten av utbildningar fördröjs. Normalt sett tar en upphand-
ling runt ett år. Inte sällan (i cirka 30 procent av fallen) överklagas dock 
resultatet av upphandlingen, vilket gör att kursstarten ytterligare drar ut 
på tiden; se LO (2015). Under 2017/2018 har överklagandeprocesser exem-
pelvis inneburit att Arbetsförmedlingen stått utan chaufförsutbildningar; 
ett yrke där arbetskraftsbristen är stor, utbildningarna korta och många 
arbetssökande är lämpade för yrket. 
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FÖRSLAG
• Vuxenutbildningen måste bli mer f lexibel i sak, tid och rum samt  
 baseras på den forskning och erfarenhet som finns av tidigare insatser.
• Utred möjligheten att inrätta en temporär Jobbakut då korttidsarbete  
 aktiveras. Jobbakuten kan ses som en Special Purpose Vehicle (SPV),  
 en tillfällig enhet som enbart existerar då korttidsarbete är aktive- 
 rat. SPV:n bör bemannas med relevant kompetens från myndigheter  
 som Arbetsförmedlingen, Myndigheten för Yrkeshögskolan och Till- 
 växtverket. Nära samarbete bör ske med parternas omställningsorga- 
 nisationer. I SPV:n ska information finnas om kompetensen hos den  
 arbetskraft som friställs, det behov av kompetens som arbetsgivarna  
 efterfrågar och korta utbildningar som snabbt kan överbrygga kompe- 
 tensgapet mellan utbud och efterfrågan. Denna matchning bör i fram- 
 tiden kunna ske digitalt. För att eventuella luckor i utbildningsutbudet  
 ska kunna åtgärdas skyndsamt bör det ske via ett anbudsförfarande  
 och inte via regelrätt upphandling.
• Se över LOU så att det är möjligt att med kort ledtid få till stånd utbild- 
 ningar som ökar arbetskraftens anställningsbarhet. 

Inkomsten vid och finansiering av 
vuxenutbildning måste utredas

Bättre kompetenskartläggning och validering samt ett flexiblare utbild-
ningssystem för vuxna är nödvändigt för att vuxnas kompetens vid om-
ställning ska tas tillvara på ett bättre sätt än i dag, men det är sannolikt 
inte tillräckligt för att nödvändig omställning ska äga rum. En rimlig för-
sörjning för deltagarna vid längre omställning måste också säkras. Nedan 
pekar jag på några möjliga vägar framåt.

Ett första alternativ är att se över studiemedelsystemet så att det ger bätt-
re möjligheter för vuxna att ta tjänstledigt för studier. Ett problem här är 
att många vuxna sannolikt är ovilliga att dra på sig nya stora studieskulder 
och att ett alltför generöst bidragssystem som ger en rimlig försörjning för 
vuxna kan skapa oönskade beteendeeffekter det vill säga att ungdomar får 
incitament att skjuta upp sina utbildningsbeslut. Någon form av karens, 
som grundar sig på ålder eller tid på arbetsmarknaden, måste sannolikt in-
föras. De nuvarande avskrivningsreglerna (vid 68 år) för studiemedel mås-
te också ses över om inte systemet ska bli allt för statsfinansiellt kostsamt.
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Ett andra alternativ är att arbetslöshetsförsäkringen skulle kunna utfor-
mas så att personer, efter en viss karenstid för att undvika det ovan nämn-
da beteendeproblemet, successivt bygger upp en möjlighet att få studera 
med försäkringen som försörjning. Man skulle exempelvis kunna tänka 
sig att efter fem års medlemskap ger varje ytterligare års medlemskap en 
veckas4 försörjning vid tjänstledighet för studier. Försäkringen borde ock-
så möjliggöra, efter karens, att varje ytterligare års medlemskap och arbete 
gör det möjligt att studera under exempelvis en månad med arbetslöshets-
ersättning då man blir arbetslös (detta är inte möjligt inom nuvarande 
system). Ett problem är att alla inte skulle omfattas av en sådan lösning 
eftersom medlemskap i en arbetslöshetskassa inte är obligatoriskt. 

Ett tredje alternativ är att bygga upp individuella kompetenskonton (IK) 
som enbart får användas till utbildning. Det fanns långtgående planer på 
detta i Sverige runt millennieskiftet. Förslaget rann dock ut i sanden efter-
som (i) den föreslagna avsättningen till kontona ansågs otillräcklig och att 
det därför ansågs ta orimligt lång tid att spara ihop tillräckligt med peng-
ar, (ii) förslaget ansågs snarare gynna sparande än kompetensutveckling 
och (iii) man kunde inte enas om huruvida individen eller någon annan 
skulle bestämma vilka utbildningar som pengarna kunde användas till, 
LO (2015). Värt att nämna i detta sammanhang är att bland andra Frank-
rike för närvarande bygger upp IK, och i Singapore finns kompetenskon-
ton som får användas till försörjning vid utbildningar (utbildningarna är 
då utvalda och certifierade av staten).

Ett fjärde alternativ, som jag är tilltalad av, är att göra om arbetslöshets-
försäkringen till en obligatorisk omställningsförsäkring med tydliga inslag 
av det de individuella kompetenskontona skulle åstadkomma. Försäkringen 
ska då dels ge inkomst vid arbetslöshet och möjliggöra studier med bibehål-
len försäkring vid arbetslöshet, enligt förslag ii) ovan. Dels ska försäkringen 
möjliggöra ett visst antal dagar per år (till exempel fem) med tjänstledighet 
för studier.5 Ersättningsnivån bör delvis bero på hur mycket man har arbetat.

4 I detta sammanhang är det värt att nämna att intervjuer med personalansvariga i Wallenbergsfären och Axel Johnson-koncernen 
antyder att kompetensutvecklingsbehovet bland de anställda först och främst rör kortare kurser. Detta kan indikera att omställ-
ningspengen inte behöver vara alltför stor, och att det inte rör sig om ett sabbatsår mitt i livet för kompetensutveckling utan snarare 
mindre doser av kontinuerligt lärande under hela arbetslivet.
5 Här måste man ha ett stock- och flödesperspektiv. I dagsläget är det säkert så att en del arbetstagare (stocken) behöver mer kom-
petensutveckling än vad som ryms inom fem dagar; detta eftersom vi är mitt inne i en storstrukturomvandling som rör ny teknik. 
Men i en jämvikt (flödet) är det fullt rimligt att en person under ett arbetsliv som motsvarar cirka 40 år ägnar ett år till att bygga ny 
generell kompetens, mer än så är inte rimligt givet det vi vet i dag.
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Denna omställningsförsäkring ska vara en del av den allmänna löneav-
giften, så att även tillfälligt-, gig- och egenanställda är försäkrade. Parter-
na kan via kollektivavtalen erbjuda tilläggsförsäkringar och en privat för-
säkringsmarknad bör kunna uppstå. En nackdel med ett kompletterande 
partssystem är att alla personer inte kommer att omfattas, eftersom kollek-
tivavtal inte är obligatoriska. Det finns dock även fördelar med ett sådant 
system. Det kan exempelvis vara lättare att finansiera försäkringen genom 
avräkning mot löneökningar. Systemet kan också bli mer stabilt om inte 
alla delar omfattas av politiska beslut. 

Försäkringen bör, enligt min mening och med tanke på invändningarna 
mot IK, riggas så att den enbart kan användas för vissa av staten godkända 
utbildningar (jämför med Singapore och Danmark). Det ska vara möjligt 
att spara dagar över tid, men det ska inte vara någon individuell uppbygg-
nad av sparande på ett konto som kan omvandlas till pension då man läm-
nar arbetsmarknaden.

FÖRSLAG
• Tillsätt en utredning om hur försörjningsfrågan ska säkras för vuxna  
 som behöver ny kompetens, där kostnaden ligger utanför det som  
 företagen rimligen bör betala. Viktigt är att i vid bemärkelse också  
 identifiera hur kostnaderna för vuxenutbildning ska fördelas mellan  
 individ, företag och stat. Enligt min mening bör man sikta på en obli- 
 gatorisk omställningsförsäkring. Inspiration bör även hämtas från  
 Ulander-Wänman (2019) som har förslag på bättre försörjning vid  
 vuxenutbildning inom ramen för ett flexicuritysystem enligt dansk  
 modell.

Behovet av tydligare huvudmannaskap 
och en digital matchningsplattform

Floran av vuxenutbildningar är vildvuxen. Det är svårt för arbetssökan-
de, anställda, arbetsgivare, arbetsförmedlare/studievägledare/coacher och 
utbildningsanordnare att orientera sig i utbudet. Antalet huvudmän är 
många och ansvarsfördelningen är ibland både överlappande och otydlig. 
De satsade resurserna dokumenteras inte alltid och följs inte heller upp på 
ett systematiskt sätt. 

I del- och slutbetänkandet från Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2017: 
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82 & SOU 2019:3) diskuteras hur utbildningar för arbetslösa ska kunna gö-
ras mer tillgängliga. De föreslår bland annat att en Kompetensförsörjnings-
myndighet inrättas med ett samlat nationellt ansvar för kompetensförsörj-
ningspolitiken och att en digital plattform för livslångt lärande byggs upp. 
Jag är tveksam till att bygga upp en myndighet med enbart ett analytiskt 
kompetensförsörjningsansvar utan egen operativ verksamhet. Mycket ty-
der på att verksamheter fungerar bäst då analys och operativ verksamhet 
samverkar i det dagliga arbetet. Jag delar däremot Arbetsmarknadsutred-
ningens analys av att det behöves ett samlat ansvar för kompetensförsörj-
ningen, och då för alla vuxna, och att en digital plattform skulle kunna 
effektivisera matchningen på arbetsmarknaden.

Enligt min mening är det mycket angeläget med ett samlat huvudman-
naskap för de yrkesinriktade vuxenutbildningarna motsvarande högst 
gymnasienivå, notera att yrkesutbildningar på högskolenivå redan har en 
sådan huvudman genom Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Med 
tanke på de problem som forskningen identifierat med befintliga utbild-
ningar så tycker jag också att MYH vore en bra förebild för ett sådant hu-
vudmannaskap. MYH har under ett antal år fått växa fram till något som 
både arbetstagare och arbetsgivare värderar högt.

Huvudmannen ska således ansvara för frågor som rör gymnasiala yrkesut-
bildningar för vuxna. Det innebär bland annat att analysera arbetsgivarnas 
behov av kompetens som kan mötas med utbildning på gymnasial yrkesni-
vå (hela utbildningar eller enstaka korta kurser), besluta vilka utbildningar 
som ska genomföras och bevilja statliga medel till utbildningsanordnarna. 
Utbildningar ska svara mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft 
och ska därför drivas i samverkan med privat och offentlig verksamhet. Det 
innebär att utbildningarnas innehåll utvecklas i takt med att arbetslivets 
krav förändras. Utbildningsanordnarna kan vara privata och offentliga ut-
bildningsföretag. Man ska utöva tillsyn och hantera klagomål på de utbild-
ningar som ligger inom ansvarsområdet. Man ska även granska utbildning-
arnas kvalitet, framställa statistik och följa upp utbildningarnas resultat och 
se till att utbildningarna återkommande utvärderas av oberoende part.

FÖRSLAG:
• Utred huvudmannaskapet för de yrkesgymnasiala vuxenutbildning- 
 arna.
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Enligt Arbetsmarknadsutredningen är ett av hindren för en effektivare 
matchning på arbetsmarknaden bristen på relevant och sammanhållen 
information vid viktiga beslut. Individer/arbetstagare behöver underlag 
för beslut om utbildning, kompetensutveckling och karriärvägar. De 
behöver en personlig omställningsplan, samt vägledning genom stegen 
i denna resa. Arbetsgivare behöver ett underlag om verksamhetens nu-
varande och framtida behov av kompetens; en omställningsplan med 
utbildningar och omställningsstöd för de anställda, samt vägledning. 
Andra intressenter (som utbildningsanordnare, prognosmakare och stu-
die- och yrkesvägledare) behöver information om utbudet av och efter-
frågan på kompetens för att utforma sitt tjänsteutbud av utbildningar, 
prognoser och vägledning. 

Enligt min mening kan denna brist minskas med hjälp av en digital 
infrastruktur för matchning som är anpassad till aktörernas olika behov. 
Figur 1 ger en grov skiss på hur ett sådant system skulle kunna se ut. 
Redan i dag finns data till delkomponenterna i figuren, men de finns inte 
samlade i en sammanhållen struktur. De är inte heller av den relevans el-
ler tillgängliga på det sätt som gör att användningen av maskininlärning 
kan komma till sin fulla rätt. Mycket intressant arbete pågår dock vid 

Figur 1.
Grov illustration av komponenterna i ett  
digitalt kompetensförsörjningssystem
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till exempel Arbetsförmedlingen, Combient och RISE. Dessa pilotpro-
jekt bör följas noggrant för att dra viktiga lärdomar då en sammanhållen 
struktur byggs upp. 

När man funderar på hur detta ska gå till i praktiken så tror jag att man 
inte får låta det bästa bli det godas fiende, det vill säga inte ta ett för stort 
grepp inledningsvis. Privat/offentlig samverkan är nödvändig. Det måste 
till offentlig finansiering för uppbyggnad, underhåll och uppdatering av 
infrastrukturen med bidrag från användare. Amy Loutfis resonemang i 
denna antologi om möjligheter och problem vid användning av maskin- 
inlärning och tolkningen av resultaten måste också beaktas.

Bättre dokumentation, 
uppföljning och utvärdering

Tanken med att konkurrensutsätta offentlig verksamhet var att minska 
kostnaderna till bibehållen kvalitet och att detta skulle ske via innovation. 
Verksamheter med sämre resultat skulle lära av verksamheter med bättre 
utfall. Så har inte blivit fallet. En dom från 2020 hindrar dessutom SCB 
från att lämna ut data från privata aktörer som bedriver offentlig verksam-
het, eftersom detta anses kunna vara affärshemligheter. Det är naturligtvis 
oacceptabelt. Värt att notera är att såväl SCB som exempelvis Friskolornas 
riksförbund vill se en lagändring.

Dokumentationen av offentliga medel som går till utbildning måste för-
bättras och göras tillgänglig så att det går att jämföra kostnader, utfall och 
effekter av olika insatser. Vi har till exempel väldigt lite kunskap om hur 
förskolan fungerar i Sverige eftersom verksamheter inte har dokumente-
rats. Det är också möjligt att vi i dag vare sig mäter input eller output för 
vuxenutbildningen på rätt sätt. Ny teknik har till exempel satt ljuset på 
vikten av att mäta arbetskraftens kompetens/förmågor istället för som ti-
digare enbart i yrkeskategorier. Här behöver nya standardiserade mått tas 
fram och gammal dokumentation avslutas. Ny teknik, det vill säga algo-
ritmer som sammanställer information ur stora datamängder, borde syst- 
ematiskt användas för att sammanställa kostnader och genomföra enklare 
utfallsanalyser och utvärderingar. 

Syftet med mål- och resultatstyrningen inom den offentliga förvaltning-
en, liksom med de privatiseringar av offentlig verksamhet som ägt rum, 
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var att lära av väl fungerande enheter och att dåliga skulle förbättras eller 
läggas ner. Detta var rätt tänkt då reformerna genomfördes, låt oss nu se 
till att de datamässiga förutsättningarna för detta lärande finns och att det 
tas tillvara.

Till sist
År 1842 infördes i Sverige obligatorisk folkskola, vilket normalt innebar 
6–7 års skolgång som gav barn baskunskaper nödvändiga för samhällsli-
vet. För många var detta all utbildning man fick i livet. I takt med samhälls-
utvecklingen har såväl kraven som skol- och utbildningsväsendet ökat och 
utökats. Att rusta för livslångt lärande – från vaggan till graven – är i dag 
en nödvändighet, dels för att ge människor möjlighet till livslång utveck-
ling, dels för att klara samhällets allt mer komplexa utmaningar, där vi tar 
tillvara vår tids teknik och kunskap och de möjligheter dessa medför.

susanne ackum
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KAPITEL 6

En bostadsmarknad för 
ett starkare Sverige

Tor Borg är nationalekonom och arbetar med analys av bostadsmarknad och 
bostadsfinansiering på Boverket. Han har en bakgrund som bland annat nordisk 

analyschef på en internationell fastighetsrådgivare, chefekonom på SBAB och 
makroekonomisk analytiker i både privat och offentlig sektor.

Sammanfattning

Bostadsmarknaden har en stor betydelse för Sverige, både på kort och lång 
sikt. I det korta perspektivet kan en rad åtgärder bidra både till att förhind- 
ra marknaden från att falla, upprätthålla bostadsbyggandet samt skydda 
boende som kommer i kläm. På längre sikt behöver flera strukturproblem 
åtgärdas. Utbudet måste följa efterfrågan bättre, trösklarna in på bostads-
marknaden måste sänkas och det befintliga bostadsbeståndet måste bör-
ja användas betydligt mer hållbart och effektivt. Det är hög tid att vidta 
nödvändiga åtgärder för att få till en mer välmående och välfungerande 
bostadsmarknad: 

• Intensifiera kommunernas arbete med att förhindra vräkningar för  
 hushåll som hamnat i akuta bostadsproblem på grund av pandemin.  
 Bredda och öka också bostadsbidragen. 
• Vid tecken på att bostadsbyggandet börjar falla kraftigt kan staten till- 
 fälligt skruva upp nivåerna på det befintliga investeringsstödet för att  
 stimulera, med villkor att de nya bostäderna ska gå till de som bäst  
 behöver dem. Man kan också bredda de statliga kreditgarantierna för  
 att förhindra att pågående bostadsprojekt stannar av i brist på finansiering.
• Överväg subventioner av ROT-arbeten för bred stimulans av efterfrå- 
 gan i samhället, gärna med inriktning mot energieffektiviseringar  
 och hållbar utveckling. Öka också utrymmet för offentliga investe- 
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 ringar i miljövänlig och hållbar infrastruktur, bygg fler äldreboenden,  
 skolor och idrottshallar.
• Anpassa och vässa flera regelverk så att de underlättar bostadsbyggan- 
 det. I dag förhindras, försenas och fördyras byggandet av flera moment.
• Ta bort amorteringskraven på bolån i dess nuvarande form. Inför i ställ- 
 et lånerestriktioner som stärker den finansiella stabiliteten utan att  
 stänga ute förstagångsköpare. Se över hur bankernas kreditbedöm- 
 ningar kan förbättras, framför allt om de höga kalkylräntorna i  
 kvar-att-leva-på-kalkylerna verkligen behövs. Se även över reglerna för  
 ränteskillnadsersättning vid lösen av bolån.
• Förändra kösystemen i de kommunala bostadsförmedlingarna. Behov  
 måste gå före kötid vid tilldelning av hyreskontrakt. 
• Fortsätt arbetet med att införa mer marknadsmekanismer i hyressätt- 
 ningen.
• Skatteväxla flyttskatter mot boendeskatter. Sänk avgifterna för lagfart  
 och pantbrev och sänk även reavinstskatten vid bostadsförsäljning.  
 Överväg också att begränsa ränteavdraget och att öka uttaget av fastig- 
 hetsskatt.
• Hitta nya former för att underlätta och stimulera andrahandsuthyr- 
 ning av bostäder, exempelvis skulle de kommunala bostadsförmed- 
 lingarna kunna förmedla andrahandskontrakt.
• Se över systemet med bostadsbidrag och bostadstillägg och gör det till- 
 gängligt för fler än i dagsläget. Stärk också kommunernas möjligheter  
 att arbeta med sociala kontrakt för de som hamnat utanför bostads- 
 marknaden. 
• Låt staten ta ett större ansvar för den sociala bostadspolitiken, både när  
 det gäller regler, styrning och ekonomiska medel. Exempelvis kan  
 staten ta över den kommunala hyresgarantin, som kan lämnas då en  
 hyresgäst har svårt att få hyreskontrakt. Kanske är det också dags att  
 börja bygga en svensk social bostadssektor?

Prioritera upp 
bostadsfrågan på agendan 

Syftet med det här kapitlet är att diskutera några bostadspolitiska väg-
val som måste göras på kort sikt – men också på lite längre sikt för 
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att Sverige ska få en välfungerande bostadsmarknad som kan vara det 
smörjmedel för ekonomin den borde vara och inte den tillväxtbroms 
som den faktiskt på många sätt är i dag. Det finns en tydlig och uppen-
bar koppling mellan en välmående bostadsmarknad och en välmående 
ekonomi. Bostadsfrågan har under lång tid varit politiskt nedpriori-
terad. Det finns högvis med utredningar, analyser och reformförslag, 
men nästan samtliga har lagts i byrålådan utan åtgärd. Det speciella 
läge vi befinner oss i för tillfället, med coronapandemin och en eko-
nomisk kris, gör de här frågorna mer angelägna än någonsin tidigare. 
Det borde finnas en större förståelse för behovet av bostadsreformer 
och också en större vilja att ro i land dessa reformer, om vi ska ge den 
svenska ekonomin den omstart den så väl behöver. 

Den svenska fastighets- och bostadssektorn verkar än så länge ha drabb-
ats mindre av pandemin än många andra branscher. Det innebär inte att 
den är utom fara. Tvärtom så finns det både en hög konjunkturkänslig-
het i sektorn och ett stort beroende av ett fungerande finansieringssystem 
hos både företag och hushåll. Bostadsmarknaden lider också av ett antal 
välkända strukturproblem som kan sätta käppar i hjulen för den omstart 
som den svenska ekonomin behöver. Krångliga regler och omständliga 
processer hindrar ett flexibelt bostadsbyggande. Inträdeshinder för första-
gångsköpare och andra, unga såväl som gamla, som står utanför bostad 
och inlåsningar i befintliga boenden hindrar rörlighet på både bostads- 
och arbetsmarknad.

Fastigheter och bostäder är viktiga 
beståndsdelar i den moderna ekonomin

Fastighetssektorn är en stor och viktig del av den svenska ekonomin. Stora 
värden finns bundna i fastigheterna och den årliga omsättningen inom 
sektorn är betydande. Under 2019 sysselsatte fastighetsförvaltning drygt 
70 000 personer och stod för elva procent av den privata sektorns föräd-
lingsvärde. Bostadsinvesteringar stod under samma år för fem procent av 
bruttonationalprodukten och investeringar i andra fastigheter för sex pro-
cent. Sektorn är också viktig för att den bidrar till att skapa förutsättningar 
för andra sektorer. En aktiv och förändringsbenägen fastighetssektor som 
kan tillhandahålla de bostäder och lokaler som efterfrågas i ett föränder-
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ligt samhälle bidrar i hög grad till att öka flexibiliteten, innovationskraften 
och dynamiken i hela ekonomin. En stabil fastighetssektor som erbjuder 
långsiktiga och hållbara lösningar för de delar av samhället som behöver 
sådana, till exempel skolor, sjukhus, äldreboenden, industri, transport, 
forskning och utveckling, bidrar till ökad trygghet och stabilitet för både 
hushåll, företag och offentliga aktörer.

För de flesta av oss är utvecklingen på bostadsmarknaden en mycket vik-
tig faktor för vår privatekonomi. Boendekostnaden tar i genomsnitt drygt 
en femtedel av vår inkomst efter skatt, för en del betydligt mer än så. Det 
samlade värdet av hushållens småhus och bostadsrätter motsvarade för 
tjugo år sedan två års nettoinkomster, i dag närmar det sig fyra årsinkomst- 
er. Hushållens bolånestock motsvarar i dag drygt 90 procent av BNP, att 
jämföra med väl under 50 procent för tjugo år sedan. Bland de som tog nya 
bolån under 2019 motsvarade lånet, i genomsnitt, nästan fyra gånger deras 
nettoinkomst. Ändrade hyres-, pris- och räntenivåer kan därför påverka 
vår plånbok och vårt konsumtionsmönster både snabbt och kraftfullt.

Men bostadsmarknaden påverkar faktiskt våra livsbetingelser i bredare 
och mer långsiktig bemärkelse än så. Balansen mellan utbud och efterfrå-
gan på bostadsmarknaden och tillgången till boende påverkar våra möjlig-
heter att flytta hemifrån när vi är unga, att skaffa utbildning och jobb, att 
bilda och ta hand om en familj, att gå i pension och att få en god ålderdom. 
Bostäder påverkar i stort sett alla aspekter av samhällsutvecklingen och 
en sund bostadsmarknad är ett grundfundament i ett hållbart samhälls-
bygge. Inte minst hänger sociala aspekter som integration, trygghet och 
jämställdhet ihop med bostadsfrågorna. 

Bostadsmarknaden sätter i stor utsträckning ramarna för vad som är 
möjligt att åstadkomma på arbetsmarknaden. En flexibel arbetsmarknad 
kräver att både arbetstagare och arbetsgivare är flexibla, inte minst gäll-er 
det geografiskt. Bostadsmarknaden är mycket viktig för hur matchningen 
på arbetsmarknaden fungerar. Finns det inte snabb tillgång till adekvata 
bostäder där efterfrågan på arbetskraft är som störst så riskerar vi att tap-
pa arbetstillfällen och gå miste om värdefull tillväxt. Även när det gäller 
utbildning så är det viktigt att brist på boendelösningar inte sätter käppar i 
hjulet för de som vill höja sin och (landets) kompetens och förmåga. Vi har 
nått en punkt där det är nödvändigt att byta politiska glasögon och sluta 
betrakta bostadsmarknaden som ett enskilt politikområde och istället se 
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den som det grundfundament i samhällsbygget som den faktiskt är.

Starka trender 
påverkar marknaderna

Bostads- och fastighetsmarknaderna är starkt påverkade av långsiktiga 
trender som digitalisering, urbanisering och globalisering. Även demogra-
fiska trender, som en åldrande befolkning, påverkar liksom strävan efter 
ökad hållbarhet. Möjligen finns det också en trend mot ökat säkerhetstänk- 
ande, så som skydd mot naturkatastrofer, olyckor, terrorism, brottslighet, 
cyberhot och nu kanske också pandemier, där de fastigheter och bostäder 
som erbjuder ett bättre skydd mot eventuella hot också blir mer efterfrå-
gade. Coronapandemin lär förstärka och påskynda några av dessa trender, 
som digitaliseringen av arbetsliv och handel, medan den kanske undermi-
nerar och förändrar några, till exempel globaliseringen av produktions- 
och logistikkedjor. Mest påtaglig för fastighetssektorn kommer sannolikt 
den accelererade omvandlingen av detaljhandeln från fysiska butiker till 
e-handel att vara. Möjligen kan vi få se en ökad konvertering av lokaler till 
bostäder i vissa orter.

Karantän och hemmaarbete har satt fingret på kopplingen mellan, eller 
snarare separationen av, arbetsplats och bostad. För första gången sedan 
vi lämnade det traditionella jordbrukssamhället på 1800-talet har väldigt 
många haft sin fysiska arbetsplats i sitt eget hem. Det är ännu för tidigt att 
säga hur mycket det kommer att påverka arbetsliv och bostadsmarknad. 
Ett möjligt utfall är att en ökad del av arbetet kommer att utföras hem- 
ifrån även när pandemin är över, och att efterfrågan på traditionellt kon-
torsutrymme inne i städerna därmed skulle minska. Möjligen kan också 
efterfrågan på stadsnära boende bli mindre om behovet av att dagspendla 
till centrum avtar. Skulle så vara fallet så skulle trycket på innerstädernas 
bostads- och lokalmarknader minska. Sannolikt skulle detta också ytterli-
gare stimulera efterfrågan på ekonomiska och hållbara delningslösningar 
när det gäller kontorsarbetsplatser och andra lokalytor. Det finns mycket 
att tjäna på en ökad delning av lokalytor i form av effektivare utnyttjande 
av befintliga resurser.1

1 IVA (2020) utvecklar vad olika aktörer kan göra för att underlätta en ökad delning.
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Utöver att vara påverkad av trender så har bostads- och fastighetssektorn 
en inneboende känslighet för konjunkturläget och den finansiella stabili-
teten. Känsligheten är ömsesidig, några av våra största ekonomiska kriser 
har haft sitt epicentrum i sektorn. Coronapandemin har slagit till vid en 
tidpunkt då de flesta fastighetspriser nått historiskt höga nivåer. Hyres-
vakanserna i både bostads- och lokalfastigheter har överlag varit mycket 
låga de senaste åren och hyresnivåerna har successivt skruvats upp i de 
delar där det råder marknadsprissättning. Låga och sjunkande räntor har 
varit en drivande faktor bakom prisuppgången. Transaktionsmarknaden 
för kommersiella fastigheter, av vilka hyresbostäder är en betydande del, 
har gynnats av god tillgång till finansiering och ett ökande intresse från 
både inhemska och utländska investerare.

Efter den globala finanskrisen 2008–2009 har finansieringsförutsättning-
arna förändrats en del, både för fastighetsbolag, bostadsutvecklare och bo-
stadsägande privatpersoner. Kravet på hur mycket eget kapital bankerna 
måste hålla i förhållande till utlåning har ökat. Likaså har kraven på hur 
bankerna behandlar risker skruvats åt, exempelvis har Finansinspektionen 
infört ett golv för hur låg risk ett bolån får åsättas och även föreslagit ett golv 
för risken i lån till fastighetsägande företag. Åtstramningarna syftar till att 
stärka den finansiella stabiliteten men får även som effekt att det blir dyrare 
att låna pengar för att bygga eller köpa bostäder. För hushåll som vill låna 
för att köpa en bostad har Finansinspektionen infört både bolånetak, som 
begränsar lånebeloppet till 85 procent av marknadsvärdet, och amorterings-
krav, som innebär obligatorisk amortering utifrån hur stort lånebeloppet är i 
förhållande till marknadsvärde och låntagarens inkomst.

De striktare kraven på bankerna har, i kombination med ihållande låga 
räntenivåer och pensions- och sparbolags sökande efter möjligheter att 
få avkastning på sina investeringar, varit en drivande faktor bakom att 
nya finansieringsformer vuxit fram de senaste åren. Större fastighetsbo-
lag och bostadsutvecklare finansierar sig numera ofta genom att emittera 
obligationer och certifikat på kapitalmarknaden. Även annan finansiering 
utanför bankerna har blivit vanligare. På privatsidan har storbankerna 
successivt tappat marknadsandelar till mindre banker. Bolånefonder som 
långivare har också börjat växa fram de senaste åren. I grunden är en bre-
dare och mer diversifierad tillgång till finansiering av godo både för fastig-
hetssektorn och ekonomin i stort. Det innebär dock att riskerna förskjuts 
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och ställer nya krav på myndigheternas bevakning, bedömning och regle-
ring av finansmarknaderna. Och trots de nya finansieringsmöjligheterna 
utanför traditionella storbanker, så är banksystemet fortfarande i hög grad 
exponerat mot bostads- och fastighetssektorn, genom lån till både fastig-
hetsbolag, bostadsbyggare, bostadsrättsföreningar och till villa- och bo-
stadsrättsägare, vilket innebär att det finns en hög grad av ömsesidigt be-
roende mellan fastighets-/bostadsmarknader och finans-/lånemarknader. 

Ingen stor pandemieffekt på 
bostadsmarknaden – än så länge

Innan pandemin slog till var bostadsmarknaderna och bostadsbyggandet 
inne i en återhämtning efter den tvååriga inbromsning som följde på en 
överhettningsliknande situation 2017. Bostadsrättspriserna steg med nästan 
75 procent mellan 2012 och 2017. Antalet påbörjade bostäder tredubblades 
under samma period från 21 000 till 64 000 i årstakt och många bostadsbygg- 
are började rapportera om brist på kunnig personal och flaskhalsar i pro-
duktionen. Ökade restriktioner på bolånemarknaden i kombination med 
överutbud av nyproducerade bostadsrätter i vissa segment fick marknaden 
att bromsa in och falla under hösten 2017. Under våren 2018 stabiliserades 
prisnivåerna, efter att ha fallit omkring tio procent från toppnivåerna ett 
halvår tidigare. Trots en uppåtgående pristrend därefter ligger priserna i 
vissa orter faktiskt fortfarande under de toppnivåer som nåddes 2017. Bo-
stadsbyggandet föll också, främst bostadsrättsbyggandet, men stabiliserades 
i mitten av 2019 och vi gick in i coronapandemin med en byggtakt på om-
kring 50 000 bostäder om året och en svagt uppåtgående tendens.

Än så länge har pandemi-effekterna på fastighets- och bostadsmarkna-
derna varit förhållandevis begränsade. Det finns tecken på ökade vakan-
ser på lokalmarknaden, viss nedåtpress på lokalhyror och fastighetspriser 
har också noterats. Tillgången till och kostnaden för finansiering av stör-
re fastighetsaffärer har försämrats, men det finns fortfarande aktivitet på 
marknaden och kommersiella fastigheter omsätts fortfarande, inte minst 
gäller det hyresbostadsfastigheter.

Omsättningen på bostadsrätts- och småhusmarknaden har bromsat in 
till följd av virusutbrottet, det säljs färre bostäder nu än innan pandemin 
bröt ut. Men det är inte något stort ras vi talar om, de bostäder som läggs 
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ut till försäljning blir i allmänhet sålda även om det ibland tar lite läng-
re tid. Den tendens till prisfall som kunde noteras under våren verkar ha 
avstannat. Faktum är att vissa delar av marknaden till och med verkar ha 
gynnats av viruset, exempelvis har försäljningen av fritidshus varit mer 
än dubbelt så stor som vanligt under våren och sommaren. På nyproduk-
tionssidan så har effekterna, än så länge, inte heller varit så allvarliga även 
om vissa tecken på inbromsning finns. Efter en stark inledning på året har 
försäljningen av nyproducerade bostäder mattats av tydligt, men inte mer 
än att den fortfarande motsvarar 70–75 procent av nivåerna under tidigare 
år. Det finns inte heller några tecken på att nyproduktionspriserna press-
ats ned märkbart eller på att de bostadsprojekt som befinner sig en bit in 
i planeringen inte fortskrider. Antalet säljstartade bostadsrättsprojekt har 
till och med varit lite fler än vanligt under de senaste månaderna. Däremot 
finns det en del signaler om att projekt som befinner sig i tidiga skeden, 
bromsas eller läggs på is.

Risk för nedåtspiral

Att pandemin än så länge inte fått några stora omedelbara effekter på fast-
ighets- och bostadssektorn är inte överraskande. Stora delar av den, inte 
minst byggandet, styrs av processer där det tar lång tid att ändra kurs. Det 
innebär inte att sektorn är ute ur tunneln. Tvärtom, risken är överhäng-
ande att de effekter som kunde ses i andra delar av ekonomin under våren 
2020 sprider sig till fastighets-, bostads- och byggmarknaderna. Detta gäll-
er särskilt om den förväntade V-liknande återhämtningen i omvärlden 
uteblir, fördröjs eller försvagas. 

En svagare konjunkturutveckling än väntat skulle kunna få spirallik-
nande effekter på bostadsmarknaden där svagare bostadsefterfrågan ger 
fallande bostadspriser som i sin tur medför att bostadsägande hushåll 
stryper sin konsumtion ytterligare. Detta resulterar i att den samlade ef-
terfrågan i ekonomin faller och arbetsmarknaden försämras ytterligare. 
Arbetslösheten ökar då och hushållens inkomster minskar vilket driver 
ned bostadsefterfrågan en vända till, och så vidare. I och med att bo-
stadsmarknaden till viss del fungerar som en förväntansstyrd tillgångs-
marknad skulle spiralen kunna fördjupas ytterligare av psykologiska 
mekanismer som dämpar hushållens vilja att flytta till ny bostad. Nå-
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gonstans i nedåtspiralen kommer vi också med stor sannolikhet även att 
få se markant ökade sociala problem i form av fler betalningsproblem, 
vräkningar, ökad trångboddhet, stigande hemlöshet och utslagning. Fö-
retag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder skulle också påverkas 
och säkerligen dra ned bostadsbyggandet till ett minimum samtidigt 
som de skulle få svårt att sälja eller hyra ut de bostäder som var under 
produktion. Skulle förlusterna i företagen, på grund av fallande mark-
nadsvärden, lägre hyresintäkter och svagare försäljning, bli allt för stora 
och sätta igång konkurser så kommer banker och andra finansiärer att 
råka illa ut. I slutändan av spiralen hotar en fullfjädrad fastighets- och 
finanskris. Det är dock en utveckling som i dagsläget inte förefaller sär-
skilt trolig.

För unga vuxna i storstäder blir pandemin ytterligare en smäll som 
försvårar deras situation. Redan i utgångsläget är det svårt för ungdo-
mar att få in en fot på bostadsmarknaden. Höga priser och hårda låne-
restriktioner hindrar de som inte kan få finansiell hjälp från föräldrar 
eller andra, att komma in på ägarmarknaden samtidigt som kön till 
en överkomlig hyreslägenhet är f lera år lång. I många fall är de därför 
hänvisade till en osäker och dyr andrahandsmarknad. Till de redan 
stora svårigheterna att ta sig in på bostadsmarknaden kan nu läggas de 
minskade möjligheterna för en ung vuxen att ta sig in på den betydligt 
kärvare arbetsmarknad som följt i pandemins kölvatten. Naturligtvis 
underlättar inte detta för de ungdomar som står i begrepp att påbörja 
sina vuxenliv. Det är viktigt att uppmärksamma och bemöta riskerna 
för att en stor del av den unga generationen ska trilla ned i en ond spiral 
av bostads- och arbetslöshet.

Att Sverige initialt inte stängde ned verksamheter när coronapande-
min slog till innebar att de flesta bostadsbyggen kunde fortsätta ganska 
obehindrat, även om det så klart på en del håll varit problem med både 
material- och personalförsörjning. De byggprojekt som är igångsatta ell-
er nära byggstart bör rulla på som väntat om inte corona-problematiken 
eskalerar, men det finns anledning att vara observant. En ökad försiktig-
het vad gäller projektens finansiering eller osäkerhet kring hur den slut-
liga efterfrågan på bostäder ser ut kan resultera i ett snabbt fall i bostads-
byggandet. Boverket (2020) räknar med att bostadsbyggandet kommer 
att sakta in både under 2020 och 2021 och att 40 000–45 000 bostäder 
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om året kommer att byggstartas. Det motsvarar knappt en procents år-
lig ökning av bostadsbeståndet, vilket ligger i linje med SCB:s prognos 
för befolkningstillväxten men väsentligt under det bedömda byggbeho-
vet (som förutom befolkningsprognosen bygger på en bedömning av det 
ackumulerade underskott som uppstått de senaste femton åren).2 Man 
ser också risker för att byggandet kan bli lägre än så, framför allt under 
2021. Att det förväntade bostadsbyggandet ligger under det bedömda be-
hovet redan i initialskedet gör att det finns anledning att vara vaksam på 
utvecklingen och försöka förhindra en ytterligare försvagning.

Strukturella problem på 
bostadsmarknaden

Det finns ett antal välkända strukturproblem på bostadsmarknaden. De 
har till största delen sin grund i felriktade regleringar av plan- och byggpro-
cesser, omständliga byggregler, en bristfällig hyresmarknad, ogenomtänkta 
restriktioner på kreditmarknaden, en felaktig/otydlig fördelning av bostads-
försörjningsansvaret mellan staten och kommunerna och en allmän ovilja i 
politiken att se och ta tag i problemen. Kortfattat är problemen tre:

• Förändringar i efterfrågan och behov slår inte igenom i bostadsbygg- 
 andet så väl som de borde. Det leder till återkommande och ihållande  
 obalanser med underskott på vissa sorters bostäder, eller i vissa regio- 
 ner, samtidigt som det finns överskott på andra ställen.
• Det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas inte så effektivt som det  
 skulle kunna göras. Vi har en ökande trångboddhet bland många hus- 
 håll samtidigt som många äldre bor kvar ensamma i stora villor. Rör- 
 ligheten mellan olika boendeformer är lägre än vad den skulle kunna  
 vara. Det leder till samhällsekonomisk ineffektivitet och hindrar en  
 mer dynamisk utveckling på arbetsmarknaden.

2 Det är svårt, och kanske även fruktlöst, att göra bedömningar av hur många bostäder som behöver byggas för att balans ska uppnås 
eller att beräkna hur stor bostadsbristen är. På en fungerande marknad uppnås balans genom att priset (eller hyran) når en nivå 
där utbud och efterfrågan är lika stora, detta kan dock ibland ta lång tid. På en icke-fungerande marknad där prismekanismen inte 
fungerar krävs det ofta någon form av ransonering, exempelvis tilldelning efter kötid. Var man landar i beräkningarna av byggbehov 
och bostadsbrist beror bland annat på hur man ser på marknaden och vilka antaganden man gör om den framtida fördelningen av 
befintliga bostäder. Det går att hitta beräkningar och bedömningar som landar i underskott på allt från noll till flera hundra tusen 
bostäder. I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät som gjordes under 2019 uppgav 212 av 290 kommuner att de hade ett under-
skott på bostäder. Hur kommunerna har räknat eller resonerat för att komma fram till svaret finns det dock inga uppgifter om.
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• Svaga grupper får inte den hjälp de behöver och förtjänar. Det finns en  
 tydlig insider-outsider-problematik på bostadsmarknaden där regler  
 och lagar stänger ute och missgynnar svagare grupper medan starkare  
 grupper, som redan är etablerade på marknaden, understöds och  
 skyddas.

Bostadsproduktionen hämmas av den mängd regler som omger den. En 
snårskog av krångliga regler och onödigt långsamma processer försvårar, 
försinkar och fördyrar i stort sett samtliga steg och delar i bostadsbyggandet. 
Regleringen av hyressättningen på hyresmarknaden innebär att prismeka-
nismen, som borde fungera som en regulator mellan utbud och efterfrågan 
och ge incitament till att öka eller minska bostadsbyggandet, delvis är satt 
ur spel. Andra mekanismer, som variationer i vakanser eller kommunala 
bedömningar av byggbehov, kan uppenbarligen inte fullt ut kompensera. 

För att få ett bostadsutbud som bättre följer efterfrågan och behov krävs 
det att det går betydligt snabbare än i dag att fatta beslut om var det ska 
byggas, vad som ska byggas, när det ska byggas och hur det ska byggas. 
Det krävs sannolikt också att mer marknadsliknande mekanismer tillåts 
styra produktionen om vi vill ha ett bostadsbyggande där det byggs mest 
där behov och efterfrågan är störst. En jämförelse gjord av bostadsutveck-
laren Bonava (2018) visade att tiden mellan markförvärv och byggstart var 
drygt fyra år i Sverige och knappt två i Tyskland och att ganska ”normala” 
förseningar i svenska plan- och bygglovsprocesser kan innebära att nypro-
ducerade bostäder blir över 15 procent dyrare. Det går inte att kopiera and-
ra länders system rakt av men det finns många exempel på att det är fullt 
möjligt att kapa kostnadsdrivande tid från processen. Ambitionen måste 
vara att trimma, vässa och testa så att vi får till processer som andra länder 
sneglar på för inspiration.

Strandskydd, riksintressen, bullerregler, tillgänglighetsregler, parke-
ringsnormer och kommunala särkrav är några exempel på regler som 
forskningen ofta pekar ut som regelverk som borde kunna anpassas för 
att underlätta bostadsbyggandet. Kommunernas markanvisningsprocess- 
er och markpolitik är ett annat exempel där förändringar är önskvärda. 
Ett positivt exempel på ett område där vidtagna åtgärder verkar ha bidragit 
till att effektivisera och sänka produktionskostnader är utvecklingen av 
typhus inom allmännyttan, de så kallade kombohusen.
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Mycket politiskt fokus har hamnat på bostadsbyggandet på bekostnad 
av förslag kring hur de bostäder som redan finns kan utnyttjas bättre. 
Det finns knappt fem miljoner bostäder i landet (och drygt 600 000 fri-
tidshus) medan antalet nyproducerade bostäder har i snitt varit omkring 
50 000 bostäder per år under de senaste fem åren. Ett års bostadsbyg-
gande motsvarar därmed i runda tal en hundradel av det befintliga bo-
stadsbeståndet. Det tar alltså 100 år innan en eventuell förändring som 
görs i nyproduktionen slår igenom fullt ut i hela beståndet. Lösningarna 
på de utmaningar och problem som bostadsmarknaden står inför finner 
man därför inte genom att fokusera på det som byggs. Ökad ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet på bostadsmarknaden kräver fokus det 
befintliga beståndet och hur detta ska användas, fördelas och utvecklas.

Frånvaron av marknadsprissättning på hyresmarknaden är en viktig fak-
tor bakom många av de problem som kan observeras. Den bidrar till det 
ineffektiva utnyttjandet av bostadsbeståndet genom att den minskar rörlig-
heten i beståndet och skapar inlåsningseffekter och inträdeshinder. Framför 
allt syns detta i de större städerna där långa kötider till förstahandskontrakt, 
en växande svarthandel med hyreskontrakt och höga andrahandshyror 
innebär att stora delar av bostadsmarknaden är mer eller mindre stängd för 
unga vuxna som inte har tillgång till kapital eller kontakter.

Skattesystemet är en annan faktor som hindrar utvecklingen mot en mer 
dynamisk bostadsmarknad. Sverige beskattar bostadsägande förhållande-
vis lågt men beskattar rörlighet högt. Vi har ett, i internationell jämförelse, 
lågt uttag av fastighetsskatt och ganska generösa avdrag för räntekostna-
der samtidigt som reavinster från bostadsförsäljningar beskattas nästan  
fullt ut och lagfarts- och pantbrevsavgifter vida överstiger deras administr- 
ationskostnader. Resultatet blir tydliga inlåsningseffekter och minskad 
rörlighet i det faktiska bostadsbeståndet. 

Sjunkande realräntor, ett ökat bostadsägande bland hushållen och sti-
gande bostadspriser har legat bakom att hushållens skuldsättning ökat de 
senaste decennierna. Riksbanken och Finansinspektionen menar att det 
är ett hot mot den finansiella stabiliteten och har därför successivt skru-
vat upp restriktionerna på bolånemarknaden. Att vilja bromsa in en snabb 
uppgång i bankernas utlåning till hushåll och därigenom dämpa eventu-
ella stabilitetsrisker må vara en god gärning, men att göra det utan att ta 
hänsyn till alla effekter som åtgärderna fått är vårdslöst. Restriktionerna 
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har inneburit att inträdeshindren för unga vuxna och andra förstagångs-
köpare, som inte kunnat bygga upp kapital under de senaste årtiondens 
prisstegring, blivit ännu högre.3 Ett högt prioriterat område borde därför 
vara att hitta reformer som underlättar för förstagångsköpare att ta sig in 
på bostadsmarknaden utan att den finansiella stabiliteten hotas.

Möt de ökande 
sociala problemen 

De sociala aspekterna av bostadspolitiken har fått ökad uppmärksam-
het de senaste åren då problemen med segregation, trångboddhet och 
strukturell hemlöshet accentuerats. Ett tydligt problem här är att många 
av de befintliga regleringarna gynnar de som är etablerade på bostads-
marknaderna på bekostnad av de som står utanför. Vi har ett hyressätt-
ningssystem som medför att hyrorna för många attraktiva lägenheter 
ligger under vad de skulle vara i ett mer marknadsmässigt system, de är 
i praktiken subventionerade.4 Samtidigt har vi inget system som ser till 
att dessa subventionerade lägenheter tillfaller de hushåll som har minst 
resurser och därför störst behov av samhällets stöd. Tvärtom blir ofta 
det så att den som har tid och resurser att stå kvar i bostadskön i åratal 
blir den som i slutändan kan dra nytta av subventionen. På liknande vis 
har vi ett investeringsstöd som syftar till att stimulera nyproduktion av 
lägenheter med lite lägre hyra än genomsnittet. Men inte heller här finns 
det någon som ser till att dessa lägenheter går till de som har svårt att 
klara höga boendekostnader.

Ett område som tangerar de sociala aspekterna av bostadspolitiken är 
fördelningen av bostadsförsörjningsansvaret mellan stat och kommuner. 
Under många år har staten klivit undan och låtit/tvingat kommunerna ta 
ansvaret för både långsiktig bostadsplanering, bostadsförsörjning och åt-
gärder för att motverka hemlöshet och andra sociala problem. Resultatet 
har blivit att det bostadspolitiska ansvaret har fördelats på olika förvalt-
ningsnivåer (stat, regioner, kommuner) och skapat otydlighet och kom-

3Se Svensson (2019) för beräkning av hur amorteringskraven påverkar en förstagångsköpare i Stockholm.
4 Fridell & Brogren (2007) visar att i Stockholm är segregationen med avseende på inkomst och härkomst mindre på bostadsrätts-
marknaden än på hyresrättsmarknaden. Enström Öst et al (2014) visar att segregationen med avseende på inkomst är lägre på 
hyresrättsmarknaden men att andra former av segregation är större.
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plexitet. Staten bör ta ett större helhetsansvar än vad man gjort tidigare, 
både i form av tydligare – helst även enklare – regelverk och styrning och i 
form av ökade ekonomiska medel för den sociala bostadspolitiken.

Kanske borde det politiska klimat som präglar bostadsfrågan också 
karakteriseras som ett strukturellt problem i sig själv. Efter de stora bo-
stadspolitiska förändringar som gjordes i början av 1990-talet så verkar 
politikerna, oavsett partifärg, mer eller mindre ha lämnat in och låtit penn- 
ingstarka intresseorganisationer förvandla den bostadspolitiska debatten 
till ett skyttegravskrig där minsta lilla förslag till förändring utlöser ra-
maskrin från någon av parterna. Resultatet har blivit att bostadspolitiken, 
trots otaliga utredningar och reformförslag, stagnerat och fastnat i status 
quo. De små förändringar som trots allt ibland sipprar genom systemet 
genomförs med en ryckighet och oförutsägbarhet som snarare försvårar 
än förenklar för hushåll och företag att fatta de långsiktiga investeringsbe-
slut som bostadsmarknaden kräver. Det behövs en ändrad attityd på den 
bostadspolitiska arenan. Gamla låsningar borde överges för nyfikenhet, 
öppenhet för förändringar och vilja att prova nya vägar.

Aktuella politiska åtgärder 

Regeringen har drivit igenom ett flertal ändringsbudgetar och myndighe-
ter, regioner och kommuner har vidtagit en mängd olika åtgärder efter vi-
rusutbrottet. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, upprätt-
hålla sjukvårdens förmåga att ta hand om de drabbade, rädda kvar jobb 
och företag, hjälpa de som drabbas av arbetslöshet och inkomstbortfall 
samt stötta den ekonomiska återhämtningen. Många av de allmänt rik-
tade åtgärderna hjälper och stöttar fastighets- och bostadssektorn. Bland 
de mer riktade åtgärderna kan för sektorns del nämnas lokalhyresstödet, 
som innebär att hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för företag som 
har verksamhet i särskilt utsatta branscher kan få stöd för att kompensera 
en del av nedsättningen. Man har också aviserat mer pengar till satsning-
ar på bland annat infrastruktur och äldrebostäder. För hushållens del har 
man tillfälligt förstärkt bostadsbidragen med 25 procent och gett banker-
na möjlighet att pausa bolånekundernas amorteringar.

Som en del av januariavtalet har regeringen också föreslagit att den rän-
ta som tas ut på uppskjuten reavinstskatt vid bostadsförsäljningar, den så 
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kallade uppskovsräntan, ska tas bort för både befintliga och kommande 
uppskov. Vid halvårsskiftet höjdes också taket för uppskovsbeloppet till 
tre miljoner kronor.

Bland de offentliga utredningar som pågår kan nämnas utredningen om 
socialt hållbar bostadsförsörjning som bland annat ser över ansvarsfördel-
ningen mellan stat och kommuner när det gäller hushåll som har svårt att 
skaffa bostad och även utvärderar kommunernas bostadspolitiska verktyg. 
Målet är att vässa den sociala bostadspolitiken och effektivare motverka 
hemlöshet och boendesegregation. Tre pågående utredningar ser över oli-
ka aspekter av hyressättningen, bland annat hyressättningen i nyproduk-
tion, bruksvärdessystemet och hyresförhandlingssystemet. Målet är att få 
in mer marknadsliknande mekanismer i hyressättningen. Förhoppnings-
vis kan dessa tre utredningar bli ett startskott för en större bostadspolitisk 
kursändring med riktning mot en mer välfungerande hyresmarknad.5

Omstartsåtgärder för en mer 
välfungerande bostadsmarknad 

Det råder ingen brist på förslag på hur bostadsmarknaden kan förbättras 
och göras effektivare, rättvisare och mer hållbar. Det finns gott om både 
stora och små reformförslag att beakta. De åtgärder, riktade mot fastig-
hets- och bostadssektorn, som jag vill lyfta i den situation som vi befinner 
oss i, ska dock helst uppfylla nedanstående kriterier.

1. Det bör finnas politisk acceptans och stöd för att genomföra dem utan  
 utdragna och komplicerade förhandlingar mellan de politiska partierna
2. De ska helst kunna införas mer eller mindre omedelbart utan att större  
 utredningar behöver göras
3. De ska helst ha omedelbart positiva effekter på efterfrågan i ekonomin,  
 åtminstone ska de inte verka åtstramande
4. De ska vara långsiktigt strukturellt sunda och bidra till att öka landets  
 konkurrenskraft

Initialt handlar det om att minska pandemins ekonomiska effekter, 

5 Artikelförfattaren är engagerad i en av dessa utredningar.
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säkra att livskraftiga fastighetsbolag, bostadsutvecklare och byggbolag 
överlever om/när deras kassaf löden sinar. Kanske bör det också hållas 
ett öga på bostadsrättsföreningarna, åtminstone de som är beroende 
av lokalhyror. Det kan kortsiktigt finnas anledning att vidta åtgärder 
för att försöka häva eller bromsa en kraftig nedgång i omsättningen 
på marknaderna, ett brant fall i bostadsproduktionen eller stora fall i 
priser och marknadsvärden. I det pressade läge som den svenska eko- 
nomin befinner sig i så finns det också behov av åtgärder som stärker  
efterfrågan. Inte bara på bostäder och fastigheter utan rent allmänt i 
hela ekonomin. Slutligen är det också av vikt att hjälpa de hårdast drabb-
ade hushållen att hålla sig kvar på bostadsmarknaden, till exempel  
genom att stödja kommunernas socialtjänster och andra som försöker  
förhindra vräkningar av dem som tillfälligt fått det svårt att betala  
hyran och att stödja med bostadsbidrag där så är möjligt.

När det gäller att säkra överlevnad för pressade bolag så bidrar så klart 
alla de åtgärder regeringen redan vidtagit, möjligen att någon av dessa 
behöver skruvas upp eller förlängas lite. Skulle den ekonomiska härd-
smältan bli mycket mer utdragen än vad som ligger i korten när detta 
skrivs, sommaren 2020, och utveckla sig till en full fastighetskris så bör 
staten förbereda för en fastighetsakut som kan ta över krisande bolag, i 
stil med vad som gjordes i början av 1990-talet.6 Det mesta talar dock för 
att den annalkande återhämtningen och de stödåtgärder som redan satts 
in räcker för att sektorn ska klara sig undan den sortens masskonkurser.

Om det skulle visa sig att bostadsbyggandet stagnerar så skulle staten 
snabbt kunna skruva upp nivån på det befintliga investeringsstödet och 
försöka tidigarelägga utbetalningarna av det för att hålla upp åtminstone 
en del av byggandet. Om detta görs bör det dock vara under villkor att en 
viss del av dessa subventionerade lägenheter reserveras för svaga grupper. 
Dessutom bör stödet begränsas i tid.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det bättre att man utökar de statliga kre-
ditgarantierna och gör de mer attraktiva för låntagare och långivare. Om 
byggprojekt riskerar att ställas in på grund av osäkerhet om slutlig efter-
frågan så skulle staten kunna gå in och lämna garantier för framtida för-

6 Under 1990-talets fastighetskris gick nära tusen fastighetsbolag i konkurs. Bankerna blev därmed ägare till stora fastighetsport-
följer. I stort sett samtliga banker fick ta hjälp av den statliga Bankstödsnämnden för att överleva. Flera av dagens stora fastighets- 
bolag bildades som en del av statens och bankernas omstrukturering och utförsäljning av de fastigheter som övertogs.
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säljning, när det gäller bostadsrätter, eller för framtida hyresintäkter, när 
det gäller hyresrätter. Med sådana garantier skulle det sannolikt bli lättare 
att finansiera och slutföra projekten. Det möjliggör ett mer stabilt byggan-
de också i en osäker konjunktur.

I ett skede där man vill stärka efterfrågan i ekonomin kan också tillfälli-
ga ROT-stimulanser vara ett alternativ att överväga. Sådana har historiskt 
visat sig ha goda effekter på till exempel sysselsättningen i lågkonjunk-
turer. Fördelen med dessa stimulanser är också att de kan inriktas mot 
hållbara alternativ som energieffektiviseringar.

För att kortsiktigt stimulera efterfrågan och samtidigt ta ytterligare steg 
mot ett mer dynamiskt och långsiktigt hållbart samhälle skulle också  
offentliga investeringar i miljövänlig och energieffektiv infrastruktur, sko-
lor, idrottshallar, äldreboenden och produktivitetshöjande teknologi kunna 
skruvas upp eller tidigareläggas. Energieffektiviseringar och renoveringar 
verkar också vara en grundbult i EU-kommissionens planer för att lyfta den 
europeiska ekonomin ur nedgången. Det innebär att det sannolikt kommer 
att skapas nya möjligheter att finansiera sådana åtgärder via EU-program.

Strukturellt sunda åtgärder

På sikt är det viktigt att skapa ett system där bostadsbyggandet och utbu-
det snabbt och effektivt kan svara upp mot de förändringar i efterfrågan 
och behov som karakteriserar ett dynamiskt och innovativt samhälle. Det 
befintliga bostadsbeståndet måste utnyttjas bättre, utifrån både en sam-
hällsekonomisk synvinkel och ett hållbarhetsperspektiv. Vi behöver hitta 
finansieringsformer som underlättar bostadsköp och byggande, även för 
unga förstagångsköpare, utan att det uppmuntrar till spekulation eller ska-
par instabilitet i det finansiella systemet. Vi behöver också skapa effektiva 
stödformer för de som inte har råd med ett rimligt boende. Slutligen måste 
vi anamma och försöka dra fördel av de långsiktiga trender som påverkar 
fastighets- och bostadssektorn och öka dess förmåga att anpassa sig till en 
ständigt föränderlig omvärld.

Om bostadsmarknadens förmåga att bidra till en mer dynamisk arbets-
marknad och ett anpassningsbart samhälle ska öka så behöver sannolikt 
marknadskrafterna tillåtas verka friare. Vi måste gå mot en mer mark-
nadsanpassad hyressättning där nivåer och skillnader ligger mer i linje 
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med hushållens preferenser. Exakt hur detta ska ske är dock svårt att före-
slå givet de politiska låsningar som finns. De tre statliga utredningar som 
pågår skulle kunna vara ett bra startskott för att påbörja ett reformarbete i 
rätt riktning där först hyressättningen i nyproduktionen släpps fri, följt av 
att bruksvärdes- och förhandlingssystem ändras så att även hyrorna i det 
befintliga beståndet tillåts närma sig marknadsnivåer och utbud, efterfrå-
gan och hyresnivåer tillåts samspela mer framöver.7

Vi behöver också fokusera bostadspolitiken så att subventioner, bidrag 
och andra stödformer som finns verkligen träffar de svaga grupper (och 
outsiders) som behöver det och inte starka insiders som, i många fall, re-
dan har ett fullgott boende. Den generella modellen som subventionerar 
bostäder för alla är kostsam och ineffektiv. En svensk version av så kallad 
social housing behöver därför utvecklas. Även detta steg kan dock ta tid 
på grund av skyttegravspolitiken. Det saknas dock inte idéer kring hur 
en social bostadssektor skulle kunna byggas upp, forskning pekar på att 
lärdomar kan dras från erfarenheterna i Norge och Finland.8 En del av de 
åtgärder som förs fram i det här kapitlet, som att införa behovsförtur i hy-
resköerna, att villkora investeringsstödet och att öka användandet av socia- 
la kontrakt, är en försiktig början på en mer aktiv social bostadspolitik.

Sänk inträdeshindren omgående

Ett steg som borde vara lätt att ta är att sänka inträdeshindren för de som står 
utanför bostadsmarknaden. Det handlar då främst om de unga vuxna som 
är beroende av att det finns överkomliga bostäder om de ska kunna flytta till 
jobb och studier. Ett stort hinder är de restriktioner som successivt byggts 
upp på bolånemarknaden de senaste tio åren. Bolånetak, amorteringskrav, 
riskviktsgolv med mera har införts för att värna den finansiella stabiliteten 
och minska makroekonomiska risker.9 Tyvärr har de utformats utan hän-

7 Författaren till detta kapitel är för övrigt själv engagerad i en av dessa utredningar.
8 Granath Hansson (2020)
9 I oktober 2010 införde Finansinspektionen ett tak på 85 procent för belåningsgraden (det vill säga för nybeviljade bolåns storlek 
i förhållande till bostadens marknadsvärde). Bara någon månad senare kom Bankföreningen med rekommendationer om att 
nytecknade bolån med belåningsgrad över 75 procent borde amorteras. Under 2013 och 2014 skärptes rekommendationen något. I 
juni 2016 utfärdade Finansinspektionen amorteringskrav på 2 procent årligen vid minst 70 procents belåningsgrad och 1 vid minst 
50 procents belåningsgrad. Våren 2018 skärptes kraven då låntagare med skuld som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten åläggs 
att amortera 1 procent utöver de befintliga kraven. 2013 infördes ett riskviktsgolv på 15 procent för bolån, det höjdes senare till 
25 procent. Riskviktsgolvet påverkar bankernas riskberäkningar av bolån och innebär att de måste avsätta mer eget kapital för att 
täcka riskerna. Detta påverkar räntenivåerna uppåt.
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syn till de inträdeshinder och inlåsningseffekter på både bostads- och bolå-
nemarknad som de generar. Många forskare ifrågasätter också grunderna 
bakom de införda åtgärderna.10 Just nu har vi ett gyllene tillfälle att inte bara 
pausa amorteringskraven utan att avskaffa dem i deras nuvarande form. 
Samtidigt som de avskaffas bör en statlig utredning tillsättas som ser över 
hur den finansiella stabiliteten kan värnas utan att restriktionerna helt ute-
stänger förstagångsköpare och skapar inlåsningseffekter på både bostads- 
och bolånemarknad. Ett alternativ skulle kunna vara att lägga bolånetak 
och amorteringskrav på långivarna istället för på låntagarna. Då skulle man 
både kräva att långivarens hela bolåneportfölj har en viss underliggande sä-
kerhetsmassa, i form av hus och lägenheter som lämnats i pant, och att lånen 
som ingår i portföljen ska amorteras i en viss takt. Men man kan lämna det 
upp till banken att fördela kraven på kunderna och därigenom möjliggöra 
högre skuldkvoter för de låntagare där det bedöms möjligt. Ett annat, och 
kanske enklare alternativ, vore att låta långivaren göra undantag från bolå-
netak och/eller amorteringskrav för en viss andel av nyutlåningen, kanske 
10 eller 15 procent. Sannolikt skulle det räcka för att åtminstone några fler 
förstagångsköpare skulle kunna beviljas lån. Båda alternativen skulle med-
föra att långivarna kunde återgå till att göra kreditbedömningar där bedöm-
ningen av den framtida återbetalningsförmågan blir en lika viktig faktor 
som hushållets nuvarande inkomst och förmåga att göra stora amorteringar.

Samtidigt bör även långivarnas kvar-att-leva-på-kalkyler (KALP), som 
ligger till grund för om lån beviljas eller inte, ses över. Det är orimligt att 
kräva att den potentiella bolåntagarens kassaflöde ska klara kalkylräntor 
på 6–8 procent när man i dagsläget kan binda bolåneräntan på minst 10 år 
till under 2 procent.

På hyresmarknaden bör man se över om hyresvärdarna verkligen behö-
ver kräva en inkomst på tre gånger månadshyran och fast anställning med 
jämn löneinkomst, som är vanligt i många fall, för att tilldela ett första-
handskontrakt. Man borde också se över formerna för hyreskontrakt och 
tillåta mer partiella kontrakt, som exempelvis kompiskontrakt där kom-
pisar delar hyreskontrakt. Vill vi underlätta framväxten av nya, moderna 
anställningsformer, ge fler möjligheten att frilansa och ”gigga” och tillåta 
olika boendeformer så kan vi inte ha kvar reglering av hyreskontrakt där 

10 Se t.ex. Englund & Svensson (2017) och Evidens (2019)
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vi kräver gammaldags anställningar och gammaldags hushållsbildning.
På de marknader där det finns långa bostadsköer till de billigare lägenhe-

terna bör man se över hur de kommunala bostadsförmedlingarna tilldelar 
hyreskontrakt. Att låta de med längst kötid gå före de med störst behov är 
varken rättvist eller effektivt och förstärker även insider-outsider-problem- 
en. Systemet gynnar de som har möjlighet att stå länge i kö i väntan på rätt 
lägenhet. Och bäst möjlighet att stå länge i kö har bara den som redan har 
ett fullgott boende. Att exempelvis ett singelhushåll med god inkomst som 
redan har ett ordnat boende kan gå före en trångbodd familj med svag 
ekonomi när en större lägenhet i det billigare sortimentet blir ledig är ett 
stort slöseri med resurser. Andra kriterier bör tillkomma som medför att 
de hyreslägenheter där efterfrågan är som störst tilldelas de som har störst 
behov. Den som är trångbodd bör få gå före den som inte är trångbodd till 
större lägenheter, den som inte har en bostad bör gå före den som har en 
bostad till de flesta lägenheter, den som har svag ekonomi bör få gå före 
den som stark ekonomi till billigare lägenheter osv. Kopsch (2020) skissar 
ett enkelt alternativ till dagens kösystem där det inte är så lätt att tacka nej 
till en erbjuden bostad som i dagsläget samtidigt som möjligheten att stå i 
kö för specifika lägenheter som ligger utanför ens behov begränsas. Resul-
tatet skulle bli ett kösystem där behoven i mycket högre grad slår igenom.

Utnyttja beståndet mer 
effektivt och hållbart 

Den samlade bostadsytan i Sverige motsvarar 42 kvm per person. Över 
en miljon personer bor ensamma i villor som är 100 kvm eller större sam-
tidigt som antalet trångbodda hushåll växer. Ur ett hållbarhets- och ef-
fektivitetsperspektiv finns det stora möjligheter att utnyttja det befintliga 
beståndet bättre. Ett enkelt sätt vore att öka rörligheten genom att få oss att 
byta bostad lite mer, framför allt genom att få oss att byta storlek på bostad 
och upplåtelseform oftare. Totala antalet inrikes flyttningar i Sverige var 
ca 1,5 miljon under 2019. Vi flyttar ofta inte så långt, två tredjedelar av 
flyttningarna görs inom samma kommun, en tredjedel håller sig till och 
med inom samma församling. Mest flyttbenägna är 20–24-åringarna, som 
i snitt byter bostad med 2,5 års mellanrum, det vill säga 40 procent flytt-
ar under ett typiskt år. Därefter sjunker flyttbenägenheten med stigande 
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ålder, i femtioårsåldern är det inte mer än sju procent som flyttar under 
ett år och i sjuttioårsåldern flyttar färre än fyra procent om året. Således 
borde det vara intressant att stimulera fram en ökad flyttbenägenhet bland 
äldre hushåll. Där finns i alla fall en del av lösningen. Sannolikt skulle 
det möjliggöra effektivare utnyttjande av de befintliga bostäderna. För att 
uppnå detta krävs det ekonomiska incitament som gynnar rörlighet och 
inte straffar den som flyttar. En skatteväxling behöver därför genomföras.

Vi behöver ta bort och sänka skatter som hämmar rörlighet och kanske 
även höja skatter som hämmar onödigt stort boende. Att få lagfart vid 
köp av ett småhus kostar idag 1,5 procent av köpeskillingen, vid belåning 
kostar nya pantbrev två procent av lånesumman. Båda avgifterna bör sän-
kas till en nivå som enbart motsvarar den administrativa kostnaden för 
hanteringen, det vill säga en låg fast avgift. Vid försäljning av bostad be-
skattas eventuell vinst med 22 procent, om ny bostad köps så kan hela eller 
delar av skattebetalningen skjutas upp. Uppskovsräntan har nyligen tagits 
bort, vilket är ett steg i rätt riktning. Men själva skattesatsen behöver också 
sänkas för att få igång rörligheten på marknaden. Framför allt behöver vi 
större incitament för äldre hushåll med utflugna barn att sälja sina stora 
hus så att de kan utnyttjas av yngre barnfamiljer som vuxit ur sina gamla 
lägenheter. I ett senare skede, när ekonomin är stabiliserad, kan den sänk-
ta reavinstskatten kompenseras med sänkt ränteavdrag och ett ökat uttag 
av fastighetsskatt. Görs detta för tidigt så finns det nämligen en risk att 
bostadsefterfrågan sänks och priserna faller. Ett alternativ skulle kunna 
vara en skattereform i stil med det som föreslås av Finanspolitiska rådet 
(2020) där en löpande fastighetsskatt införs men en del av denna skatt dras 
av från den reavinskatt som ska betalas vid försäljning.

För att stimulera rörligheten i beståndet ytterligare skulle man även 
kunna se över reglerna för den ränteskillnadsersättning som bolånetagare 
behöver betala då man förtidsinlöser bolån med bunden boränta. Om rän-
tenivån skulle stiga från dagens låga nivåer så skulle nivån på ersättningen 
kunna bli ganska stor och skapa inlåsningseffekter.

Den snabbt ökade digitaliseringen i kombination med ett större hållbar-
hetstänkande har inneburit ett genomslag för delningsekonomi i stora delar 
av samhället. Det gäller även våra bostäder och vårt boende. Antalet digitala 
förmedlare av kort- och långsiktigt boende har vuxit snabbt. Vissa, som  
Airbnb, har till och med utvecklats till stora globala aktörer. Denna trend mot 
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ett ökat utnyttjande av våra bostäder bör inte motverkas med restriktiv lag-
stiftning utan uppmuntras med ändamålsenlig reglering.11 Andrahandsut- 
hyrning av hela eller delar av bostäder, som annars står tomma, är både privat- 
och samhällsekonomiskt gynnsamt. Dessutom bidrar ett ökat utnyttjande av 
en befintlig bostad till ett mer hållbart samhälle. Boverket (2018) uppskattar 
att omkring 150 000 hushåll bor i andra hand, främst unga och ensamboende 
hushåll. För den som har villatomt går det numera att utan bygglov bygga en 
”Bolundare” på 30 kvm och hyra ut. Det har också blivit enklare att få till-
stånd från hyresvärd och bostadsrättsförening för andrahandsuthyrning av 
hyres- och bostadsrätter. Intäkter på upp till 40 000 kronor om året är skatte- 
fria vid andrahandsuthyrning. Den gränsen skulle kunna höjas. Det måste 
också finnas en grundläggande öppenhet för innovationer som möjliggör för 
oss att hela tiden hitta nya former och sätt att underlätta och stimulera ett mer 
hållbart utnyttjande av de kvadratmeter som redan finns. 

Ett ytterligare förslag är att låta de kommunala bostadsförmedlingarna 
förmedla både första- och andrahandskontrakt. Det verkar också finnas 
ett behov av göra denna del av marknaden mer transparent och genomlyst 
så att problemen med hyror som ibland är oskäligt höga kan minskas och 
risken för otrygghet och utsatthet tas bort. Målet borde vara att göra andra- 
handsmarknaden till ett fullt accepterat komplement till den reguljära  
hyresmarknaden.

Stötta de allra svagaste

Bostaden är mycket viktig för vår trygghet. Utan ett ordnat boende är det 
svårt att studera, arbeta och bidra till samhällets utveckling. Det är därför 
avgörande att alla har en bostad och att de som behöver stöd och hjälp 
med att ordna boende och bostad får detta. Historiskt har vi i Sverige lutat 
oss mot en generell välfärdspolitik, men nu måste de selektiva inslagen i 
den sociala bostadspolitiken öka. Inte minst nu, i lågkonjunktur, är det 
viktigt att kraftsamla och motverka att ökande arbetslöshet, utanförskap 
och hemlöshet biter sig fast. Där många länder har valt social housing som 
instrument för att hjälpa de svaga har vi en allmännytta där det sociala 

11 Digitaliseringskapitlet tar upp behovet av reglering som skyddar konsumenter utan att kväva innovativ utveckling och  
konkurrenskraft.
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ändamålet borde kunna vässas utan att stå i strid med affärsmässiga prin-
ciper. Vi bör på allvar utreda och planera för utveckling av en svensk social 
bostadssektor där subventioner och stöd går till dem behöver det, och inte 
de som själva kan ordna ett fullgott boende.

Bostadsbidrag och bostadstillägg bör höjas och göras tillgängliga för fler 
än i dagsläget. Detta bidrag är träffsäkert och går till hushåll med svag eko-
nomi. Bostadsbidrag kan i dagsläget betalas ut till barnfamiljer och unga 
under 29 år medan pensionärer kan få bostadstillägg. Personer som be- 
finner sig mellan 28 år och pensionen och inte har barn borde också kunna 
få stöd om deras bostadsbehov inte möts.

För de som trots inkomststöd inte på egen hand kan skaffa bostad så är 
det viktigt att kommunerna ges möjlighet att bistå med lösningar i form 
av sociala kontrakt, där kommunerna står för hyran och hyr ut i andra 
hand till den boende. Antalet sociala kontrakt uppgår i dagsläget till drygt 
20 000 i landet som helhet, enligt Boverkets Bostadsmarknadsenkät, men 
skulle kunna användas mycket mer frekvent.

Man bör också överväga att göra den kommunala hyresgarantin statlig. 
Hyresgarantin används för att hjälpa hushåll som har inkomster men av 
någon anledning inte kan få hyreskontrakt. När det offentliga lämnar en 
garanti för hyresbetalningarna så ökar chansen till kontrakt. Att göra ga-
rantin statlig skulle innebära att den kunde användas mer likformigt i alla 
kommuner och att det blev möjligt att öka användningen.

Våga ta ett ansvarsfullt 
grepp om bostadsfrågorna 

Bostadsmarknaden och fastighetssektorn är viktig för det svenska sam-
hällsbygget. En riktigt effektiv och hållbar omstart av den svenska ekono-
min är därför inte möjlig om inte en dynamisk och flexibel bostadsmark-
nad kan bidra som smörjmedel. På kort sikt är det prioriterat att säkerställa 
att livskraftiga fastighetsaktörer överlever pandemin liksom att hushåll 
som hamnar i akuta bostadsproblem får stöd. Dessutom måste vi också 
vara beredda att sätta in stimulansåtgärder för att hålla uppe bostadsbygg- 
andet om det skulle behövas. För att förbättra bostadsmarknadens funk-
tionssätt de kommande åren är det också viktigt att, i kontinuerlig dialog 
med branschen, löpande anpassa regelverk och processer med målbilden 
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att det ska bli enklare och billigare att bygga bostäder. För att inte stänga 
ute i princip en hel generation är det vidare helt avgörande att vi sänker in-
trädeshindren för unga förstagångsköpare och möjliggör för dem att få in 
en första stadig fot på bostadsmarknaden. Dessutom måste trösklarna för 
svagare grupper i allmänhet bli lägre på ägar- såväl som på hyresmarkna-
den. Vi måste också bort rörlighetshämmande inlåsningseffekter och hitta 
sätt att utnyttja det bostadsbestånd vi har betydligt mer effektivt än vad vi 
gör i dag. Slutligen måste vi också se till att den sociala bostadspolitiken 
blir mer träffsäker och verkligen hjälper de som behöver hjälp.

Det finns en risk att de närmaste åren blir ekonomiskt tuffa för många i 
detta land. Den internationella konjunkturutvecklingen styr vi inte över och 
många politiskt viktiga beslut fattas i EU, där vi har ett begränsat inflytan-
de. Bostadspolitiken styr vi däremot väldigt mycket själva. Låt oss därför 
förändra och rusta den så att vi kan möta framtidens utmaningar och möj-
ligheter med en bostadsmarknad som är både robust, effektiv och rättvis.
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KAPITEL 7

Infrastruktur för ett 
starkare Sverige

Lars Hultkrantz har varit professor i nationalekonomi vid universiteten i  
Umeå, Uppsala och Örebro och forskare vid Statens väg- och transportforsknings- 

institutet (VTI). Hans nuvarande forskning vid Örebro universitet är inriktad  
på metodik för samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys.

Sammanfattning

Sverige är helt beroende av goda transportsystem. Hur återstarten lyckas 
är avhängigt av hur dessa kan anpassas till förändringar i resor och trans-
portbehov. Och nu väntar en ännu större utmaning i klimatomställning-
en. I detta kapitel1 föreslår jag:

Närmast
• Beslut bör tas om att höja drivmedelsskatterna från 1 juli 2021. En  
 utredning om framtidens vägtrafikbeskattning för personbilar och  
 lätta lastbilar bör tillsättas.
• Kollektivtrafiken måste kunna klara många resenärer även under epi- 
 demier genom exempelvis förbättrad ventilation, krav på munskydd  
 och digitala mobilitetstjänster.
• Beslut bör tas snarast om upprättande av försök med laddningsstatio- 
 ner i landets tre storstadsområden, så kallade systemdemonstratorer,  
 som första steg mot en snabb utbyggnad av ett nationellt nätverk av  
 publika laddstationer för lastbilar. Genom dessa kan tekniska lösning- 
 ar och affärsmodeller prövas. 
• Trafikverket bör gå vidare med båda de kandidater som är aktuella för  
 nästa elvägspilot. Vägval för infrastruktur för laddning av tunga last 

1 Jag har haft stor nytta av kloka synpunkter från Carl Bergkvist, Maria Börjesson, Jan-Eric Nilsson och Maria Wetterstrand. 
Ansvaret för analys, slutsatser och förslag bär jag dock ensam.
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 bilar under färd bör samordnas med andra länder.  
• Planering, projektering och byggande av nya stambanor bör läggas på  
 is. Omprioriteringar av det nationella investeringsprogrammet för  
 transportinfrastruktur från 2022 bör göras mot underhåll, flaskhals- 
 åtgärder och åtgärder som bedöms verksamt kunna bidra till att upp- 
 fylla klimatmålen för transportsektorn. Objekt som bör övervägas för  
 avgiftsfinansiering i närtid är Tvärförbindelse Södertörn och Gräns- 
 banan Arvika-Oslo.
• Infrastrukturhållare, som Trafikverket och kommuner, och operatörer  
 av transportnav, som resecentrum och hamnar, bör ges ansvar för  
 planering, prestandakrav och upphandling av digital infrastruktur för  
 bland annat mobilitetstjänster, smart distribution inom e-handel, digi- 
 tala geografiska zoner och säkerhet för oskyddade trafikanter. 
• En utredning bör genomföras av statens fortsatta engagemang för att  
 säkerställa ett rikstäckande flygplatsnät och i vilka former detta bäst  
 genomförs. 

Längre fram
• Trafikverket bör ges ansvar för planering, utveckling och samordning  
 av fysiska och digitala system för att möjliggöra bättre utnyttjande av  
 den fraktkapacitet som rullar på väg och järnväg.
• Trafikverket bör ges i uppdrag att med utgångspunkt från erfarenhet- 
 erna av de pågående projekten i Norge och Danmark genomföra för- 
 sök med OPS-modeller i Sverige enligt de förslag som lämnades i en  
 statlig utredning 2017.
• En distansberoende beskattning av tunga lastbilar bör införas.  
• Nya överväganden kring hela stambaneprojektet bör göras om tio år.  
 Vid den tidpunkten bör det finnas bättre möjlighet att överblicka inri- 
 kesflygets omställning till fossilfri drift. 
 

Vad betyder en pandemi?

”Man dansade på alla torg. Från den ena dagen till den andra hade 
trafiken ökat betydligt, och bilarna som blivit f ler hade svårt att ta sig 
fram på de översvämmade gatorna. Stadens kyrkklockor ringde för 
fullt hela eftermiddagen.” (Camus, 2020, s. 238).
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Det första som händer i Albert Camus roman när pesten äntligen släpper 
är att trafiken korkar igen. När vi avråddes från buss och tunnelbana, inte 
fick resa utanför närområdet, än mindre över någon nationsgräns, blev det 
tydligt hur beroende vårt liv och livskvalitet är av de möjligheter till resan-
de som vi vant oss vid. Vi blev också varse hur starkt näringslivet, liksom 
bland annat sjukvård och äldreomsorg, är avhängigt globala leveransked-
jor som inom välsmorda transportsystem kan leverera ”just-in-time” utan 
mellanliggande varulager. Det finns även efter denna epidemi många resor 
och transporter att ta igen.

Men återstarten av transportsystemen sker inte på samma villkor som 
tidigare. Attityder och beteenden med betydelse för resvanor och trans-
portmönster är påverkade. Ibland därför att pandemin gett nya erfaren-
heter, ibland därför att underliggande långsiktiga trender fått tillfälle till 
ett mer utbrett genomslag. Den ekonomiska nedgången drar med sig den 
konjunkturkänsliga transportsektorn. Statens finansiella situation är en 
annan än före krisen och det kan påverka infrastrukturplanerna. Men inte 
minst ger en kris anledning till reflektion och omprövning. Investeringar 
och rekryteringar är framåtblickande, nu läggs grunden till teknik och 
kompetens som för en lång tid framåt kommer att prägla ekonomins och 
transportsystemens utveckling. 

Flera viktiga förändringar av beteenden och attityder har de flesta kunna  
se i sin vardag.  Pandemin har inneburit att många företag och anställda 
har lärt sig att praktiskt hantera att anställda arbetar i hemmet. En en-
kätstudie bland invånare i storstadsregionerna (WSP 2020) visar att nära 
hälften arbetat hemma alla dagar i veckan och att andelen som aldrig 
arbetat hemma minskat från 34 till 13 procent. Givetvis finns det, som 
Oskar Nordström Skans påpekar i denna bok, skäl att befara att detta på 
sikt kan leda till minskad produktivitet. Men samtidigt öppnar det möj-
ligheter att göra bättre nytta av en betydande tidresurs. Exempelvis är den 
genomsnittliga tiden för arbetspendling i Stockholmsområdet 72 minuter 
per dag, vilket motsvarar 16 procent av genomsnittlig tid i förvärvsarbete. 
Om denna ska användas för att arbeta mer eller för att minska stress och 
hantera livspussel är en öppen fråga, men oavsett är en direkt effekt att 
resandet minskar. På sikt kan den dock motverkas av att det blir lättare att 
bo långt från arbetsplatsen.

För ett par år sedan kämpade företag runt om i världen ännu med att få 
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tekniken för videokonferenser att fungera, nu är läget ett annat. Nätverken 
har klarat trafikbelastningen. Det kan få stor betydelse för utvecklingen av 
nationellt och internationellt tjänsteresande och indirekt även för fritidsre-
sande. Osäkerheten är dock stor. Tidigare erfarenheter visar inte att video-
konferenser minskar resandet, däremot att man reser över längre avstånd.

En annan förändring är förstärkningen av den trend mot ökad näthan-
del som redan pågått länge. Antalet e-köpare av dagligvaror var i april 
2020 dubbelt så hög som samma månad ett år tidigare, och särskilt hade 
många äldre tillkommit. Pandemin har gett nådastöten till butikskedjor 
som inte tillräckligt snabbt ställt om från butik till nät. Denna utveckling, 
som redan förändrat stadsbilden i många centrumkärnor, påverkar både 
varudistributionen från lager till butik och allmänhetens eget resande som 
i inte obetydlig utsträckning är köpresor. 

En möjlig förändring är synen på kollektivtrafik. Många har under pan-
demin velat undvika trängsel i bussar och tåg; i Stockholm har resandet 
minskat med 60 procent. WSPs enkätstudie (2020) tyder på att en minsk-
ning med cirka 20 procent kommer att bestå i de tre storstadsregionerna. 
För regionpendling och i de större städerna är det dock bara kollektivtra-
fik som uthålligt klarar masstransporter. Därför behövs särskilda insatser 
för att minska smittrisker i bussar och tåg under epidemier, något som 
efterfrågas av många resenärer. Det kan gälla förbättrad ventilation, krav  
på munskydd och digitala mobilitetstjänster för att undvika trafiktoppar, 
(se Mitze m fl (2020) om effekten av munskydd).

Om man inte kan arbeta hemma är alternativen bil, cykel eller gång. WSP 
bedömer att biltrafiken i storstadsområdena kommer att öka jämfört med 
före pandemin, trots att fler arbetar hemma. I Stockholms innerstad har an-
talet cyklister ökat under lång tid, vilket lett till en fyrdubbling av antalet 
passager över innerstadssnittet sedan 1990. Under pandemin har 14 procent 
av invånarna i storstadsområdena börjat cykla mer än tidigare. Även eldrift 
och sparkcykel blåser på denna utveckling. Därför behövs fler och bredare 
cykelbanor. Där det är svårt att få plats för cykelbanor i stadskärnor kan en 
lösning vara att minska biltrafiken på parallellgator till de större bilstråken. 
Det behövs även åtgärder för att motverka cyklingens avigsidor. Detta gäller 
särskilt olycksrisker, men även snö- och halkbekämpning, stöldrisker och 
parkering är praktiska frågor som behöver lösas. 

Resande med färjor och flyg ser ut att påverkas märkbart och bestående 
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av Covid-19-krisen. Flera färjeoperatörer har meddelat att de inte planerar 
att återstarta trafiken. I vilken takt och omfattning flygtrafiken inom lan-
det och internationellt kommer att återhämta sig efter vårens implosion är 
svårt att veta. Även här kan den upplevda smittrisken få stor betydelse, vil-
ket redan fått flygbolagen att införa krav på munskydd och/eller testning.

Övergripande makroekonomiska och politiska ramvillkor för trafikpoli-
tiken och planeringen av infrastruktur på nationell, regional och kommu-
nal nivå kan ha påverkats på väsentliga sätt.

En aspekt gäller trafikens miljöpåverkan. Pandemin har tydliggjort tra-
fikens negativa lokala effekter, inte minst i storstäder som Paris, New Delhi 
och Peking där invånarna förbluffade kunnat se en blå himmel och andas luft 
fri från stickande kväveoxider. Opinionstrycket för åtgärder som gör detta 
till det nya normala har ökat och även i vårt land gett ytterligare kraft till 
utvecklingen mot bilfria innerstadsmiljöer. Men den miljöaspekt som ändå 
överskuggar alla andra vid återstarten efter pandemin är trafikens klimatpå-
verkan. När nu pandemin på ett oönskat sätt hjälpt oss att uppfylla detta års 
beting för de klimatpolitiska målen så har den också gett en demonstration 
av omfattningen av de strukturella förändringar som krävs för att målen ska 
nås även kommande år. Nu, vid återstarten, är det allvar. Transportsektorn 
står här inför en utmaning som är betydligt större än Covid-19.

Det makroekonomiska läget är väsentligt förändrat. Pandemin har ut-
löst en djup ekonomisk kris. Det skapar förväntningar om att infrastruk-
turinvesteringar ska bidra till att på kort sikt dämpa ökningen i uppgång-
en i arbetslöshet, på längre sikt bidra till återhämtning och tillväxt. Sådana 
förväntningar är dock oftast överdrivna (Börjesson 2019, Isacsson 2018). 

De statsfinansiella förutsättningarna för den Nationella transportpla-
nen 2018-2029 för investeringar i infrastruktur är väsentligt ändrade. 
Även om detta, som Lars Calmfors påpekar i denna bok, inte skapar oro 
för statens kreditvärdighet innebär det minskat utrymme för nya utgifts-
program eller investeringar. Omprioriteringar kan bli nödvändiga. Hög-
re krav ställs på att infrastrukturinvesteringar ska bidra till effektiva 
transportsystem och klimatmål.

Det politiska intresset fokuserar ofta på investeringar. Men när det gäller 
samhällsnytta är det viktigare hur infrastrukturen utnyttjas än hur den 
på marginalen utökas. Det gäller inte minst när transportpolitiken ställs 
inför att möta de närmaste årens utmaningar. I detta kapitel kommer jag 
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därför att, förutom frågor som rör konventionell transportinfrastruktur, 
diskutera strategiska vägval som har betydelse för styrmedel och kringin-
vesteringar i annat än asfalt och stål. 

Inledningsvis ger nästa avsnitt en bakgrund kring läge och utvecklings-
tendenser som de såg ut före Covid-19-pandemin. Därefter följer avsnitt 
om vägval vid trafikens klimatomställning, ”kringinfrastruktur”, investe-
ringar och finansiering av infrastruktur för landtransporter samt avslut-
ningsvis ett avsnitt om flygets framtid. Vart och ett av dessa avsnitt avslu-
tas med mina slutsatser och förslag kring vad som bör göras vid omstarten 
efter Covid-19-pandemin.

Bakgrund

Trafikarbetet inom alla transportslag har länge ökat. Figur 1 och 2 visar ut-
vecklingen för olika transportslag sedan 1952. Trots att det är flyget som i re-
lativa termer vuxit snabbast, och stora satsningar på järnväg under senare år, 

Figur 1.
Transportarbete i miljarder tonkilometer i Sverige 1952-2018

Totalt transportarbete

Totalt transportarbete hänförligt till vägtrafik

Totalt transportarbete hänförligt till järnväg

Totalt transportarbete hänförligt till sjöfart

19
5

0

A
x
e
lt

it
e
l

0

20

40

60

80

100

120

140

19
5

3

19
5

6

19
5

9

19
6

2

19
6

5

19
6

8

19
7
1

19
7
4

19
7
7

19
8

0

19
8

3

19
8

6

19
8

9

19
9

2

19
9

5

19
9

8

2
0

0
1

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

10

2
0

13

2
0

16



lars hultkrantz

201

Totalt transportarbete hänförligt till järnväg

Totalt transportarbete hänförligt till sjöfart

Figur 2.
Transportarbete i miljarder personkilometer i Sverige 1952-2018
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dominerar vägtrafiken fortfarande med 75 procent av personresandet och 50 
procent av godstransporter. Den regionala tågtrafiken har dock fördubblats 
sedan millennieskiftet. Ökningen av annan kollektivtrafik har varit måttlig.

Trafikverkets (TrVs) prognoser före pandemin pekade på en stadig fort-
satt tillväxt för alla transportslag under de närmaste decennierna.  Under 
hela perioden 2012-2040 väntas personresande öka med en årstakt av 1, 
1,7 och 0,5 procent för bil, tåg respektive flyg och godstransporter med 1,4, 
1,9 och 1,9 procent för lastbil, tåg respektive sjöfart. Detta kan låta som 
låga tal, men över 28 år innebär detta att biltrafiken ökar med en tredjedel 
och lastbilstrafiken med 70 procent. Alla som rör sig på vägnätet inser att 
särskilt det senare är en dramatisk utveckling. Det är också uppenbart att 
detta inte bara innebär stora utmaningar för infrastrukturen utan också 
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för möjligheten att uppnå de klimatpolitiska målen. Inrikes transporter 
svarade år 2018 för en tredjedel av de svenska utsläppen av klimatgaser och 
merparten kom från vägtrafik.

Denna utveckling drivs av flera faktorer: särskilt folkmängd, inkomst, 
urbanisering och ökad global handel. Folkmängden i riket passerade 10 
miljoner år 2017 och beräknas av SCB nå 11 miljoner år 2029 för att vara 
uppe i nästan 13 miljoner år 2070. Trafikarbetet med personbil har sedan 
sekelskiftet ökat något mer än folkmängden. Inget tyder på att utveckling-
en nått en ”peak car” och mycket talar för att bilresandet kommer att få 
ytterligare skjuts när körkortsfrekvensen inom den stora gruppen nyan-
lända efterhand ökar.

De väntade volymökningarna medför ökade tryck på transportsyste-
men. Andra viktiga trender är att transportsystemen blir alltmer digitali-
serade och automatiserade, samt krav på fossilfrihet, samhällssäkerhet och 
robusthet. Samtidigt förändras transportsystemets fysiska utformning 
och funktion på sätt som kräver olika slag av anpassning. Några exempel 
är nya och utökade regionala trafiksystem i storstadsområdena, föränd-
ringarna inom handeln som leder till nya eller förändrade transportflö-
den, ambitioner att köra längre, bredare eller tyngre tåg eller att angöra 
hamnar med större fartyg, önskemål om effektiva pendlingsmöjligheter, 
samt ökat bostadsbyggande som behöver infrastruktur.

Vägval vid trafikens 
klimatomställning

EU har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser till år 2030 med 
40 procent jämfört med år 1990. Den svenska riksdagen ställde sig år 2017 
bakom mer långtgående mål som syftar till noll i nettoutsläpp år 2055.

När det gäller transporter är det viktigt att skilja på de utsläpp som 
hanteras inom ramen för handeln med utsläppskvoter EU-ETS och de 
som inte ingår där. Handeln inkluderar utsläpp från flyg inom Europa 
och därför även det svenska inrikesflyget samt eventuella utsläpp från 
produktion av elektricitet. För inrikes transporter utom inrikesflyget har 
riksdagen satt upp egna reduceringsmål. År 2030 ska sektorns utsläpp 
ha minskat med 70 procent jämfört med nivån år 2010 och till år 2040 
ska den vara nere på 90 procents minskning. Eftersom 97 procent av ut-
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släppen härrör från vägtransporter är det här som dessa mål ska klaras.
En viktig ytterligare aspekt gäller utsläpp och upptagning av växthusga-

ser av markanvändning, som jord- och skogsbruk. Detta ger både minus- 
och pluseffekter men genom att de svenska virkesuttagen endast uppgår 
till 85 procent av skogstillväxten sker netto en upptagning av växthusgaser 
med cirka 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav skog stod för cirka 
43 miljoner ton år 2018. Detta verkar kunna fortsätta en bit in på nästa 
sekel. Det innebär ett årligt upptag av kol ur atmosfären som är 2,5 gånger 
de nuvarande samlade utsläppen från inrikes transporter. 

Mycket talar för att det kommer att bli mycket svårt att uppnå etappmå-
let för år 2030. Däremot väntas det bli förhållandevis lättare att nå målet 
minus 90 procent år 2040, vilket beror på att till dess kommer en stor del 
av fordonsflottan kunna bytas ut, för i första hand elektrisk drift. År 2018, 
alltså nära halvvägs till etappmålet, uppgick minskningen till 18 procent. 
Kågeson (2019) utgår från att med införda och beslutade styrmedel kan 
inte vägtrafikens utsläpp minskas med mer än drygt 30 procent till år 
2030. Ett skäl är att vägtrafiken förväntas öka väsentligt. Han bedömer 
dock att det kan vara möjligt att klara minus 45 procent till detta år och 
föreslår att ribban bör sänkas till denna nivå. Det kräver ändå en rad ingri-
pande åtgärder, särskilt krävs en målmedveten satsning på elektrifiering. 
Andelen laddbara personbilar år 2030 behöver utgöra minst 60 procent av 
den totala nyregistreringen och motsvarande andelar för lätta och tunga 
lastbilar bör vara minst 40 respektive 20 procent. 

Vi ska nu se närmare på tre möjliga vägar för att öka ansträngningarna 
för att komma närmare klimatmålen: Biogena drivmedel, elektrifiering 
samt höjda priser på fossila drivmedel.  

När det gäller biodrivmedel räknar Kågeson med en fortsatt användning 
på nuvarande nivå, motsvarande 17-18 TWh. Han föreslår att den lång-
siktiga politiken inriktar sig på en nivå som ekonomiskt försvarbart kan 
tillgodoses med produktion från inhemska råvaror. För närvarande im-
porteras mer än 80 procent, främst som biodiesel (HVO) som till hälften 
framställs ur palmoljeprodukter. 

Nyligen har TrV utrett denna fråga vidare och visar hur etappmålet ändå 
skulle kunna uppnås. Detta kan göras på två olika sätt, eller en kombination. 
Det ena är en skattenivå (och/eller andra kostnadshöjande åtgärder) som 
motsvarar ett bränslepris som är upp till tre gånger så högt som i dag. Detta 
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leder till att trafikarbetet för både personbilar och lastbilar minskar med 
ungefär 20 procent. Det andra sättet är en fördubbling av användningen av 
biodrivmedel (från 15 till 29 TWh/år enligt modellberäkningarna).

Om nivån 30 TWh biodrivmedel nås till hälften genom att utnyttja även 
rundvirke krävs ett ökat virkesuttag motsvarande 7-8 miljoner m3sk skogs- 
råvara, eller ungefär hälften av mellanskillnaden mellan årlig tillväxt och 
bruttoavverkning, det vill säga mer än utsläppen från inrikes transporter. 

En vanlig bedömning – som är någorlunda korrekt när det gäller bio-
bränsle och biodrivmedel som produceras från jordbruksgrödor eller ge-
nom att rötgas från halm, gödsel och sopor tas tillvara – är att dessa på 
något eller några års sikt är klimatneutrala, det vill säga att utsläpp balan-
seras av upptagning. Om man när det gäller skogsråvara enbart tar hänsyn 
till flöden så kan man som till exempel Naturvårdsverket, uppskatta att 
biodrivmedel är klimatneutrala inom den tid det tar för träden att växa 
tills de avverkas.

Men nordisk, så kallad boreal, skog fortsätter att växa, och därmed ab-
sorbera atmosfäriskt kol, mycket lång tid efter den ålder vid vilken den 
normalt avverkas (Hultkrantz 1992). Ny skog växer efter en avverkning, 
men det kan dröja sekler innan kolupptaget blir lika högt som det varit 
utan avverkning. Holtsmark (2012) beräknar med skogsdata från Norge 
att det tar 340 år att återbetala den ”kolskuld” som uppstår om man er-
sätter fossila drivmedel med biodrivmedel som baseras på avverkning av 
boreal barrskog. Då tar han ändå inte hänsyn till eventuell påverkan på 
det kolförråd som är lagrat i mark och rötter, vilket utgör 80 procent av 
skogens samlade kolförråd. 

Biodrivmedel från cykliska kolflöden har en viktig roll att spela i trans-
portsektorns klimatomställning, inte minst för flyget. Det finns emellertid 
starka skäl att begränsa användningen till det som kan framställas från 
biprodukter som tallolja, lignin och vissa avverkningsrester. Begränsning-
arna ligger dock på några års sikt nog mer på industrikapacitetens utbygg-
nad än på råvarusidan.

Ett biogent alternativ som förtjänar uppmärksamhet är vätgas. Vätgas 
kan nämligen inte bara framställas ur vatten genom hydrolys utan också 
genom reformering av rötgas (metan). Vätgas kan användas för bränsle-
celler som genererar el till ett fordons elmotor. Detta ger högre total verk-
ningsgrad än om biogasen används direkt.
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Utvecklingen mot elektrifiering av vägtrafiken baseras i dag uteslutan-
de på batteridrift. Bil Sweden bedömer att med nuvarande utveckling 
kommer 80 procent av personbilarna vara laddbara år 2030. Som Maria 
Wetterstrand påpekar i denna bok är detta en utveckling som påskyndas 
internationellt av industrins omställningar under krisen och genom stora 
stödprogram, som i Tyskland eller EU:s Green Deal.

Det är dock en öppen fråga hur snabbt lastbilstrafiken kommer att elek-
trifieras. Utvecklingen drivs på i hög takt av EU-krav på lastbilarnas koldi-
oxidutsläpp. För lättare lastbilar för distributionstrafik och liknande finns 
redan dieselhybrider på marknaden. Nästa utvecklingssteg är tyngre last-
bilar för bygg, anläggning och regional frakt. Sådana bilar körs ofta 30-40 
mil per dygn. De kan som regel laddas över natt med låg effekt plus snabb-
laddning med högre effekt i samband med lastning, lossning och förarrast.

Det finns dock många osäkerheter kring fordon, laddstationer och 
kraftdistribution. Elektrifieringen innebär både organisatoriska utma-
ningar och merkostnader för åkerierna och det är oklart hur olika affärs-
modeller fungerar.

Beslut bör tas snarast om upprättande av försök med laddningssta-
tioner i landets tre storstadsområden, så kallade systemdemonstrato-
rer, som första steg mot en snabb utbyggnad av ett nationellt nätverk av  
publika laddstationer för lastbilar. Genom dessa kan tekniska lösningar 
och affärsmodeller prövas. Liknande insatser görs nu även i Norge och 
längs vägstråk från Nordsjökusten till norra Tyskland.

För tung lastbilstrafik över lång distans (fjärrtrafik) krävs större och 
tyngre batterier som kan inkräkta på nyttolasten. Av detta skäl har ett 
intresse kommit att riktas mot lösningar som innebär att tyngre lastbilar 
kan laddas under drift, det vill säga genom elvägar. I Sverige pågår pilot-
försök med kontaktledning, laddskena och induktiv laddning. TrV leder 
processen kring en ny pilot för ca 20-30 km sträckor där även affärsmo-
deller ska prövas, med två kandidater (väg 73 Nynäshamn-Jordbro och 
E20 Örebro-Hallsberg). 

VTI har nyligen studerat förutsättningarna för att dra kontaktledning 
över höger körfält Stockholm-Norrköping, Stockholm-Malmö respektive 
Stockholm-Malmö, Göteborg-Malmö samt Göteborg-Jönköping. Resulta-
ten visar att både det medelstora och det stora nätet är samhällsekono-
miskt lönsamma. Minskningen av de årliga utsläppen av koldioxid uppgår 
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i de två fallen till drygt 0,8 respektive knappt 1,2 miljoner ton, eller 16 
respektive 24 procent av de prognosticerade utsläppen från tunga lastbi-
lar 2030. Jämförelsevis beräknas en höghastighetsbana Stockholm-Göte-
borg-Malmö leda till en årlig minskning av koldioxidutsläppen med en 
sjättedel av detta (0,2 miljoner ton).  

Även en investering av detta slag kräver dock en betydande utgift, mel-
lan 18 och 29 miljarder. Riskerna är stora. Teknikutvecklingen är snabb 
och teknikvalet bör helst samordnas med andra länder i Norden och på 
kontinenten. Några av de större tillverkarna (Daimler och Volvo) satsar på 
bränsleceller/vätgas som kan bli ett alternativ till dieselhybrid. Här finns 
därför ett möjligt politiskt dilemma: Sverige kan välja att gå före, men ris-
kerar då höga kostnader på grund av otillräcklig samordning, i värsta fall 
en total felinvestering. 

Investeringar behöver oavsett detta göras i kraftöverföring och ladd-
stationer.  Den snabba ökningen av antalet elektriska lastbilar ställer 
mycket stora krav i hela EU på utbyggnad av laddstationer. Laddning 
kommer dels att ske vid privata eller semipublika stationer över natt och 
vid lastning, dels vid publika stationer under rast. Det senare kräver 
mycket hög effekt eftersom laddning ska ske under förarens lagstadgade 
rast på 45 minuter.

SWECO bedömer att elektrifiering av transportsektorn kommer att leda 
till en ökad elförbrukning med 11-28 TWh till 2045.  Här finns ett viktigt 
tidsperspektiv eftersom tillståndsprocessen för exempelvis nya kraftled-
ningar kan ta upp till tio år. En femtedel av nätbolagen uppger i en enkät 
att de ser det som en stor utmaning i närtid att klara transportsektorns 
elektrifiering. 

Det finns en rad olika styrmedel som syftar till att påverka trafiken och 
dess externa effekter. Med fokus på utsläpp av växthusgaser är det främst 
fyra som har större betydelse: 

• EU:s koldioxidkrav på nya fordon
• Bonus/malus för personbilar, lätta lastbilar och bussar
• Drivmedelsskatt på diesel och bensin
• Reduktionsplikt

Större delen (75 procent) av den hittillsvarande minskningen sedan år 
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2010 av fordonens utsläpp av koldioxid per körd mil har åstadkommits 
genom ökad andel biodrivmedel, till övervägande del genom import,  
resten i huvudsak genom energieffektivisering (Kågeson 2019, s. 54). År 
2015 beslutade riksdagen att drivmedelsskatterna ska höjas med 2 procent 
realt varje år. Detta beslut har dock frångåtts år 2019 (från 1 juli) och 2020 
(från 1 januari). Skälet är att bensinpriset istället höjs genom den reduk-
tionsplikt som infördes från den 1 juli 2018 och som sedan skärpts årligen. 
Reduktionsplikten innebär krav på inblandning av biogena drivmedel. 
Dessa är dyrare än fossila drivmedel men beskattas som sådana så länge 
de är inblandade. I år är kravet 21 procent för dieselbränsle och 4,2 procent 
för bensin. Reduktionskraven förväntas skärpas under kommande år.

Covid-19 har lett till ett kraftigt prisfall på råolja. Detta har även påver-
kat konsumentpriserna på bensin och diesel men i begränsad utsträck-
ning eftersom en stor del utgörs av skatt. Bensinpriset inklusive moms 
sjönk från mars till april från 13,67 till 12,64 kronor/liter. Drivmedels-
skatten var 6,69 kronor/liter.

Vägtrafik ger upphov till en rad externa effekter, exempelvis slitage, bul-
ler, olyckor, trängsel och utsläpp som i större eller mindre utsträckning 
beror på hur mycket fordonen används. Trafikpolitiken syftar till att in-
frastrukturen ska utnyttjas effektivt vilket säkerställs genom att trafikan-
terna får betala den marginalkostnad för samhället som trafiken medför, 
vilket kallas marginalkostnadsprincipen. För detta är drivmedelsskatten 
i dag ett viktigt instrument. Som har påpekats i en rad utredningar på 
senare år finns det därför skäl att överväga att på sikt införa en distans-
beroende vägskatt. Denna kan differentieras med avseenden på fordonets 
egenskaper (exempelvis axeltryck som har stor betydelse för vägslitage) el-
ler regionalt (trängsel och buller) och så vidare.

En konsekvens av elektrifiering av personbilar är att den rörliga kostna-
den för bilkörning sjunker med 7- 8 kronor per mil vid övergången från 
bensin eller diesel till el. En trolig följd av detta är att bilanvändningen 
ökar ytterligare och att vissa trängselproblem uppstår även utanför stor-
stadskärnorna, exempelvis i medelstora städer. Det är möjligt att detta, när 
det gäller personbilar, i närtid kan hanteras enklast med trängselskatter, 
väg-/brotullar, parkeringsavgifter och trafiktekniska lösningar. 

Av stor betydelse är dock hur man ska se på vägtrafiken som skattebas. 
Statens intäkter från drivmedelsskatter exklusive moms uppgick år 2017 
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till 45 miljarder kronor. Skattebasen för detta smälter snabbt samman i 
takt med att fordonsflottan elektrifieras. Vill man kompensera detta med 
en ny form av trafikbeskattning är det bråttom att komma igång. En utred-
ning vid IVL har nyligen föreslagit att en kompletterande vägskatt som be-
ror av körsträcka införs. Den konstaterar dock att förväntan om införande 
av en sådan skatt kan komma i konflikt med önskemålet om en snabb elek-
trifiering av fordonsparken. 

Denna konflikt kan vara skarp om ett syfte med en trafikskattereform är 
att staten ska få skatteintäkter av samma storlek som med dagens drivme-
delsskatter. Så länge som marginalkostnadsprincipen är rättesnöre finns 
det knappast anledning att av effektivitetsskäl (eller rättviseskäl) motsätta 
sig en körsträckeberoende skatt, om det kan göras utan hög administra-
tionskostnad. Marginalkostnaden för att utnyttja det statliga vägnätet med 
personfordon utanför de områden där det finns trängselskatt är nämligen 
väsentligt lägre än vad man nu betalar med drivmedelsskatter. Som många 
har påpekat har detta en viktig regionalekonomisk betydelse eftersom en 
körsträckeberoende vägskatt som baseras på samhällets marginalkostnad 
skulle innebära en betydligt lägre skatt per körd kilometer än den nuva-
rande för bilister utanför större tätorter. 

När det gäller tung lastbilstrafik är förutsättningarna andra. Här är mar-
ginalkostnaden väsentligt högre än vad som motsvaras av dieselskatten, 
särskilt på grund av hög kostnad för vägslitage; det finns redan en liknan-
de skatt i andra länder, särskilt Tyskland, och frågan är tidigare utredd av 
Vägslitagekommittén (SOU 2017:11). Denna lämnade ett utförligt förslag 
på hur en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar kan utformas med syfte 
att dessa i högre grad ska bära sina kostnader och att miljöpåverkan min-
skas, bland annat genom att vissa långväga godstransporter flyttas från 
lastbil till tåg och sjöfart. 

Förslaget fick dock hård kritik från näringslivet, särskilt skogsindustrin, 
som fruktade skattehöjningar. I april i år har därför en ny utredare tillsatts 
med uppgift att till hösten 2021 utforma ”ett nytt miljöstyrande system” för 
godstransporter på väg och bland annat ”analysera om ett avståndsbaserat 
system skulle kunna spela en roll i samband med tillträdeskontroll och debi-
tering av kostnader för elvägar”. Denna gång är även skogsindustrin positiv.

Här är inte platsen för att ta ställning till om ribban för transportsek-
torns klimatmål år 2030 bör ligga kvar. En antydan gavs kanske i det upp-
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drag som regeringen nyligen gav TrV att ta fram ett inriktningsunderlag 
inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för 2022-2033 och 2022-
2037. Här sägs att för ”att transportsektorn ska bidra till nettonollutsläpp 
2045 går det inte att styra ensidigt mot målet till 2030.” 

I korten ligger dock enligt min mening några rätt tydliga slutsatser om 
vilka politiska beslut som behöver tas inom kort, om man menar allvar 
med att det ska ske en omställning av den svenska vägtransportsektorn i 
närtid som har verklig betydelse för dess klimatpåverkan. Detta är därför 
mina slutsatser och förslag:

• Rätt tid att höja drivmedelsskatterna är nu. 2015 års riksdagsbeslut  
 gav landets bilägare skäl att förvänta successiva skattehöjningar med  
 två procent per år. Besluten att frångå detta åren 2019 och 2020, hur de  
 än motiverades, kan ha gett anledning att tvivla på om alla de sju riks- 
 dagspartier som stod bakom beslutet om klimatmålet 2030 verkligen  
 menar allvar. Covid-19 har lett till ett kraftigt och oväntat oljepris- 
 fall, vilket ger utrymme för att höja drivmedelsskatterna utan att bil- 
 ägare i närtid får högre kostnad än vad de hade haft anledning att vän- 
 ta vid bilköp och andra långsiktiga beslut. Om en prissänkning blir be- 
 stående kan det påverka kommande sådana beslut, exempelvis när det  
 är dags att köpa en ny bil. Därtill skulle den trängselproblematik som  
 uppstår när många väljer bort kollektivtrafik cementeras.
• Höjningen bör vara kraftfull (åtminstone i nivå med prisfallet) om syf- 
 tet är att ge trovärdighet för klimatmålet och visa att avsikten är att  
 låta Covid-19 bli en brytpunkt för vägtransporternas utsläpp av växt- 
 husgaser. För att inte hamna i konflikt med önskan om minskat resande  
 med kollektivtrafik under pandemin bör den träda i kraft när denna  
 förväntas ha klingat av, exempelvis från juli 2021.
• En utredning om framtidens vägtrafikbeskattning per personbilar och  
 lätta lastbilar bör tillsättas. Tidsperspektivet för en sådan förändring  
 är cirka fem år. Direktiven bör ta utgångspunkt i trafikpolitikens marginal- 
 kostnadsprincip. Det innebär att incitamenten för elektrifiering påver- 
 kas i liten utsträckning. 
• Ovanstående punkter bör ses i ett sammanhang. Många möjliga ”för- 
 lorare” på höjd skatt på fossila drivmedel är ”vinnare” vid övergång till  
 en marginalkostnadsbaserad vägskatt.
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• Fortsatt skärpning av reduktionsplikten för diesel och bensin bör ske  
 endast under förutsättning att detta kan göras genom inblandning av  
 biodriv-medel som produceras till rimliga kostnader utan att minska  
 varaktig kolbindning. Särskilt bör åtgärder undvikas som riskerar att  
 leda till ökat uttag av rundvirke. 
• Elektrifiering av vägtransporterna går nu mycket snabbt. Distribu- 
 tionskapaciteten riskerar att bli en flaskhals och det är därför angeläget  
 att utbyggnaden av denna påskyndas. Ett särskilt statligt ansvar ligger  
 i att säkerställa (men inte nödvändigtvis bygga och driva) ett nätverk  
 av publika laddstationer för lastbilar.
• Den viktigaste insats staten kan göra på kort sikt för att påskynda elektri- 
 fiering av lastbilstrafik i Sverige förefaller vara att medverka till upp- 
 rättandet av tre ”systemdemonstratorer” enligt det förslag som indu- 
 strin nyligen har lämnat. Detta bör beslutas snarast.
• Viktiga vägval kan behöva göras kring infrastruktur för laddning av  
 tunga lastbilar under färd, särskilt i ett stomnät Stockholm- 
 Malmö-Göteborg-Jönköping. Sådana beslut bör dock samordnas med  
 andra länder. Dessa kan även kräva införande av distansberoende be- 
 skattning av tunga lastbilar när den nu tillsatta utredningen är klar.
•  Oavsett utvecklingen när det gäller ett nationellt stomnät är det viktigt  
 att Sverige driver på teknikutvecklingen kring laddning av fordon  
 under drift, även för lätta fordon. Som hem till två av de största last- 
 bilstillverkarna kan Sveriges utvecklingsinsatser på detta område  
 direkt få global betydelse. Det finns därför starka skäl att gå vidare  
 med båda de kandidater som är aktuella i den pågående planeringen  
 för nästa pilot.

Ansvar för investeringar 
i ”kringinfrastruktur”

Trots den stora vikt som läggs i den allmänna debatten och i riksdagsar-
betet vid finansiering och planering av investeringar är det anslagen för 
”vidmakthållande”, inte för nyinvesteringar, som på kort sikt har störst be-
tydelse för transportsystemet. TrV beräknar att förslagen i den Nationella  
transportplanen 2019-2029 kommer att leda till att antalet personkilome-
ter blir knappt 1 procent högre år 2040 än det skulle ha varit utan investe-
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ringarna och att de sammantaget minskar utsläppen av växthusgaser med 
drygt 1 procent jämfört med om de inte genomförs. Minskningen är en 
följd av investeringar som leder till överflyttning av godstrafik till järnväg 
samt stadsmiljöavtal. Dessa bedöms minska koldioxidutsläppen från väg-
trafiken med 0,7 procent vardera.
Samtidigt väcker, som vi såg i föregående avsnitt, uppgiften att nå klimat-
målen för transportsektorn frågor kring om det finns andra investeringar 
än de som ingår i den nu gällande planen som borde prioriteras i närtid. 
Elektrifieringen kommer utan tvekan att kräva stora investeringar, inte 
minst för kraftdistribution och laddningsstationer, ännu mer om elvägar 
ska byggas, varav mycket kan belasta statsbudgeten.
En annan infrastruktur av stor betydelse för moderna transporter är digi-
tala nät, inklusive den information som skapas och hur den delas. Några 
exempel:

• Fysiska transporter ersätts med digitala verktyg, exempelvis video- 
 konferenser och 3D-printning.
• Befintliga transportsystem effektiviseras med individanpassade mobi- 
 litetstjänster, smart distribution inom e-handel, ökad lastningseffekti- 
 vitet för gods.
• Digitala geografiska zoner (”geo-fencing”) för styrning av vilka, när  
 och hur fort fordon får röra sig inom exempelvis en viss stadsmiljö.
• Teknik som ger möjlighet att lösa problem som inte går att bygga bort  
 i stadsmiljöer, som att högersvängande bilister inte uppfattar cyklister  
 i gatukorsningar. 

Sådana system kräver utveckling av olika typer av nät. Både ”smarta 
transporter” och ”smarta städer” förutsätter  nätverk för digital kommu-
nikation som 5G. Elektrifiering kräver system för laddning mellan och 
under färd, nät för kraftöverföring som kan möta nya kapacitetskrav och 
användningsmönster, tekniska och ekonomiska styrsystem för ”smart” 
laddning, och så vidare. E-handeln ställer krav på system för samdistri-
bution och upphämtningsställen som minimerar distributionstrafik och 
hämtningsresor.

Den ”digitala infrastrukturen” består av ett flertal teknikdomäner från 
sensorer och kommunikationsnät till datadelningsplattformar, cloud-mil-
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jöer och AI-verktyg, alla med en komponent av cybersäkerhet och integri-
tet. För mobila delar av transportsystemet blir naturligt nog kapaciteten 
och säkerheten i mobilkommunikationen väsentlig. Även information 
och hur den samlas in, analyseras, utbyts och förmedlas är och blir vik-
tig. Vidare behöver utbyggnaden av laddstationer och elvägar planeras och 
genomföras med en kapacitetssäkrad digital infrastruktur som kan möj-
liggöra kontrollerad och säker delning av realtidsinformation från upp-
kopplade enheter mellan berörda aktörer.

Detta behöver samordnas i tid och rum. Det innebär att trafiksystemens 
utveckling, i likhet med det svenska samhällets reaktion på Covid-19-pan-
demin, riskerar att begränsas av stuprörsproblematik. Olika infrastruktu-
rer har helt olika regleringar, affärsmodeller och värdekedjor. Modernise-
ringen av trafiksystemen innebär därför ett stort och ganska akut behov av 
insatser för att möjliggöra samordning.

Detta gäller på strategisk och operationell, liksom nationell och lokal, 
nivå. Ett exempel på bristande nationell strategisk samordning är investe-
ringar i järnväg respektive infrastruktur för elektrifiering av vägtranspor-
ter. Trots att dessa kan ha likartat syfte är ansvaret uppdelat på olika 
myndigheter och investeringsplanerna fastställs i olika sammanhang. Ett 
exempel i stadsmiljö är problemet med högersvängande bilister där lös-
ningar kräver samspel mellan utrustning i fordon, på cyklar/elsparkcyklar 
och fasta detektorer i trafikmiljön, vilket kräver samverkan mellan natio-
nella och lokala aktörer. Mina slutsatser och förslag är:

• Infrastrukturhållare (som TrV och kommuner) och operatörer av  
 transportnav (som hamnar, flygplatser, resecentrum) bör genom över- 
 syn av uppdrag och finansiering ges utvidgat ansvar för planering,  
 prestandakrav och upphandling av digital infrastruktur. Detta i syfte  
 att nationellt och lokalt samordna lösningar bland annat för tillgäng- 
 lighet, säkerhet, effektiva system för laddning och smart distribution  
 inom e-handel.
• TrV bör ges ansvar för planering, utveckling och samordning av sys- 
 tem för att möjliggöra bättre utnyttjande av den fraktkapacitet som  
 rullar på väg och järnväg. Detta kan avse både utformning av fysisk  
 infrastruktur och digitala system för information och marknads- 
 platser.
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Investeringar i transportinfrastruktur 
och deras finansiering 

Förändringar i rese- och transportmönster som följd av Covid-19 eller kli-
matomställning, exempelvis ökad efterfrågan på cykelbanor eller på an-
passning av spåranläggningar till längre godståg, kan också leda till änd-
rad prioritering av investeringsbehov. 

Samtidigt måste utgifterna för transportsektorns infrastruktur ses i 
sammanhang av den offentliga sektorns finanser i sin helhet. Även om det 
är svårt att ännu överblicka hur detta påverkas av Covid-19 har, som Lars 
Calmfors konstaterar i denna bok, förutsättningarna väsentligt försäm-
rats. I denna situation kan det finnas anledning för regering och riksdag 
att överväga tidsmässiga omflyttningar av projekt, särskilt om de inte bi-
drar till ökad effektivitet eller till klimatmålen.  

I detta avsnitt ska vi därför se närmare på förutsättningarna för att skapa 
utrymme genom att skjuta fram investeringar till efter 2030 och genom 
finansiering utanför statsbudgeten.

I den nationella planen finns 13 objekt som är tänkta att igångsättas efter 
år 2024, som inte ingår i de regionala länsplanerna, och som har en nega-
tiv NNK. Samtliga dessa är järnvägsprojekt, men några är förhållandevis 
små. Om man begränsar till de sex objekt som kostar över en miljard har 
dessa en sammanlagd investeringsutgift på 74 miljarder. Nettonuvärdet  
är minus 76 miljarder.2 Ett ytterligare objekt, Ostlänken, är påbörjat men 
själva bygget har ännu inte startat. Detta kostar ytterligare 64 miljarder.

Samtliga dessa objekt utom ett, Norrbotniabanan, är delar av de planera-
de nya stambanorna för höghastighetståg Stockholm-Göteborg respektive 
Stockholm-Malmö. Den totala investeringsutgiften för dessa är beräknad 
till 230 miljarder (för maxhastigheten 320 km/h) eller 205 miljarder (250 
km/h) och NNK är -0,63 respektive -0,75.  Regeringens fastställelsebeslut år 
2018 innebär att dessa ska byggas i den takt ekonomin tillåter, vilket innebär 
en etappvis och anslagsfinansierad utbyggnad inom ramarna för nationell 
plan. Tre sträckor som täcker cirka 40 procent av hela ingår i en nationell 

2 Att nettonuvärdet blir lägre än (minus av) investeringsutgiften beror på kostnader för drift och underhåll, en skattefinansie-
ringskostnad på 30 procent och att nuvärdet beräknas vid den tidpunkt banan sätts i drift. Det senare innebär att utgifter under 
byggperioden också kapitaliseras till denna tidpunkt.
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plan för 2018–2029. Dessa är: Ostlänken (planerad byggstart av huvudentre-
prenader 2022), Göteborg-Borås (planerad byggstart 2025–2027) och Häss-
leholm-Lund (planerad byggstart 2027–2029). För mellanliggande sträckor 
Linköping-Borås och Jönköping-Lund pågår ännu ingen utredning.

Det är således Ostlänken som kräver ett omedelbart ställningstagande 
till byggstart. En aspekt på den frågan är att denna bandel ursprungligen 
var kostnadsberäknad till 20 miljarder. Sedan blev det 50 och nu är det 64, 
trots att maxhastigheten är sänkt och underhållskostnaderna högre. Här 
finns det därför en principiell fråga om det finns någon temperaturgräns 
vid vilken (den politiska) grodan hoppar ur kastrullen. Oavsett vilket be-
slut som ska tas är det angeläget att detta görs mycket snart. Stambanepro-
jektets olika delar är så stora att de väsentligt påverkar branschens kapaci-
tets- och personalplanering. 

Sedan början av 1990-talet har så kallad Offentlig-Privat-Samverkan 
(OPS) i många av EU:s medlemsstater setts som en möjlighet att runda 
Maastrichtfördragets regler för den offentliga sektorns skuldsättning med 
finansiering utanför statens balansräkning. Även i Sverige var vårt hittills 
enda OPS-projekt inom transportsektorn, Arlandabanan, delvis ett resul-
tat av den svenska statens finansiellt ansträngda läge i början av 1990-talet.

I dag är synen en annan. Den europeiska statistikmyndigheten Euro- 
stat har successivt snörpt åt maskorna i Maastrichtväven. Objekt och dess 
lån som ägs och finansieras av privata intressenter räknas numera som 
offentliga om staten bär en icke obetydlig del av affärsrisken, vilket ofta är 
fallet. Detta eftersom privata intressenter, särskilt efter skuldkrisen 2008–
2009, visar låg aptit för att bära projektrisker som de inte kan kontrollera, 
särskilt sådana som är förenade med variation i trafikvolymer. Redan det 
konsortium som byggde Arlandabanan brände sig hårt i detta avseende. 
Detta innebär i synnerhet att ”alternativ finansiering” av nya stambanor 
inte skulle minska påverkan på svenska statens ekonomiska ställning, 
utom möjligen genom att höja finansieringskostnaden.

Men det finns två andra viktiga aspekter som i slutändan kan ha be-
tydelse för hur ett infrastrukturprojekt belastar de offentliga finanserna. 
Den ena är kopplad till finansiering i betydelsen av vem som i slutändan 
betalar (”funding”) och speciellt om det görs med skatter eller avgifter. 
Den andra gäller i stället finansieringens indirekta effekter på kostnads-
utveckling och innovation.
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Avgiftsfinansiering kan vara lämpligt när det inte leder till att en anlägg-
ning väsentligt underutnyttjas. Det används i dag där trängselskatter är 
befogade, som i Stockholm och Göteborg, samt med broavgifter på Öre-
sundsbron och förbifarterna i Motala och Sundsvall (Svinesundsbron är 
färdigbetalad), det vill säga lägen där genomfartstrafikanter i praktiken 
inte har något alternativ. När det gäller nya stambanor har TrV räknat på 
effekterna av en delfinansiering genom högre banavgifter. I huvudalter-
nativet, som ger en intäktsökning på 590 Mkr per år, finner man att detta 
skulle leda till en minskad resevolym med 6 procent och därför till en för-
sämring av kalkylen för hela projektet med 4,8 miljarder. 

Ett annat järnvägsprojekt som också är tänkt att konkurrera med flyg 
är Stockholm-Oslo, där stora tidsvinster nås genom genvägar Örebro- 
Kristinehamn och Gränsbanan Arvika-Oslo. Det kommunkonsortium 
som driver detta har presenterat en affärsplan enligt vilken en investe-
ring på 40 miljarder i dessa två nya länkar skulle kunna finansieras av 
särskilda banavgifter. I en pågående revidering av denna plan är Gräns-
banan (27 miljarder) utbruten i en egen del.

I Stockholmsområdet bidrar intäkter från trängselskatten till finan-
sieringen av Förbifart Stockholm. Stockholmskommunerna har föresla-
git vägtullar i två fall. Ett gäller vägprojektet Tvärförbindelse Södertörn 
från E4/E20 vid Kungens kurva till Jordbro/Haninge som ansluter till 
den nya hamnen söder om Stockholm i Norvik. Ett annat är Östlig För-
bindelse, det vill säga den länk som återstår för att sluta Dennispaketets 
ursprungliga ringlinje.

Objekt i andra delar av landet som föreslagits kunna genomföras med 
avgiftsfinansiering är bro över Gullmarsfjorden och ny länk Helsing-
borg-Helsingör. 

OPS-modellen innebär att en privat investerare åtar sig att finansiera, 
bygga, driva och underhålla ett objekt under en viss tid och därefter över-
lämnar den till en offentlig ägare. Ursprungligen skedde detta i utbyte mot 
att investeraren får rätt till att under koncessionstiden ta ut väg- eller bro-
tullar, biljettavgifter och dylikt. Efterhand har det utvecklats en rik flora av 
upphandlings- och kontraktsvarianter som bygger på olika delar av denna 
modell. Det som i dag främst håller intresset uppe är missnöje med att 
traditionell upphandling inte uppfattas komma till bukt med kostnadsö-
verskridanden, suboptimering, dålig tidshållning eller att uppmuntra till  
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innovation. Exempelvis visade en studie (Nilsson med fler, 2019) av ett 
stort antal av Trafikverkets normalstora upphandlingar kostnadsöver- 
skridanden för 94 respektive 86 procent av järnvägs- respektive vägkontrakt- 
en, med i genomsnitt 32 respektive 20 procent.

I Norge genomfördes i början av 2000-talet tre delvis tullfinansierade 
motorvägsprojekt med 25-åriga OPS-kontrakt. Vägtullarna betalas dock 
till staten och utförarna får betalt för tid som vägen är tillgänglig, inte 
i förhållande till hur den utnyttjas. En utvärdering fann att denna mo-
dell varit framgångsrik. Särskilt bidrog den till att de förseningar som va-
rit vanliga undveks, vilket innebar stora värden i form av trafikantnytta. 
Stortinget beslöt på denna grundval år 2017 att gå vidare med ytterligare 
tre motorvägsprojekt. Även i Danmark har en liknande modell nyligen 
använts för en motorväg i södra Jylland.

En intressant egenskap i OPS-modellen har ansetts vara att entreprenö-
ren inte får betalt direkt när bygget är färdigt utan över en längre tidsperi-
od under vilket företaget även har ansvar för drift och underhåll. Det ger 
bättre förutsättningar att göra avvägningar mellan åtgärder som fördyrar 
byggande men minskar senare kostnader. Det ger också en annan styrke-
balans vid de mycket vanliga omförhandlingar som sker och där entre-
prenören inte länge är konkurrensutsatt. Denna egenskap har utnyttjats i 
Sverige i tre statligt finansierade vägprojekt där anbudsvinnarna åtagit sig 
byggnad, drift och underhåll över en period på 15 eller 20 år.

År 2017 föreslog en statlig utredning (SOU 2017:13) att Sverige borde,  
i likhet med Norge, skaffa sig erfarenheter av OPS-kontrakt genom att 
som ett försök genomföra tre sådana upphandlingar. Strax därefter bri-
serade dock skandalen med Nya Karolinska Sjukhuset som gjorde det 
politiskt omöjligt att ens tala om OPS, oavsett kontext. Om erfaren-
heterna från Norge och Danmark visar sig vara goda finns det enligt 
min mening anledning att åter överväga utredningens förslag. Just för 
att undvika storskaliga misslyckanden bör den fortsatta utvecklingen, 
som utredningen föreslog, grundas på systematiskt lärande från prak-
tiska försök. 

När det gäller investeringar och finansiering av infrastruktur har, som 
jag nämnde i inledningen, Covid-19-pandemin ändrat förutsättningarna 
på flera sätt. Den har förstärkt underliggande trender som påverkar rese-
beteenden och handelsmönster på sätt som i vissa fall kan bli bestående. 
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Detta kommer med största säkerhet beaktas i den kommande planeringen. 
Regeringen har gett Trafikverket uppdrag att ta fram ett inriktningsun-
derlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa 
planperioder 2022–2033 och 2022–2037. 

Slutsatser och förslag: Lars Calmfors konstaterar i sitt kapitel i denna bok 
att den svenska offentliga sektorn under en kommande period på kanske 
5–10 år behöver konsolidera sin ekonomiska ställning.  En slutsats jag drar 
av detta är att utrymmet för mycket kostsamma projekt som ger förhål-
landevis liten nytta är mer begränsat än tidigare. Det innebär också att det 
finns skäl att ge större uppmärksamhet för möjligheter att avgiftsfinan-
siera och att söka organisations- och finansieringsformer för anläggning, 
underhåll och drift som kan ge högre effektivitet.

Frågan om att bygga en ny stambana avsedd för höghastighetståg (det 
vill säga för maxfart 320 km/h) har diskuterats i 15 år. Jag ingick själv 
som expert i en utredning 2009 och redan då stod det klart att det inte 
var det klimatprojekt som politikerna förespeglats och dessutom skulle 
kosta ofantliga summor utan att ge motsvarande nytta. Under åren där-
efter har det blivit tydligt att de vägtransporter som banan ska ersätta 
kommer att vara så gott som fossilfria när den står färdig, att detta kan-
ske även gäller inrikesflyget och dessutom har de beräknade kostnaderna 
ökat väsentligt. I andra vågskålen har några velat lägga statens sänkta 
räntekostnader, men då bortser de från att långivarna inte skulle bära 
någon del av (den mycket höga) riskkostnaden. Efter Covid-19 står det 
emellertid enligt min uppfattning klart att just finansieringen blivit det 
tyngsta argumentet emot. Staten behöver inte ett upplåningsbehov på 
flera hundra miljarder de närmaste åren.

Projektet har dock blivit något av en ”frozen politics” som rullats vidare 
år efter år och även institutionaliserats genom en egen avdelning vid TrV. 
I juni 2020 gav regeringen verket uppdrag att till i februari 2021 redovisa 
”uppdaterade kostnader och samlade effektbedömningar för olika relevan-
ta och kostnadseffektiva alternativ för nya stambanor” inom en total inves-
teringsram på 205 miljarder kronor. Min gissning är att TrV inom denna 
ram kommer att kunna presentera någonting som inte har mycket mer 
gemensamt med det ursprungliga projektet än namnet. Detta kan därför 
bli ett bra tillfälle att frigöra sig från denna politiska låsning.
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Jag vill därför lämna följande förslag:
• Planering, projektering och byggande av nya stambanor bör läggas  
 på is. Detta ger möjlighet att göra omprioriteringar inom investerings- 
 programmet mot underhåll, f laskhalsåtgärder och åtgärder som  
 bedöms verksamt kunna bidra till att uppfylla klimatmålen för tran- 
 sportsektorn, särskilt omställning till fossilfri drift. 
• Möjligen bör delarna Göteborg-Borås och Järna-Linköping förberedas  
 för eventuell byggstart omkring år 2030. 
• Nya överväganden kring hela stambaneprojektet bör göras om tio år.  
 Vid den tidpunkten bör det finnas bättre möjlighet att överblicka  
 inrikesflygets omställning till fossilfri drift. Det planeringsarbete som  
 redan är utfört kommer givetvis att kunna utnyttjas.
• Närtidssatsningar bör göras på befintliga stambanor. Det finns därut- 
 över ett stort antal små och medelstora objekt inom investeringar och  
 underhåll som är färdigprojekterade och som kan gå i gång med kort  
 varsel. Stora ”megaprojekt” kräver förberedelser som absorberar  
 betydande kapacitet i Trafikverket för upphandling och ledning, lik- 
 som i byggföretagens resursplanering, vilket innebär att om ett eller  
 f lera sådana senareläggs, eller stryks, kan förutsättningarna att  
 expandera aktiviteten i närtid förbättras.

Avgifts- och tullfinansiering lämpar sig som nämnts bäst för objekt där det 
trafikbortfall det leder till är litet eller önskvärt på grund av trängsel. Det 
innebär att sådan finansiering bör sökas i första hand i storstadsområdena 
eller för gränsöverskridande projekt som är svåra att finansiera med en-
bart nationella anslag. 

• Ett objekt som kan vara intressant för tullfinansiering i närtid är Tvär- 
 förbindelse Södertörn och som har koppling till den nya hamn söder  
 om Stockholm som avlastar innerstaden. Det förutsätter att tullen kan  
 utformas så att den inte leder till att många väljer smitvägar.
• Gränsbanan Arvika-Oslo bör genomföras snarast om den bedöms  
 kunna finansieras till stor del med banavgifter. Ett annat möjligt  
 sådant gränsöverskridande projekt är Helsingborg-Helsingör. 

När det gäller effektivisering är det viktigt att arbetet fortsätter med att ut-
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veckla former för upphandling och kontrakt av byggprojekt som leder till 
kostnadsdisciplin, tidshållning, livscykeloptimering och innovation. Inte 
minst visar de norska OPS-projekten att kontraktsformer som leder till att 
objekt som ger hög trafikantnytta blir klara i tid kan ge stora samhälls- 
ekonomiska vinster. 

• Trafikverket bör ges i uppdrag att med utgångspunkt från erfarenhet- 
 erna av de pågående projekten i Norge och Danmark genomföra för- 
 sök med OPS-modeller i Sverige enligt de förslag som lämnades i en  
 statlig utredning 2017.

Flyget

Utanför de största städerna är det personbil som dominerar resande på 
kort- och medeldistans. För tjänsteresor på långa distanser har dock tåg 
och flyg stor betydelse. Något mindre än hälften av resor i Sverige med 
inrikes flyg är tjänsteresor. Som framgår av Figur 3 har antalet resor med 
inrikesflyg utvecklats svagt över en längre tid, vilket bland annat förklaras 
av snabbare tågförbindelser. Däremot har utrikesresandet med flyg ökat 
väsentligt och så förväntades det fortsätta. Redan från slutet av 2017 sked-
de dock ett trendbrott, särskilt för inrikesflyget.

Covid-19 har radikalt ändrat bilden, åtminstone för den närmaste fram-
tiden. Vad som kommer att hända med de stora flygbolagen och tillgången 
till flyglinjer står ännu skrivet i stjärnorna. Många planerar för att kunna ge-
nomföra uppskjutna rekreationsresor nästa säsong. Det finns anledning att 
tro att många tjänsteresenärer återkommer inom kort. Sverige är inte bara 
ett avlångt land som befinner sig på stort avstånd från olika befolkningskon-
centrationer utan har också ett starkt utrikeshandelsinriktat näringsliv som 
i allt högre grad inriktas på produktion med högt tjänsteinnehåll. 

Betydelsen av detta för beroendet av möjlighet till flygresande har visats 
i en studie av Ferguson och Forslid (2016) som tyder på att en tioprocentig 
ökning av antalet direktavgångar i närområdet kan leda till en ökning av 
exporten av kunskapsintensiva tjänster med mellan 9 och 24 procent samt 
att det påverkar utländska företags lokalisering av dotterbolag till Sverige.  
Det är utan tvekan ett starkt nationellt intresse att den internationella 
flygtrafiken kommer igång så snart som möjligt efter Covid-19. Detta är 
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uppenbarligen den uppfattning som har motiverat regeringens och sam-
arbetspartiernas omfattande stöd till SAS, andra flygbolag och Swedavia 
som tillkännagetts under våren och sommaren.

Men en annan viktig aspekt är att närhet till flyg är en viktig fråga i hela 
landet. I en annan delstudie analyserade Ferguson och Forslid (2016) sam-
band mellan ekonomisk aktivitet på kommunnivå och flygresande under 
perioden 2004–2011. Dessa visar att en 10-procentig ökning i en kommuns 
flygplatstillgång kan förknippas med cirka 5 procents högre förädlings- 
värde. Oavsett i vilken riktning det kausala sambandet går (förmodligen åt 
båda hållen) tyder detta på att sambandet i vart fall är starkt. 

Kapillära flyglinjer och flygplatser med små resandevolymer är ofta olön-
samma, inte bara i vårt land. I Sverige drivs de större flygplatserna, med 
undantag för Skavsta, av staten genom Swedavia medan flertalet av de an-
dra flygplatserna, totalt 28 stycken med passagertrafik, har regionala äga-
re. Det innebär att Skavsta och de mindre flygplatserna inte ur ekonomisk 

Figur 3.
Flygtrafik, antal passagerare 2006-2019
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synpunkt är del av ett samlat nationellt nätverk, som exempelvis i Norge 
eller Spanien och att staten, med vissa undantag, inte heller tar ansvar för 
den del av nätverket som har svagast lönsamhet. Ett konkret uttryck för 
detta är att statens stöd till flygplatserna under pandemin utformades som 
ett kapitaltillskott (på drygt 3 miljarder) till Swedavia.

En nedgång för inrikesflyget som inte bara leder till färre turer utan även 
till att regionala flygplatser avvecklas kan på sikt få stora konsekvenser för 
näringslivet och dess lokalisering. Staten har tidigare ägt flera flygplatser som 
sedan avyttrats till kommuner/regioner. Under denna vår har beslut fattats 
om att stänga två av dessa, Västerås och Ängelholm (den senare ser dock ut att 
ha räddats). Frågan är om det skulle vara ett nationellt problem om ytterligare 
några, exempelvis Karlstad och Skellefteå, skulle följa på den vägen. Andra 
viktiga aspekter på denna fråga gäller konsekvenser för sjukvårdstransporter, 
räddningstjänst och andra områden där det kan finnas behov av tillgång till 
flygplatser. Ett beslut har därför just tagits att öka antalet beredskapsflygplat-
ser med 9 till 19, vilket är kopplat till visst ekonomiskt stöd.

Ett integrerat flygplatsbolag som innehåller nav och regionala noder ger 
möjlighet att optimera totalekonomin för det nationella flygplatsnätet. Un-
derskott på de mindre flygplatserna kan i viss utsträckning uppvägas av att 
de genererar landnings- och startavgifter på navflygplatsen. Det kan fin-
nas effektiviseringsmöjligheter, bland annat genom fjärrstyrd flygledning. 
Men dessutom innebär korssubventionering inom ramen för ett bolag att 
man undviker att komma i konflikt med EUs statsstödsregler, så länge det 
integrerade bolaget ger ett överskott. När dimmorna över flyget skingras 
efter Covid-19 finns det därför anledning att ta en förnyad blick på vilka 
flygplatser staten bör ta ett fortsatt ansvar för och formerna för detta.

Förslag:
• En utredning bör genomföras av statens fortsatta engagemang för att  
 säkerställa ett rikstäckande flygplatsnät och se i vilka former detta bäst  
 genomförs.

Slutord

Trafiken rullar igång i Sverige efter Covid-19-pandemin, precis som den 
gjorde i Camus roman om pesten. Vad som kommer att hända när det  
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gäller exempelvis flygresandet, godsflödena eller transportsektorns klimat- 
omställning beror i hög grad av utvecklingen i vår omvärld. Den är svår att 
förutsäga, men klart är att orosmoln hopar sig kring världshandeln, den 
europeiska integrationen, det globala klimatsamarbetet och demokratins 
framtid.3 Covid-19-pandemin kan kanske i slutändan göra störst nytta för 
transportpolitiken och infrastrukturplaneringen genom att påminna om 
vikten av att utforma transportsystem som inte bara är effektiva utan även 
robusta och flexibla och därför kan möta många olika förändringar av den 
värld som vi alltför lätt tar för given.

3 Kanske var det sådant som avgjorde Camus eget öde. Han dog den 4 januari 1960. Enligt den italienske författaren Giovanni 
Catelli låg den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB bakom (Guardian 2019-12-05).
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KAPITEL 8

Ett entreprenöriellt näringsliv 
för ett starkare Sverige

Pontus Braunerhjelm är professor i nationalekonomi vid KTH 
och BTH samt forskningsledare på Entreprenörskapsforum. Han har 

lett flera större policyinriktade initiativ som Globaliseringsrådet 
2007–2009 och Entreprenörskapsutredningen 2014–2016. 

Sammanfattning

Grunden för ett lands framåtskridande är ny kunskap och mekanismer som 
omvandlar kunskap till samhällsnytta. Entreprenörskapet intar här en sär-
ställning och är en nyckel för att vända krisen. Entreprenöriella processer 
är i sin tur ett resultat av såväl normer och kulturer som lagar och regelverk 
inom en rad olika policyområden. Kapitlet innehåller därför förslag som rör 
stödstrukturer, skatter, finansiering, kompetensförstärkning, konkurrens, 
regleringar, insolvens och övriga åtgärder. Bland förslagen märks:

• Ta fram en färdplan för krispolitiken till och med 2022, avveckla kris- 
 stöden gradvis, ta ett rejält omtag på hela stödstrukturen, förtydliga  
 huvudmannaskapet och effektutvärdera samtliga stöd. Villkora  
 stöden på kunskapssatsningar.
• Låt företag kunna kvitta förluster mot tidigare vinster, utöka vinst- 
 andelen som kan läggas i periodiseringsfonder, inför mer generösa  
 avskrivningsmöjligheter samt gör personaloptioner tillgängliga för en  
 bredare krets.  
• Låt FoU-avdraget omfatta digitaliseringsinsatser, kräv kompetens- 
 höjande satsningar för att stöd ska beviljas, kartlägg kompetens hos  
 varslade och förbered utbildningsinsatser som också inkluderar entre- 
 prenörskap. 
• Anpassa konkurrensrätten till digitaliseringen, se över statsstödens  



omstartskommissionen

226

 inverkan på konkurrensen, förenkla arbetsrätten så att gigekonomi  
 och nya försörjningsstrukturer omfattas, underlätta att starta och  
 driva aktiebolag.
• Inför tidigare presenterade förslag rörande billigare och enklare  
 processer för rekonstruktion och konkurs (SOU 2016).
• Inför ett tidsbegränsat ”superinvesteraravdrag” under 24 månader,  
 öka ALMI:s kapitalbas och utnyttja mikrolån.
• Inför en permanent nedsättning i arbetsgivaravgifter för de tre först  
 anställda under 24 månader och gör glesbygdsavdraget (lägre arbets- 
 givaravgift) mer generöst.
• Låt det utökade FoU-avdraget bli permanent, öka innovationsupp- 
 handling, konkurrensutsätt forskningsmedel och låt universiteten  
 besluta om lärarundantaget. 
• Inför en ”Government and Business Corona Unit” för att inhämta  
 kunskap från en bred grupp ekonomer, entreprenörer, ägare och  
 företagare.

Nuläge och utgångspunkter1 

Världen liksom svensk ekonomi befinner sig i den djupaste ekonomiska 
nedgången sedan åtminstone den stora depressionen. Då kom nedgången 
att prägla större delen av 1930-talet, särskilt i USA. Den här gången finns 
förutsättningar för ett annat krisförlopp med en djup nedgång under 2020 
som kan följas av uppgångar 2021/2022. Osäkerheten är dock genuin och 
fortsatta nedgångar i ekonomin kan på intet sätt uteslutas. Närmast kom-
mer utvecklingen vara beroende av hur smittspridning hanteras, fram-
tagande av ett eventuellt vaccin samt utformningen av den ekonomiska 
politiken. Hittills har de omfattande stöd- och krispaket som genomförts 
våren 2020 i såväl Sverige som internationellt varit akutinsatser som syftat 
till att rädda företag och säkra inkomster och försörjning för löntagare. Nu 

1 Kapitlet baseras på rapporter från olika organisationer (OECD, Kommissionen, Världsbanken, Unctad, myndigheter och  
intresseorganisationer i Sverige), forskningsartiklar (CEPR, NBER, Vox, Cern-SSE, diverse working papers, publicerade artiklar) 
samt diskussioner med Johan Andersson, Martin Andersson, Rune Andersson, Lars Backsell, Johan Eklund, Håkan Gergils,  
Lovisa Hamrin, Magnus Henrekson, Jan-Olof Jacke, Christian Ketels, Patrick Krassén, Johan Kreicbergs, Eva Krutmeijer, Göran  
Lundwall, Göran Marklund, Gunilla Nordlöf, Dan Olofsson, Lena Sellgren, Lars Strannegård, företrädare för Visita samt två  
grupper med ca 15 företagsrepresentanter som Stockholms Handelskammare organiserat. Jag är skyldig samtliga ett stort tack 
liksom Stockholms Handelskammare. 
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måste politiken bli mer framåtblickande.
I detta kapitel presenteras policyförslag på hur svenskt näringsliv i all-

mänhet, och entreprenörskapet i synnerhet, snabbt kan komma igång – 
kick-startas – efter den dvala som inleddes i slutet av februari 2020. De 
stora stödinsatserna som omgående följde på krisen var motiverade men 
på sikt kan inte staten hålla företagen under armarna. För att detta ska 
realiseras krävs ett antal åtgärder på olika nivåer:

• insatser måste ske på global, nationell och regional nivå
• insatser måste följa en tidslinje som ingjuter förtroende hos närings- 
 livet
• insatser måste omfatta både utbuds- och efterfrågesidan
• insatser måste ske på såväl mikro- som makronivå

Jag kommer i det följande fokusera på ekonomiskpolitiska insatser på na-
tionell och regional nivå som sträcker sig från kort till medellång sikt. 

Entreprenörskap handlar inte enbart om nystartade företag utan ska 
snarast ses som en kraft eller en produktionsfaktor, motsvarande real- 
eller humankapital, som är en nödvändig förutsättning för näringslivets 
förnyelse och omvandling. Det rör sig om individer som är beredda att ta 
risk och driva förändringar. Entreprenörer tar en idé, uppfinning eller ett 
forskningsresultat till marknaden där vissa överlever och blir innovationer 
– får ett ekonomiskt värde – och andra slås ut. Det är denna entreprenörs- 
eller omvandlingskraft, ibland benämnd som intraprenörskap när det sker 
inom redan existerande företag och organisationer, som har möjliggjort 
att de välkända svenska storföretagen framgångsrikt kunnat konkurrera 
på världsmarknaderna under ett sekel eller ännu längre tidsperioder. 

I ett dynamiskt och innovativt näringsliv kompletterar nya och unga 
företag befintliga och äldre. De förstnämnda är ofta mer riskbenägna 
och experimentella, de driver på innovation och konkurrens medan 
större företag är bättre på att skala upp verksamheter, gradvisa förbätt-
ringar och innovationer samt att nå ut internationellt. Konsekvensen av 
en sådan bredare syn på entreprenörskapet är att en rad policyområden 
berörs.2 

2 Se Braunerhjelm med flera (2019) samt det nyligen avslutade forskningsprojektet FIRES (Elert med flera 2019). 
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En centralt viktig uppgift för politiken är att omgående skapa förtroende 
för att det finns långsiktigt stabila förutsättningar för att företag ska startas 
och växa. Politiken bör ta höjd för att krisen kan pågå till 2022, precis som 
gjorts i en del andra länder (exempelvis Frankrike och USA). I Sveriges 
fall blir långsiktiga strukturreformer som omfattar arbetsmarknad, infra-
struktur, boende och kompetensförsörjning en del i detta förtroendebyg-
gande. Övergripande kan struktur- eller näringspolitiken förväntas bli allt 
viktigare eftersom penningpolitikens möjligheter i nuläget är begränsade 
till att främst se till att marknader är likvida samtidigt som finanspolitiken 
så småningom kommer att slå i taket.

Efterfrågehöjande insatser bör kortsiktigt ske genom en temporär 
momssänkning som sträcker sig året ut. Till detta bör mer långsiktiga fi-
nanspolitiska insatser riktade mot infrastruktur, hållbarhet och digitali-
sering genomföras. Rätt utformade kan dessa finanspolitiska satsningar 
generera en multiplikatoreffekt på 2,5-3, det vill säga varje satsad krona 
ökar den ekonomiska aktiviteten med ytterligare tre.3 Den pågående pan-
demin innebär dock även i detta avseende större osäkerhet eftersom det är 
oklart hur sparande och beteende hos både företag och individer påverkas. 

I det följande kommer jag att koncentrera framställningen till ekono-
mins utbudssida. Några ledstjärnor i kapitlet har varit:

• Stödinsatser måste i möjligaste mån vridas om från överlevnad till in- 
 citament att starta företag, växa, utveckla kompetens och öka innova- 
 tionerna. På sikt kommer det förstärka näringslivets konkurrenskraft  
 och ha positiva välfärdseffekter för Sverige.
• Det måste finnas en broms för stödinsatserna, finanspolitiken kommer  
 förr eller senare slå i taket och 2022 bör vara planeringshorisonten.
• Hållbarhetsaspekter bör i möjligaste mån integreras i stöden och kopp- 
 las till de globala utvecklingsmål där Sverige har komparativa fördelar.
• Storstadsregioner och andra regioner kan drabbas olika beroende på  
 näringslivets regionala specialisering, vilket bör beaktas i krispolitiken.

Eftersom entreprenören, brett definierat, spelar en nyckelroll för att vän-
da utvecklingen, blir incitamentsstrukturen central för att inte rådande 

3 Abiad med flera (2016).
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strukturer ska cementeras och förändringsbenägenheten minska. 
Hållbarhetsperspektivet bör genomsyra olika insatser, på sikt kan det 

skapa betydande konkurrensfördelar för svenskt näringsliv. Baserat på ett 
stort antal samtal med näringslivsföreträdare, liksom initiativ som The Sci-
ence Based Targets Initiative (omfattar 150 globala storföretag), förefaller 
det också finnas starka sådana förväntningar i näringslivet. Dessutom har 
hävdats att klimatsatsningar är förenade med särskilt stora finanspolitiska 
multiplikatorer.4 Hittills uppskattas dock enbart fyra procent av EU:s olika 
åtgärdsförslag främja klimatförbättringar medan en ungefär lika stor an-
del har negativa effekter trots de resurser som aviserats i till exempel EU:s 
Green New Deal.

Krisen är symmetrisk så till vida att den inte kan kopplas till en sär-
skild bransch (jämför finanskrisen) eller enskilt land, samtidigt som dess 
effekter är asymmetriska. Med andra ord slår den olika mot olika bran-
scher och regioner beroende på personalintensitet, leverantörsstrukturer 
och specialisering. Men också därför att staten ansett sig tvungen att 
införa begränsningar vad gäller människors resor och möjlighet att vis-
tats i grupp, liksom förändrade beteende- och konsumtionsmönster till 
exempel vad gäller restaurang- eller hotellbesök. Man skulle därför kun-
na hävda att det politiska ansvaret är större för dessa särskilt drabbade 
branscher.

Risker i hägnet av krisen
En positiv aspekt av de åtgärder som vidtagits för att bemöta Covid-19 är 
den handlingskraft som regeringar världen över visat. Samtidigt finns det 
uppenbara risker kopplade till krishanteringen som påverkar näringslivet. 

För det första varierar insatserna mellan länder beroende på vilket hand-
lingsutrymme som funnits. Hur detta kommer att påverka den framtida 
konkurrensen mellan länders näringsliv är oklart. Exempelvis gör Fin-
land, Frankrike och Tyskland omfattande offensiva satsningar på entre-
prenörskap, innovation och FoU, något som Italien, Grekland, Portugal 
och Spanien har betydligt mer begränsade möjligheter till. 

För det andra är det viktigt för fungerande marknader att den statliga 
interventionistiska näringspolitiken som nu präglar ett stort antal länder 

4 Hepburn med flera (2020).
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inte fortsätter när krisen väl ebbat ut. Konkurrensen måste återställas och 
incitamentsstrukturer stärkas. 

För det tredje gäller det att undvika ytterligare motsättningar mellan 
storstadsregioner och övriga regioner. Entreprenörskapet och näringslivs-
strukturen ser i regel annorlunda ut på landsbygden, industriverksamhet 
är koncentrerad till vissa regioner medan tjänstenäringar är mer regionalt 
spridda och delvis dominerande i glesbygdsregioner. 

För det fjärde är gränsdragning mot resilienta produktionssystem, det 
vill säga säkrade leverantörsstrukturer, och protektionism oklar. Det finns 
risk för att pandemin används som en förevändning att vidta protektionis-
tiska åtgärder. En rad länder inom EU har infört begränsningar vad gäller 
utländska företags möjligheter att förvärva inhemska företag, ofta begrän-
sat till särskilda ”strategiska” sektorer. Utanför EU kräver Japan sedan en 
kort tid tillbaka särskilt tillstånd om en utlandsinvesterare vill köpa mer 
än en procent av ett företag i tolv definierade branscher, medan USA redan 
tidigare startat ett handelskrig. Protektionismen var på frammarsch innan 
krisen slog till.

Ömsesidiga och likställda villkor måste vara utgångspunkten vad gäller 
statsstödda företag, men utöver det bör konkurrens på ägandesidan tillå-
tas. Beroendet av till exempel Kina i EU:s leverantörskedjor uppfattas ofta 
som enormt men uppskattas variera mellan tre och åtta procent av pro-
duktionen bland medlemsländerna, även om stora skillnader kan förelig-
ga mellan industrier. Detta är visserligen en fyrdubbling sedan 2000 men 
fortfarande en hanterbar nivå. Genom att identifiera svagheter i leveran-
törskedjor, införa skatteincitament för lagerhållning eller att staten avtalar 
om viss industrikapacitet bör dessa problem kunna lindras.5

Pandemin kommer att klinga av men den ekonomiska skadan kan bli 
långvarig även om det i skrivande stund ser något ljusare ut. Svagheter i en 
länk i produktionskedjan kan dock sprida sig snabbt och konkurserna öka 
med återverkningar på finansmarknaderna. En internationell kedjereak-
tion som under finanskrisen 2008/09 kan inte uteslutas. Krispolitiken bör 
ta höjd för en sådan eventuell utveckling.

I det följande beskrivs kortfattat stödens omfattning i olika länder och 
regioner samt vilka effekter som krisen förväntas generera på produktion, 

5 Enligt forskning vid CREST refererad till i Financial Times (2020).
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sysselsättning och handel. Därefter presenteras förslag som är relevanta 
för hela näringslivets entreprenöriella kapacitet, oavsett om företaget är 
nytt, ungt eller gammalt, följt av ett avsnitt inriktat på en smalare defini-
tion av entreprenörskapet, det vill säga nyföretagandet. Före en avslutande 
reflektion går jag igenom hur innovationspolitiken kan stärkas ytterligare.

Nuläge och bakgrund

Kriser präglas i regel av olika faser och i nuläget befinner vi oss sannolikt 
i slutskedet av den mer akuta stödfasen. ”Whatever it takes”-strategin var 
rätt i början men fortsatta stödinsatser bör struktureras tydligare och dess 
långsiktiga konsekvenser i högre grad beaktas.

Precis som vid tidigare kriser kan också den pågående förväntas leda till 
bestående förändringar. Allt sedan digerdödens härjningar som innebar 
brist på arbetskraft och höjda löner, de produktivitetsförbättringar som 
skedde i hägnet av det 100-åriga kriget mellan Frankrike och Storbritan-
nien något senare, Tamboras vulkanutbrott 1815 som bidrog till brist på 
spannmål, hästar och transporter och att Karl Drais uppfann cykeln (die 
Laufmaschine), har kriser följts av innovation och förnyelse.

Mer närliggande exempel är SARS i början av 2000-talet som sägs varit 
starten på den ökande e-handeln och Alibabas framväxt och i viss mån 
också Amazons. Airbnb, Uber och Spotify grundades och växlade upp i 
samband med finanskrisen 2008/2009, som likaså såg den digitaliserade 
spelbranschen växa fram. Klimathotet, som blivit allt tydligare under de 
senaste decennierna, har också lett till en rad innovationer. Kriser har lett 
till nya affärsmodeller och branscher medan existerande modifierats, på-
drivet av entreprenörskap och innovation.

Insatser och förväntningar
OECD (2020) har noggrant dokumenterat de stödinsatser som genomförts, 
huvudsakligen riktade mot små och medelstora företag (SME:s). Likaså har 
effekterna av krisen löpande redovisats, främst baserat på enkätundersök-
ningar som genomförts i ett större antal länder under våren 2020. Samtliga 
visar på kraftiga minskningar vad gäller anställda och omsättning, finan-
siella svårigheter samt att nedstängningar och konkurser har ökat.

Insatser för att stödja företagen – bortsett från att begränsa smittsprid-
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ningen – kan klassificeras på stöd för att öka likviditeten i marknaden, 
anstånd med skatt och arbetsgivaravgifter, lånegarantier, finansiering (till-
gång till krediter, kontantstöd, moratorium på amorteringar och räntor), 
permitteringslöner och anställningssubventioner samt strukturella insat-
ser (kompetensförstärkning, hållbarhet och innovation). Enligt Världs-
banken har cirka 850 olika policyinstrument använts. Nivåerna på stöden 
är historiska samtidigt som det föreligger stora skillnader mellan länder 
vilket på sikt kan innebära ändrade konkurrensförutsättningar. 

Enligt Kommissionen minskade EU:s BNP initialt med tre procent i må- 
naden på grund av krisen och för 2020 förväntas en total nedgång på drygt sju  
procent. Andra har en än mer pessimistisk bedömning, till exempel förut-
spår Europeiska centralbanken (ECB) att minskningen blir knappt nio pro-
cent i euroländerna. Världsbanken presenterade i juni en prognos där den 
globala tillväxten minskar med drygt fem procent 2020, en nedrevidering 
med två procentenheter på ett par månader, medan ILO:s prognoser pekar 
mot en kraftig ökning av den globala arbetslösheten. Världshandelsorgani-
sationen WTO bidrar till den dystra bilden och förutspår att internationell 
handel minskar med 13–32 procent 2020. Siffrorna har reviderats kontinu-
erligt och nästan uteslutande åt det negativa hållet.

I EU har omfattande stödinsatser genomförts, bland andra Corona Re-
sponse Initiative i mars (cirka 390 miljarder kronor) följt av knappt 300 
miljarder kronor från EU:s strukturfonder.6 Nyligen har EU:s statschefer 
enats om en återhämtningsfond på cirka 7 800 miljarder kronor (motsva-
rande 160 procent av Sveriges BNP) fördelat på 4 050 miljarder i bidrag, 
och 3 750 miljarder i lån. Det motsvarar närmare fem procent av EU:s 
BNP och planeras att bli finansierat genom en blandning av obligations-
lån, EU-skatter (på koldioxid samt finansiella och digitala transaktioner) 
samt gröna tullar. Även ECB har vidtagit åtgärder och annonserat att 
ytterligare insatser kan bli aktuella för att öka likviditeten och hålla ner 
räntorna. Den Europeiska Investeringsbanken (EIB) har likaså ökat sina 
krisåtaganden. 

Inom EU har krisinsatserna möjliggjorts genom att statsstödsreglerna 
ändrades den 20 mars följt av ytterligare lättnader i april. Dessa gäller 
året ut. Några huvuddrag är att tillåta kapitaltillskott till företag (upp till 

6 Notera att EU:s jordbruks och strukturfonder svarade för 71 procent av EU:s budget 2014–2020.
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drygt åtta miljoner kronor per företag), lån med subventionerade räntor 
(sex år), statsgaranterade lån (90 procent), anstånd med skatter och soci-
ala avgifter samt lönesubventioner (permitteringslöner). Villkoren är att 
de företag som mottar stöd hade en finansiellt sund ställning 2019, att lån 
och garantier inte överstiger den dubbla lönekostnaden eller 25 procent av 
omsättningen samt att likviditetsförstärkande insatser (anstånd och lik-
nande) högst gäller i 18 månader för SME:s respektive 12 månader för stör-
re företag. Företag som erhållit stöd får inte heller förvärva andra företag 
eller inleda en ”aggressiv” expansionsstrategi innan stöden avslutats eller 
återbetalning av lån skett. Det senare kriteriet är uppenbarligen förenat 
med tolkningssvårigheter.

Stödinsatser på landnivå
I särskilt Tyskland och Frankrike, men också i Storbritannien, har om-
fattande stöd införts. I vissa fall är de så generösa att de förefaller bryta 
mot de reviderade statsstödsregler som nu gäller. Permitteringslöner som 
täcker 100 procent av lönekostnaden förekommer och likaså är det möjligt 
att få full kostnadstäckning för lokalhyra och energikostnader. I vissa fall 
är företagen befriade från bolagsskatt. För mindre företag har bland annat 
specifika fonder införts, lånegarantier erbjuds utan att företagen behöver 
förmedla säkerheter och skattebefriade ”bonusar” använts till anställda i 
samhällsviktiga sektorer. Särskilt Tyskland har infört generösa stödpaket, 
bland annat tre olika fonder på 6 000, 7 500 och 1 300 miljarder kronor 
för statsgarantier på lån och exportkreditgarantier, skattelättnader för 
SME:s, stöd till drabbade branscher, investeringar i företag, digitalisering- 
och hållbarhetssatsningar, momssänkning från 19 till 16 procent från och 
med första juli till årets slut, samt ett ökat barnbidrag. Egenföretagare och 
gigarbetare har tilldelats särskilda medel, kontantstöd fanns med redan i 
de första krispaketen. Även bland mindre länder finns en uppsjö av olika 
stödinsatser av olika omfattning, liksom i Japan, Kina och USA.

Också våra grannländer har lanserat massiva stödpaket. Danmark var 
tidigt ute med permitteringslöner och omställningsstöd, Norge beslutade 
nyligen om en forsknings- och innovationssatsning på 3,5 miljarder kro-
nor och Finland har avsatt ca 15 miljarder kronor till entreprenörskap, 
SME:s och innovation för att nämna några exempel. 

I Sverige har bland annat staten tagit över sjuklöneansvar, beviljat an-



omstartskommissionen

234

stånd med skatteinbetalningar, sänkt arbetsgivaravgifterna under perio-
den mars-juni (till en nivå på drygt 10 procent på löner upp till 25 000 
kronor för högst 30 anställda), infört korttidspermittering i mars och året 
ut (utökad från 60 till 80 procent från maj till och med juli) för dem som 
varit anställda i minst tre månader (månadslön på högst 45 000 kronor), 
omställningsstöd som kommer vara tillgängligt i augusti med mera. Sam-
mantaget uppgår de svenska stödinsatserna riktade mot näringslivet till 
drygt 200 miljarder kronor (exklusive lånegarantier, exportkreditgaran-
tier etcetera). Bortsett från en ökad lånefacilitet till Almi på tre miljarder 
kronor samt 400 miljoner i investeringskapital har de svenska stöden inte 
innefattat entreprenörskap, innovation eller FoU. Detta skiljer Sverige från 
flera andra länder. 

Hur främja ett 
entreprenöriellt näringsliv?

Entreprenörskap handlar i grunden om idérika och kreativa individer. De 
har modet att föra fram nya produkter och tjänster, eller identifiera nya 
affärsmodeller, marknader samt insatsvaror (till exempel kopplade till di-
gitaliseringen). Sådana processer är en förutsättning för en ekonomis för-
nyelse och omvandlingskraft. Och för att skapa miljöer som bejakar och 
uppmuntrar den dynamiken måste ett stort antal policyområden tas med i 
analysen, vad som brukar kallas det entreprenöriella ekosystemet eller dess 
ramverk. Av det skälet kommer jag att inledningsvis presentera förslag på 
åtgärder som riktar sig mot näringslivets entreprenöriella kapacitet mer 
generellt för att därefter specifikt gå in på nyföretagande och innovation.

De krisstöd som hittills presenterats internationellt kan fördelas på ge-
nerella, som omfattar alla branscher och företag, sektorspecifika och de 
som i första hand riktas mot SME:s. De senare är en betydande målgrupp 
för stöden. Motiveringen är att i merparten av länderna svarar dessa före-
tag för den största delen av sysselsättningen och förädlingsvärdet samt är 
också antalsmässigt flest. Men också för att de anses ha en svagare finan-
siell ställning och blygsamma kassareserver, är mindre digitaliserade och 
generellt har ett lägre teknikkunnande samtidigt som de i grunden anses 
livskraftiga. 

I Sverige är SME:s en stor men delvis bortglömd grupp företag. I regel 
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röner nystartade företag eller de välkända svenska storföretagen ett be-
tydligt större intresse. Samtidigt har storföretagen gradvis frikopplats 
från sina svenska rötter under de senaste decennierna medan många av 
de svenska entreprenörerna brottas med problem rörande överlevnad, 
lönsamhet och uppskalning. Därför är SME:s en viktig grupp samtidigt 
som omställningen kan vara särskilt utmanande för dessa företag; kom-
petensförsörjningen brister, de är ofta fastinvesterade i en befintlig ma-
skinpark och resurserna är begränsade. 

Många av de hittills presenterade stöden, som låne- och exportkre-
ditgarantier och även det så kallade omställningsstödet som beräknas 
komma igång under sommaren, har sällan nått de mest behövande. 
Omställningsstödet är villkorat på att omsättningen minskat med 
minst 30 procent under mars/april jämfört med 2019, vilket förefaller 
rimligt. Andra begränsningar innebär dock att stödet, enligt vissa upp-
skattningar, endast kommer kunna tas i anspråk av 15–20 procent av 
företagen, främst inom industrin.7 Ett ytterligare problem är att stöd-
volymen varierar med storleken på omsättningstappet vilket skapar 
tröskeleffekter. Det kan då finnas incitament att ligga kvar på lägre 
omsättningsnivåer om det skulle generera stöd som överstiger förtjäns-
ten av att passera en viss omsättningsnivå. Därför bör strukturen se 
annorlunda ut om stödet förlängs.

Ett dynamiskt näringsliv mår bäst av en generell politik som inte gyn-
nar vissa typer av företag eller vissa branscher utan skapar drivkrafter 
för att företag ska starta och växa samt våga satsa på nya idéer, innovatio-
ner. Entreprenörskap drivs aldrig eller sällan av olika stödformer. Men 
när marknadslösningar saknas eller marknadsförutsättningar behöver 
utjämnas, liksom när det finns stora kunskapsluckor (informations-
asymmetrier) om till exempel utländska marknader eller digitaliserade 
lösningar som inte marknaden råder bot på, kan stöd vara motiverat. Al-
ternativt när en ekonomi drabbas av oväntade kriser som ligger bortom 
vad företag eller arbetstagare kan påverka eller kunnat förutse och som 
dessutom förstärks av politiska beslut som slår mot både efterfråge- och 
utbudssidan. De övergripande målen med stöden bör då vara att de är 

7 För att undvika bedrägerier och fusk i samband med utnyttjande av omställningsstödet har i avskräckande syfte förhållandevis 
hårda straff föreslagits: upp till sex års fängelse ska gälla även om det handlar om oaktsamhet och inte uppsåt. Proportionaliteten i 
detta kan diskuteras.
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väldefinierade och syftar till att öka industriell dynamik och näringsli-
vets konkurrenskraft. 

Nedan redovisas ett stort antal stöd och policyförslag, generella som mer 
riktade och fördelade på kort och lång sikt, alla i syfte att stärka det svens-
ka näringslivets långsiktiga konkurrenskraft. En första fråga är då hur väl 
den nuvarande svenska stödpolitiken fungerat och vilka lärdomar som 
kan dras av tidigare erfarenheter? 

Mot en effektivare stödstruktur
Det samlade stödet – utöver de krisinsatser som genomförts våren 2020 
– som direkt eller indirekt inverkar på näringslivets förutsättningar upp-
går årligen till cirka 100 miljarder kronor, inklusive skattesubventioner 
(energi, rot och rut) på omkring 60 miljarder kronor.8 Med de ökningar i 
stödinsatser som nu sker på grund av pandemin är det av statsfinansiella, 
konkurrens- och förtroendeskäl än viktigare att stöden är effektiva eller 
annars fasas ut. 

I nuläget finns överlappningar i flera dimensioner: det förekommer lik-
nande stöd från olika huvudmän till samma mottagare för samma ända-
mål, regionala och nationella aktörer arbetar parallellt med samma stöd 
med mera. Huvudmannaskapet är oklart och dessutom utvärderas prak-
tiskt taget aldrig effekterna av de olika stöden. Krisen aktualiserar nöd-
vändigheten av att ta ett rejält omtag på den svenska stödpolitiken.

Det behöver rensas i den oöverskådliga floran av olika stöd på olika re-
gionala nivåer och stöden bör koncentreras och konsolideras till färre for-
mer. Stöden bör dessutom, i än högre grad, administreras av specialiserade 
myndigheter/aktörer som Almi (riskkapital), Business Sweden (internatio-
nalisering), Tillväxtverket (småföretagsfrågor, region-/landsbygdsutveck-
ling, utbildningsinsatser) och Vinnova (innovation, teknikutveckling). 

• Tydliggör myndigheters/aktörers uppdrag, mandat och huvudmanna- 
 skap samt säkra en sömlös växling mellan myndigheters komplette- 
 rande insatser.
• Genomför effektutvärderingar (i dag är utvärderingarna få och i regel  
 begränsade till processen) av samtliga stödinsatser och använd dessa  

8 Se SOU (2016) för en noggrann genomlysning av den svenska stödstrukturen och förbättringsförslag.
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 som instrument för att förbättra insatser och fördela medel till de  
 åtgärder som visar sig vara mest effektiva. Låt Tillväxtanalys (Myndig- 
 heten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) bli en professio- 
 nell utvärderingsmyndighet.

På lite längre sikt bör stödmöjligheter organiseras på ett mer transpa-
rent sätt. All myndighetsinformation som är kopplad till företagande bör 
förslagsvis finnas lätt tillgängligt på verksamt.se. Likaså bör rådgivning 
och kompetensförstärkande insatser företrädesvis ske online där nya 
metoder som lanserats av digitaliserade utbildningsbolag (edtech) kunna 
användas. Här kan den yngre och mer digitaliserade entreprenörskaps-
generationen säkerligen bidra.

Kompetenshöjande insatser bör riktas mot områden där kunskapsluck-
orna troligen är störst i företagen: digitalisering, hållbarhet/bioekonomi, 
innovation, internationalisering och robusta produktionssystem. Ett upp- 
enbart delmål bör vara att överbrygga den digitala klyftan som förefaller 
finnas i en delmängd av SME:s jämfört med såväl unga entreprenörsföre-
tag som större resursstarka företag. Potentialen för produktivitetsförstär-
kande effekter är betydande.

Om vi därmed övergår till den pågående krisen förefaller en första upp-
gift för politiken vara att skapa förtroende för de framtida marknads- och 
överlevnadsförutsättningarna. En byggkloss är att presentera en långsiktig 
strategi för hur krisen kan bemötas om den skulle bli långvarig.

• En färdplan bör omgående tas fram till och med 2022 som baseras  
 på olika scenarier. Ett sådant bör ta avstamp i en gradvis avveckling  
 av stöd (särskilt permitteringsstödet), att eventuella sänkningar i  
 arbetsgivaravgifterna fortsättningsvis är villkorade ett omsättnings- 
 tapp samt att stöd knyts samman med kompetensförstärkande insat- 
 ser. Samtidigt är det viktigt att det finns beredskap för ytterligare,  
 incitamentstyrda stöd om krisen skulle förlängas eller fördjupas.

Spänningarna mellan stad och landsbygd har ökat under det senaste de-
cenniet och krisen riskerar att förstärka dessa. Regioner har olika förut-
sättningar och kunskapen om hur dessa ser ut kan också förväntas vara 
spridd mellan regionerna. Ansvar och resurser bör därför i möjligaste mån 
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delegeras till regionalansvariga samtidigt som Tillväxtverket får ansvar 
för samordningen av regionala myndighetsinsatser.

Skatter
Skatteinstrumentet är inte bara ett fördelningspolitiskt verktyg utan kan-
ske i än högre grad ett tillväxtpolitiskt. Skatters nivåer och strukturer styr 
beteendet hos individer och företag: investeringar, hållbarhet, utbildning, 
risktagande och arbetsutbud påverkas av skatter. Men även samhällsnormer 
och skattesystemets legitimitet förankras i skattenivåer och strukturer. Till 
detta kommer att det i dag finns en tydlig konkurrens mellan länder för att 
locka till sig investeringar, teknik och talang där skatterna är ett instrument.

I ett antal länder har betydande skatterabatter temporärt införts. Ex-
empelvis har Spanien och Storbritannien pausat bolagsskatten under tolv 
månader för branscher som i princip belagts med näringsförbud på grund 
av krisen (som event- och besöksnäringarna). Mindre företag har också 
undantagits från skatt under en period framöver.

Givet de påfrestningar som krisen innebär för stora delar av närings-
livet finns ett antal tänkbara åtgärder som kan stärka företagens kassor, 
kompetens, tillväxtbenägenhet och framtida krisberedskap. För att stärka 
företagens finansiella ställning föreslås följande:

• Inför ett skattesystem där tidigare vinster under en femårsperiod kan  
 kvittas mot kommande förluster (carry back). Företag som går med  
 förlust kan på så sätt få en återbetalning från staten baserad i tidigare  
 vinster och symmetrin i skattesystemet ökar. Komplettera detta med  
 att öka den vinstandel som kan läggas i periodiseringsfonder från 25  
 till 30 procent och öka tiden för när reserverade vinstmedel kan tas  
 i anspråk (från fem till kanske tio år) vilket stärker likviditeten i före- 
 tag som går med vinst. 

En ytterligare förstärkning skulle kunna vara att öka tiden för momsin-
betalningarna från 30 till 90 dagar för att bättre koordinera företagens in-
täkts- och utgiftsflöden.

Ett orostecken är de fallande investeringarna som prognosticeras inom 
EU (15–25 procent) under 2020 vilket späs på av en förväntad minskning 
med 40 procent i utlandsinvesteringarna. Investeringar är viktiga för fort-
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satta produktivitetsökningar och tillväxt och därför bör, precis som i and-
ra länder, avskrivningsmöjligheterna bli mer förmånliga under de närmast 
kommande åren.

Utöver dessa mer omedelbara reformer bör på sikt skatteincitamentet 
för en mer klimatneutral produktion stärkas. En första åtgärd är att av-
veckla subventioner för fossila bränslen kombinerat med en skatteväxling 
där lägre utsläpp innebär en lägre bolagsskatt. Likaså bör ett generösare 
glesbygdsavdrag (nedsatt arbetsgivaravgift) införas för företag som väljer 
att lokalisera sig eller expandera i glesbygd. 

• Utöka glesbygdsavdraget som i dag är maximerat till 10 procent av  
 lönesumman, med ett tak på 85 000 kronor per år.

Ett alternativ kan vara att avveckla den allmänna löneavgiften permanent 
för företag som är lokaliserade i glesbygd.

Finansiering
Den uppgång i utlåning till näringslivet som skett under det senaste decen-
niet i Sverige har sällan nått mindre industri- och tjänsteföretag. I stället 
har den överväldigande delen gått till fastighetsbolag och också bostads-
rättsföreningar. Detta hänger samman med det internationella regelverket 
(Basel IV) och de krav på säkerheter som omgärdar bankerna. 

Den statliga bankgaranti som införts var tänkt att underlätta utlåningen 
till SME:s. Emellertid ska fortfarande en sedvanlig kreditprövning göras 
samtidigt som garantin är förenad med kostnader. Andra jämförbara län-
der har genomfört betydligt mer kraftfulla åtgärder för att förstärka finan-
siering till särskilt SME:s. Ofta har utökade kredit- och lånemöjligheter 
samordnats med ett ökat offentligt riskkapital. 

Ett första steg är att göra villkoren i lånegarantin mer generös. I till ex-
empel Schweiz är lånegarantin 100 procent för lån upp till fem miljoner 
kronor och 85 procent för lån därutöver (upp till 200 miljoner kronor). 
Storbritannien har ingen garantiavgift och återbetalningstiden är sex år. 
På kort sikt bör den svenska regeringen: 

• Höja den statliga lånegarantin till 90 procent och utöka kredittiden till  
 sex år i enlighet med EU:s regler. Garantiavgiften bör slopas för SME:s.  
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 Det bör dessutom finnas beredskap att förlänga den svenska företags- 
 akuten med 12 månader.

Notera att statliga bankgarantier kan skapa incitament att begära företag i 
konkurs när tiden för garantins avslutning närmar sig – om företagets eko-
nomi inte förbättrats. Delvis kan den risken minska genom förslagen rö-
rande kapitaltillskott och utökat riskkapitalavdrag (se nedan) men det kan 
finnas anledning att pröva om ytterligare åtgärder behövs för att underlätta 
fortlevnad för i grunden sunda och potentiellt lönsamma verksamheter. 

Andra länder har också introducerat speciellt förmånliga villkor för 
verksamheter som drabbats särskilt hårt av de politiska restriktioner som 
följt av pandemin. Lån på 15-20 år till låga räntor förekommer och även så 
kallade ”forgiveness loans” har införts som innebär att lånen skrivs av un-
der förbehåll att arbetskraften behålls. Regelmässigt återfinns dock dessa 
länder utanför EU. 

Kompetensförstärkning
I en rad länder har olika kompetensförstärkande insatser erbjudits företag 
och anställda. Ibland är dessa kopplade till stöd som permitteringslöner, 
ibland är de fristående stödinsatser. Fördjupade och breddade kunskaper 
kan förväntas ha långsiktigt positiva effekter på näringslivets konkurrens-
kraft och entreprenöriella omställningskapacitet. Dessutom kan åtgärder-
na bidra till att Sveriges komparativa fördelar i mer avancerad produktion 
stärks. 

En kris innebär en möjlighet för ett kunskapslyft eftersom tid frigörs 
när arbetsplatser stängs ner eller går på sparlåga. Universitet och högsko-
lor skulle kunna få en utvidgad roll, men också privata utbildningsföretag 
specialiserade på digitaliserade utbildningsmetoder (edtech) bör utnyttjas. 
Utbildningar skulle kunna skräddarsys för särskilt lågproduktiva sektorer 
eller mot vissa grupper, exempelvis nyanlända och vårdsektorn. I det korta 
perspektivet bör utnyttjande av stöd förutsätta kompetenshöjande insatser 
för att stödet fullt ut ska beviljas.

• Permitteringsstödet, omställningsstöd och liknande böra vara villko- 
 rat av att det kombineras med kompetensförstärkande insatser. Kost- 
 naden bör delas mellan staten, företaget och individen på ungefär mot- 
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 svarande sätt som för permitteringsstödet.
• Tillväxtverket bör kartlägga behovet av digitaliseringskompetens i  
 SME:s, potentialen att öka produktiviteten är betydande (AI, IoT, au- 
 tomatiserade produktionsprocesser, distansarbete med mera). Likaså  
 kan digitaliseringen användas för att etablera nya marknadskanaler  
 som på sikt skapar värde för företagen och Sverige. 

I dag finns möjlighet till nedsättning av arbetsgivaravgifterna för perso-
ner som jobbar med kvalificerad FoU. Det gäller oavsett om personen är 
anställd i företaget eller om det är en utomstående konsult. För att öka 
digitaliseringskompetensen i särskilt SME:s föreslås att: 

• Anställda och konsulter som sysslar med digitaliseringsinsatser och  
 implementering av digitaliserade system i företagen omfattas av  
 FoU-avdraget.

På något längre sikt bör också den högre utbildningens roll och struktur 
förändras. Att enbart rikta in sig på åldersgruppen 18–24 år samt indi-
vider i ledningsfunktioner (MBA:s och Executive Educations) begränsar 
möjligheterna för lärosätena att bidra med en kontinuerlig kunskapsupp-
gradering och att lyfta Sverige som kunskapsnation. Den snabba teknikut-
vecklingen innebär att behovet av utbildningsinsatser ökar under hela den 
yrkesverksamma perioden. Kostnaden bör fördelas mellan staten, arbets-
givaren och arbetstagaren.

• Låt universitetens medelstilldelning även vara beroende av utbild- 
 ningsinsatser riktade mot yrkesverksam personal. Kombinera detta  
 med avdrag för investeringar i humankapital hos individen eller inför  
 individuella kompetensfonder (jämför Singapore). 

Lärosätena skulle också kunna bidra på andra sätt. I krislägen bör det vara 
fullt möjligt att upphandla utbildningar som genomförs vid universitet och 
högskolor (som MBA:s) samt anpassa dessa gentemot behovet hos SME:s.

Slutligen är det troligt att de som nu blivit arbetslösa kommer ha svårt att 
återvända till de arbetsställen och branscher där de tidigare arbetade. Där-
för är det angeläget att tidigt kartlägga kompetensen bland varslade i de mest 
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drabbade yrkena och identifiera strategier för att komplettera deras kompe-
tens genom till exempel yrkeshögskolor, högskolor, trygghetsråd eller privata 
utövare (företaget Novare bidrog exempelvis till att anställda inom flygindu-
strin snabbt kunde sysselsättas inom vårdsektorn när pandemin slog till).

Konkurrens
Digitaliseringen har lett till framväxten av plattformsföretag, i regel glo-
bala, som en effekt av spridningseffekter (nätverksexternaliteter), låga 
marginalkostnader och tillgång till stora datamängder. Detta inverkar på 
konkurrensen och i ett flertal länder har också marknadskoncentrationen 
ökat.9 Samtidigt har det digitaliserade företagandet ökat inom den så kal- 
lade gig- och delningsekonomin. 

Regeringen bör därför verka för att EU:s regelverk rörande prissamarbe-
ten, dominerande ställning och integritetsskydd snarast anpassas till ef-
fekterna av digitaliseringen och att statsstöd till företag utanför EU:s inre 
marknad inte leder till en snedvriden konkurrens.

Likaså är det angeläget att redan nu förbereda en analys av hur de stöd- 
insatser som genomförts i Sverige och internationellt påverkat marknads-
konkurrensen. En del av detta bör avse effekterna av centralbankernas för-
värv av företagsobligationer på kredittillgång och konkurrens. Utan att 
involvera EU kan dock åtgärder redan nu vidtas för att öka möjligheterna 
till marknadsinträde och konkurrens i Sverige genom att: 

• Minska patentintrångskostnader för entreprenörer och SME:s genom  
 att införa system motsvarande de som finns i Tyskland eller Storbri- 
 tannien där ett tak för processkostnaden fastställs innan processen  
 genomförts.
• Lagstifta om möjligheten för privata företag att utmana kommunala  
 utförare.
• Hyrorna för kommersiella verksamheter uppges ha ökat starkt i sär- 
 skilt större tätorter. Undersök eventuell förekomst av konkurrenshinder. 

Stöd riskerar att snedvrida konkurrensen och konsekvenserna är inte alltid 
självklara. I en tidigare fas av detta arbete övervägdes ett förslag att gradvis 

9 Phillipon (2019).
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återställa arbetsgivaravgifterna för företag som ökar sin sysselsättning eller 
möjligen återanställer. Det vill säga att i stället för en definitiv återställare 
av till exempel arbetsgivaravgifterna den 1 juli (från 10,21 till 31,42 procent) 
skulle en gradvis ökning ske beroende på om ett företag ökar antalet anställ-
da. Nackdelen är att modellen kan leda till olika förutsättningar för nya och 
växande företag jämfört med redan existerande. Därmed görs trösklarna än 
högre för inträde av nya företag och innovationer.  

Regleringar
Regleringar innebär särskilt stora kostnader för SME:s. Områden som ofta 
uppges som särskilt besvärande är skatter, socialförsäkringar, arbetsrätt, 
specifika branschregler, miljö samt plan- och byggregler. Övergripande 
måste handläggningstider för tillståndsprövningar förkortas avsevärt och 
branschvisa särlösningar i möjligaste mån undvikas. Arbetsmarknadsreg-
leringar upplevs ofta som särskilt betungande av SME:s, det är angeläget 
att rörligheten ökar samt att kompetensbrist och personliga skäl också ut-
gör skäl för uppsägning. Ett utredningsförslag har nyligen lagts som pläde-
rar för detta och ett utökat arbetsgivaransvar för kompetens- och omskol-
ningsinsatser. Till detta bör möjligheter att bära med sig olika rättigheter 
som turordning övervägas.

Digitalisering och ny teknik har bidragit till att nya typer av arbeten och 
försörjningsstrukturer växt fram inom gig- och delningsekonomin som inte 
passar in i nuvarande regelverk. I Storbritannien har en omfattande under-
sökning genomförts av hur villkoren för dessa grupper i den digitaliserade 
ekonomin skulle kunna förbättras.10 En helt ny kategori på arbetsmarkna-
den är egenanställda som är en slags hybrid mellan egenföretagande och att 
vara anställd, vilket tydliggör behovet av en förenklad bolagsform. 

• Arbetsmarknadsregleringar bör anpassas för att inkludera verksamma  
 inom gig- och delningsekonomi samt egenanställda. Så kallade enkla  
 jobb sker ofta i gigekonomin.
• Underlätta att starta och driva aktiebolag för verksamheter som drivs  
 i liten skala, till exempel genom förenklingar i bokföringslagen, digita- 
 liserade verifikat, etcetera.

10 Taylor (2017).



omstartskommissionen

244

Sedan tidigare finns ett stort antal förslag hur den regulatoriska miljön 
skulle kunna förenklas och därmed underlätta för ett entreprenöriellt fö-
retagande. Det finns anledning att påminna om dessa: låt Regelrådet få 
mandat att påverka utformning och tillämpning av föreslagna reglering-
ar för att säkerställa att samhällsnyttan står i proportion till företagens 
kostnad, underlätta för SME:s att medverka i offentlig upphandling och 
förenkla fåmansbolagsreglerna (3:12), till exempel genom att införa den 
schablon för fördelning av skatt på tjänste- och kapitalinkomster som fö-
reslogs i Globaliseringsrådet.11 

Insolvensregler
Kvaliteten på insolvensregler – konkurs och rekonstruktion – påverkar 
också kvaliteten på nyföretagandet liksom risktagande.12 Entreprenörer 
och SME:s som hamnar i insolvensproblem och eventuellt måste lägga ner 
verksamheten bör ha rimliga möjligheter till en andra chans. 

I de sammanflätade produktionsstrukturer som präglar högföräd-
lad produktion kan lätt kedjereaktioner sätta igång där ett företags 
konkurs leder till insolvens och konkurs i andra företag. Minskar sys-
selsättningen med en anställd i mer avancerad produktion uppskattas 
det leda till ett efterfrågebortfall som leder till att ytterligare tre ar-
betstillfällen försvinner.13 Om regelverket innebär att konkurs före-
dras framför andra alternativ ökar riskerna för negativa följdeffekter 
som slår mot andra företag liksom mot finanssektorn. Ett moratorium 
på konkurser är, precis som i andra länder, tänkbart men bör ses som 
en sista utväg.

I den statliga offentliga utredning som överlämnades till regeringen 
november 2016 (SOU 2016:72) genomfördes en noggrann analys av re-
konstruktions- och konkursförfarandena. Det är en bråkdel av de bolag 
som får insolvensproblem som inleder ett rekonstruktionsförfarande, 
resten väljer konkurs. I utredningen finns ett antal förslag preciserade 
i lagtext om hur både rekonstruktions- och konkursprocesserna kan 
synkroniseras, förbilligas och förenklas samtidigt som rättssäkerhet 
och transparens ökar. Även ställföreträdaransvaret, som innebär att 

11 Se till exempel Entreprenörskapsforums Swedish Economic Forum rapporter 2010–2014 och 2018.  
12 Eberhardt med flera (2017). 
13 Moretti och Thulin (2013).
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styrelseledamöter har ett närmast strikt ansvar för bolagets skatteskul-
der, tas upp.

• Föreslagna revideringar av konstruktions- och konkursförfaranden  
 enligt SOU (2016) bör snarast läggas fram för Riksdagsbeslut.
• Avveckla företrädaransvaret permanent för att underlätta rekrytering  
 till styrelser i mindre och unga företag. 

Övrigt
Bland övriga insatser som inte ryms under rubrikerna ovan finns en rad 
åtgärder som är viktiga för näringslivets återhämtning och entreprenöri-
ella förmåga. Som komplement till en kortsiktig efterfrågestimulans ge-
nom temporärt sänkt moms bör satsningarna på infrastruktur och boende 
öka för att avhjälpa de flaskhalsar som dynamiska klustermiljöer brottats 
med under längre tid och som hämmat inflöde av arbetskraft, entreprenö-
rer och företag. Givetvis bör de klimatpolitiska målen inkluderas i dessa 
projekt. Offentliga investeringar kan med fördel riktas mot hållbar infra-
struktur, förnybar energi, CCS, elsystemet och energiöverföring, energief-
fektivisering och robusta ekosystem. 

Dessutom förutsätter pågående krisinsatser, liksom det föreslagna gene-
rella omtaget på stödstrukturerna, att de involverade aktörerna långsiktigt 
tilldelas resurser som möjliggör kvalitativa och ändamålsenliga insatser.

En svaghet i krishanteringen är att de ekonomiska insatserna inled-
ningsvis förlitade sig på framförallt traditionella makroekonomiska och 
välkända åtgärder – likviditetsförstärkningar, lånegarantier och korttids-
löner som har sitt ursprung i finanskrisen 2008/09 – trots krisens unika 
karaktär. Det bidrog till att flera åtgärder trädde i kraft relativt sent och 
till viss del blev felriktade, de nådde inte dem som verkligen var i behov 
av stöd. Insikter från mikroinriktade nationalekonomer, företagsekono-
mer, jurister liksom entreprenörer, ägare och företagsledare hade med all 
sannolikhet kunnat bidra till att förbättra träffsäkerheten i dessa insatser.

• Inför ett rådgivande organ motsvarande det danska ”Government and  
 Business Corona Unit” för att inhämta kunskap från ”fältet” och där- 
 med kunna utforma en effektiv politik. Även Frankrike och Israel har  
 liknande organ. 
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Entreprenörskap och intraprenörskap

Entreprenörskap definierat som nystartade företag är viktigt av flera skäl, 
kanske särskilt så i kristider när produktionsresurser friställs och nya möj-
ligheter yppas. Som är väl belagt i forskningslitteraturen bidrar entrepre-
nörskapet framförallt till de riktigt genomgripande innovationerna som 
i sin tur leder till investeringar, sysselsättning, produktivitetstillväxt och 
ökat välstånd. Existerande företag tenderar att vara mindre riskbenägna 
och är inte heller intresserade av att få fram innovationer som slår un-
dan benen för de produkter eller tjänster som företaget redan producerar. 
Dessutom tyder en del forskningsrön på att entreprenörskapet bidrar till 
att lindra svängningarna i konjunkturen, det vill säga är kontracykliska. 
I stället sätts kreativa förstörelseprocesser igång som leder till ett inflöde 
av entreprenörer och innovationer. Bilden är dock splittrad, andra hävdar 
att entreprenörskap och innovation är procykliska, resultaten skiljer sig åt 
mellan industrier, regioner och länder.14

Klart är dock att förutsättningarna för entreprenörskap stadigt har för-
bättrats i såväl Europa som Sverige under de senaste decennierna. Entre-
prenörskompetensen har ökat, det globala riskkapitalet söker sig till Euro-
pa samtidigt som trenden mot innovativa och digitaliserade lösningar har 
accelererat. Det finns i dag också ett stort fonderat men vilande riskkapi-
tal. Till detta ska läggas att allt fler unicorns (unga bolag som värderas till 
minst en miljard dollar) har sina rötter i Europa, inte minst i Sverige. 

Överlag har den svenska utvecklingen varit positiv sedan mitten av 
2000-talet när det gäller nyföretagandet – med två undantag: andelen 
kvinnor som är entreprenörer är fortsatt mycket låg i Sverige och svenska 
entreprenörer har bland de lägsta tillväxtambitionerna jämfört med andra 
liknande länder.15 Även andra länders entreprenörskap har ökat och nivån 
på det svenska entreprenörskapet är därför fortfarande relativt lågt i en 
internationell jämförelse.

I den negativa vågskålen finns en växande osäkerhet, vilket åtminstone 
kortsiktigt tenderar minska intresset för investeringar i riskfyllda entre-
prenörsbolag. Det riskerar att förstärka den trendmässiga nedgång i en-

14 Se referenser i Parker (2018).
15Braunerhjelm med flera (2020).
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treprenörskap som noterats i flera länder, främst USA, sedan ett antal år 
tillbaka.16 Enligt vissa bedömare förväntas även en nedgång i värderingar 
med 30 procent under 2020, investeringarna i tidiga skeden har fallit el-
ler allokerats om mot senare faser, vilket bedöms fortsätta framgent. Det 
innebär, enligt en alldeles färsk Harvardstudie, att innovationshöjden kan 
förväntas bli lägre.17 

Ännu finns ingen tillgänglig statistik över hur krisen slagit mot det 
svenska nyföretagandet. Dock kan konstateras att cirka 50 procent av Al-
mis låntagare begärt anstånd med amorteringar vilket är en högre andel 
än under finanskrisen. Generellt har också konkurserna ökat rejält i Sveri-
ge – 42 procent – under våren 2020 men för Almis räkning förväntas dessa 
komma senare när amorteringsanstånden löper ut under första kvartalet 
2021. Av Almis portföljbolag kommer en knapp tredjedel vara i behov av 
kapitaltillskott inom de närmaste sex månaderna.

Nedan presenteras ett antal förslag enligt samma mall som ovan som 
mer fokuserar på såväl entreprenörskap som intraprenörskap. Det senare 
handlar dels om företagsinterna kulturer men påverkas av det övergripan-
de institutionella ramverket som styr entreprenörskap.

Skatter
För att värna det entreprenörskapskapital och den entreprenörskompetens 
som byggts upp under de senaste decennierna, och som riskerar att urhol-
kas beroende på krisens djup och utsträckning, vill jag inledningsvis peka 
på vikten av ett väl avvägt skattesystem.

Övergripande är skatteincitamenten relativt svaga för entreprenörskap, 
särskilt om det innebär att lämna en förhållandevis trygg anställning. Den 
förväntade avkastningen är sällan proportionell till den risk som tas vid en 
företagsstart eller för att skala upp en verksamhet. Entreprenörskapet blir 
då lätt en livsstil snarare än ett medel att skapa värden. 

Skatter är ett effektivt instrument för att uppmuntra till risktagande, 
kompetensförstärkning, expansiva satsningar och internationalisering. 
Mot bakgrund av de försvagningar som internationellt noterats i tillgång 
på riskkapital i tidiga skeden och vikten av att kunna rekrytera nyckel-

16 Naudé (2019).
17 Howell med flera (2020). 
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personer när den första expansionsfasen inträffar, föreslår jag följande:

• Inför ett tidsbegränsat ”superinvesteraravdrag” för att stimulera affärs- 
 änglar. Nuvarande avdragsmöjligheter (50 procent av 1 300 000 kro- 
 nor) ökas till 75 procent av 2 600 000 kronor under 24 månader framåt.  
 Kombinera detta med att personaloptioner görs mer tillgängliga  
 genom att minska kraven på arbetad tid (halvtid) och lönenivåer  
 (28 000 kronor/månad) för att underlätta rekrytering av nyckelperso- 
 nal. Till detta bör ett utökat växa-stöd införas där nedsättningen i  
 arbetsgivaravgifter (enbart ålderspensionsavgift) utsträcks från den  
 första till de tre först anställda under 24 månader.

Alternativt skulle ett generellt undantag från den allmänna löneavgiften 
kunna gälla under nya företags fem första år.

Finansiering
Som nämnts ovan har andra jämförbara länder genomfört betydligt mer 
kraftfulla åtgärder nationellt för att underlätta finansiering till unga och 
nya företag. Till detta kommer att utnyttjandegraden av EU:s olika låne-
faciliteter förefaller vara låg i Sverige. Den Europeiska Investeringsban-
ken (EIB) utfärdar en garanti på 80 procent för mikrolån (tillgängliga för 
företag med högst tio anställda) upp till 250 000 kronor och kräver en 
personliga borgen på endast 20 procent, betydligt lägre än kommersiella 
bankers. COSME är en annan lånefacilitet för något större företag där 
låneramen uppgår till maximalt 1,5 miljoner kronor. Lånegarantin, som 
normalt är 50 procent, har på grund av krisen höjts till 80 procent. Sveri-
ge bör öka ansträngningarna för att en större andel av dessa lån kommer 
svenska företag till godo.

EIB:s mikrolån skulle kunna fungera som en modell för en svensk mot-
svarighet med en avgiftsfri garanti administrerad av Riksgälden. Dessa 
lån skulle kunna riktas till grupper som normalt har svårt att få kredi-
ter, till exempel personer med utländsk härkomst. Att krediter sällan når 
SME:s och entreprenörer talar för att nya finansieringskanaler kan behö-
vas. En möjlighet är att ALMI:s, som nyligen fått en utökad lånefacilitet 
på tre miljarder kronor, roll utökas permanent samt att kapitalbasen för 
investeringar ökas med förslagsvis en miljard kronor. Detta är fortfaran-
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de en begränsad summa jämfört med flera andra länder. Regionalt skulle 
framför allt Tillväxtverket, i samarbete med andra aktörer, kunna bidra 
ytterligare till en effektivare kapitalförsörjning.

• Överväg att utöka ALMI:s roll samt låt Tillväxtverket utveckla digitala  
 matchningsfunktioner för att dels koppla ihop det regionala entrepre- 
 nörskapet med det nationella riskkapitalet, dels bättre matcha utbud  
 och efterfrågan av kompetens.

Kompetensförstärkning
Kriser utgör en möjlighet att öka kunskaperna vad gäller entreprenör-
skapets villkor men också för att stärka nya och unga företag. Även om 
entreprenörskap är en egenskap som inte så lätt kan bibringas via en lä-
robok kan fördjupade kunskaper bidra med insikter och mod att starta 
företag. Ofta är själva erfarenheten den bästa skolan men kostnaderna 
kan bli betydande för den oförberedde. Ung Företagsamhet bör få ökade 
möjligheter att expandera sin framgångsrika verksamhet redan på skol-
nivå, medan universiteten får tydliga incitament att skapa campusbase-
rade entreprenörskapsmiljöer. Komplettera detta med riktade åtgärder 
mot andra grupper.

• Skräddarsy entreprenörskapsutbildningar för särskilda grupper och  
 sektorer, till exempel nyanlända och vårdsektorn. Ta tillvara på den  
 outnyttjade entreprenörskompetens som finns bland kvinnor. Till- 
 växtverket är tänkbar huvudman för detta där online-baserad utbild- 
 ning och rådgivning riktad mot entre- och intraprenörskap via verk- 
 samt.se bör kunna spela en än viktigare och proaktiv roll.
• ALMI:s lån eller investeringar bör alltid kombineras med erbjudande  
 om – eller krav på – deltagande i egna eller andras utbildnings 
 program, till exempel affärsutvecklingstjänster och uppskalnings- 
 strategier.
• För att stimulera entreprenörskap på universiteten, men också för att  
 attrahera mer avancerade verksamheter till campus, bör medelsfördel- 
 ningen till universiteten delvis vara styrd av hur väl man lyckats med  
 att utveckla framgångsrika klustermiljöer. 
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Regleringar slår hårdast mot 
nya och unga företag

Regleringar är särskilt kostsamma för nya och unga företag, vilket 
berörts ovan. Därför är det angeläget att lätta på regleringsbördan. 
Enligt tidigare forskning kan en minskad regelbörda på till exempel 
skatteområdet med tio procent leda till en ökning av entreprenörska-
pet med tre procent.18 I linje med detta bör en schablonbeskattning 
införas för företag vars omsättning uppgår till förslagsvis 750 000 
kronor. 

Likaså är det angeläget att det utreds hur socialförsäkringssystem kan 
göras tillgängliga för företag även i den så kallade gig- och delningseko-
nomin, liksom för egenanställda, oavsett juridisk person eller om för-
sörjning fördelas på flera halvtidstjänster. Den något märkliga hybriden 
egenanställda faller i nuläget mellan stolarna och omfattas till exempel 
inte av kollektivavtal.

Övriga åtgärder för att 
stimulera entreprenörskap

Entreprenörskap och företagande styrs av utformningen på hela det 
näringspolitiska ramverket, hårda såväl som mjuka faktorer spelar in, 
förebilder är viktiga. Följaktligen är det också viktigt att det politiska 
ledarskapet visar att entreprenörskap värdesätts och uppmuntras. En 
del i detta är att enskilda näringsidkare (plus 500 000) får tillgång till 
de krisstöd som lanserats, precis som i Storbritannien och Danmark. 
På myndighetssidan kan, utöver att mer generellt välkomna entrepre-
nöriella initiativ, befintliga mötesplatser där entreprenörer, investera-
re, kompletterande tjänsteföretag och även andra myndigheter, stär-
kas ytterligare. Exempelvis tillhandahåller Tillväxtverkets arenor med 
potential att spela en ännu viktigare roll, särskilt i ett regionalt sam-
manhang. På motsvarande sätt skulle näringslivet kunna bidra genom 
att öppna sina interna innovationsplattformar, bidra med mentorskap 
och genom att skapa inkubationsmiljöer för entreprenörskap och upp-
muntra intraprenörskapet. Detta handlar dock mer om företagsstrate-
giska överväganden än om ekonomisk politik. 

18 Braunerhjelm och Eklund (2014).



Innovation 

Innovation är en nödvändig förutsättning för tillväxt, ett ökat välstånd 
och en högre välfärd.19 Under lång tid bedömdes satsningar på utbildning 
samt FoU tillsammans med grundläggande institutionella förutsättningar 
– väldefinierade äganderättigheter, självständiga och trovärdiga domsto-
lar, frånvaro av korruption etcetera – generera tillväxt i en ekonomi. På 
senare år har denna förenklade modell ifrågasatts och vikten av en politik 
som främjar spridning och omvandling av ny kunskap, eller nya kombina-
tioner av befintlig kunskap, till samhällsnytta poängterats.20 Entreprenör-
skap och arbetskraftsrörlighet är två sådana omvandlingsmekanismer och 
följaktligen är flera av de tidigare nämnda policyrekommendationerna 
också högst relevanta för innovation. Här begränsas framställningen till 
förslag som direkt inriktas på innovation.

Först kan konstateras att ett flertal andra länder har genomfört kraftful-
la satsningar på innovation. USA satsar 100 miljarder dollar på FoU, in- 
novation och entreprenörskap i den så kallade Endless Frontier Act, vilket 
i ett svenskt perspektiv motsvarar ca 3–4 miljarder kronor. Tio strategiskt 
viktiga områden definieras i denna jättesatsning. Också europeiska län-
der har genomfört kraftfulla satsningar på innovation. Frankrike har till 
exempel infört en innovationsfond riktad mot entreprenörskap som upp-
går till 40 miljarder kronor. Irland har öronmärkt medel för innovation 
och Tyskland har likaså inrättat ett antal fonder för att främja innovation. 
Som nämnts ovan har också våra grannländer, särskilt Norge och Finland, 
annonserat stora innovationssatsningar. Betydande initiativ men med lite 
olika infallsvinklar har alltså tagits i vår omvärld och det kan finnas skäl 
att öka incitamenten för FoU-investeringar i svenska företag.

Digitaliseringen med fokus på artificiell intelligens (AI), generell artifi-
ciell intelligens (AGI), maskin- och djupinlärning har stor potential för att 
bidra med innovationer, öka produktiviteten, fördjupa kompetensen och 
stärka svenska företags konkurrenskraft. Den nya tekniken kräver dock 
kompetens- och utbildningsinsatser för att få fullt genomslag. Men ock-
så att regelverk rörande entreprenörens/företagets ansvar, integritets- och 

19 Finns en mycket stor forskningslitteratur kring detta, se till exempel Romer (1990). 
20 Acs med flera (2009).
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konkurrensfrågor kommer på plats för att företag fullt ut ska våga tillämpa 
tekniken och innovationer ska kunna komma fram. Det bör vara en prio-
riterad uppgift för regeringen att verka för att ett tydligt regulatoriskt ram-
verk för digitaliserade processer och tillämpningar fastställs på EU-nivå.

Dessutom kan, vilket framhållits i en rad tidigare sammanhang, offent-
lig upphandling användas mer offensivt för att främja innovation. Notera 
också att flera länder infört så kallade innovations- eller patenboxar (se 
Hansson, kapitel 9) med mycket låga skattenivåer för att attrahera FoU-en-
heter. För att stärka den framtida innovationskapaciteten i det svenska nä-
ringslivet rekommenderas att:

• Permanenta utvidgningarna i FoU-avdraget – från tio till 20 procent  
 av arbetsgivaravgifterna och ett höjt tak från 230 000 till 450 000  
 kronor – samt överväg att höja taket ytterligare.
• Öka den offentliga innovationsupphandlingen. Låt Upphandlings- 
 myndigheten utveckla förenklade och digitaliserade system för upp- 
 handling som möjliggör för unga och mindre företag att delta. Även  
 innovationstävlingar kopplade till samhällsutmaningar bör användas  
 i högre utsträckning, lämpligen i Vinnovas regi.

På något längre sikt skulle regioner kunna agera som innovations-
motorer inom särskilt life science. Tyskland kan vara en förebild. 
Andra åtgärder med ett något längre tidsperspektiv handlar om att me- 
delstilldelning till de svenska myndigheterna i innovationssystemet ska stå 
i paritet till andra länders och att en experimentell ansats används för att 
förstärka och utvärdera insatser inom angelägna områden.

Sverige har ett antal starka forskningsområden. Det finns anledning att 
öka de statliga FoU-satsningarna generellt och särskilt till de områden 
som sammanfaller med de globala utvecklingsmålen där svensk forskning 
bedöms ha potential att bidra med innovativa lösningar, exempelvis life 
science, hållbarhet och klimat. Digitaliseringen kommer vara en del av lös-
ningen. Ökade forskningssatsningar måste samtidigt sammanfalla med en 
forskning som är på internationell toppnivå. Därför föreslås att:

• Konkurrensutsätt tilldelning av forskningsmedel till universiteten i  
 högre grad för att främja excellens samt uppmuntra specialisering  
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 inom forskningen.
• Låt universitet och högskolor själva avgöra om de vill tillämpa lärar- 
 undantaget (forskaren äger resultatet av sin forskning, till exempel ett  
 patent) för att främja innovation eller om universiteten ska äga forsk- 
 ningsresultat som finansierats av offentliga medel. 

Slutligen kan nämnas att en förbisedd men kraftfull mekanism för att 
främja innovationer förefaller vara en ökad rörlighet på arbetsmarkna-
den. Förklaringarna till detta stavas bättre matchning och breddade kun-
skapsnätverk, vilket har visat sig öka innovationer och intraprenörskap.21

Avslutande reflektioner

Nedgångar i ekonomin är en av marknadsekonomins selekteringsme-
kanismer, svagare företag går under medan andra växer och nya kom-
mer fram. Så har det sett ut tidigare, kriser är ofta en mylla för förny-
else, innovation och omvandling. Samtidigt kan djupa och långvariga 
kriser leda till bestående negativa effekter som sträcker sig över lång 
tid. Därför är statsfinansiella kriskostnader i det korta perspektivet 
motiverade eftersom alternativet sannolikt innebär betydligt större 
ekonomiska påfrestningar. 

De förslag som presenterats ovan förväntas medföra begränsade eller 
inga statsfinansiella kostnader. Föreslagna nedsättningar i arbetsgivar-
avgifter torde handla om några 100 miljoner kronor (baserat på antalet 
nya företag per år och anställningsbenägenhet samt att glesbygdsavdra-
get redan finns), och ungefär motsvarande för en mer generös hantering 
av personaloptioner och riskkapitalavdrag tillsammans. Ett fördubblat 
FoU-avdrag skulle innebära en kostnad på omkring 1,5 miljarder kro-
nor. Föreslagna ändringar i bolagsskatten – att förluster kan kvittas mot 
tidigare vinster – kommer inte heller gräva några djupare hål i statens 
budget eftersom idén med att starta företag inte är att gå med förlust. 
Totalt inbringar bolagsskatten endast sju procent av totala skatteintäkter 
medan motsvarande andel för övriga kapitalskatter är sex procent. En 
grov uppskattning av skattebortfallet landar på fem till sju miljarder kro-

21 Kaiser med flera (2015), Braunerhjelm med flera (2018, 2020).
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nor på kort sikt, de långsiktiga effekterna torde vara positiva. En enhetlig 
moms skulle mer än väl kompensera för detta tapp i skatteintäkterna.

Krisen har tydliggjort behovet av en politik som främjar entreprenöriella 
processer, kompetensförstärkning, experiment och innovation. Det indi-
viduella initiativet – entreprenörskapet – är en nyckel för att vända krisen, 
därför blir också incitamentsstrukturen ett strategiskt instrument som ska 
kopplas till krisinsatserna. Nu handlar det dock inte i samma utsträckning 
om vad landet kan göra för individer och företag utan snarare om vad en-
treprenöreriella processer kan göra för att få i gång landet.
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KAPITEL 9

Ett skattesystem 
för ett starkare Sverige

Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet samt  
affilierad vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och forskar om skatter.  

Åsa är ledamot i Finanspolitiska rådet och har varit ledamot i  
skatteutredningar i såväl Sverige som i Danmark.   

Sammanfattning

Skatter spelar en viktig roll för omstarten av Sverige. Skattesystemet behö-
ver reformeras så att det blir enklare och effektivare än dagens och därmed 
uppmuntrar till ansträngning och ökad produktivitet, stimulerar entrepre-
nörskap och innovation, samtidigt som det minskar klyftorna i samhället. 
Därför föreslår jag:

• Lägre skatt på arbete. Sänk marginalskatten i toppen och genomsnitts- 
 skatten i botten genom ett generöst grundavdrag. Lägre skatt på arbete  
 minskar skillnaden i hur arbete och kapital beskattas. 
• Inför ett effektivare grundavdrag/jobbskatteavdrag. Dagens jobbskatte- 
 avdrag är kostsamt och ger fel incitament för många. Ersätt med ett  
 mer generöst grundavdrag och/eller riktat jobbskatteavdrag till  
 grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 
• Enhetlig moms – både vad gäller sats (25%) och skattebas. Arbeta för  
 en bredare skattebas på EU-nivå eftersom EU:s momsdirektiv begrän- 
 sar basbreddningar. 
• Använd ökade momsintäkter till att sänka skatten på arbete. Det gene- 
 rösare grundavdraget kompenserar för höjd moms.
• Inför en enhetlig individuell kapitalbeskattning på 25%.  
• En enhetlig kapitalbeskattning inbegriper en fastighetsskatt på allt ägt  
 boende. Beskatta gärna både den implicita hyran och värdestegringen  
 löpande för att undvika inlåsningsproblem. Eventuellt kan fastighets- 
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 skatten göras progressiv.
• Använd ökade intäkter till att sänka skatten på arbete och företag.
• Det är viktigt med en konkurrenskraftig bolagsskatt. Sverige är ett litet  
 och geografiskt avlägset land vilket gör att vi behöver en konkurrens- 
 kraftig bolagsskatt. 
• En neutral bolagsskatt är önskvärd. Ränteavdragen gör skatten icke- 
 neutral och bör ses över.    
• Skattesystemet bör inte missgynna entreprenörskap och innovationer,  
 snarare tvärtom. Utöka personaloptionerna och FoU-avdraget.

Bakgrund

Skatt är stort och viktigt. För de allra flesta är skatt den absolut största ut-
giften i livet. Skatt väcker känslor och de flesta har en åsikt om hur skatter-
na bör se ut, vissa tycker det är häftigt att betala skatt medan andra hellre 
vill slippa. En sak är dock klar och det är att skatter spelar roll – en stor 
roll – och påverkar individers och företags beslut både i det dagliga livet 
och på längre sikt. Det är därför inte bara viktigt vad skatterna används 
till utan även hur de utformas och tas ut. I ett land med hög ambition 
kring offentlig välfärd och därmed relativt höga skatter är det viktigt att 
skatterna tas ut på ett så smart sätt som möjligt och stör individer och 
ekonomiska beslut i så liten grad som möjligt. Det har länge varit hög tid 
för Sverige att se över skattesystemet och förbättra det. Coronakrisen har, 
om möjligt, gjort behovet av en övergripande reform av skattessystemet än 
mer angeläget. De goda nyheterna är att det finns möjligheter att göra det 
svenska skattesystemet vassare och därmed förbättra Sveriges möjligheter 
att utnyttja våra resurser bättre, bli konkurrenskraftig och öka hållbarhe-
ten så väl socialt, statsfinansiellt som miljömässigt.

Det har nu gått ganska exakt 30 år sedan den senaste stora och genom-
gripande översynen av skattesystemet gjordes. Mycket har hänt sedan dess 
och den värld vi i dag lever i skiljer sig markant från den värld vi levde 
i när skattereformen planerades och genomfördes. Då var Sverige ännu 
inte medlem i EU, internet var i sin linda och smarta telefoner snarare att 
betrakta som science fiction än en nödvändighet. Kapitalmarknaden var 
inte avreglerad och den internationella rörligheten för såväl varor, kapital 
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och människor begränsad. Principen om likformighet, som 1990/91-års 
skattereform byggde på, har övergetts på många områden. Skattesystemet 
har sett många förändringar (enligt Riksrevisionen 509 fram till 2010) och 
lappats och lagats och därmed komplicerats, och är i dag långt ifrån likfor-
migt. Kunskapen om skatters effekter på beteenden och ekonomin i stort 
har också ökat och delvis förändrats sedan skattereformen. Nu är vi mitt 
uppe i en allvarlig pandemi med omfattande ekonomiska konsekvenser 
som också riskerar att få mer långsiktiga konsekvenser. Om coronakrisen 
blir långvarig riskerar den att fördjupa redan existerande handelskonflik-
ter och leda till minskad internationell handel. Dessutom finns en risk att 
länder blir mer protektionistiska och att aggressiviteten i skattekonkur-
rensen ökar. För ett litet, öppet och exportberoende land som Sverige kan 
dessa effekter få allvarliga konsekvenser. 

Framöver står vi inför en rad förändringar och utmaningar som kommer 
att påverka både förmågan att driva in skatteintäkter och efterfrågan på de 
tjänster och uppgifter som skatteintäkterna har för avsikt att finansiera. En 
åldrande befolkning, befolkningstillväxt, ökade krav på förbättrad kva-
litet inom vård, omsorg och utbildning men även satsningar på försvar 
och polis samt beredskap pressar den offentliga sektorn från utgiftssidan. 
Dessutom har de ekonomiska klyftorna i samhället ökat och därmed be-
hovet av reformer som minskar dessa. Här kan skatterna omfördela men 
också utformas för att öka livsmöjligheterna att ta sig ur fattigdom genom 
att skapa incitament till utbildning och att komma i arbete. Många menar 
att vår tids största utmaning är miljö- och klimathotet, här utgör skatter 
ett effektivt medel för att minska miljö- och klimatpåverkan. 

Skuldbördan har ökat under coronakrisen och kommer sannolikt att 
öka ytterligare. Det är viktigt att de offentliga finanserna är hållbara och 
även kan möta framtida behov, vilket innebär att de offentliga finanserna 
måste förbättras på sikt. Snarare än att amortera ner skuldnivån bör vi 
sträva efter att öka tillväxten för att få en automatisk reduktion av skuld-
bördan. Det är därför än viktigare att skattesystemet utformas så att det 
inte hämmar tillväxtmöjligheterna. 

På intäktssidan pressas möjligheten att driva in skatter av skattebasernas 
ökade mobilitet och den internationella skattekonkurrensen, som sanno-
likt kommer att intensifieras. Samtidigt har det internationella samarbetet 
ökat, vilket är bra, men begränsar enskilda länders möjligheter att bedriva 
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självständig skattepolitik. Dessutom kan automatiseringen, digitalisering-
en och delningsekonomin försvåra möjligheten att driva in skatteintäkter 
på det sätt vi gör idag. 

För att summera, skattesystemet står inför en rad svåra utmaningar, 
både inhemska och internationella, och pressas både från utgifts- och in-
täktssidan av de högt ställda krav som ställs på vad ett skattesystem ska 
leverera. Det är inte en enkel ekvation att lösa, och skattesystemet kan inte 
lösa alla världens problem – men det kan bli bättre och möta många av 
dessa utmaningar. För att det ska lyckas måste dock det svenska skattesyst- 
emet ses över. I detta kapitel diskuteras hur skattesystemet kan förbättras 
för att möta de inhemska utmaningarna det står inför och samtidigt vara 
konkurrenskraftigt internationellt. 

Hur ser ett bra 
skattesystem ut?

Det ställs många krav på ett skattesystem för att det ska anses vara bra. 
Skatter har i sig inget självändamål utan ska uppfylla en rad andra viktiga 
uppgifter. I detta kapitel ligger fokus på hur skattesystemet bör utformas, 
givet de mål som ska uppnås. Innan vi går in på själva designen av skatte-
systemet är det på sin plats att kort nämna dessa uppgifter. 

Huvuduppgiften för skattesystemet är att finansiera den offentliga väl-
färd och service vi medborgare efterfrågar. Här handlar det om att få in 
skattepengar för att finansiera de offentliga utgifterna. En annan viktig 
uppgift för skattesystemet är att bedriva fördelningspolitik. Detta kan gö-
ras på två sätt, antingen genom att beskatta och använda utgifterna för-
delningspolitiskt, eller låta skatterna i sig omfördelas genom att beskatta 
hög- i högre grad än låginkomsttagare. Skattesystemet kan även utformas 
så att det ger rätt incitament att anstränga sig och arbeta. Därutöver kan 
skattepolitik med fördel användas för att rätta till felprissättningar på 
marknaden. Skatter är ett bra instrument för att minska utsläpp och annan 
klimatpåverkande aktivitet. Slutligen kan skatter användas för att bedriva 
stabiliseringspolitik. Här är dock generellt sett penningpolitiken effektiva-
re och bör därför vara förstahandsvalet. Givet dagens mycket låga räntor 
kan penningpolitiken behöva hjälp av finanspolitiken, man ska dock ha 
rimliga förväntningar på hur mycket finanspolitiken kan åstadkomma i 
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stabiliseringssyfte. Det är viktigt att det finanspolitiska ramverket följs och 
att det finns offentligt finansiellt utrymme även vid nästa kris och för att 
möta de ökade kraven som den demografiska utvecklingen ställer (se Lars 
Calmfors kapitel).

Fokus i detta kapitel ligger på själva utformningen av skatter som finansie-
rar offentlig verksamhet och inte skattepolitik för att stabilisera ekonomin, 
varken långsiktigt eller på kort sikt (se Lars Calmfors och Pontus Brauner-
hjelms kapitel för finanspolitiska åtgärder under coronapandemin). Skatte-
systemets omfördelande roll är en politisk fråga, men kommer beröras så till 
vida att ambitionen är att skattesystemet inte bör leda till ökade klyftor utan 
snarare minska dem. Vad den offentliga sektorn gör eller dess omfattning 
kommer inte att diskuteras eller utvärderas, utan tas för given.

Så till själva utformningen av skattesystemet. Ett krav är att det är effek-
tivt, det vill säga inte stör eller påverkar individers och företags beteende 
eller beslut. Detta brukar beskrivas som att skattesystemet ska vara neu-
tralt. Skattesystemet ska inte avgöra vilka val vi gör och hur vi agerar. Ett 
skattesystem som påverkar hur hårt vi anstränger oss, hur mycket vi arbe-
tar eller hur mycket och hur vi sparar är inte ett neutralt skattesystem. Inte 
heller ett skattesystem där företag lägger ner resurser för att skatteplanera. 
Ett sätt att utforma ett skattesystem som inte påverkar vårt beteende är att 
beskatta allt lika, eller med andra ord likformigt, oberoende av de val vi 
gör. Denna princip om likformig beskattning låg bakom 1990/91-års skat-
tereform, och är i mångt och mycket fortfarande den bärande principen 
för hur ett skattesystem bör utformas. Det är också bättre att ta in en viss 
mängd skatt med en lägre skattesats på en bred skattebas än genom en hög 
skattesats på en smal skattebas.

En annan princip för att få ett neutralt och därmed effektivt skattesyst- 
em är att utforma det utifrån teorin om optimal beskattning. Optimal be-
skattning innebär att skattesystemet bör differentieras beroende på olika 
skattebasers föränderlighet, det vill säga hur lätt de förändras, antingen 
genom att de flyttar på sig eller genom att beteendet förändras och därmed 
även skattebasen. Enligt teorin om optimal beskattning bör lättföränder-
liga skattebaser beskattas lägre än mer stabila skattebaser, eftersom sned-
vridningarna – i vilken utsträckning skatter påverkar oss – då blir mindre. 
Finansiella kapitalinkomster utgör en relativt föränderlig skattebas, och en 
ökning av skatt på finansiellt kapital leder därför till större beteendeför-
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ändringar – investeringar och redovisningen av dess avkastning flyttas till 
andra länder – än beskattning av fastigheter, som inte går att flytta. 

Ett likformigt skattesystem är sällan optimalt i bemärkelsen att det mini-
merar snedvridningskostnaderna, men kan motiveras utifrån andra krav 
ett bra skattesystem bör uppfylla. Ett sådant ska inte bara vara effektivt 
utan ska uppfylla en rad andra egenskaper. Skattesystemet ska upplevas 
som legitimt, rättvist, vara enkelt och förutsägbart, transparent och inte 
uppmuntra till skatteplanering och skattefusk. Dessvärre är det ibland så 
att dessa önskvärda egenskaper står i konflikt med varandra. Till exempel 
är det i praktiken en omöjlig uppgift att utforma optimala skattesystem 
beroende på olika skattebasers flyktighet eftersom det kräver information 
om olika skattebasers föränderlighet, vilken ofta är okänd och dessutom 
förändras över tid och därför bryter mot principen om förutsägbarhet och 
enkelhet. Dessutom öppnar ett differentierat skattesystem upp för intres-
segrupper att lobba för, för dem, gynnsamma skatteregler. Man behöver 
därför göra en avvägning huruvida enkelhet, förutsägbarhet och trans-
parens överväger vinsterna av optimalt utformade skatter. I 1990/91-års 
skattereform övervägde likformighetsprincipen, medan en del av de skat-
teförändringar som skett sedan dess delvis kan motiveras utifrån optimal 
beskattning. Den ökade globaliseringen har ökat skattebasernas mobilitet, 
vilket ställer större krav på att skattesystemet även är neutralt gentemot 
andra länders skatter, i alla fall för de mer mobila skattebaserna. 

Möjligheten för enskilda länder att helt självständigt utforma sin skat-
tepolitik begränsas av EU och internationella regelverk och överenskom-
melser. Exempelvis är momsbeskattningen inom EU reglerad sedan länge 
vilket omöjliggör stora basbreddningar utan att ändra regelverket. Även 
statsstödsreglerna minskar möjligheterna att bedriva oberoende nationell 
skattepolitik. Samarbeten för att minska skatteundandragande, såsom 
OECD:s BEPS-projekt och EU:s motsvarighet, ingriper vidare i enskilda 
länders självständighet över bland annat bolagsbeskattningen. Paradoxalt 
nog sker en ökad skattekonkurrens parallellt med den ökade internatio-
nella koordineringen. Mycket tyder på att den kapplöpning mot botten i 
bolagsskattesatser som vi tidigare sett har återuppväckts och att länder nu 
åter sänker sina bolagsskattesatser i försök att vinna konkurrensfördelar.

Sammanfattningsvis är det inte en enkel uppgift att få till ett bra skatte-
system som uppfyller alla de krav som ställs på skatterna. Mycket talar för 
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att skattesystem bör utformas enligt likformighetsprincipen, men avvikel-
ser kan motiveras i vissa fall, i synnerhet med anledning av ökad mobilitet 
och internationell konkurrens. Ett likformigt skattesystem som beskattar 
breda skattebaser och därmed minimerar avvikelser och undantag, infriar 
inte bara effektivitetsaspekten utan uppfyller även många av de andra krav 
som ställs på ett bra skattessystem. Likformiga skatter är ofta mer rättvi-
sa, eftersom undantag och särregler tenderar att gynna välbärgade i högre 
utsträckning. Dessutom är ett likformigt skattesystem relativt enkelt och 
förutsägbart, transparent samt svårare att skatteplanera kring eller lobba 
för särregler i. Ett helt likformigt skattesystem är dock troligen inte önsk-
värt. Eftersom Sverige är ett exportberoende land beläget i utkanten av 
Europa behöver vi ha ett konkurrenskraftigt skattesystem, och den öka-
de mobiliteten innebär att beskattningen av de mer mobila skattebaserna 
måste vara konkurrenskraftig och inte kan avvika uppåt från andra län-
ders. Avsteg från likformighetsprincipen kan även motiveras vid allvarliga 
externaliteter, exempelvis på miljö- och klimatförstörande aktiviteter. 

Det svenska skattesystemet

Länge tävlade Danmark och Sverige om första platsen som det land med 
den högsta skattekvoten, det vill säga det land som tog ut stört andel av 
BNP i skatteintäkter. Sverige ligger fortfarande bland de med högst skat-
tekvot men inte längre helt i topp. Sedan 1990 har skattekvoten sjunkit 
från 50% till att idag utgöra cirka 44% av BNP. Jämfört med övriga EU och 
OECD ligger Sverige 5 respektive 10 procentenheter över genomsnittet. 
Det finns således fortfarande skillnader även om de krympt.

Sveriges skattesystem utmärker sig på flera sätt. Vi har bland de allra 
högsta marginalskatterna på arbete både inom EU och internationellt. 
Även på relativt låga inkomster har vi höga skatter, och generellt sett ett 
högt skatteuttag på arbetsinkomster. Figur 1 visar hur stor andel de olika 
skattebaserna utgör av de totala skatteintäkterna. Lejondelen av skattein-
täkterna, 60%, kommer från skatt på arbete. Skatt på konsumtion, i form 
av moms och punktskatter utgör 26%. Resterande 14% fördelar sig någor-
lunda jämnt mellan skatt på individers kapitalinkomster (6%) och före-
tagsinkomster (8%). Skatt på arbete tillsammans med skatt på konsumtion 
utgör således 86% av de totala skatteintäkterna.
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Figur 1.
Olika skatter som andel av totala skatter, 2018
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Figur 2.
Olika skatter på arbete som andel av 
totala skatter på arbete, 2018
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Av den skatt som tas ut på arbete utgör de sociala avgifterna majoriteten, 
58%, kommunalskatten 38%, och resterande knappa 5% statlig skatt. Se-
dan 2018, som är året som figur 2 avser, har värnskatten försvunnit vilket 
minskat intäkterna från statsskatten med cirka 10% (6 miljarder). En kon-
sekvens av ett högt skatteuttag på arbete och en sammanpressad inkomst-
fördelning är att individer med relativt låg inkomst bär en förhållandevis 
stor andel av skatten. Figur 3 visar andelen av disponibel inkomst olika 
percentiler betalade i skatt på arbete 1995 och 2016.

I den nedre delen av fördelningen har skattebördan minskat, sannolikt 
som följd av införandet av jobbskatteavdrag. Med undantag för de allra 
högsta percentilerna har medel- och höginkomsttagare generellt sett fått 
en högre skattebörda. Högst upp i fördelningen har skattebördan dock 
sjunkit drastiskt. Sannolikt eftersom kapitalinkomster utgör en större an-
del av den disponibla inkomsten i denna grupp, och att möjligheten att 
omvandla arbets- till kapitalinkomster har ökat.

Figur 3.
Skatt på arbete som andel av disponibel inkomst 
för olika percentiler  1995 och 2016
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Figur 4.
Högsta marginalskatten på arbetsinkomst  
i OECD-länder, 2019
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Utmärkande för det svenska skattesystemet är som sagt de höga margi-
nalskatterna på arbetsinkomst. Figur 4 visar de högsta marginalskatterna 
i OECD-länder 2019. Sverige låg i topp på 60%. Idag är värnskatten bort-
tagen, vilket innebär att den högsta marginalskatten är 5 procentenheter 
lägre. Trots detta ligger Sverige kvar i toppgruppen på 55%. Lägger man till 
de sociala avgifterna, som för höginkomsttagare utgör en ren skatt, uppgår 
den högsta marginalskatten till 66%. 

Kapital beskattas i jämförelse med arbetsinkomster förhållandevis lindri-
gare. Jämfört med andra OECD-länder ligger vi ungefär i mitten när det gäl-
ler skatteuttag på kapital totalt sett. Sverige tar ut ungefär 5% av BNP i kapi-
talskatt. Huvuddelen av intäkterna kommer från bolagsskatten. Sverige hade 
länge en i förhållande till många andra länder låg formell bolagsskattesats (se 
figur 5). I takt med att andra länder sänkt sina bolagsskattesatser har Sveriges 
position förflytats och ligger nu runt genomsnittet för OECD och EU.   

Figur 5.
Bolagsskattesatser i Sverige och andra länder 1994 till 2018
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Däremot sticker vi ut i hur vi beskattar egendom. Skatteuttaget från egen-
domsrelaterade skatter är, efter borttagandet av arvs- och gåvoskatten 
samt förmögenhetsskatten och reformen av fastighetsskatten 2008, bland 
de lägsta i OECD (se figur 6). De flesta andra länder beskattar inte läng-
re förmögenhet, men flera har en arvs- och gåvoskatt. Arvs- och gåvobe-
skattning ger dock blygsamma skatteintäkter. Skälet till att Sverige ligger 
jämförelsevis lågt är alltså inte vår avsaknad av skatt på förmögenhet, arv 
och gåvor utan vårt låga skatteuttag på fastigheter. I detta avseende går vi 
dessutom emot den internationella trenden, andra länder har ökat uttaget 
på fastigheter medan vi har sänkt vårt. 

Figur 6.
Skatteuttag från förmögenhetsrelaterade skatter 
som andel av BNP, 2016
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Slutligen till konsumtionsskatter, den näst största intäktskällan. Uttaget 
av konsumtionsskatt som andel av totala skatteintäkter ligger förhållan-
devis lågt i Sverige, 28 jämfört med 32,5% för OECD (OECD 2020). En 
anledning till att vi drar in lite trots en relativt hög generell skattesats är 
att momsen är differentierad, med tre olika satser (25, 12 och 6%), och att 
stora delar av konsumtionen är undantagen moms. 

Ett bättre skattesystem

Vad kan Sverige göra för att få ett bättre skattesystem? På vissa områden 
har vi begränsat handlingsutrymme eftersom den internationella konkur-
rensen och det internationella regelverket kräver att vi följer dessa. Detta 
gäller bolagsskatten. Det är viktigt att Sverige följer med och inte tappar i 
den internationella konkurrensen. På andra områden har vi större hand-
lingsfrihet och bör göra förändringar som minskar skadeverkningarna av 
skattesystemet. Ett skift från skatt på arbete till de mindre skadliga skatte-
baserna fastigheter och konsumtion är önskvärt. Likaså bör skattesystemet 
bli mer likformigt i hur exempelvis konsumtion och kapitalinkomster be-
skattas. Skattesystemet bör även förenklas och göras mer transparent. Låt 
oss börja med att diskutera hur skatten på arbetsinkomster kan förbättras.      

Skatt på arbete 
Ett sänkt skatteuttag på arbetsinkomster är motiverat ur ett internationellt 
perspektiv, men kanske än mer för att göra det svenska skattesystemet enk-
lare och samhällsekonomiskt mer effektivt och därmed öka incitamenten 
till arbete och ansträngning. Det är önskvärt att få fler i arbete, inte minst 
av integrations- och fördelningspolitiska skäl men också för långsiktigt 
hållbara offentliga finanser.

Höga marginalskatter på arbetsinkomster medför en stor skattekil mel-
lan det arbetsgivaren betalar och det arbetstagaren får ut efter skatt och 
leder till att individer arbetar och anstränger sig mindre än vad de skulle 
ha gjort vid en lägre skattekil. Skattekilen kan bli så hög att en höjning av 
skatten faktiskt leder till mindre skatteintäkter, eftersom skattehöjningen 
får oss att arbeta eller anstränga oss mindre än vi annars skulle gjort och 
att denna minskning påverkar skattebasen mer än effekten av en högre 
skattesats. Det finns mycket forskning som tyder på att den svenska värn-
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skatten innebar att skattekilen blev så hög att borttagandet av värnskatten 
faktiskt skulle leda till ökade skatteintäkter på sikt. Det var således bra att 
värnskatten avskaffades. Trots avskaffandet av värnskatten är den högsta 
marginalskatten fortfarande hög, och ytterligare sänkningar är motivera-
de. Höga marginalskatter på arbete minskar inte bara drivkraften att ar-
beta och anstränga sig utan påverkar också mer långsiktiga beslut som val 
av utbildning, karriär och inte minst hur man väljer att bli kompenserad 
för sin insats – i form av högbeskattad lön eller i andra lägre beskattade 
förmåner eller som kapital. 

En konsekvens av höga marginalskatter på arbetsinkomst är att skillna-
den mellan hur arbete och kapital beskattas är stor. Den är faktiskt bland 
de högsta i OECD. Skillnaden mellan den högsta marginalskatten på ar-
bete, 66%, och en skatt på marginalen på kapital på 45% (21,4% av vinsten 
beskattas i bolaget och därefter 30% i kapitalinkomstskatt) är 21 procent-
enheter, eller 29 om utdelningsskatten är 20%. I andra länder är skillnaden 
betydligt mindre och i flera fall till och med negativ. Stora skillnader mel-
lan hur arbets- och kapitalinkomster beskattas skapar incitament att om-
vandla arbets- till lägre beskattad kapitalinkomst. På grund av detta har vi 
komplicerade regler som syftar till att minska möjligheterna att omvandla, 
de så kallade 3:12 reglerna, men likväl sker viss omvandling. Utdelningar 
från kvalificerade andelar som beskattas till 20% har ökat snabbt och upp-
går enligt ESV till cirka 2% av BNP. En sänkning av marginalskatten på ar-
bete skulle minska incitamenten att omvandla arbets- till kapitalinkomst. 

Vi har även höga skatter på låga inkomster vilket ökar arbetskraftskost-
naden och minskar drivkraften att arbeta och anstränga sig även för lågin-
komsttagare. De sociala avgifterna är höga, 31,42%, och betalas från första 
kronan vilket gör det totala skatteuttaget på arbete högt även på relativt 
låga inkomster. En del av de sociala avgifterna, den allmänna löneavgiften 
på 11,62 procentenheter, utgör en ren skatt. Även om socialavgifterna med-
för förmåner upp till förmånstaken utgör de likväl en arbetskraftskostnad 
som fördyrar anställningar och över förmånstaket utgör de en ren skatt. 
För många bidragstagare gör marginaleffekterna att det lönar sig dåligt att 
gå från bidrag till arbete. Det finns också ett relativt stort utanförskap i 
Sverige där många har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Coronakri-
sen kommer sannolikt inte att minska utanförskapet. De största klyftorna 
i samhället är inte mellan individer med och utan kapitalinkomster utan 
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framförallt mellan de som arbetar och de som inte arbetar. Det är viktigt 
att skattesystemet inte förstärker och sedimenterar klyftorna i samhället, 
utan snarare mildrar dem. Många länder, däribland Sverige, har infört 
jobbskatteavdrag för att åtgärda detta. Utformningen av jobbskatteavdra-
get i Sverige skiljer sig dock från hur det ser ut i många andra länder ef-
tersom det även ges till individer med höga inkomster, även om det sedan 
2016 fasas ut vid relativt höga inkomster. Detta gör det svenska jobbskatte-
avdraget kostsamt, 2020 beräknas det kosta 130 miljarder eller drygt 11% 
av de totala statliga skatteintäkterna (Budgetpropositionen 2020). Frågan 
är om det är motiverat ur ett sysselsättningsperspektiv med jobbskattes-
avdrag även för höginkomsttagare. När jobbskatteavdraget väl fasats in 
vid en månadsinkomst på drygt 30 000 kronor ökar nettoinkomsten med  
2 850 kronor i månad vilket snarare möjliggör för individer att ta ut mer 
fritid än att arbeta mer. 

En förändring som sannolikt skulle ha positiva incitamentseffekter 
är att ta bort nuvarande grundavdrag, det förhöjda grundavdraget för 
pensionärer samt jobbskatteavdraget och göra om dessa till ett generellt 
grundavdrag och/eller ett mer riktat jobbskatteavdrag till individer som 
står långt från arbetsmarknaden. Enligt beräkningar från Finanspoli-
tiska rådet skulle ett grundavdrag kunna uppgå till cirka 35 000 kronor 
(vilket innebär att inkomst upp till nästan 120 000 kronor inte skulle be-
skattas) samtidigt som statsskattesatsen sänks till 10%.1 Alternativt kan 
det finansiera ett mer riktat jobbskatteavdrag till dem som har svårt att 
etablera sig på arbetsmarknaden i kombination med en sänkning av den 
statliga inkomstskatten. Om jobbskatteavdraget istället hade kopplats 
till grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden – såsom 
långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och nyanlända flyktingar – hade 
jobbskatteavdraget kunnat vara mer generöst för dessa grupper och sam-
tidigt kostat betydligt mindre. Överskjutande belopp hade kunnat finan-
siera sänkta marginalskatter eller lägre arbetsgivaravgifter, vilket även 
kommer medelinkomsttagarna till gagn. Alternativt kan brytpunkten 
för när man betalar statlig skatt höjas och/eller kan arbetsgivaravgifter-
na, förslagsvis den allmänna löneavgiften som är en ren skatt, sänkas. 

1 Se Finanspolitiska rådets skatterapport från 2020. Jag är ledamot i Finanspolitiska rådet och har varit delaktig i denna rapport. 
De två alternativ som presenteras i rapporten är inte konkreta skattereformsförslag utan tjänar till att illustrera att systemet kan 
förbättras utan att fördelningen eller intäkterna påverkas. 
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En sänkning av arbetsgivaravgifterna har fördelen att alla gynnas men 
leder till en mindre sänkning eftersom det blir kostsamt. En utformning 
med ett riktat jobbskatteavdrag och sänkt marginalskattesats (snarare 
än sänkt genomsnittsskatt) för medelinkomsttagare skulle ha bättre in-
citamentseffekter och uppmuntra individer till att anstränga sig jämfört 
med dagens system med höga marginalskatter och ett jobbskatteavdrag 
för alla. 

Utformningen av det svenska jobbskatteavdraget skiljer sig från hur 
det ser ut i andra länder. I andra länder är jobbskatteavdraget tänkt som 
en riktad åtgärd i den nedre delen av inkomstfördelningen för att mo-
tivera lågproduktiva individer att komma i arbete. Anledningen till att 
jobbskatteavdraget inte trappades av i Sverige (trappas av sedan 2016 vid 
höga inkomster) är att det skulle öka de redan höga marginaleffekterna 
och därför medföra negativa incitamentseffekter och minska arbetsutbu-
det i utfasningsfasen. Förändringar i marginal- och genomsnittsskatt har 
olika effekter på olika beslut. Genomsnittsskatten är viktig för diskreta 
val såsom valet att arbeta eller inte, eller att gå upp från deltid till hel-
tid. Detta kallas ofta för den extensiva marginalen. Marginalskatten är 
viktig för beslut på marginalen, såsom hur många fler timmar vi arbetar 
vid lägre skatt, givet att vi redan arbetar. Detta kallas för den intensiva 
marginalen. För individer i den nedre delen av inkomstfördelningen och 
de som står utanför arbetsmarknaden är den extensiva marginalen re-
lativt sett viktigare (genomsnittsskatten) och för de som redan arbetar 
och befinner sig i den övriga delen är den intensiva marginalen (margi-
nalskatten) relativt sett viktigare. Enligt empirisk forskning är den in-
tensiva marginalen inte lika känslig som den extensiva. Det innebär att 
en ökning av marginalskatten för dem som redan arbetar sannolikt har 
en mindre negativ effekt på arbetsutbudet och att en sänkning av ge-
nomsnittsskatten för dem i den nedre delen av inkomstfördelningen får 
relativt större effekter.

Sammanfattningsvis bör skatten på arbete sänkas, inte bara i toppen 
utan helst över hela inkomstfördelningen. Den högsta statliga margi-
nalskattesatsen bör sänkas till 10% och brytpunkten gärna höjas. Det bör 
fortfarande finnas en viss progressivitet i inkomstbeskattning eftersom 
inkomstskatten är en av de bättre skatterna att omfördela via. Avskaffa 
grundavdraget och jobbskatteavdraget och gör om till ett grundavdrag 
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och/eller ett mer kraftfullt och riktat jobbskatteavdrag. För att sänka mar-
ginalskatten även för individer i mellanskiktet bör den allmänna löneav-
giften, som är en ren skatt, sänkas. För att öka transparensen i skattesyst- 
emet bör arbetsgivaravgifterna tydligt framgå på lönebesked. 

Skatt på konsumtion 
Moms är en bra skatt, den är så bra att den ibland beskrivs som en ”money 
machine” och ogillas av en del politiker på högerkanten i USA som oroas 
över att en moms skulle leda till ökade offentliga utgifter. Moms är en ef-
fektivare skatt än inkomstbeskattning eftersom den inte snedvrider inves-
terings- och sparbeslut då även framtida konsumtion beskattas. Dessutom 
snedvrids varken företags produktions- eller individers konsumtionsbe-
slut om den är enhetlig. Därför är det svårt att motivera att momsen är 
differentierad och att viss konsumtion är helt undantagen moms. Det är 
också en relativt stabil skattebas, och på senare år har momssatserna runt 
om i världen ökat och vår 25 procentiga moms är inte längre den högsta.2 
Sverige ligger, som vi såg innan, under OECD-genomsnittet när det gäller 
hur stor andel av de totala skatteintäkterna som kommer från moms, viket 
är svårmotiverat utifrån vår position som ett land med hög skattekvot.

Att differentiera momsen, exempelvis på livsmedel, av fördelningspoli-
tiska skäl är ett dyrt och trubbigt fördelningsinstrument. Det är effekti-
vare att omfördela genom en progressiv inkomstskatt eller genom direkta 
inkomststöd till låginkomsttagare. Ett system med olika momssatser leder 
dessutom till gränsdragningsproblem och öppnar upp för intressegrup-
per att lobba för lägre moms, och i många fall är det snårigt och ologiskt 
vad som beskattas till vilken sats eller är undantagen moms. Differentierad 
moms skulle kunna vara motiverad om det föreligger allvarliga felprissätt-
ningar, som vid externa effekter från miljöförstörande utsläpp eller hög 
alkoholkonsumtion. Men i sådana fall är det dock bättre att korrigera med 
hjälp av punktskatter än genom differentierad moms. Skattebortfallet som 
uppstår på grund av differentierade momssatser är betydande. Samman-
taget ger dessa avvikelser från enhetlig moms upphov till ett skattebortfall 
på över 60 miljarder kronor. I denna siffra ingår inte basbreddning från 

2 Ungern har 27%. Ett antal länder: Danmark, Norge, Färöarna och Kroatien, har samma sats som Sverige, 25%. I Danmark är 
skattesatsen dessutom enhetlig. 
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den konsumtion som idag undantas moms. I jämförelse förväntas stats-
skatten inbringa 51 miljarder 2020.    

Olika momssatser ökar den administrativa bördan för företag, speciellt 
för dem som har blandad verksamhet. Att vara undantagen moms kan låta 
som en fördel men innebär samtidigt att ingående moms inte kan dras av 
vilket är en nackdel för många företag och leder till att momskedjan bryts 
och så kallad dold moms uppstår. Momsen är en skatt på värdeökningen 
och innebär att moms på insatsvaror är avdragsgill, och att det endast är 
värdet som tillkommer i varje produktionsled som beskattas. För aktivite-
ter som inte är momspliktiga får inte ingående moms dras av vilket leder 
till snedvridningar. 

Förutom införandet av en enhetlig momsskattesats skulle momsintäk-
terna kunna ökas i än högre grad om basen breddades genom att eliminera 
momsundantagen. Undantagna transaktioner och tjänster – exempelvis 
den finansiella och offentliga sektorn – ger upphov till ett betydande bort-
fall. Enligt uppskattningar från EU utnyttjar Sverige knappt 52% av den 
potentiella skattebasen, och av dessa utgör 40 procentenheter momsun-
dantaget och resterande del de lägre momssatserna. Moms är relativt reg-
lerat av EU:s momsdirektiv och att bredda basen och momsbelägga finan-
siella tjänster eller offentlig service är inte förenligt med EU:s regelverk, 
varför vi måste arbeta på att försöka ändra regelverket inom EU. 

Det finns dock utrymme för Sverige att bredda basen utan regelföränd-
ringar på EU-nivå och den generella skattesatsen kan höjas. Ett alternativ 
är att beskatta den finansiella sektorn med en alternativ skatt, exempelvis 
baserad på lönesumma och vinst, för att kompensera för att den finansiel-
la sektorn är momsundantagen. Detta föreslogs av en offentlig utredning 
2016 (SOU 2016:76). Utredningen uppskattade att cirka 19 miljarder förlo-
rades i skatteintäkter 2018 på grund av momsundantaget i den finansiel-
la sektorn. Förslaget blev aldrig verklighet men en liknande skatt finns i 
Danmark. Inom andra områden är det fullt möjligt att bredda basen utan 
att det bryter mot EU:s momsdirektiv, exempelvis på hyror men även på 
spel och vadslagning. Flera länder utanför EU har en mer effektiv moms-
beskattning, däribland Nya Zeeland som utnyttjar en betydligt större an-
del av den potentiella konsumtionsskattebasen, 96%, och inkluderar såväl 
finansiella tjänster som offentlig konsumtion. 

Att använda korrigerande skatter, så kallade pigouskatter, för att kor-
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rigera felprissättningar är ett effektivt sätt att minska skadeverkningarna 
av negativa externaliteter. Att förvänta sig betydande skatteintäkter från 
denna typ av skatter är dock inte realistiskt, eftersom dessa skatter syf-
tar till att krympa sin egen skattebas (den miljöskadliga aktiviteten). En 
alltför hög beskattning kan dessutom innebära att aktiviteterna lämnar 
Sverige och att den globala miljöpåverkan faktiskt ökar. Skatten bör mot-
svara storleken på externaliteten och träffa just denna. Skatt på flygstolar 
eller innehav av bil har en dålig träffbild eftersom det inte är själva exter-
naliteten som beskattas. Däremot är en koldioxidskatt träffsäker och bör 
användas. En omfattande grön skatteväxling i Sverige är därför varken 
realistisk eller ändamålsenlig. Sverige bör däremot inta en aktiv roll inom 
EU och internationellt och där arbeta för en gemensam linje.   

Sammanfattningsvis bör konsumtion beskattas enhetligt, för att und-
vika snedvridningar i produktionsled och i konsumtionsval. Vilken nivå 
den ska ligga på kan diskuteras, men med tanke på den ökade konkurren-
sen, andra skattebasers rörlighet och att det är en relativt effektiv skatt är 
en 25-procentig skattesats inte orimlig. Höjd moms får effekter på hus-
hållens ekonomi och för vissa hushåll kan höjningen leda till minskade 
konsumtionsmöjligheter. Det är dock betydligt effektivare att omfördela 
resurser till dessa hushåll med hjälp av inkomststöd eller barnbidrag än 
en differentierad moms som alla får del av och som dessutom snedvrider 
konsumtionsval och leder till stor administrativ börda för företag. Vi bör 
även utnyttja de basbreddningar som är möjliga samt arbete för att bred-
da basen på EU-nivå. För finansiella tjänster och försäkringsbolag bör en 
eventuell skatt samordnas på EU-nivå eftersom dessa aktiviteter lätt rör på 
sig. Den svenska valpskatten 1987 till 1991 visar på svårigheter att ensamt 
införa en skatt på den finansiella sektorn. Ökade skatteintäkter från kon-
sumtionsbeskattning bör användas för att sänka skatten på arbete. 

Skatt på privata 
kapitalinkomster

Ett annat område där stora avsteg från likformighetsprincipen gjorts är 
inom kapitalinkomstbeskattningen. Idag finns en rad olika skattesatser 
och två olika modeller för hur kapitalinkomster beskattas. Den generel-
la satsen är 30% på faktisk avkastning vid realisation. Andra tillgångar 
schablonbeskattas löpande, till exempel investeringar på investeringsspar-
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kontot (ISK). Även pensionssparande och kapitalförsäkringar schablon-
beskattas till 15 respektive 30%. Skattesatserna varierar; utdelningar och 
avkastning i fåmansbolag beskattas till 20%, i onoterade bolag till 25%, 
reavinst på fastigheter till 22% och den löpande fastighetsavgiften är 0,75% 
av taxeringsvärdet men takad vid ett årligt belopp på 8 048 kronor (år 
2020) vilket gör fastighetsavgiften regressiv.

Ett system med en rad olika skattesatser och olika principer med både 
löpande schablonbeskattning och reavinstbeskattning orsakar snedvrid-
ningar och samhällsekonomiska kostnader, vilka inte skulle uppstått i ett 
mer enhetligt kapitalinkomstskattesystem. Olika skattesatser gör att in-
vesteringar styrs dit där de är lägst beskattade snarare än var de gör störst 
nytta. Att fastigheter beskattas lågt leder därför till överinvesteringar 
i fastigheter på bekostnad av färre investeringar i andra kapitalslag, till 
exempel i företagssektorn. En enhetlig skattesats, på förslagsvis 25%, för 
alla kapitalinkomster skulle minska snedvridningarna och inte innebära 
någon drastisk höjning för något kapitalinkomstslag och en minskning för 
vissa. En högre skattesats på 30 eller 35% kan vara motiverad för att öka 
likformigheten mellan hur kapital- och arbetsinkomster beskattas och av 
fördelningsskäl. Om skillnaderna minskar blir 3:12-reglerna mindre vik-
tiga, vilket skulle medföra stora fördelar både i effektivitet och i sänkta 
administrationskostnader. Samtidigt är det viktigt att hålla i åtanke att 
kapital är en relativt rörlig skattebas och en hög beskattning hämmar ka-
pitalbildning och entreprenörskap (mer om det senare). Detta gör avväg-
ningen svår mellan å ena sidan en högre skattesats på kapital och ökad 
likformighet mellan kapital- och arbetsinkomstbeskattning och å andra 
sidan en lägre kapitalskatt, som har gynnsamma effekter på kapitalbild-
ning och företagande, men en större skillnad i beskattning av kapital- och 
arbetsinkomster. Vikten av goda företagsvillkor bör dock betonas efter-
som det påverkar hela ekonomin.  

En högre kapitalinkomstbeskattning kan även motiveras av fördelnings-
politiska skäl eftersom höginkomsttagare tenderar att ha högre kapital-
inkomster än låginkomsttagare. De ökade inkomst- och förmögenhets-
skillnaderna förklaras till betydande del av ökade kapitalinkomster och 
höjda fastighetsvärden. I det sammanhanget kan det verka rimligt att höja 
kapitalskatterna. Kapital är dock en relativt lättrörlig skattebas och en hög 
beskattning kan innebära att kapitalet flyttar. Att avkastningen på kapital 



åsa hansson

277

har ökat markant beror till stor del på den låga räntan men även på att 
skatten på fastigheter minskat. Avkastningen på kapital kan snabbt ändras 
om exempelvis räntan stiger till en mer normal nivå. Själva utformningen 
av kapitalbeskattningen kan inte grundas i hur avkastningen på kapital för 
stunden ser ut utan måste grundas i mer principiella argument som exem-
pelvis likformighet. En arvsskatt är en bättre skatt för att utjämna förmö-
genhetsskillnader och skillnader i livschanser än en kapitalinkomstskatt. 
En arvsskatt är dock svår att i praktiken utforma så att den får rätt träffbild 
och samtidigt är administrativt hanterbar. Detsamma gäller för en förmö-
genhetsskatt. 

Fastighetsskatt
Skattesystemet bör inte påverka i vilken tillgång en individ investerar el-
ler vilken boendeform en familj väljer. Den svenska bostadsmarknaden är 
dysfunktionell (se Tor Borgs kapitel) och en reformering av fastighetsbe-
skattningen skulle få den att fungera bättre. 

Fastigheter beskattas lägre än andra kapitaltillgångar och vi har ett för-
hållandevis lågt skatteuttag på fastigheter; 2018 genererade fastighetsskat-
ten 1,6% av de totala skatteintäkterna i Sverige, jämfört med ett OECD-ge-
nomsnitt på 3,1% (OECD 2020).3 Skatten skiljer sig också beroende på 
boendeform, hyresrätten beskattas hårdast eftersom den dubbelbeskattas 
(bolagsskatt och fastighetsavgift), följt av småhus medan bostadsrätten är 
lägst beskattad. Dessutom gynnar skattesystemet dem som bor dyrt och 
stort framför dem som bor i lägre värderade hus. En fastighetsskatt base-
rad på marknadsvärde (eller taxeringsvärde i praktiken) är en av de mer 
effektiva skatterna och har dessutom en progressiv fördelningsprofil, ef-
tersom höginkomsttagare tenderar att bo i högre taxerade fastigheter än 
låginkomsttagare. Att inte utnyttja en skattebas som både är effektiv och 
fördelningsmässigt attraktiv är svårmotiverat, speciellt i ett land med re-
lativt hög skattekvot och med omfördelningsambitioner. Att den löpande 
beskattningen av fastigheter avviker från den generella kapitalinkomst-
skattesatsen (30%) uppskattas ge ett bortfall år 2020 på 25 miljarder, och 
den lägre reavinstskatten vid försäljning ett bortfall på 12 miljarder. Sam-

3 Många länder får betydande bidrag från fastighetsskatten, till exempel ger den 11% av de totala skatteintäkterna i USA, 9,5% i 
Kanada samt 9,2% i Storbritannien. Även i Danmark och Finland genereras mer, 2,9 respektive 1,8% av de totala skatteintäkterna. 
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mantaget blir bortfallet nästan 37 miljarder (Regeringskansliet 2020). 
Stämpelskatten är däremot en ren flyttskatt och bör tas bort (12 miljarder). 
Enligt uträkningar från Finanspolitiska rådet skulle en likformig löpan-
de beskattning på 1,2% av taxeringsvärdet på ägda bostäder (småhus och 
bostadsrätter) ge ytterligare cirka 60 miljarder i skatteintäkter. Ökade in-
täkter från fastighetsskatten kan med fördel användas för att minska mer 
skadliga inkomstskatter.

Det kan finnas en poäng i att minska realisationsvinstbeskattningen vid 
försäljning eftersom den upplevs som en flyttskatt och minskar benägen-
heten att flytta till en mer lämplig bostad. För att minska detta problem 
kan även värdestegringen schablonbeskattas löpande, exempelvis genom 
att man till den löpande fastighetsskatten som beskattar boendevärdet 
lägger till en 3-procentig värdeökning. Vid försäljning kan den verkliga 
vinsten beräknas och den korrekta skatten justeras mot den inbetalda 
schablonskatten.4 

När det gäller själva utformningen talar likformighetsprincipen för en 
skatt på fastigheter i paritet med andra kapitalplaceringar, det vill säga 
att både den löpande- och realisationsbeskattningen är densamma som 
beskattningen av andra kapitalplaceringar. Vid en kapitalinkomstskatt 
på 25% och en avkastning på 3% skulle den löpande fastighetsskatten 
bli 0,75% eller 1,5% om värdestegring även beskattas löpande (inga våld-
samma ökningar alltså). Teorin för optimal beskattning talar för att 
fastigheter bör beskattas högre än andra kapitalplaceringar. Även en 
progressiv fastighetsskatt där högre taxerade fastigheter möter en högre 
skattesats kan motiveras av fördelningsskäl. Dessutom beror värdesteg- 
ringar på fastigheter i stor utsträckning på andra faktorer än ägarens 
ansträngning och insats, såsom ränteläget, efterfrågan och utbud av bo-
städer där man bor och offentliga investeringar. Värdestegringen kan 
därför till stor del anses vara ”oförtjänt”, även detta talar för en högre 
beskattning. Acceptansen för en progressiv fastighetskatt är sannolikt 
också högre än en proportionell skatt. 

En höjning av fastighetsskatten kommer onekligen att kapitaliseras i läg-
re priser precis som sänkningen ledde till värdestegringar. Hur stor effek-
ten blir beror på storleken på höjningen av fastighetsskatten. En generell 

4 Detta har föreslagits av Finanspolitiska rådet (2020) och SNS (2018).
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sänkning av kapitalinkomstskatten till 25% resulterar inte i någon bety-
dande skattesatshöjning på fastigheter, och att värdestegringen beskattas 
löpnade innebär inte i sig en höjning av skatten utan en fråga om när skat-
ten betalas. Att fastighetsvärden sjunker är såklart inte roligt för dem som 
drabbas, i synnerhet inte för dem som precis köpt dyrt. Samtidigt ska man 
komma ihåg att skattesystem som uppmuntrar till en viss typ av invest- 
ering och därmed driver upp priset förr eller senare tenderar att spricka. 
För att minska problemet kan skatten behöva fasas in över en tidsperiod så 
att individer har tid att anpassa sig.     

Likviditetsproblemet med en fastighetsskatt måste mildras på något 
sätt för att skatten ska vinna acceptans. Detta kan göras på olika sätt, 
exempelvis genom begränsnings- eller dämpningsregler under en över-
gångsperiod så att en högre fastighetsskatt fasas in över tiden och tillåter 
hushåll att anpassa sig. Andra metoder är att skjuta upp skatten eller 
medge lån för att betala skatten. Alternativt kan ett grundavdrag införas, 
vilket gör skatten progressiv. 

Skatt på företagande
Arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt skapas där det finns företag och 
investeringar. Bolagsskatten påverkar var företag investerar och i vil-
ken omfattning, men även var de lokaliserar sig och redovisar vinster. 
Sverige är ett litet exportberoende land lokaliserat i utkanten av EU och 
behöver ha en konkurrenskraftig bolagsskatt för att vara attraktivt som 
investeringsland. 

Sverige bör därför ha en bolagsskatt som ligger under genomsnittet. 
Länge hade vi en förhållandevis låg formell bolagsskattesats (se figur 5), 
vilket gjort Sverige attraktivt som investeringsland.5 Det bör vi fortsät-
ta att vara. Mycket tyder på att bolagsskattekonkurrensen har ökat och 
kommer att öka ytterligare på grund av de ekonomiska konsekvenserna av 
Coronapandemin. Att sänka bolagsskatten är en relativt enkel och effektiv 
policyåtgärd att ta till för att bli konkurrenskraftig. Det är viktigt att Sve-
rige följer den internationella utvecklingen och inte tappar konkurrens-
fördelar. Samtidigt händer det, som sagts tidigare, just nu mycket inom 
bolagsbeskattningen internationellt som begränsar vår handlingsfrihet att 

5 Vi har även haft låg effektiv bolagsskatt med förhållandevis generösa ränteavdrag.
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självständigt utforma bolagsbeskattningen, både med tanke på den inter-
nationella konkurrensen men också med tanke på det internationella sam-
arbetet. Exempelvis pågår ett stort arbete inom både OECD och EU för 
att motverka skatteundandragande och diskussioner om digitalskatt som 
potentiellt kan få stora effekter på svensk bolagsskatt.  

Som tidigare påpekats är det viktigt att skatter utformas så att de är neu-
trala. Detta gäller även bolagsskatten. Det svenska bolagsskattesystemet 
är inte neutralt och bör reformeras för att öka neutraliteten. Exempel på 
viktiga områden där bolagsskatten inte är neutral är hur skulder och eget 
kapital behandlas, hur stora vinstdrivande företag beskattas jämfört med 
nystartade innovativa företag, och även skillnader i hur multinationella 
och inhemska företag beskattas eftersom multinationella företag kan ut-
nyttja andra länders skattesystem för att minska skattebördan. Dessutom 
är skatten generellt sett lägre för passiva ägare som håller tillgångar på ISK 
än för aktiva företagsägare. 

Att skattesystemet medger ränteavdrag på skulder men inte motsvaran-
de avdrag för eget kapital, och på så sätt uppmuntrar företag till belåning, 
är svårt att försvara. Om något borde skattesystemet uppmuntra till hög 
soliditet och därför snarare premiera eget kapital. Företagsskattekom-
mittén (SOU 2014:40) hade till uppgift att ta fram ett neutralt skattesyst- 
em som inte uppmuntrar till lånefinansiering. Det förslag som lades fram 
var komplicerat och internationellt oprövat och blev aldrig realitet. Sedan 
dess har nya ränteavdragsbegränsningar, enligt EU direktiv, lagts till de 
befintliga. Dessa har snarare till syfte att minska skatteundandragande 
genom låneupplägg än att neutralisera behandlingen av skulder och eget 
kapital. Systemet är därför fortfarande långt ifrån neutralt. Hade vi haft ett 
mer neutralt skattesystem hade sannolikt företag stått bättre rustade inför 
den kris vi nu genomlever. Det är också svårmotiverat att vissa företag, 
kapitalstarka, har lägre kapitalkostnad än andra företag, exempelvis nya 
innovativa, som inte lika lätt kan belåna sin verksamhet utan måste förlita 
sig på eget kapital. Det är önskvärt att bolagsskatten blir mer neutral i hur 
olika finansieringsalternativ behandlas. Detta kan göras på principiellt två 
olika sätt: antingen genom att kostnaden för eget kapital medges liknande 
avdrag som för lån eller att ränteavdragen tas bort, eller en kombination 
av de båda. Att tillåta avdrag för eget kapital är teoretiskt tilltalande men i 
praktiken svårt att genomföra och skulle innebära att bolagsskatten, eller 
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någon annan skatt, måste höjas för att vara budgetneutral. Den formel-
la bolagsskatten har ett starkt signalvärde och att höja den är olämpligt. 
Sannolikt är det mer realistiskt att minska eller helt ta bort ränteavdragen. 
Detta skulle leda till ökade skatteintäkter och därför möjlighet att sänka 
den formella bolagsskattesatsen, vilket har gynnsamma signaleringseffek-
ter. Som förslaget från Företagsskattekommittén visade är det dessvärre 
svårt att undvika att reglerna blir krångliga och komplexa, och eftersom 
det händer mycket på bolagsområdet just nu internationellt är det klokt 
att avvakta med större reformer av bolagsskatten tills spelplanen från det 
internationella samarbetet ligger på plats. Det är värt att påpeka att lägre 
bolagsskatt och ränta gör det mindre fördelaktigt att lånefinansiera och 
mildrar problemet med icke-neutralitet.   

Medan bolagsskatten är viktig för redan etablerade och vinstdrivan-
de företag är andra skatter, exempelvis på kapitalinkomster på ägarnivå 
men även på arbete, relativt sett av större betydelse för nya och innovati-
va företag. Sverige har traditionellt fört en skattepolitik som varit gynn-
sam för stora, etablerade och vinstdrivande företag. Det är inte fel, men 
det kan även vara motiverat att gynna, eller i alla fall inte missgynna, 
nystartade företag och entreprenörskap. Även om skattesystemet inte i 
sig diskriminerar innebär det att företag i olika utvecklingsstadier eller 
branscher i praktiken behandlas skattemässigt olika. Dagens skattesyst- 
em med en relativt låg bolagsskatt, ränteavdrag för lån, förlustavdrag 
som kvittas mot vinster, och en relativt hög utdelningsskatt gynnar etabl- 
erade vinstdrivande företag men missgynnar nya innovativa företag som 
ännu inte går med vinst och har svårt att lånefinansiera sin verksamhet. 
Utdelningsskatten uppmuntrar till att återinvestera snarare än att dela ut 
vinster till ägarna som skulle kunna använda kapitalet för att investera 
i nya företag. Skattesystemet bör inte styra hur kapital kanaliseras utan 
det bör hamna där det kommer till störst nytta, det vill säga där brut-
toavkastningen är som högst.  

Det kan finnas anledning att uppmuntra produktivt entreprenörskap 
eftersom detta är associerat med positiva externaliteter. Hur man i prak-
tiken a priori kan särskilja produktivt entreprenörskap från annat är en 
utmaning, och försvårar hur en effektiv skattepolitik för entreprenörskap 
i praktiken ska utformas. Det kan tyckas märkligt att Sverige beskattar 
passivt ägande, antingen på ISK eller i institutionellt pensionssparande, 
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betydligt lägre än avkastningen på aktivt ägande. Aktivt ägande är ofta 
förknippat med mer risk eftersom det är svårare för aktiva ägare att diver-
sifiera sin innehavsportfölj. Aktiva ägare till produktivt entreprenörskap 
skapar ett mervärde i ekonomin. Att passivt ägande gynnas skattemässigt 
framför aktivt ägande är svårmotiverat och bör ses över. 3:12 reglerna för 
aktiva ägare i fåmansaktiebolag medger uttag av avkastning till lägre be-
skattad kapitalinkomst i förhållande till högre beskattad inkomst av tjänst 
och är motiverat men regelverket är komplicerat och mycket tyder på att 
det även missbrukas. Det är knappast tänkt att gynna individer med hög 
inkomst som inte tar någon risk eller är innovativa. Reglerna gynnar även 
små delägare i större företag med stor lönesumma som kan ta ut stora an-
delar som lågbeskattad kapitalinkomst medan reglerna inte är särskilt för-
månliga för växande, kunskapsintensiva mindre företag. Dagens regler är 
förmånliga för vissa grupper men är krångliga och missgynnar växande 
företag, dynamik och utveckling.

 
Personaloptioner

Ett steg för att öka neutraliteten och inte missgynna risktagande, innova-
tioner och ett dynamiskt företagande är att gå vidare och utveckla perso-
naloptioner. Sedan 2018 är det möjligt för nyckelpersoner i vissa små och 
unga företag att nyttja personaloptioner där skillnaden mellan vad optio-
nerna förvärvades för och försäljningspris tas upp till kapitalbeskattning 
vid avyttringstillfället. Detta innebär att de beskattas till en lägre skatte-
sats än tjänsteinkomst och dessutom inte beläggs med arbetsgivaravgifter. 
För att få nyttja dessa ställs dock en rad krav på företaget och den anställ-
da. Bland annat får värdet inte överstiga ett visst belopp, optionen tidigast 
nyttjas efter tre och senast efter tio år, och företaget vara maximalt tio år 
gammalt. Tanken är att det ska underlätta för små och unga företag att 
behålla och rekrytera nyckelpersoner. 

Det finns flera fördelar med personaloptioner. En är att det kan underlät-
ta likviditetsproblem i små nya företag som har svårt att belåna verksam-
heten och därför minska asymmetrin mellan hur lånat och eget kapital 
behandlas. En annan fördel är att de som tar risk kompenseras för detta, 
samtidigt som det krävs en positiv värdeutveckling för att optionen ska bli 
attraktiv som kompensation. Går företaget i konkurs blir optionen värde-
lös. Detta ger bra incitamentseffekter eftersom det ger incitament till an-



strängning för att företaget ska gå bra och dessutom minskas problem med 
asymmetrisk information då nyckelpersoner i företaget rimligen har bätt-
re kännedom om företagets potential (även om det kan finnas viss över-
optimism) än byråkrater eller politiker som a priori ska plocka ut vinnare 
att ge stöd till. Nackdelen är att även dessa kan missbrukas och öppnar för 
skatteplanering och kan leda till samma problematik som 3:12 reglerna 
försöker mildra. Det är därför viktigt att de riktas till rätt målgrupp. 

Forsknings- och 
utvecklingsincitament

Det finns flera anledningar till att ge skattelättnader till forskning och ut-
veckling (FoU). Det huvudsakliga teoretiska argumentet är att FoU är as-
socierade med positiva spillovereffekter, det vill säga FoU som bedrivs av 
ett specifikt företag gynnar inte bara det företaget utan även andra företag 
eller aktörer i samhället genom att öka kunskapsläget och bidra med nya 
produkter eller tjänster. Detta medför att det samhällsekonomiska värdet 
av FoU är större än det privatekonomiska värdet för det enskilda företaget 
och motiverar att sänka kostnaden för företaget, exempelvis genom en 
lägre skatt. Därutöver finns det en internationell konkurrensaspekt som 
gör att det är svårt för länder att inte ge kostnadslättnader till företag som 
är internationellt mobila när andra länder gör det. Ett flertal länder inom 
EU har så kallade patentboxar där patentintäkter beskattas betydligt läg-
re än andra intäkter vilket gör dem intressanta för forskningsintensiva 
företag att lägga vinster och aktivitet där. För Sverige som har en stark 
forskningstradition och är ett kunskaps- och forskningsintensivt land 
med en stor life-science industri är det viktigt att vara konkurrenskraftig 
och inte förlora viktiga delar av denna industri till andra länder. Svenska 
företags investeringar i FoU som andel av BNP har börjat sjunka. Det är 
viktigt att denna trend bryts, och för att göra det kan krävas någon form 
av skatteincitament för FoU. 

Sedan 2014 finns ett FoU-incitament i Sverige, forskningsavdraget, som 
medger nedsättning av arbetsgivaravgifterna med 10% av underlaget för 
personer som bedriver systematiskt och kvalificerat forsknings- och ut-
vecklingsarbete i kommersiellt syfte. Idag utnyttjas inte forskningsavdra-
get i någon betydande omfattning och det kan vara motiverat att utöka 
incitamentet ytterligare.
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 Fördelen med att ge avdrag på arbetsgivaravgifter för FoU-arbete sna-
rare än att beskatta FoU-vinster lägre i en patentbox är att även ännu inte 
vinstdrivande förtag i uppstarts- eller utvecklingsstadiet erhåller stödet. 
Det är i just det stadiet som stödet kan vara avgörande eftersom det för 
många innovativa företag tar åtskilliga år innan de är vinstdrivande och 
gynnas av en patentbox. Det är också i denna fas som det svenska skat-
tessystemet är icke-neutralt. Sannolikt är det själva forsknings- och ut-
vecklingsarbetet som skapar ett mervärde snarare än vinsten av ett patent. 
Stödet bör uppmuntra till att forskningsverksamheten bedrivs i Sverige 
(själva arbetet) och inte bara att vinsterna lokaliseras här. Mycket talar för 
att patentboxar leder till ökad skatteplanering och skattekonkurrens, och 
det finns inte heller empiriska belägg för att de verkligen leder till mer FoU.

Slutkläm 

I detta kapitel har en rad förändringar av skattesystemet diskuterats. Om 
dessa förändringar blir verklighet får vi ett bättre skattesystem som ökar 
vår konkurrenskraft, tillväxt och leder till ett mer jämlikt och inklude-
rande samhälle. Ett starkare Sverige helt enkelt. Vissa skatteförändring-
ar är mindre populära – exempelvis fastighetsskatten – men görs de i ett 
större sammanhang där andra mer skadliga skatter sänks kompenseras 
en högre skatt på fastigheter av en lägre inkomstskatt och sammantaget 
blir hela systemet bättre. Vissa sektorer är hårt drabbade av coronakrisen 
och behöver därför en längre övergångsperiod än andra för att hinna åter-
hämta sig. Det får dock inte bli permanenta undantag utan på sikt behöver 
skattesystemet bli mer enhetligt. Sverige behöver ett effektivt, enkelt och 
konkurrenskraftigt skattesystem.  
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KAPITEL 10

Ett starkare 
Sverige i världen

Cecilia Malmström är fil. dr. i statskunskap och har varit 
Europaparlamentariker, EU-minister och EU-kommissionär, senast 

med ansvar för EU:s handelspolitik. Under 2020 är hon 
innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur på Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet.

Sammanfattning

Sverige är en liten och öppen nation. Vi är starkt beroende av frihandel 
och EU:s inre marknad, samtidigt som vi är en del av den europeiska 
demokratiska traditionen. Vi bör ta ett mer aktivt ansvar för EU:s ut-
veckling. Inte ”bara” vara medlem utan närma oss EU:s kärna på flera 
områden. 

• Det är olyckligt att Sverige valde den hårda positionen i den ”spar- 
 samma fyran” i förhandlingarna om EU:s återhämtningsfond och  
 långtidsbudget. I stället borde man lagt sig i mittenfåran. Sverige bör  
 driva att alla satsningar i återhämtningsfonden, både bidrag och lån,  
 ska användas i enlighet med riktlinjerna om att ställa om EU till ett  
 hållbart, digitalt utvecklat innovationssamhälle som gör framtids- 
 inriktade investeringar. 
• Sverige bör vara pådrivande för en reformering av den inre marknad- 
 en. EU-kommissionen bör granska vilka hinder som återstår vad gäller  
 tillståndsprocedurer, standarder och licenser och upprätta en åtgärds- 
 plan. Det bör även inledas en bred översyn av hela tjänstedirektivet  
 för att identifiera återstående, ännu ej genomförda, reformer och före- 
 slå nya åtgärder. I detta sammanhang bör reglerna för offentlig upp- 
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 handling göras mer moderna så att hållbarhet och innovation spelar  
 en större roll i bedömningen. 
• I den nya industristrategin bör Sverige driva att elementen i ”EU:s  
 gröna giv” blir centrala inslag. Sverige bör verka för att strategiska  
 investeringar görs för att främja grön teknik, förnyelsebar energi och  
 en övergång till den cirkulära ekonomin. På digitaliseringsområdet  
 bör Europa snarast färdigställa sin 5G-infrastruktur och börja mark- 
 nadsföra och auktionera ut licenser. Den digitala marknaden bör  
 genomföras med fokus på harmonisering av online-plattformar och  
 teknikstandardisering. 
• Sverige bör driva att EU tar fram en modern strategi för arbetskrafts- 
 invandring på EU-nivå. 
• Sverige bör verka för att länders möjligheter att få stöd från EU:s  
 gemensamma medel ska villkoras med visad respekt för EU:s grund- 
 läggande värderingar och rättsstatens oberoende. 
• Sverige bör vara en tydlig röst tillsammans med likasinnade länder  
 som står upp för öppen, regelbaserad global handel. Det kommer att  
 behövas ett strategiskt tänkande för att stå emot tendenser till mer  
 protektionism.
• Sverige bör verka för en positiv agenda med USA som inledningsvis  
 kan innefatta avskaffande av tullar på varor och regulativt samarbete. 
• Sverige bör verka för att EU och Kina ska ha en konstruktiv agenda  
 samtidigt som vi måste vara tydligare i kritiken mot aggressiva invest- 
 eringar i kritisk infrastruktur och brotten mot mänskliga rättigheter.
• Sverige bör stötta EU:s arbete med att ta fram en bred reformagenda  
 för WTO och försöka få till stånd plurilaterala avtal inom e-handel,  
 miljöteknik, medicinska produkter och tjänster.
• Sverige bör verka för att hitta lösningar på frågan om digitala skatter,  
 reglering av digitala plattformar och en gränsskatt för koldioxid inom  
 OECD.
• Sverige bör verka för ett mindre delavtal vid årsskiftet med Storbritan- 
 nien och att förhandlingarna fortsätter även nästa år så att en hård  
 Brexit kan undvikas.
• Sverige bör verka för att framtidsdiskussionerna inom unionen leder  
 till ett EU som är mer handlingskraftigt och beslutsfähigt genom bland  
 annat majoritetsbeslut inom utrikespolitiken.
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Sverige bör driva på för ett starkare EU 

Inledning 
Den inledande hanteringen av coronavirusets uppkomst var inte EU:s 
största ögonblick. Varje land agerade var för sig, det fanns ingen sam-
ordning, gränser stängdes och inom EU infördes exportrestriktioner för 
viss medicinsk utrustning. Det var som om 70 år av europeisk integra-
tion plötsligt upphörde inom ett par dagar. Inte minst Italien, som inled-
ningsvis drabbades mycket hårt, kände sig ensamt och övergivet. Europas 
handfallenhet utnyttjades av Kina, som under pompa och ståt lät flyga in 
utrustning och masker till de mest drabbade europeiska länderna. Ofta 
visade sig utrustningen vara bristfällig eller till och med oanvändbar, men 
bilder på europeiska politiker framför kinesiska plan och flaggor kablades 
ut över världen och gav en bild av ett splittrat och oförmöget Europa. 

EU:s initiala brist på samordning kan kritiseras, men det är viktigt att 
komma ihåg att EU inte har juridisk makt i frågor som rör folkhälsa. Det 
är, enligt EU-fördraget, nationell kompetens. Trycket på nationella politi-
ker att visa handlingskraft när stora mängder människor insjuknade och 
dog var stort och viruset drabbade länderna med olika kraft och hastighet. 

Efter ett par veckor av kaos och förvirring tog ”Bryssel” tag i frågan 
och har sedan dess, under kommissionens ledning, agerat kraftfullt på en 
mängd områden. Detta gäller såväl samordningen av de akuta problemen 
som försöken att formulera en mer sammanhållen strategi ut ur krisen. 
Det blev uppenbart att medlemsländerna behövde samordnas och den nya 
kommissionen var angelägen om att visa handlingskraft och solidaritet. 
En global kris måste hanteras gemensamt och trots olika sjukdomsstadier 
i medlemsländerna blev det nödvändigt med en central koordinering. 

Det interna exportförbudet av medicinsk utrustning slopades men ersat-
tes istället av ett exportförbud mot tredje land. Det var ett olyckligt beslut, 
i strid med EU:s traditionella multilaterala profil. Exportrestriktionerna 
har nu upphört. Vidare samordnade kommissionen en stängning av de 
yttre gränserna för ”icke nödvändiga resor” samtidigt som det infördes så 
kallade gröna filer för att undvika köer av transporter vid de inre gränser-
na. På så sätt kunde varor och livsmedel cirkulera utan större förseningar. 
Dessutom infördes system för samordning av medicinsk utrustning samt 
ansträngningar att bygga upp ett gemensamt lager. I samarbete med de na-
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tionella ambassaderna och EU:s olika delegationer lyckades medlemslän-
derna få hem en halv miljon strandade européer från länder utanför EU.

Inom det ekonomiska området mobiliserades stöd baserade på ej använ-
da budgetmedel. Europeiska centralbanken beslutade om ett stödköpspro-
gram på hela 750 miljarder euro och den europeiska investeringsbanken 
EIB skapade en garantifond på 25 miljarder. Efter ett antal plågsamma mö-
ten kom Europeiska rådet i slutet av april 2020 överens om en nödfond på 
500 miljarder euro, varav 240 miljarder består av lån från den europeiska 
stabilitetsmekanismen ESM, och 100 miljarder är direkta bidrag från EU:s 
budget för att motverka arbetslösheten.  

Covid19-viruset har skördat många dödsoffer, många är sjuka och även 
om kurvorna till synes har planat ut, är faran inte över. Många epidemio-
loger varnar för att det kan komma en andra virusvåg under hösten. Glo-
balt har vi kanske inte sett det värsta än, menar världshälsoorganisationen 
WHO. FN:s World Food Program varnar för en hungerkatastrof av ”bib-
liska mått” i stora delar av Afrika. 

Nu öppnar Europa upp och förbereder sig för livet efter pandemin. Sveri-
ge bör, som medlem i EU, ta ställning till hur vi ska agera för att säkerställa 
att vi, såväl som övriga Europa, långsiktigt rustar det europeiska samar-
betet, våra ekonomier och innovationskraft. Jag kommer i detta kapitel att 
föreslå några strategier och konkreta åtgärder som Sverige kan bidra med. 

Mot en ekonomisk återhämtning 
I maj 2020 presenterade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen  
förslag på dels en reviderad långtidsbudget, dels en återhämtningsplan 
som omfattar historiska 750 miljarder euro, fördelat på 500 miljarder i bi-
drag och 250 miljarder i lån. Pengarna skall lånas upp av EU gemensamt 
och återbetalas på upp till 30 år. Eventuellt skulle detta kunna ske genom 
en digitalskatt, en företagsskatt eller en gränsavgift på koldioxid. Kommis-
sionen betonar att återhämtningsfonden och de gemensamma lånen är en 
unik engångsåtgärd med syfte att få EU på fötter igen efter krisen. Försla-
gen var föremål för mycket svåra förhandlingar under nästan fem dagar. 
Regeringscheferna kom till slut överens om en kompromiss både vad gäller 
återhämtningsfonden och långtidsbudgeten. Drygt hälften av de 750 mil-
jonerna blev bidrag, resten lån. Att Tyskland, tidigare känd budgethök, 
gick med på att ge en så stor del av fonden i bidrag, visar på situationens 
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allvar. Det fanns stora motsättningar mellan framför allt ”de fyra spar-
samma”, där Sverige ingick tillsammans med Danmark, Nederländerna 
och Österrike, och övriga länder som ville ha en mer expansiv budget. 

Under normala omständigheter vore det helt orimligt att en så stor del av 
fonden ges i bidrag, men detta är inte normala omständigheter. Det hade 
varit önskvärt att Sverige inte positionerat sig som ”snålast i Europa” då 
det ledde till onödiga spänningar mellan länderna. EU behöver satsa på 
en grön omställning, digitalisering, innovation, lärande, småföretagande, 
konnektivitet1 med mera. Dessa satsningar är lika aktuella nu som innan 
pandemin men dessutom krävs insatser för att stötta de ekonomier och 
särskilda sektorer som hamnat i djup kris på grund av viruset, inte minst 
inom turism och service. Europa måste komma på fötter igen. Miljoner 
människor är arbetslösa, företag har gått i konkurs, anställda har permit-
terats och statskassor har urholkats genom akuta hjälp- och stödinsatser. 
Det handlar om solidaritet, om ekonomi och hela det europeiska projek-
tets trovärdighet. Summor och proportioner mellan lån och bidrag var 
en förhandlingsfråga och Sverige borde ha lagt kraften på att koppla åter-
hämtningsfonden till gröna, långsiktiga investeringar, se till att länder inte 
räddar företag som var konkursfärdiga redan före coronakrisen, samt att 
maximal transparens råder, i stället för att till varje pris fokusera på den 
svenska medlemsavgiften. I samband med detta ökar skälen ytterligare för 
Sverige att gå med i den europeiska åklagarmyndigheten EPPO (European 
Office of Public Prosecutor), som har till uppgift att bekämpa brott som 
skadar EU:s ekonomiska intressen, särskilt bedrägerier inom EU:s budget.2 

Osäkra prognoser  
Pandemin slog mot Europa just när EU:s ekonomi var på väg uppåt, men 
fortfarande var sårbar. I början av 2020 rådde viss optimism i Bryssel. 
Det fanns ett nytt ledarskap i kommissionen och Europeiska rådet och de 
ekonomiska prognoserna visade på tillväxt i samtliga europeiska länder. 
Många såg ljus i tunneln efter ett decennium av eurokris, migrationskris 
och Brexit. Sedan började människor att insjukna och dö. EU-kommis-

1 Konnektivitet, engelskans connectivity, används som ett begrepp för att illustrera behovet av att koppla ihop fysisk infrastruktur 
och transport med digital dito i bred bemärkelse.
2 EPPO ska vara fullt operativ till hösten 2020 och alla EU-länder är med utom Sverige, Polen och Ungern – samt Danmark och 
Irland som har särskilda undantag inom det rättsliga samarbetet. 
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sionen presenterade i maj 2020 siffror som visar att EU är inne i sin djupas-
te recession någonsin, ekonomin är i ett stadium av ”dvala”.3 Prognoserna 
bygger på att åtgärder successivt lyfts och att det inte kommer en andra 
våg av pandemin. Nedgången i den europeiska ekonomin beräknas till 8,3 
procent 2020 (men upp till 11 procent i Spanien och Italien). En återhämt-
ning kan komma 2021 med 6 procent, men det kommer inte att räcka för 
att kompensera den ekonomiska nedgången. Arbetslösheten i Europa vän-
tas i genomsnitt uppgå till 8 procent även 2021. Kommissionen beräknar 
en exportminskning för EU på 28,2 procent, en importminskning på 22,7 
procent och en internt minskad EU-handel på 32 procent, enligt siffror 
från april 2020, jämfört med april 2019.4

Sverige är ett mycket handelsberoende land. Nästan en miljon jobb i Sve-
rige är relaterade till export, 700 000 av dem är beroende av exporten till 
den europeiska inre marknaden. Enligt kommissionens sommarrapport 
faller svensk ekonomi med 5,3 procent under 2020. En förväntad uppgång 
förespås igen 2021 på 3,1 procent. Arbetslösheten väntas stiga till strax un-
der 10 procent, för att sedan falla något under 2021. 

IMF påpekar att denna kris är fullkomligt unik. Vid årsskiftet förut-
spådde den internationella valutafonden att 160 länder i världen skulle visa 
upp en positiv BNP-tillväxt. Bara ett par månader senare visar 170 länder 
på en kraftigt minskande BNP. Regeringar runt omkring i världen har vid-
tagit åtgärder utan motstycke. IMF har ställt en biljon dollar till förfogan-
de för lån, vilket är fyra gånger mer än planerat.

Vad ska Sverige göra? 
Ingenting kommer att bli sig likt efter pandemin. Även om vi finner ett 
botemedel och ett vaccin har saker och ting förändrats i grunden. Det 
kommer att ta tid innan flygandet kommer igång, många företag kommer 
aldrig att hämta sig och protektionismen har kommit för att stanna, eller 
i alla fall vara med oss under en längre tid. Digitaliseringen har å andra 
sidan tagit fart, då såväl företag som privatpersoner har tvingats ha möten 
online och hitta nya lösningar i avsaknad på kunna ses fysiskt.

EU-samarbetet har fått sig en rejäl törn och gamla motsättningar om 

3 Summer 2020 Economic forecast, European Commission.
4 Eurostat News release 93/2020 15 June 2020.
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miljömål och i flyktingfrågan kommer att leva kvar. Ungerns och Polens 
väg bort från demokratin fortsätter och medlemsländerna har ingen stra-
tegi för att hantera denna utveckling. 

Sverige är medlem i EU och kan endast driva reformer genom ett kraftfullt 
agerande och i allians med andra likasinnade. Men Sverige måste bestämma 
sig om vi bara ska vara ”medlem” i EU eller om vi också ska vara ”med”. Med-
lemskapet har varit bra för vårt land. Vi har vunnit mycket på att få tillgång 
till den inre marknaden, den ger jobb till 700 000 svenskar. Enligt EU-kom-
missionen tjänar Sverige varje år 300 miljarder kronor på medlemskapet, 
vilket är sju gånger mer än den föreslagna svenska avgiften till budgeten.5 
Vi har fått möjlighet att påverka viktiga gränsöverskridande frågor. Öppen-
hetslagstiftningen och Östersjöstrategin var i stor utsträckning svenska ini-
tiativ, därtill har Sverige bland annat varit pådrivande i klimat- och frihan-
delsfrågor. En stor majoritet av svenska folket är övervägande positivt till ett 
svenskt EU-medlemskap. Jag menar dock att Sverige i allt för många frågor 
har valt att stå utanför samarbetet (till exempel euron, bankunionen och den 
europeiska åklagarmyndigheten). Vi är långt ifrån EU:s kärna. Medlemska-
pet i ”de fyra sparsamma” är olyckligt och gör att Sveriges röst riskerar att bli 
svagare. Sveriges stämma som reformivrande frihandelsvän, som pådrivan-
de för klimatomställningen och som förkämpe för jämställdhet och mänsk-
liga rättigheter kommer att bli än viktigare framgent och då är det viktigt att 
ses som en aktiv och konstruktiv spelare. Det betyder naturligtvis inte att 
Sverige ska säga ja till allting som EU föreslår, men det finns en tendens att 
ryggmärgsmässigt säga nej till alla nya förslag. I januari 2018 var regeringen 
tydligt emot en europeisk räddningstjänst eftersom den ansåg att varje land 
skulle ha sin egen kapacitet, finansierad med egna skattepengar. Bara några 
månader senare kom 360 européer från nio länder till Sverige med sju flyg-
plan, sex helikoptrar och 67 fordon för att hjälpa oss att bekämpa de omfat-
tande svenska skogsbränderna. Det är det europeiska civilskyddets största 
insats mot skogsbränder någonsin. EU-samarbetet handlar om solidaritet 
och om att hjälpas åt i frågor som är för stora för ett land att hantera självt.6

Återhämtningsfonden handlar både om solidaritet med hårt drabbade 
länder och om egenintresse, då hela EU är beroende av att den inre mark-

5 EU Budget for the future, a technical briefing. 5 november 2019, European Commission.
6 Pressmeddelande från EU-kommissionen 07/08/2018.
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naden börjar fungera igen. Om stora ekonomier som Italien och Spanien 
inte får hjälp får det följdverkningar för alla medlemsländer. De höga 
dödstalen och de förödande konsekvenser som coronakrisen fått på bland 
annat den viktiga turistindustrin i dessa länder gör att huvuddelen av åter-
hämtningsfonden kommer att gå till dem, även om Sverige också kommer 
att få del av pengarna. Argumentet att Italien och Spanien har misskött 
sina ekonomier är i detta sammanhang inte giltigt, menar jag. Det är sant 
att kommissionen tidigare varit allt för benägen att se mellan fingrarna 
för de länder som brutit mot budgetdisciplinen och det gemensamma fi-
nansiella regelverket, något som skadat tilltron mellan EU-länderna. Men 
Spanien har arbetat hårt på att sanera sina statsfinanser och Italien hade 
tagit viktiga steg åt det hållet innan pandemin slog till. Man måste också 
skilja på denna fråga och pandemins konsekvenser. Om EU sviker hårt 
drabbade medborgare runt om i unionen finns en risk för ökad nationa-
lism, anti-EU-retorik och att andra maktspelare träder in i stället i ett allt 
mer splittrat EU. Det får förödande konsekvenser också för Sverige.

Fortsätt värna 
öppenhet och frihandel 

I krisens efterdyningar hörs rop på teknologisk suveränitet, åternatio-
nalisering av värdekedjor och det nya modeordet ”öppen strategisk au-
tonomi”, som enligt kommissionen bör prägla både den nya industri-
politiken och den nya handelsstrategi som ska tas fram till hösten. Det 
är lite oklart vad det begreppet egentligen innebär, olika aktörer tolkar 
det på olika sätt. Enligt vissa avses att EU ska driva sina egna intres-
sen oberoende och med kraft, enligt andra är det ett sätt att skapa mer 
europeisk självständighet i allt från försvarsindustri till strategisk pro-
duktion samt uppbrytande av globala värdekedjor. En del av dessa sig-
naler är oroväckande, särskilt i kombination med en folklig ökad skepsis 
mot globalisering och för självförsörjning. Handel är en oerhört vik-
tig del av Europas ekonomi och blir en central del av återhämtningen. 
Den allra viktigaste uppgiften för Sverige som medlem i EU och i den 
internationella gemenskapen är därför att vara en balanserande kraft i 
diskussionerna om frihandel, suveränitet och självförsörjning. En viss 
diversifiering av vissa värdekedjor, ett minskat beroende av ett enskilt 
land samt en större motståndskraft mot externa chocker är naturligtvis  
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i allas intresse. Det kan göras utan att det leder till ökad protektionism. 
Klyftorna mellan de mer frihandelsvänliga/liberala staterna och de mer 

protektionistiska har ökat och med Storbritanniens sorti har frihandels-
sidan ytterligare försvagats. Sverige måste vårda sina allianser inom den 
så kallade Hansagruppen7 men också sträcka ut handen till länder som 
Portugal och Spanien som ser värdet av handel och marknader för sina 
produkter, inte minst i Latinamerika. De är viktiga partners i arbetet med 
att få avtalen med de fyra länderna i Mercosur8 och Mexiko på plats. 

En långsiktig återhämtningsplan behöver omfatta såväl inre reformer som 
internationell handel och multilateralt samarbete. Nedan resonerar jag om 
vad Sverige bör driva för frågor internt vad gäller reformer inom EU. 

Frågor Sverige bör 
prioritera på den inre marknaden

Den inre marknaden är EU:s juvel. Det var den dåvarande kommissions-
ordföranden Jacques Delors som i slutet på 80-talet ville stärka det euro-
peiska integrationsprojektet genom att få till stånd en verklig ”inre mark-
nad”. Tanken var att skapa ett område utan gränser där det skulle råda 
fri rörlighet för personer, kapital, varor och tjänster. Detta ledde till en 
fördjupning och reformering av institutionerna (den så kallade Enhetsak-
ten) och ett underlättat beslutsfattande genom införande av majoritetsbe-
slut i frågor som rörde den inre marknaden. Miljöpolitiken fick en rättslig 
grund och Europaparlamentets befogenheter stärktes. En mängd reformer 
sjösattes och på det stora hela har den inre marknaden varit en oerhörd 
tillgång för Europa. Gemensamma regler på världens största inre mark-
nad har också gjort EU till ett attraktivt område att handla med. Om den 
inre marknaden skulle upphöra skulle det kosta den europeiska ekonomin 
mellan 3,0 och 8,7 procent i BNP-bortfall, det vill säga mellan 480 och  
1 380 miljarder euro per år, enligt en nyutkommen rapport från Europa-
parlamentets utredningstjänst.9 

Men den inre marknaden är ofullständig, det har länge funnits ett be-
hov av att fortsätta reformera och ta bort återstående hinder. Inte minst på 

7 Hansagruppen är en informell grupp av mer ”liberala” och frihandelsvänliga länder som består av Sverige, Danmark, Finland, 
Nederländerna, Estland, Tjeckien, Tyskland och Irland. Ytterligare enskilda medlemsländer är ibland med på enskilda initiativ.
8 Mercosur är en tullunion som bildades 1991 mellan Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Även Venezuela är formellt 
medlem men landets medlemskap är suspenderat på grund av den nuvarande politiken. 
9 Coronavirus and the cost of non-Europe, European Parliament 2020.
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tjänstemarknaden återstår det en mängd krångel och den behöver uppgra-
deras. Den Europeiska unionen är världens största exportör och importör 
av tjänster. Handeln med tjänster står för en tredjedel av EU:s totala han-
del10 och 60 procent av utgående investeringar utgörs av tjänster, liksom 
98 procent av inkommande till EU. Sammantaget innebär detta ungefär 
22 miljoner jobb inom tjänstesektorn i EU (före krisen). Handeln med 
tjänster representerar 24 procent av EU:s BNP, vilket är väsentligt högre 
än OECD-genomsnittet. Det är därför av oerhörd vikt att tjänstesektorn 
fungerar och utvecklas. Det finns behov av en inventering av arbetet med 
att implementera tjänstedirektivet från 2006, men även en rejäl uppdate-
ring med ytterligare reformer. 

En av de viktigaste frågorna att ta itu med är inom området standarder, 
licenser, tillståndsprocedurer, auktoriseringar och dylikt, där det finns åt-
skilliga hinder. EU-kommissionen bör tillsätta en särskild grupp för att 
kartlägga återstående hinder på detta område, ta bort dem och arbeta med 
ytterligare harmonisering av standarder. Här finns en stor potential inom 
till exempel transport- och logistiktjänster samt underleverantörskedjor. 
Regelverken är på många sätt föråldrade och det finns mycket pengar att 
spara, och många miljövinster att göra, på att förenkla och modernisera 
regelverk och procedurer. 

En annan viktig fråga relaterad till den inre marknaden är upphand-
lingsreglerna. Många företag klagar på dem. De är rigida, gammalmodiga 
och det kostar oerhört mycket att lämna ett anbud. EU behöver ett mer 
strategiskt upphandlingsregelverk där hållbarhet och innovation spelar in 
i anbudsbedömningen. Beslut om att så kan ske finns sedan flera år i EU:s 
Most Economically Advantageous Tender-reglering. Dessvärre tillämpas 
den sällan, vilket missgynnar europeiska företag, inte minst de små och 
medelstora. Rädslan för långa överklagandeprocesser gör att upphandlare 
ofta endast går på priset.

För externa anbudsgivare är EU:s upphandlingsmarknad synnerligen in-
tressant, cirka 250  000 europeiska myndigheter gör upphandlingar varje 
år, en marknad som är värd 14 procent av EU:s BNP och cirka två biljoner 
euro.11 EU kämpar för att få tillgång till tjänster och upphandling via sina 

10 European Services Forum Recommendations to the European Commission on a new Trade Policy, April 2020.
11 Business Europe’s Views on an international Procurement Instrument, 20th May 2020.
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frihandelsavtal och WTO, men fortfarande är det på många marknader väl-
digt svårt att få tillgång till den offentliga upphandlingen. Enligt Business 
Europe finns det en global marknad värd åtta biljoner euro som är stängd 
för EU-företag. Kommissionen har i flera år försökt komma till rätta med 
detta genom förslaget International Procurement Instrument (IPI). Instru-
mentet syftar till att klargöra den legala situationen i varje land och försöka 
nå ömsesidighet i marknadstillträde genom i första hand förhandlingar, i 
sista hand restriktioner mot partnerlandet. Förslaget har av Hansgruppen 
kritiserats för att vara alltför protektionistiskt och kan säkert modifieras. 
Europeiska rådet var enhälligt i sina slutsatser från 22 mars 2019, då länder-
na uppmanades att komma överens och anta förslaget. Sverige bör verka för 
att förhandlingarna om IPI återupptas med ett reviderat förslag.

Den gröna given får inte 
skjutas på framtiden

Det kommer att sättas stor press på kommissionen att senarelägga en del 
av ambitionerna i den gröna giv som lanserades i januari. Det vore olyck-
ligt om så blev fallet. Det är tydligt i såväl den reviderade långtidsbudgeten  
som i återhämtningsfonden, att Europas väg framåt måste gå hand i hand 
med hållbarhetsarbetet och målet att Europa ska bli klimatneutralt till 
2050. Det är oerhört viktigt att inte detta arbete skjuts på framtiden, som  
en del kolberoende medlemsländer och företag i framför allt Öst- och  
Centraleuropa nu driver. Det finns mycket att göra för att stötta satsningar 
på grön teknik och energi (till exempel vätgas för fjärrtransporter), klimat- 
smarta investeringar och utbyggnad av grön infrastruktur, till exempel 
laddstationer för elbilar. Andra områden kan vara forskning och innova-
tion kring mer hållbara textilier, förpackningar och smartare byggnader. 
Det krävs också gemensamma standarder för grön omställning samt för 
hur en grön tjänst definieras. 

En europeisk industristrategi
Kommissionen lade i januari 2020 fram en rad utkast till strategier för 
framtiden. Många av förslagen är bra, om än i behov av att konkretiseras. 
Parallellt med återhämtningen förbereds nu en ny industristrategi. I den 
ingår gröna satsningar, digitala frågor, transporter, artificiell intelligens, 
statsstöd och konkurrens, handelspolitik med mera. Det är viktigt att den 
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nya strategin också lyfter fram små och medelstora företags roll så att ock-
så de, utan krångel och för mycket byråkrati, kan satsa på digitalisering, 
komma i fråga för upphandling och få tillgång till kapital. Det finns idag 
25 miljoner små och medelstora företag inom EU och de anställer tillsam-
mans över 100 miljoner människor. De spelar därför en nyckelroll för Sve-
riges och Europas övergång till en hållbar och digital ekonomi. Många av 
dem har farit mycket illa under krisen. Kompetensutveckling och livslångt 
lärande kommer att bli allt viktigare, både för dem som förlorat jobb under 
krisen men också för att rusta Sverige och Europa framgent. 

Satsningar på artificiell intelligens är fortsatt centrala och det finns ett 
behov av gemensamma etiska riktlinjer, till exempel vad gäller ansikts- 
igenkänning. Sverige måste engagera sig i utformningen av den nya indu-
stristrategin, så att den blir så framåtriktad och innovationspräglad som 
möjligt. Fri handel, en stark inre marknad och tuffa statsstödsregler har 
varit bra för konkurrensen, företagandet och konsumenterna. Nu höjs rös-
ter för att EU ska bli självförsörjande inom vissa strategiska produkter, till 
exempel sjukvårdsmateriel och kritiska råvaror. Jag menar att vi bör vara 
vaksamma här, så att det blir en balans mellan att hantera andra länders 
protektionism utan att EU själv hemfaller åt stängda gränser och försvårad 
handel. Industripolitiken måste vara långsiktig och stärka Europas kon-
kurrenskraft då vi inom många områden hamnat på efterkälken jämfört 
med USA och Kina. Det handlar om den inre marknaden, om den grö-
na given, utbildning, teknologisatsningar, grön energi, den digitala inre 
marknaden samt den cirkulära ekonomin. Vi måste vara framåtblickan-
de och bejaka den gröna omställningen. Här har svenska företag oerhört 
mycket att bidra med. 

Digitalisering
I USA och Asien finns 5G redan på marknaden och auktionerna är igång. 
Europa ligger efter. EU bör avsätta pengar för gemensamma stöd för ett 
högkvalitativt 5G-nätverk och en tillhörande infrastruktur. Vi måste bör-
ja marknadsföra och auktionera ut licenser. Investeringar i digital kunskap 
är viktiga, inte minst för små företag. 

Den digitala marknaden är till stor del fortfarande på idéstadiet och 
behöver konkretiseras och utvecklas. Medlemsländerna är i olika stadi-
er av digitalisering och beroendet av amerikansk teknik är fortfarande 
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stort. I kommissionens idépapper från februari 2020 finns en del kloka 
tankar där vidare arbete behövs, till exempel satsningar på Europas gi-
gabyte-uppkoppling och sammanlänkning, en digital utvecklingsplan för 
alla utbildningsnivåer i Europa samt ökad anpassning av reglerna så att de 
passar den digitala eran. Även på detta område behöver samarbetet på den 
inre marknaden förbättras genom en harmonisering av online-plattfor-
mar och en standardisering så att tekniken kan kopplas ihop. Uppkoppla-
de industrier är nödvändiga för att dra nytta av digitaliseringens fördelar. 
För svensk del skulle det kunna innebära digital teknik för smarta fordon, 
uppkopplad hälso- och sjukvård samt smarta elnät. 

EU behöver en strategi för handel med data som kommer in till EU. 
Data som flödar ut ur EU omfattas av datalagstiftningen GDPR, men 
data som kommer in till EU har inget sådant regelverk. Detta behöver åt-
gärdas. Likaså måste handel med data ingå i EU:s alla handelsavtal, men 
med tydliga regler för dataskydd, datalokalisering och samarbete mellan 
dataskyddsmyndigheter. 

Statsstöd och konkurrens 
EU har oerhört stränga statsstödsregler. Kommissionen granskar mycket 
noga statsstöd och företagssammanslagningar med ambitionen att bevara 
den inre marknadens integritet och se till konsumenternas intressen. Såväl 
Tyskland som Frankrike har kritiserat politiken för att vara alltför rigid. I 
mars 2020 antog kommissionen ett förslag om tillfälligt modifierade stats-
stödsregler för att möjliggöra för medlemsländerna att under coronakrisen  
stötta nationellt viktiga företag och motverka risken för ”hostile take- 
overs”. Under våren har hundratals stödansökningar beviljats. Det har varit  
rimligt i en krissituation, men det är angeläget att disciplinen återinförs 
gradvis efter krisen. Här bör Sverige driva på. Vissa reformer kan bli nöd-
vändiga, men statsstödsystemet får inte snedvrida konkurrensen på den 
inre marknaden. Hittills är Tyskland det land som stått för mer än hälften 
av de statsstöd som kommissionen godkänt till följd av pandemin. Fattiga-
re länder har inte råd med dessa interna stöd, vilket ytterligare riskerar att 
slå ut konkurrensen. Den framtida statsstödspolitiken bör gå hand i hand 
med den gröna omställningen och främja stöd och investeringar som är i 
linje med utveckling av koldioxidfri och energisnål teknik.

En fråga som nyligen kommit upp rör hanteringen av utländska företag. 
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EU:s marknad är öppen för konkurrens, investeringar och bud på upphand-
ling, men EU har inte haft någon möjlighet att stoppa kraftigt statssubven-
tionerade utländska företag som kan lägga bud med helt andra kostnader 
– något som europeiska företag har haft svårt att möta. Här bör policyn änd-
ras, så att även utländska företag granskas enligt samma principer. 

Budgetdisciplin
Även de strikta reglerna om budgetdisciplin har av uppenbara skäl luck-
rats upp under krisen. Redan i mars aktiverade kommissionen klausulen 
som gör det möjligt för medlemsstaterna att överskrida reglerna för vilken 
nivå som är tillåten för budgetunderskott och statsskuld. Den gamla ord-
ningen måste gradvis återinföras så att kommissionens arbete med den 
regelbundna granskningen av ”europeiska terminer”12 kan återupptas. 
Här måste uppföljningen av åtgärder, strukturella reformer och hållbar 
utveckling få väsentligt högre prioritet än tidigare. Samtidigt kan systemet 
för tillväxt- och stabilitetspakten förenklas för att underlätta jämförelser. 
Som tidigare nämnts har kommissionen stundtals varit alltför benägen att 
se mellan fingrarna på uppenbara avvikelser i ländernas budget och de 
riktlinjer euroländerna beslutat om vad gäller till exempel budgetunder-
skott. Det innebär att tilliten till systemet har urholkats och att det blivit 
en klyfta mellan de mer hökaktiga länderna i Norra Europa och övriga 
länder. Den klyftan återspeglades i sommarens tuffa budgetförhandlingar.  

Bankunionen 
Sverige deltar (tyvärr) inte i eurosamarbetet men det är oundvikligt att 
reformer inom eurogruppen kommer att genomföras och de berör Sveri-
ge såväl direkt som indirekt. Idén med en bankunion kom till i samband 
med eurokrisen 2012–13 och är ett sätt att öka förtroendet för eurosam-
arbetet. Bankunionen handlar om ett gemensamt ansvar för tillsyn och 
krishantering av banker inom euroområdet, med ett gemensamt regelverk 
för samtliga EU-länder. Alla euroländer är med, Bulgarien och Kroatien 
har aviserat att de avser att gå med och Danmark har, liksom Sverige, en 
intern diskussion. Frågan om Sveriges deltagande i bankunionen är inte 

12 Europeiska terminer är EU-kommissionens årliga granskning av medlemsländernas ekonomier där den lämnar specifika 
rekommendationer för varje land. 
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omedelbart relevant för den kortsiktiga ekonomiska återhämtningen, men 
handlar långsiktigt om i fall Sverige ska få inflytande över ett område som 
berör oss. En statlig utredning tittade på frågan utan att lyckas landa i 
någon rekommendation.13 Jag menar dock, i likhet med Riksbankens re-
missvar till den utredningen, att ett medlemskap för Sverige skulle ge ett 
stabilare regelverk vid nästa finansiella kris samt ge Sverige möjlighet att 
påverka bankunionens framtida utformning. 

Arbetskraftsinvandring 
och fri rörlighet 

Under krisen stängdes gränser såväl inom EU som mot länder utanför unio- 
nen. Det fanns ingen gemensam samordning för hanteringen av gäst- och 
säsongsarbetare, något som orsakade stora störningar i bland annat jord-
bruket runtom i Europa. I framtiden måste det finnas en strategi för detta. 
Schengensamarbetet måste snarast börja fungera igen, så att EU-medborg-
are kan resa fritt över gränserna. 

Trots den infekterade migrationsfrågan är det viktigt att det öppnas lag-
liga vägar att komma till Europa. Det handlar om hanteringen och an-
svarsfördelningen av flyktingar, men också om arbetskraftsinvandring. 
När den akuta krisen är över kommer det återigen bli tydligt att vi be-
höver viss nyckelarbetskraft i Europa. Rörlighet för personer från tredje 
land måste också få en större plats i handelsavtalen, särskilt vad beträffar 
godkännande av vissa kompetenser och yrkeskvalifikationer. 

Demokratin satt på undantag 
Under coronakrisen har närmare hundra länder runt omkring i världen 
infört olika typer av tillfälliga undantagstillstånd. I flera länder har makt-
havarna dessutom tagit chansen att utöka sina egna maktbefogenheter i 
skuggan av media och krisen. I Europa har detta främst skett i Polen, som 
försökte driva igenom ett presidentval mitt under den värsta smittan, och i 
Ungern. Den ungerske premiärministern drev igenom ett beslut om att han 
under obegränsad tid skulle kunna fatta beslut med dekret som var överord-
nade alla andra lagar. Samtidigt inskärptes medielagarna så att man kunde 
få upp till fem års fängelse för kritik eller ”spridande av propaganda”. Nu 

13 Sverige och Bankunionen SOU 2019:52.
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har dekretet upphört men en stor del av problemen med maktkoncentration 
och indirekt mediecensur finns kvar, liksom politiseringen av rättsväsendet. 
Enligt flera internationella organisationer är Ungern inte längre att betrakta 
som en demokrati och Polen är på väg bort från demokratin.14 

Såväl Polen som Ungern har under ett flertal år varit i konflikt med 
EU-kommissionen om lagar som inskränkt mediefriheten och politiserat 
rättsväsendet. Flera fall har tagits till domstol. Det accentuerar behovet av 
att också medlemsländerna agerar. Jag menar att det inte kan vara rimligt att 
medlemsländer i EU bryter mot de grundläggande värderingar som utgör 
själva kärnan i samarbetet. Dessutom får Polen och Ungern en mycket stor 
andel av EU:s gemensamma budget och är de länder som gått i bräschen för 
att blockera beslut om ett gemensamt ansvarstagande för flyktingar. En ma-
joritet av länderna verkar dela denna kritik, men det har hittills varit omöj-
ligt att få enighet till mer konkreta åtgärder mot Polen och Ungern. Inte 
minst en del andra länder i Öst- och Centraleuropa, som själva har problem 
med korruption och rättsväsende, har motsatt sig detta av rädsla för att själ-
va drabbas av sanktioner och för att de menar att EU lägger sig i för mycket. 
Sverige bör fortsätta att agera för att det införs en konditionalitet vad gäl-
ler fördelning av gemensamma medel. I den nya återhämtningsfonden och 
långtidsbudgeten finns skrivningar om att medel kan villkoras vid brott mot 
grundläggande rättigheter men formuleringarna är oprecisa och behöver 
operationaliseras. Detta bör gälla för såväl nuvarande som kommande med-
lemmar. Likaså bör den aviserade årliga rapporten om tillståndet för demo-
kratin i medlemsländerna göras av oberoende experter. De rapporterna kan 
utgöra grund för budgetdiskussionerna. EU kan inte med trovärdighet agera 
på den internationella scenen om några av dess medlemsländer inte uppfyl-
ler grundläggande demokrativillkor.

Ett starkare EU i en 
osäker omvärld

Problematisk världsbild redan innan corona
Redan innan coronakrisen var det bekymmersamt på den internationel-
la scenen. Den efterkrigsvärld som byggdes upp efter andra världskriget, 

14 Annual Freedom House report 2020 samt Varieties of Democracy 2020.
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under ledning av USA och i samarbete med Europa, skapade internatio-
nella organisationer och multilaterala samarbeten som i dag är kraftigt 
försvagade. Vi lever i ”den nya oredans tid” som Carl Bildt kallar det i sin 
utmärkta bok med samma namn.

I USA styr en president som inte verkar bry sig om traditionella alli-
anser och som flertalet gånger har uttalat sig föraktfullt om det transat-
lantiska samarbetet och om EU. President Donald Trump utropade tidigt 
under sin mandatperiod att ”handelskrig är bra och lätta att vinna”. Han 
ser handel och tullar som rent geopolitiska verktyg som kan sättas i hans 
främsta agendas tjänst, ”putting America first”. Med det som ledord drog 
den nya administrationen sig snabbt ur TTP-avtalet med elva andra län-
der i Amerika och Asien, lade TTIP-förhandlingarna med EU på is samt 
införde stål- och aluminiumtullar gentemot stora delar av världen med 
motiveringen att de var ett hot mot landets inre säkerhet. Det tidigare 
NAFTA-avtalet med Kanada och Mexiko förhandlades om till ett ganska 
blygsamt förändrat USMCA.15 

Under president Trump har USA lämnat det internationella klimatavta-
let Parisavtalet, sagt upp kärnavtalet med Iran, är på väg att lämna världs-
hälsoorganisationen WHO samt har trappat ner på engagemanget i flera 
andra internationella organisationer och överenskommelser. Trump har 
aviserat att han tänker dra tillbaka 9 500 soldater från Tyskland, något 
som väckt bestörtning i Berlin. 

USA:s relation till EU har gradvis försämrats, kanske har de transatlan-
tiska banden aldrig varit så svaga som nu. Det gäller över hela fältet – sä-
kerhet, energi, politiken gentemot Kina samt naturligtvis handel. EU har 
fått känna på reella tullar och hot om ytterligare sådana på bland annat 
bilar, bildelar och vin. EU känner sig sårat av att ha blivit kallat ”ett hot 
mot USA:s inre säkerhet” samt av ett närmast totalt ointresse för någon 
form av gemensam agenda. USA:s blockering av domare i WTO:s appella-
tionsdomstol och bristande engagemang i WTO skapar också bekymmer.

Det amerikanska handelskriget mellan USA och på Kina, som trappades 
upp 2018–2019 fick en tillfällig vapenvila i början av 2020 genom ett så 
kallat fas-ett-avtal. Nu hotar dock president Trump med att åter höja tull-
lar gentemot Kina. Det stundande presidentvalet i november kommer inte 

15 US Mexico Canada Agreement. Avtalet trädde i kraft 1/7-2020. 
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underlätta för dialog och samförstånd. Tvärtom kan man förvänta sig en 
tuffare retorik och en del nya utfall, inte minst mot Europa. 

Kina å andra sidan har under de senaste åren kraftigt stärkt sin ekonomis-
ka ställning och därmed sina politiska ambitioner. Landet satsar på att bli 
världsledande inom ett antal strategiska områden och bli nationellt oberoen-
de av bland annat vapen och militär utrustning. Ambitionerna inom Belt and 
Road16 handlar inte bara om ren infrastruktur utan är i högsta grad också 
ett ideologiskt projekt för att sprida kinesiska värderingar och underminera 
den västerländska modellen. Kina har under en lång tid väckt världssamfun-
dets irritation genom att inte genomföra de reformer landet lovade i samband 
med WTO-anslutningen 2001, men också genom massiva stöd till statligt 
ägda bolag, överproduktion av framför allt stål, aluminium och cement som 
dumpar världsmarknaderna och genom att försvåra för utländska företag 
som verkar i landet med bland annat diskriminerande regler, obligatorisk 
tekniköverföring och cyberstöld. Situationen för de mänskliga rättigheterna 
blir allt sämre och den nya säkerhetslagen i Hong Kong samt agerandet mot 
demokratiaktivisterna där har väckt protester och oro världen över. 

Världshandelsorganisationen WTO har under en lång tid varit i kris och 
haft svårt att fatta beslut. Regelverket är inte anpassat till dagens behov. 
Många gamla, olösta frågor hindrar att man kommer vidare och organi-
sationen, som behövs mer än någonsin i en post-coronavärld, är i skriande 
behov av reformer. Dessutom har dess generaldirektör Roberto Azevedo 
aviserat sin avgång. En ny chef ska tillsättas hösten 2020 och det är viktigt 
att det blir en person som med EU och andra kan driva reformprocessen 
vidare, stå upp mot Kina och USA samt vinna Afrikas förtroende.

Det finns förstås också viktiga motkrafter till den växande protektionis-
men. Den Europeiska unionen har under de senaste åren, tillsammans med 
en grupp likasinnade länder, försökt att hålla frihandelns fackla levande 
genom att sluta en mängd handelsavtal – med Kanada, Japan, Singapore, 
Vietnam, och ett par regionala avtal i Afrika. Den Afrikanska unionen17 

16 Belt and Road-initiativet lanserades av president Xi Jingping i oktober 2013. Det är ett gigantiskt infrastrukturprojekt som 
involverar länder i Asien, Europa och Afrika. Det kallas ibland den Nya Sidenvägen efter den historiska Sidenvägen, men tanken är 
att koppla ihop myten med dagens högteknologiska kapacitet och knyta ihop världen genom land, vatten- och vägburna 
transporter. Dock kommer investeringarna ofta till ett politiskt pris, då Kina stundtals krävt stöd i internationella forum i frågan 
som till exempel rör mänskliga rättigheter.  
17AU, Den Afrikanska Unionen bildades 2002 och består av samtliga 55 afrikanska stater. Den inomkontinentala handeln är mycket 
begränsad och krånglig. Arbetet med att bilda ett frihandelsområde inleddes 2015 och har som mål att 90% av tullarna ska bort och 
att tjänstesektorn ska liberaliseras.
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har beslutat att arbeta för ett stort interkontinentalt frihandelsområde, där 
tullar ska bort och tjänster liberaliseras. I Asien finns även RCEP18 mellan 
de tio ASEAN-länderna19 samt Australien, Indien, Nya Zealand, Kina och 
Sydkorea. Också Indien förhandlar om medlemskap i frihandelsområdet. 
När USA lämnade TPP gick de övriga elva länderna vidare och bildade 
CPTTP20, som är i kraft sedan december 2018. De frihandelsvänliga län-
derna kommer mer än någonsin behöva hålla ihop och driva på handels-
politikens reformering och modernisering den närmaste tiden.

I EU:s grannskap har vi ett allt mer auktoritärt styre i såväl Turkiet som 
Ryssland samt oroligheter i Mellanöstern och i Nordafrika. Vi har en växan-
de nationalism, statskontrollerad manipulation och försök att påverka andra 
länders val och politiska debatt, trollfabriker och ”fake news”. Kort sagt är 
det en hård värld där vi behöver vänner och allierade. För ett litet land som 
Sverige är den enda möjligheten till inflytande att samarbeta med andra – 
inom EU och i andra internationella organisationer. När multilateralismen 
ersätts med protektionism och nationellt egenintresse blir Sverige väldigt 
sårbart. Därför behövs ett aktivt Sverige i ett starkare EU.

Handelspolitik viktig del 
i återhämtningen 

Återhämtningen för den globala handeln kommer att vara avhängig hur 
pandemin fortskrider. Men även med en gynnsam utveckling kommer vä-
gen ut ur det djupa ekonomiska hålet att bli plågsam, för att inte tala om 
allt mänskligt lidande viruset har orsakat. Det är naturligt att det kommer 
att ske förändringar i handelsmönster, men vi måste se upp med den väx-
ande protektionismen, som frodades redan före coronakrisen, så att den 
inte sätter tonen för återhämtningen. Ett exportberoende land som Sverige 
kan inte blomstra utan att handeln utvecklas och stärks. 

Den globala handeln har av lätt insedda skäl kraftigt gått tillbaka under 
den här tiden. Svensk export beräknas enligt finansdepartementet minska 
med 6 procent, att jämföra med 11 procent i Tyskland. WTO beräknar att 
världshandeln i värsta fall kan falla med 32 procent. När kinesiska fabriker 

18 Regional Comprehensive Partnership.
19 ASEAN, Asean Free Trade Area består av Brunei, Filippinerna, Indonesien, Kambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, 
Thailand och Vietnam. Organisationen bildades 1990 och har som mål att underlätta handel och regional integration. 
20 CPTTP, Comprenensive and Progressive Agreement for Transatlantic Partnership består av Australien, Brunei, Chile, Japan, 
Kanada, Mexiko, Malaysia, Nya Zeeland, Peru, Singapore och Vietnam.  Även Storbritannien har uttryckt intresse av att gå med. 
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i princip helt stängde drabbades tillverkare och företag runt om i världen 
hårt. Nu har många fabriker i Asien öppnat igen, bildelar och olika teknis-
ka komponenter tillverkas åter och produktionen är i stort sett igång igen. 
Många västerländska företag – och politiker – har dock utryckt bekymmer 
över det stora beroendet av Kina. 

Den tid när det var billigt att tillverka i Kina är över och det pågår många 
diskussioner om diversifiering och åternationalisering. Det finns en tydlig 
oro över ett alltför ensidigt beroende av Kina. Men EU är helt oförmö-
get att producera alla varor och tjänster själva. En diversifiering till övri-
ga Asien, till exempel till CPTPP-området med sina enhetliga regler, eller 
mot Latinamerika är förstås möjlig. Men det är beslut som företagen själva 
måste fatta – de kan inte kommenderas fram. Det vore en felbedömning 
att tro att återhämtningen kan ske utan handel. Det handelsberoende Eu-
ropa (och Sverige) måste tvärtom än mer engagera sig i frihandelsavtal och 
se till så att det multilaterala handelssystemet inte bara fungerar, utan även 
stärks och reformeras. En uppdatering och fortsatt liberalisering av den 
globala handeln måste även framgent vara en svensk prioritering. 

Sverige har tagit initiativ till ”Trade for Health”, ett förslag på hur tullar  
på medicinsk utrustning kan tas bort globalt. EU skulle kunna börja  
med att statuera exempel och kortsiktigt öka tillgången på läkemedel och 
sjukvårdsprodukter. Phil Hogan, EU-kommissionär med ansvar för han-
delsfrågor, stödjer idén och har föreslagit att EU borde ta initiativ till ett 
plurilateralt avtal inom WTO för en ”pharmadeal”. Positiva signaler kring 
dylika idéer har hörts från länder som Kanada, Singapore, Nya Zealand, 
Chile, och Australien. Det finns ett gammalt WTO-avtal mellan 34 länder 
som tar bort tullar för över 7 000 medicinska och kemiska produkter, ett 
alternativ vore att uppdatera det. 

Vägen framåt
Det är viktigt att Sverige i EU driver på frihandelsagendan, de avtal som 
är i kraft måste vårdas och fungera. Japan och EU står tillsammans för en 
fjärdedel av den globala bruttonationalprodukten. Avtalet med Japan, som 
trädde ikraft i februari 2019, är ett oerhört ambitiöst avtal som tar bort 97 
procent av tullarna länderna emellan samt innebär en långtgående libera-
lisering vad gäller tjänster och offentlig upphandling. Det saknas dock ett 
kapitel om dataflöden, ett sådant bör snarast förhandlas fram. 
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Vietnam är en viktig marknad med närmare 90 miljoner människor och 
avtalet med detta land är det mest ambitiösa som EU har slutit med något 
utvecklingsland. Det träder i kraft under sommaren 2020 och måste för-
stås noga följas upp. 

Avtalen med Mexiko och de fyra länderna i Mercosur är färdigförhand-
lade. De måste snarast läggas fram för Europaparlamentet och minister-
rådet för beslut. Det finns dock ett stort motstånd mot Mercosur-avtalet i 
Europaparlamentet och i flera medlemsländer. Det beror framför allt på 
en skepsis mot den politik som president Jair Bolsonaro för i Brasilien och 
Amazonas. Skepsisen mot frihandel växer i Europa. Det traditionellt fri-
handelsvänliga Nederländerna har stora svårigheter att ratificera avtalet 
med Kanada i senaten, trots att avtalet varit i kraft i snart tre år och gynnat 
Nederländerna. Det behövs en bred debatt om frihandelns fördelar men 
också en politik som visar att medlemsländerna är beredda att göra mer 
för att fördela vinsterna från handeln samt att handeln förblir ansvarsfull.

Sverige bör vara pådrivande för att fortsätta och färdigställa de förhand-
lingar som pågår, närmast med Australien och Nya Zealand, men även 
de med Chile, Indonesien och Tunisien. Här har förhandlingarna fortsatt 
digitalt under krisen. På sikt bör förhandlingar om regionala avtal med 
såväl ASEAN som Afrikanska unionen inledas.

I EU:s nuvarande handelsstrategi från 2015, Trade for All, föreslogs att 
EU borde inleda förhandlingar om investeringsavtal med Hong Kong och 
Taiwan, som båda är WTO-medlemmar. Förberedelsearbetet är gjort men 
den förra kommissionen hade inte kraft att påbörja dessa förhandlingar. 
De bör nu inledas. Förhandlingarna med Hong Kong är förstås avhängiga 
den politiska utvecklingen där. 

Relationerna med USA 
Den amerikanska ekonomin förväntas falla med minst 6 procent under 
2020 enligt IMF World Economic Outlook och arbetslösheten kan stiga 
till 20 procent. Presidentvalet närmar sig. Retoriken gentemot Kina och 
Europa kommer att bli mer högljudd och aggressiv. Hot om och eventuellt 
införande av nya tullar är att vänta. De har redan tidigare använts som 
avledande manövrer för att flytta fokus från inrikespolitiska problem. 

Inget EU-genombrott kommer att ske med USA före presidentvalet, men 
det finns i kongressen, senaten, företagsvärlden, akademien och runt om-
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kring i USA åtskilliga, inte minst av europeiskt ursprung, som inte vill 
accelerera konflikterna med Europa utan tvärtom åter knyta och stärka 
banden. Sverige bör stödja de ansträngningar som görs av kommissionen 
att fortsätta förhandla ett begränsat men meningsfullt mindre frihandels-
avtal. Det är också viktigt att finna lösningar på en del långdragna kon-
flikter såsom Airbus/Boeingfallen som varit föremål för WTO-tvistelös-
ning i 15 år och som nu resulterat i att USA infört strafftullar mot EU 
och hotar med nya. Det finns likaså många ömsesidiga fördelar med att 
komma överens om en del regulativt samarbete, gemensamt utarbetande 
av standarder med mera. Andra områden där samarbetet bör fördjupas är 
cybersäkerhet samt infrastruktur. På sikt bör naturligtvis EU och USA, 
som varandras viktigaste handelspartner, återstarta förhandlingar om ett 
allomfattande frihandelsavtal. Skepsisen på båda sidor av Atlanten är dock 
stor, det saknas tillit. Möjligen blir det lättare att förhandla med en annan 
president än Donald Trump, men TTIP-förhandlingarna var svåra redan 
under president Obama. En Bidenadministration kan dock förväntas sät-
ta större värde på multilateralt samarbete och goda relationer med Euro-
pa. Sverige och EU bör planera för ett scenario med såväl fyra år till med 
Trump som ett maktskifte under Joe Biden. 

Relationerna med Kina
Kina är Europas näst viktigaste handelspartner och de båda förhandlar 
sedan 2013 om ett investeringsavtal med målet att underlätta investeringar 
och skapa mer jämlika handelsvillkor.

Förhandlingarna har gått mycket långsamt. Inga förhandlingsrundor 
har hållits med Kina sedan i december 2019. Höstens planerade toppmöte 
i Leipzig mellan alla EU-länder och Kina är uppskjutet på obestämd fram-
tid. Det ligger i Sveriges intresse att vi i alla fall sluter ett mindre avtal med 
Kina som skapar ett, om än begränsat, utjämnande av spelreglerna och 
handelsvillkoren. Här måste EU sätta press på Kina för att klargöra om de 
verkligen är beredda att sluta ett avtal och i så fall göra nödvändiga efter-
gifter. Annars bör kanske förhandlingarna tillsvidare läggas på is. 

Även om vi kan känna stor oro över utvecklingen i Kina är inte lösning-
en att helt bryta med landet. Dels är Kina en viktig handelspartner, dels 
behöver vi samarbeta inom en mängd områden, inte minst Parisagendan 
och reformerna av internationella organisationer, främst WTO. Men vi 
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behöver en tydligare, mer strategisk och kritisk linje mot Kina. Det finns 
vissa tecken på att en sådan växer fram i kölvattnet av Covid-19, men 
medlemsländerna är fortfarande splittrade. Jag hoppas på ett mer enat EU 
som står upp för sina värderingar och som fördömer de grova brotten mot 
mänskliga rättigheter, falska nyheter och ingrepp i nationell politik. Uni-
onen ska vara tydlig med att vissa investeringar inte är acceptabla men att 
vi söker samarbete och förändring. 

Kinas investeringar med fokus på kritisk infrastruktur har ökat drama-
tiskt de senaste åren. Kina äger idag hundratals hamnar, vindkraftverk, 
flygfält med mera i EU och är delägare i åtskilliga företag. Enligt FOI To-
talförsvarets forskningsinstitut har Kina köpt 65 svenska företag värda 
100 miljarder svenska kronor de senaste 18 åren.21 Många kinesiska in-
vesteringar är välkomna, men vi har känt av en tilltagande oro över att de 
kommer till ett politiskt pris. Såväl Grekland som Ungern har stöttat Kina 
i stället för övriga EU i centrala omröstningar i exempelvis människorätts-
frågor i FN, där Kina pekats ut. För ett par år sedan började kommissionen 
på uppmaning av flera medlemsländer att ta fram ett regelverk för ökad 
samordning av investeringsgranskning inom EU. Det innebär en ökad 
samordning, gemensamma kriterier och rådgivning. Det är de enskilda 
medlemsländerna som ytterst bestämmer om investeringar, här har kom-
missionen ingen juridisk kompetens. Icke desto mindre finns det ett behov 
av informationsutbyte och gemensamma kriterier för att kunna säga nej 
när det behövs, utan att bygga upp nya protektionistiska hinder. Sverige 
har påbörjat arbetet med att få en egen investeringsgranskning på plats 
och det är ytterst angeläget att det arbetet fullföljs. Den statliga utredning 
som undersöker frågan ska vara klar under hösten 2021. Dessutom lämna-
de regeringen en lagrådsremiss i början på juni med uppgift att titta på hur 
samarbetet kan stärkas mot de utländska investeringar som hotar svensk 
säkerhet och allmän ordning.

USA försöker pressa EU att ”välja” mellan USA och Kina. Värderings-
mässigt råder det självklart ingen tvekan om var Europa hör hemma. 
Mycket av kritiken mot hur Kina agerar på den globala handelsscenen är 
legitim. Likaså är agerandet i Hong Kong ett brott mot ”ett-land-två-sys-
tem-principen” och här bör EU:s kritik bli mer tydlig. USA och Europa 

21 Kinesiska bolagsförvärv i Sverige, en kartläggning FOI 2019-11-28.
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borde samarbeta i en mängd frågor för att sätta press på Kina. Lösningen 
kan dock inte vara handelskrig. Vi behöver hitta en konstruktiv agenda 
med Kina där vi kan handla och samarbeta i relevanta frågor, utan att göra 
avkall på grundläggande värderingar, respekt för demokrati och mänskli-
ga rättigheter.

Stärk det multilaterala samarbetet 
WTO har under en längre tid varit i stort behov av att reformeras. Sveri-
ges talan i WTO sker genom EU-kommissionen och de reformförslag som 
kommissionen driver har haft ett mycket brett stöd bland medlemslän-
derna. Den stora ministerkonferens som skulle ha samlat alla 164 med-
lemmar på högsta nivå i Nursultan, Kazakstan, i juni 2020, ställdes in. 
Den nye generaldirektören, som förhoppningsvis tillträder under hösten, 
bör tillsätta en reformgrupp av ministrar från olika länder och världsdelar 
med uppdrag att ta fram en reformagenda. Den bör innehålla förslag på 
förändringar för det dagliga arbetet, med öppenhet och rapportering där 
det finns brister idag. Jag menar att man också måste fundera på om det 
är rimligt att fatta alla beslut inom WTO med enhällighet eller om man 
i vissa frågor kan gå över till majoritetsbeslut. Som det är nu så är orga-
nisationen i stora delar inte förmögen att fatta beslut. Man måste likaså 
finna en lösning på frågan om vad som definierar ett utvecklingsland och 
därmed vilka skyldigheter och undantag dessa länder har. I dag är det upp 
till varje land att definiera sig självt, något som till exempel världens störs-
ta ekonomi Kina gör, tillsammans med andra länder som är medlemmar 
i ”rikemansklubben” G20. Utvecklingsländer får undantag från flera av 
WTO-systemets skyldigheter. Nästan två tredjedelar av medlemsländerna 
har dessa undantag, något som är ohållbart.

Efter att det visat sig svårt att starta multilaterala förhandlingar har 
grupper av länder i WTO gått vidare med plurilaterala initiativ. Detta 
kommer under förutsägbar tid framåt vara lösningen för att kunna sluta 
några avtal överhuvudtaget. Ett sådant initiativ som lanserades i Buenos 
Aires 2017 var ett om digital eller elektronisk handel där EU, USA, Kina 
och 80 andra länder ingår. Ett sådant avtal vore viktigt för Sverige. Det 
syftar till att etablera gemensamma standarder för vissa grundläggande 
elektroniska tjänster såsom e-kontrakt, e-underskrift, hantering av spam 
med mera. Målet är att skapa globala regler för smidiga digitala transak-
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tioner, etablera transparens och tillit, underlätta gränsöverskridande data-
flöden samt förbättra regelverket för telekommunikation. Förhandlingar-
na är ganska långt gångna men det finns svårigheter i synen på dataskydd 
och datalokalisering där EU, Kina och USA har skilda åsikter. Det är dock 
viktigt att hitta sätt att slutföra dessa förhandlingar. 

Därtill finns två andra plurilaterala avtal som legat i malpåse en tid. Sve-
rige bör söka allianser för att återuppliva dessa förhandlingar. Det handlar 
om EGA (Environmental Goods Agreement), som syftar till att ta bort 
tullar på miljövänlig teknik. Medlemsländerna, EU28 samt ytterligare 16 
länder, har förhandlat sedan 2014 och har enats om en lista med hundra-
tals produkter som skulle bli tullfria och tanken var att listan lätt skulle 
kunna uppdateras. I december 2016 hölls den sista förhandlingsrundan 
och den slutade i djup oenighet mellan USA, Kina och EU. Med lite god 
vilja skulle dock dessa samtal kunna återupptas. Ambitionerna ligger helt 
i linje med FN:s milleniemål och vore också ekonomiskt motiverade då 
Sverige och många andra länder har konkurrenskraftig grön teknik. 

Det andra vilande avtalet handlar om liberalisering av tjänster, TISA 
(Trade in Services Agreement). Avtalet omfattar EU samt 22 andra WTO- 
medlemmar som tillsammans står för 70 procent av den globala tjänste- 
handeln. Förhandlingarna inleddes 2013 men har legat i träda sedan  
november 2016. Även dessa förhandlingar borde så småningom kunna 
återupptas.

EU, USA och Japan har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till nya 
globala regler för industrisubventioner, teknologiöverföring, statliga före-
tag med mera. Detta arbete är oerhört viktigt och de tre måste tillsammans 
med andra WTO-medlemmar sätta press på Kina att ta sitt ansvar för att 
det multilaterala regelverket uppdateras. Få länder i världen har tjänat så 
på WTO-medlemskapet som Kina – det är i landets intresse att systemet 
överlever. 

Krisen i appellationsdomstolen måste hitta en långsiktig lösning. När 
det gamla systemet kollapsade på grund av brist på domare, bildade EU 
och 16 andra länder ett slags parallellt system enligt samma regler och 
principer. Domare håller nu på att nomineras. Lösningen är förhopp-
ningsvis tillfällig och målet måste vara att få med USA på en diskussion 
om systemets framtid. Överhuvudtaget är det oerhört viktigt att USA 
engageras i reformarbetet i WTO. WTO är långt ifrån perfekt, men utan 
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organisationen skulle vi kastas in i ett handelspolitiskt kaos som skul-
le drabba små exportberoende länder som Sverige hårt, men även ut-
vecklingsländerna skulle drabbas. Sverige bör med likasinnade verka för 
att ett reformarbete inleds, men det kommer bara vara möjligt om både 
USA och Kina deltar.

Undvik en hård Brexit 
I överenskommelsen mellan Storbritannien och EU ingår en övergångstid 
som varar 2020 ut. Under denna tid är Storbritannien fortfarande med-
lem i den inre marknaden och som en part i EU:s handelsavtal (37 avtal 
med 64 länder). Därefter är Storbritannien att betrakta som ett tredje land 
som lämnar handelsavtalen och den inre marknaden. Sedan årsskiftet för-
handlas om ett avtal för de framtida relationerna. Där ingår miljösamar-
bete, forskning, fiskefrågor, samarbete om säkerhet och terrorism, samt, 
det viktigaste, ett frihandelsavtal. Förhandlingarna går inte särskilt bra, 
därom vittnar båda sidor. Ett avtal måste i praktiken vara klart i sommar 
om det först ska hinna översättas och röstas om i Europaparlamentet och 
därefter ratificieras av ministerrådet och den brittiska sidan. Även innan 
coronaviruset slog till var tidtabellen väldigt pressad. Det kommer att bli 
väldigt svårt att hinna komma överens i tid, även om parterna nu möts 
mycket ofta. Prestigen och tonläget är högt på båda sidor.

All logik talar för att förhandlingarna borde förlängas, men detta är nå-
got Boris Johnson svurit på att inte göra. Sverige bör verka för att EU, utan 
att ge vika på grundläggande principer, visar flexibilitet i förhandlingarna 
och agerar för att ett första delavtal, med exempelvis avskaffande av tullar 
på varor kan slutas vid årsskiftet. Därefter krävs en tydlig handlingsplan 
med tidsangivelser som kan antas av båda sidor utan att förlora ansiktet, 
så att förhandlingarna kan fortsätta även en bit in på nästa år. Det mest 
sannolika är dock att Storbritannien lämnar med vad som finns på bor-
det vid årsskiftet och svenska företag gör klokast i att förbereda sig för att 
framgent handla med Storbritannien som ett tredje land.

En hård Brexit vore mycket olycklig för alla parter, inte minst Sverige. 
För svensk del står exporten till Storbritannien (inklusive Nordirland) för 
fem procent av vår totala export och importen för 4,6 procent.22 Storbri-

22 Kommerskollegium Landfaktablad Storbritannien och Nordirland GB2019.
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tannien har dessutom varit en viktig politisk allierad till Sverige. I ett EU 
utan britterna blir det än mer angeläget för Sverige att söka allianser med 
likasinnade länder i framför allt Hansagruppen i frågor som frihandel, re-
former, transatlantiskt samarbete med mera. 

Svåra handelsrelaterade frågor 
Det finns ett antal knepiga handelsrelaterade frågor som ligger på EU:s 
bord och som Sverige måste förhålla sig till då de i allra högsta grad kom-
mer att beröra företagens villkor. En del av mina kollegor i denna skrift 
lyfter också fram dem.  

EU-kommissionen lanserade i början på juni 2020 offentliga konsulta-
tioner kring hur man ska hantera frågan om reglering av de stora teknik-
bolagen och de digitala plattformarna. Målet är att uppdatera de över 20 år 
gamla regelverken och omfattar bland annat frågan om vilket ansvar tek-
nikjättar som Google, Facebook, Twitter med flera har för vad som pub- 
liceras online. Det kan handla om skadligt innehåll, ”hate speech”, ”fake 
news” eller sponsring av terrorism, men också om hantering av person-
data. Flera företag har börjat med självreglering här, men det vore förstås 
bäst med enhetliga regler. Idealt bör det ske genom gemensam lagstiftning 
på OECD-nivå. 

Sedan några år pågår i Europa, men också på andra håll i världen, en dis-
kussion om digitala skatter, det vill säga hur och om de stora digitala bolagen 
som Amazon, Apple, Google med flera ska beskattas för vinsten i de länder 
de verkar. Under 2019 uppgick e-handeln globalt till 3,5 biljoner dollar.23 
Troligen ökar den än mer under 2020 då människor i isolering har gjort allt 
fler inköp på nätet. De digitala plattformarna betalar ingen eller mycket lite 
skatt på sina inkomster och på den data de samlar in för reklamsyfte på sina 
plattformar. Enskilda medlemsländer som Frankrike och Storbritannien 
har redan infört digital skatt. USA har hotat med strafftullar om EU fortsät-
ter att driva en egen digital skatt och det riskerar att blomma upp till en stor 
konflikt. Det är en känslig fråga som handlar om det krävs särskilda regler 
för de digitala bolagen eller om man snarare skall få dem att följa existerande 
regler och eventuellt skärpa dem. Det bästa vore om man kunde hitta en ge-
mensam lösning även på den här frågan inom ramen för OECD och få med 

23 Stokes, 2020.
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sig USA. Diskussionen inom OECD har dock pågått i flera år utan större 
framsteg. Min rekommendation, i likhet med Åsa Hanssons slutsats i denna 
bok, är att Sverige hur som helst avstår från att införa en egen digital skatt 
och istället avvaktar utvecklingen inom EU. 

Slutligen finns en mycket aktuell fråga som handlar om hur handeln i 
högre utsträckning kan bidra till att genomföra FN:s milleniemål. Handel 
i sig skapar inte ett hållbart samhälle men kan bidra till dess mål, något 
som uttrycks i FN:s 2030-agenda. Samtliga EU:s handelsavtal har numera 
särskilda kapitel om hållbar utveckling och dessa kan komma att skärpas. 
EU-kommissionen har dessutom aviserat någon form av grön gränsskatt, 
det vill säga skatt på import i förhållande till varornas koldioxidavtryck. 
Även transporter och tillverkning av råmaterialet skulle ingå i beräkningen. 
Syftet är att förhindra koldioxidläckage och att verksamheter flyttas till län-
der som är mindre ambitiösa vad gäller utsläppsmål. I samband med finan-
sieringen av EU:s återhämtningsplan uppgav Ursula von der Leyen att koldi-
oxidskatt skulle kunna vara ett sätt att få in pengar. Exakt hur en sådan skatt 
skulle kunna se ut är oklart, många kloka hjärnor funderar nu på det, men 
tanken är att det ska bygga på handeln med utsläppsrätter, ETS-systemet. 
Kommissionen har skickat ut en allmän remiss för att få in synpunkter. Man 
skulle kunna tänka sig att inleda sektorsvis, till exempel med stål. Frågan är 
prioriterad för kommissionen, Europaparlamentet och många medlemslän-
der. Diskussionen förs även utanför Europa, exempelvis i Kanada och Nya 
Zealand. Det handlar främst om miljön och ifall EU ska gå före här, men den 
gröna gränsskatten har på senare tid kommit att bli aktuell även som ett sätt 
att finansiera lånen och bidragen i återhämtningsfonden. 

Skatter är en nationell fråga och kräver en ändring av EU-fördraget om 
något mer omfattande ska ske här. Även om många länder i princip kan 
tänka sig gröna skatter så finns det en skepsis att ge EU beskattningsrätt 
eftersom det ses lite som att öppna Pandoras box. Det finns flera län-
der som gärna skulle ge EU allmän beskattningsrätt. Det vore att gå för 
långt, menar jag. Däremot, för miljöns skull, bör man införa en koldi- 
oxidskatt i Europa. Det har varit bra för Sverige och skulle också få positiva  
effekter på resten av kontinenten. Det skulle konsolidera EU:s roll som 
världsledande i miljöarbetet och ge konkreta resultat. Här kan EU gå 
före. Vad gäller frågan om en grön gränsskatt bör Sverige aktivt medver-
ka till diskussionen, men verka för att en dylik skatt, om den införs, är 
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WTO-kompatibel samt att den med fördel realiseras i en större krets än 
EU, det vill säga inom OECD eller G20. 

Ett starkare EU
I slutet av andra världskriget samlades 44 länder i Bretton Woods i USA för 
att diskutera skapandet av internationella organisationer och en multilateral 
ordning efter det fasansfulla kriget. Där lades grunden till IMF, Världsban-
ken och GATT (senare WTO). Ett antal think tanks och forskare har på 
senare tid framfört att världen skulle behöva ett nytt Bretton Woods för att 
diskutera globalt samarbete efter coronakrisen. Frågor på agendan skulle 
vara globala skatter, infrastruktur, artificiell intelligens samt, inte minst, vi-
taliseringen av internationella institutioner och multilaterala regelverk. Or-
ganisationer som FN, G20, G7 och WTO har tyvärr varit i stort sett osynliga 
under krisen. En dylik diskussion skulle onekligen behövas. Världsordning-
en är i stort behov av en nystart och uppgradering. Ett nytt Bretton Woods 
kan vara en god idé, men ett sådant initiativ måste vara noga genomtänkt 
innan det lanseras så att det inte bara blir ett politiskt jippo. Vad är realistiskt 
att åstadkomma? Kan man få med sig alla stormakterna? Sverige bör noga 
tala ihop sig med övriga EU och andra globala allierade innan ett sådant 
lanseras. Jag är tveksam till om ett dylikt forum har någon poäng utan Kina 
och USA, så dessa båda länder måste förstås vara med. 

Oavsett om det blir en global megakonferens eller inte, måste EU ha en 
europeisk strategi för att rusta samarbetet bättre genom att skärpa våra 
egna verktyg, genomföra nödvändiga reformer, stärka den inre markna-
den och slå vakt om vår demokrati. Vi måste få ekonomin på fötter igen 
och ta ledningen i den gröna omställningen. Ju starkare vi står internt i 
Europa, desto bättre rustade är vi att spela en ledande roll globalt. 

Kommissionen, medlemsländerna och Europaparlamentet hade planerat 
att lansera en stor debatt, en bred konferens om EU:s framtid, på Europada-
gen den 9 maj 2020, 70 år efter Schumandeklarationen som lade grunden till 
kol- och stålunionen. Startdatumet är nu uppskjutet till hösten. Idén med 
konferensen är att framför allt allmänhet, ungdomar, frivilligorganisationer 
och representanter från det civila samhället ska delta i en bred diskussion, en 
medborgardialog under två år om sakfrågor men också om hur demokratin 
kan stärkas och hur EU kan spela en större global roll.

I skuggan av pandemin kan frågan om EU-kompetens på hälsoområdet 
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komma upp. Bristerna på samordning i epidemins initialskede visar på 
behovet att vara bättre förberedd nästa gång vad gäller gemensamma åt-
gärder för vaccin, utrustning, lagerhållning med mera. 

EU behöver bli en mer strategisk aktör, med en mer aktiv och enhetlig 
utrikespolitik om vi ska kunna ha någon chans att påverka och verka i den 
oförutsägbara världsordning som råder nu. Om EU ska skaffa sig tänder 
inom utrikespolitiken, bli en geopolitisk spelare som kommissionens ord-
förande Ursula von der Leyen har sagt så många gånger, är det viktigt att 
vara beslutsfähig. I dag krävs enhällighet inom utrikespolitiken vilket gör 
att minsta pressmeddelande för att fördöma brott mot mänskliga rättig-
heter i något land urvattnas. Därför är det så klart svårt att ha en enhällig 
strategi gentemot viktiga partners och aktörer som USA och Kina. 

Splittringen inom EU utnyttjas av andra. Endast inom handelspolitiken 
används majoritetsbeslut och där är också EU en central geopolitisk aktör. 
Det rimliga i framtidens EU vore att gå över till fler majoritetsbeslut inom 
delar av utrikespolitiken eller laborera med olika typer av konstruktivt 
veto, det vill säga att ett land kan motsätta sig och göra det känt men inte 
blockera ett beslut om det finns majoritet. Detta är dock ett stort steg att 
ta och kräver fördragsändringar för vilka det finns stort motstånd – inte 
minst eftersom vissa länder då måste hålla folkomröstning. En fördrags-
ändring är kontroversiell inte bara i Sverige, och det är knappast troligt att 
det kommer att ske på kort sikt. Samtidigt måste vi kunna svara på frågan 
hur EU, i en orolig värld där gamla allianser inte längre gäller och där tra-
ditionella spelregler har upphört, ska kunna göra sig gällande. Vi behöver 
bättre verktyg och ett mer strategiskt internationellt agerande. Vägen dit 
måste dock kantas av att vi gör vår egen hemläxa, stärker vår ekonomi, 
konsoliderar demokratin internt och ser till att Sverige och EU kommer 
starkare ut på andra sidan krisen. Förhoppningsvis har denna skrift bidra-
git till en del idéer i den riktningen. 
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