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1234
utmaningar för svensk 
 ekonomi 2011
det går br a för sverige.Trots att svensk ekonomi vintern 
2010–2011 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många 
stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna behöver bättre 
reglering och övervakningen mer resurser, arbetslösheten har varit 
alltför hög i snart 20 års tid och miljöpolitiken är fortfarande ineffek
tiv. Mycket går i rätt riktning, men inte allt. De samhällskontrakt 
som styr hur individer och företag agerar kan bli bättre och ge svensk 
ekonomi effektivare och stabilare finansiella marknader, högre sys
selsättning och ett bättre klimat till lägre kostnader. 

Skillnaderna mot 1990-talskrisen är stora. 
Medan den senaste krisen var något som drabbade Sverige från 
omvärlden var 1990-talskrisen ett resultat av egna missgrepp. Fallet 
i produktion och sysselsättning 2008 och 2009 var i huvudsak re-
sultatet av Sveriges stora exportberoende; exporten till omvärlden 
minskade kraftigt. 1990-talskrisen däremot var inhemskt genererad 
och mer utbredd. Det finns alltså många skäl att vara nöjd med 
utvecklingen i svensk ekonomi.

En risk är att förnöjsamhet med den ekonomiska utvecklingen i 
Sverige leder till att beslutsfattare inte tar tag i de svåra utmaningar 
som svensk ekonomi trots allt står inför. Det parlamentariska läget 
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med en minoritetsregering efter valet i september 2010 ökar risken 
för att regering och riksdag inte genomför ekonomisk-politiska åtgär-
der som skulle kunna leda till en bättre fungerande ekonomi. Sam-
tidigt finns det, som efter 1990-talskrisen, goda skäl att tro att några av 
reformerna kan – och bör – beslutas med bred politisk förankring.

Kriser i världsekonomin inträffar med jämna mellanrum. Åtgär-
der kan vidtas för att förebygga kriserna och minska deras effekter. 
Men det står inte i den ekonomiska politikens makt att hela tiden 
parera alla störningar som ekonomin ständigt utsätts för. Det som be-
hövs är spelregler som gör att samhällsekonomin kan fortsätta växa 
i en så hög och stabil takt som möjligt på lång sikt. Nationalekono-
misk analys ger viss vägledning om hur dessa spelregler bör se ut och 
om vilka åtgärder som är mest angelägna för beslutsfattare att vidta.

I denna rapport gör vi en genomgång av hur spelreglerna är och 
borde vara utformade på några områden som är helt centrala för 
att Sverige ska kunna ha en så god och stabil ekonomisk utveckling 
som möjligt framöver. De samhällskontrakt som styr hur individer 
och företag agerar håller på att ändras. Mycket går i rätt riktning 
men inte allt.

Vi har valt att lyfta fram utmaningar inom tre områden:

¶ Dra rätt lärdomar av den senaste krisen. Krisen utlöstes av pro-
blem på de finansiella marknaderna i usa, men det är uppenbart 
att det fanns problem i det finansiella systemet i världen som helhet 
och att åtgärder är motiverade även i Sverige. Med tanke på att kre-
dit- och betalningssystemet är marknadsekonomins »blodomlopp« 
behöver dock nya ingrepp göras med försiktighet så att de inte ska-
par fler problem än de löser.

¶ Fortsätt arbetet med arbetsmarknadens strukturella problem. Ar-
betslösheten sjönk i Sverige under 2010, men när krisen började 
sommaren 2007 efter flera år av hög tillväxt var arbetslösheten fort-
farande på en oacceptabelt hög nivå. Den har varit alltför hög ända 
sedan 1990-talskrisen. Detta innebär höga kostnader både för de 
arbetslösa individerna och för samhället. Det är därför angeläget 
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med fortsatta reformer för att höja sysselsättningen och sänka ar-
betslösheten.

¶ Utveckla en effektiv klimatpolitik. En långsiktigt hållbar tillväxt 
förutsätter ekonomisk-politiska styrmedel som hanterar klimatut-
maningen på ett effektivt sätt. En del av de åtgärder som nu är aktu-
ella är dock ineffektiva. De leder till en hög kostnad samtidigt som 
resultatet i form av effekter på klimatet är tveksamt.

Årets Konjunkturrådsrapport spänner således över ett brett fält. Men 
i utmaningarna och politikrekommendationerna löper samspelet 
mellan marknadsekonomin och politiken som en röd tråd. Att den 
fria marknadsekonomin behöver regleras för att miljöproblem ska 
kunna hanteras är det ingen som ifrågasätter. Frågan är vilka reg-
leringar som är ändamålsenliga. De finansiella marknaderna har 
också egenskaper som gör att de behöver övervakas och regleras. 
Men regleringarna under 1950-, 1960- och 1970-talen byggde på 
regler som införts i samband med världskrigen och som varken är 
hållbara eller effektiva i dagens moderna marknadsekonomier. Av-
regleringar och innovationer ledde till hög tillväxt på finansmark-
naderna från 1980-talet och framåt. Det bidrog till hög ekonomisk 
tillväxt men bäddade också för nya kriser. 

När det gäller arbetsmarknaden ställer vi oss frågan hur det kom-
mer sig att det i ett rikt och överlag välmående land som Sverige är 
så många som står utanför arbetsmarknaden och därmed har en 
väsentligt lägre levnadsstandard än de som arbetar. Med tanke på 
omfattningen av de regleringar, skatter och övriga bestämmelser 
som kringgärdar arbetsmarknaden är det sannolikt oftare som det 
beror på politikmisslyckanden än på marknadsmisslyckanden. 

Hur ser en bra balans ut mellan marknad och politik på dessa 
områden? För att avgöra det behöver man ta ställning till vilka de 
allra viktigaste problemen på respektive område är och fokusera på 
att åtgärda dem. Vår ambition är att lyfta fram dessa problem och de 
åtgärder som enligt vår uppfattning är mest angelägna. 
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bnp har 
fördubb
lats sedan 
1970talet

Perspektiv på den senaste krisen
Krisen i världsekonomin de senaste åren har betecknats som den 
värsta sedan depressionen på 1930-talet. I Sverige föll produktionen 
2009 med omkring 5 procent. Det är mycket ovanligt att produktio-
nen faller. Nedgången 2009 var den största sedan 1931, då bnp föll 
med 7 procent (se figur 1.1).

När man jämför med 1930-talskrisen och andra konjunkturned-
gångar bör man samtidigt komma ihåg hur hög den ekonomiska 
tillväxten i Sverige och världen i övrigt har varit i ett längre per-
spektiv. Nivån på produktionen, inkomsterna och den materiella 
levnadsstandarden i Sverige var 2009 åtta gånger högre än 1930. 
Inkomstnivån i Sverige före den senaste krisen (2007) var 38 procent 
högre än före krisen 1991–1993 och 94 procent högre än före den så 
kallade oljekrisen i början av 1970-talet, i termer av bnp per capita.

Figur 1.1 BNP-tillväxt i Sverige 1900–2009. Procent per år.

Källa: Lund university Macroeconomic and demographic database.
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även om det blir lite tomt längst till höger eftersom stap-
larna räcker endast till 2009 (som också anges i rubriken).
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Krisens bördor 
är ojämnt för
delade

Kriser påver
kar politiken 
under lång tid

Poängen med att redovisa alla dessa siffror är att debatten om 
hur ekonomin fungerar och hur den ekonomiska politiken bör 
bedrivas behöver grundas i en god verklighetsuppfattning. Verk-
ligheten är att ekonomiska kriser inträffar då och då men också att 
utvecklingen mellan kriserna historiskt sett varit så pass god att den 
ekonomiska tillväxten i ett längre tidsperspektiv är imponerande. 
Varje ny kris och varje nytt ekonomisk-politiskt problem borde där-
för vara lättare att hantera eftersom de samlade resurserna och det 
materiella välståndet hela tiden förbättras.

Med detta vill vi inte säga att det inte finns skäl att vara bekymrad 
över den senaste krisen. I varje ekonomisk nedgång finns det förlo-
rare och krisens bördor är ojämnt fördelade. Vissa befolkningsgrup-
per, yrkesgrupper och branscher drabbas extra hårt. Under den se-
naste krisen föll till exempel industriproduktionen med 22 procent 
medan produktionen av tjänster föll med 8 procent. Arbetslösheten 
steg från 6 procent tredje kvartalet 2007 till 8,7 procent motsvarande 
kvartal 2009 (säsongsrensade data). I Stockholms län steg arbetslös-
heten från 5,1 till 6,8 procent medan arbetslösheten i Örebro län 
steg från 7,1 till 11,7 procent. Arbetslösheten bland Sveriges unga i 
åldrarna 20–24 steg från 11,5 till 18 procent. Bland utrikes födda steg 
arbetslösheten från 11,3 till 14,7 procent. 

Hur samhället ska organiseras och inkomsterna fördelas, så att 
bördorna i ekonomiska nedgångar blir jämnare fördelade, är något 
det finns goda skäl att fundera över och att diskutera – oavsett vilken 
inkomstnivå samhället i genomsnitt befinner sig på.

Ett annat skäl att vara bekymrad är att det kan finnas samband 
mellan å ena sidan orsakerna till kortsiktiga kriser och hur de han-
teras och å andra sidan den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. 
1930-talskrisen ledde till slutsatser som påverkat hur centralban-
kerna har bedrivit penningpolitik under den senaste krisen – med 
ett bättre resultat än under 1930-talet, åtminstone av utvecklingen 
hittills att döma. Krisen på 1930-talet och andra världskriget ledde 
till omfattande regleringar av bland annat de finansiella markna-
derna, regleringar som i många fall inte avvecklades förrän under 
1980-talet. 
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Dagens euro
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liknar Sveriges 
1990talskris

Liberaliseringarna under 1980-talet bidrog till den snabba eko-
nomiska tillväxten från mitten av 1990-talet och cirka tio år framåt 
(se figur 1.1). Men de medförde också ökade risker som har resulte-
rat i nya kriser. När de oljeproducerande länderna i kartellen opec 
höjde oljepriserna 1973 och 1979 valde olika länder olika strategier. 
Sverige satsade på en expansiv finanspolitik och stora underskott i 
statens budget (se figur 1.2) men det ledde efterhand till högre in-
flation och lägre tillväxt än i omvärlden. Det lade i sin tur grunden 
till den kris svensk ekonomi upplevde i början av 1990-talet. En 
utveckling inte helt olik den som många andra europeiska länder 
genomgår i dag.

När orsakerna till den senaste krisen nu diskuteras och åtgärder 
för att förebygga kommande kriser ska vidtas är det alltså viktigt att 
tänka på vad som styr den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. 

Figur 1.2 Offentligt finansiellt sparande i Sverige 1970–2009 som andel av 
BNP. Procent.

Källa: OECd.
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Väl funge
rande kre
ditsystem är 
grunden för 
moderna eko
nomier

Finansiella 
marknader gör 
det möjligt att 
sprida risker

Det finns alltid en risk att välmenande ingrepp i ekonomins funk-
tionssätt leder till nya problem och bidrar till varaktigt lägre ekono-
misk tillväxt eller större risker för nya kriser. 

Vikten av välfungerande finansiella marknader
De finansiella marknaderna fyller viktiga funktioner i ekonomin. 
De gör det – normalt – möjligt att få avkastning på sitt sparande 
för dem som har större inkomster än utgifter. De gör det samtidigt 
möjligt för dem som har större utgifter än inkomster att få låna, till 
exempel unga hushåll som behöver lånefinansiera sin bostad och 
företagare som behöver kapital för att driva sin verksamhet. I dessa 
fall handlar det om lån med lång löptid, det vill säga som sträcker 
sig över en längre tid. Men möjligheten till kortfristiga krediter är 
också viktig för att ekonomin ska fungera väl. Varje affär mellan 
privatpersoner, mellan företag, mellan privatpersoner och företag 
och så vidare, innebär ofta en kortfristig kredit såvida inte affären 
görs upp direkt med kontanter. Kreditsystemet är alltså en viktig 
del av betalningssystemet och båda utgör grunden för ekonomin i 
moderna samhällen. 

Att spara eller låna för att investera innebär oftast någon form av 
risktagande. De finansiella marknaderna gör det dock – i princip – 
möjligt att dela upp och sprida riskerna. Den som vill låna pengar 
för att köpa ett hus skulle kunna låna åtminstone en del av summan 
av säljaren. Sådana så kallade reverslån var tidigare inte ovanliga. 
Men riskerna för både säljare och köpare minskar om en bank går in 
som så kallad intermediär och förmedlar krediten, givetvis mot viss 
ersättning för den risk banken då tar och för bankens administrativa 
kostnader. 

För individen utgör sparande på bank också en försäkring mot 
olika risker. Avkastningen är låg men säker och sparkapitalet är en 
extra buffert om inkomsterna skulle falla till exempel på grund av 
sjukdom eller arbetslöshet. Bankerna erbjuder en rad olika produk-
ter, till exempel lån som är kopplade till en försäkring som innebär 
att inte hela lånet behöver återbetalas om låntagaren skulle bli ar-
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2008

Åtgärder mild
rade effekterna 
av den finan
siella krisen

betslös, sjuk eller rent av avlida. Banker, försäkringsbolag och andra 
aktörer på de finansiella marknaderna gör därför stor nytta i samhäl-
let, precis som producenterna av andra tjänster och varor.

Den finansiella sektorns betydelse har ökat de senaste decen-
nierna. Delvis beror det på den ekonomiska tillväxten som har gjort 
behovet av kreditförmedling och förmögenhetsförvaltning större. 
Men det beror också på att ett antal regler som begränsade tillväx-
ten på de finansiella marknaderna avvecklades under 1980-talet. 
Genom att liberaliseringen av de finansiella marknaderna på 
1980-talet möjliggjort en effektivare hantering av sparandet finns 
det goda skäl att tro att liberaliseringen inte bara har bidragit till en 
snabb tillväxt av den finansiella sektorn utan även av samhällseko-
nomin i övrigt.

Den senaste nedgången i den ekonomiska aktiviteten i Sverige 
och övriga världen utlöstes av stora problem på de finansiella mark-
naderna hösten 2008. Kreditmarknadernas funktionssätt försämra-
des plötsligt och kraftigt och eftersom modern produktion och han-
del är beroende av krediter övergick den finansiella krisen snabbt 
till en mer omfattande realekonomisk kris. Alla länder drabbades 
dock inte i lika hög grad. Vissa länders finansiella system var i bättre 
skick än andras och vissa länders handelsmönster gjorde att de drab-
bades mindre av nedgången i världshandeln. Sveriges export drab-
bades ovanligt hårt. Och även om den finansiella sektorn i Sverige 
inte var i lika dåligt skick som i en del andra länder var den tillräck-
ligt känslig för störningar för att dras med när kreditmarknaderna 
kollapsade hösten 2008. Åtgärder som regeringen, Riksbanken och 
Riksgäldskontoret vidtog mildrade effekterna för det finansiella sy-
stemet i Sverige och därmed för resten av ekonomin men kunde 
inte förhindra den kraftiga inbromsningen i exportindustrin.

Olika betraktare har dragit olika slutsatser om orsakerna till kri-
sen i världsekonomin de senaste åren men följande brukar fram-
föras som de viktigaste faktorerna:
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pressat ner 
ränteläget i 
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¶ Högt sparande har drivit ner räntorna. Det höga sparandet i län-
der som Kina och de oljeproducerande länderna har lett till stora 
och bestående överskott i deras bytesbalans, vilket är liktydigt med 
en omfattande kapitalexport och utlåning till omvärlden (se figur 
1.3). Det har i sin tur pressat ned lånekostnaderna och ränteläget i 
världen totalt sett. Det stora utbudet av kapital har sökt sig till mer 
riskfyllda placeringar. Högre risktagande gör det möjligt att höja av-
kastningen på investeringarna som annars skulle ha varit låg som en 
följd av det höga sparandet. Men högre risktagande innebär också 
högre risk för ett bakslag.

Figur 1.3 Bytesbalanser som andel av världens BNP. Procent. 

Anm.: CHN + EMA: Kina, Hongkong, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore, 
Taiwan och Thailand; OCAdC: Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, grekland, ungern, Irland, 
Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Turkiet och Storbri-
tannien; Olja: Oljeexporterande länder; ROW: resten av världen.

Källa: IMF (2010).
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Investerare för
stod inte alltid 
nya finansiella 
instrument

Oron inom 
banksystemet 
blev självupp
fyllande

Reglering och 
övervakning 
har inte hun
nit med

¶ Finansiella innovationer. Sedan avregleringarna av de finan-
siella marknaderna på 1980-talet har det skett en snabb ökning av 
antalet aktörer inom och former för kreditförmedling och riskhan-
tering. Utvecklingen har i hög grad varit efterfrågestyrd och motive-
rad dels av stigande inkomster (som innebär ökad efterfrågan även 
på finansiella tjänster), dels av hushållens och företagens behov av 
finansiering och riskspridning. Det ökade risktagandet som nämn-
des ovan ledde till utvecklingen av nya finansiella instrument som 
förväntades kunna hantera riskerna bättre. Men utvecklingen har 
samtidigt gått mot mer tekniskt sofistikerade lösningar som inte all-
tid behärskats av aktörerna på de finansiella marknaderna. Det är 
oklart i vilken grad finansiella innovationer i sig själva bidrog till 
krisen, men tillsammans med alltför svag övervakning skapade de 
en miljö där alltför högt risktagande frodades. 

¶ Skulduppbyggnad och kortfristig finansiering. De internatio-
nella obalanserna och utbudet av lån till låga räntor ledde till en 
kraftig skulduppbyggnad på många håll – inte bara hos hushåll som 
tog bostadslån som de egentligen inte hade råd med utan även hos 
stater som lånefinansierade sina utgifter i alltför hög grad. Mitt i allt 
detta fanns banker och andra kreditförmedlare vars aktiviteter och 
balansräkningar växte snabbt – både i ett historiskt perspektiv och 
i relation till det egna kapital kreditförmedlarna hade som buffert. 
Bankverksamhet handlar traditionellt sett om att finansiera lång-
fristig utlåning med kortfristig upplåning. När några banker bör-
jade få problem sommaren 2007 spred sig en välgrundad oro för att 
andra också skulle få problem och denna oro blev självuppfyllande 
när bankernas finansieringskällor sinade. I många länder tvingades 
staten att gå in och stötta banksystemet.

¶ Bristande reglering och övervakning. Utvecklingen på de finan-
siella marknaderna har varit så snabb att statlig reglering och över-
vakning inte alltid hunnit med. Det finns också en tendens att reg-
leringar på ett område leder till snabbare tillväxt på ett närliggande 
oreglerat område. Det är ett skäl till att det inte räcker med reglering 
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utan att det också behövs löpande övervakning från finansinspek-
tioners och centralbankers sida. Inget regelverk kan förutse och 
hantera alla problem som kan uppstå på en marknad som utvecklas 
snabbt. Dessutom finns det skäl att tro att regleringar i vissa avseen-
den har bidragit till krisen. 

Det är svårt att dra någon annan slutsats av den finansiella krisen än 
att det behövs bättre regleringar och bättre övervakning. För Sve-
riges del gäller det dock att vara medveten om att den viktigaste 
orsaken till den här krisen var utvecklingen i omvärlden. Frågan 
är alltså vilka åtgärder som bör vidtas i Sverige – oberoende av vad 
som görs i omvärlden – och vilka förändringar i det internationella 
regelverket som Sverige bör verka för. 

Det gäller också att vara medveten om att strikta regler visserli-
gen kommer att begränsa de finansiella marknadernas omfattning 
och minska risken för störningar på dessa marknader men samtidigt 
också leda till sämre kreditförmedling och därmed sämre förutsätt-
ningar för andra verksamheter. Om liberaliseringarna av de finan-
siella marknaderna var en viktig faktor bakom den goda ekonomis-
ka tillväxten i Sverige och omvärlden de senaste två decennierna 
– vilket vi tror – är det angeläget att problemen på de finansiella 
marknaderna de senaste åren inte leder till alltför förhastade och 
illa underbyggda nya regleringar. Vilka åtgärder vi tycker är vikti-
gast – och några som man bör avstå från – presenterar vi i kapitel 2.

Arbetslösheten är fortfarande hög
Välståndet och nivån på produktionen i Sverige beror på hur väl 
samhällsekonomin utnyttjar sina produktionsresurser, det vill säga 
arbetskraft, kapital och naturresurser. I ett längre tidsperspektiv har 
samhället blivit allt bättre på att utnyttja produktionsresurserna 
men det finns indikationer på att arbetskraften inte använts på ett 
effektivt sätt sedan krisen i början på 1990-talet. Det tydligaste teck-
net på det är arbetslösheten som hösten 2010 låg på omkring 8 pro-
cent, vilket motsvarar nästan 400 000 personer (se figur 1.4). Före 
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1990-talskrisen låg den på 2 procent. Till det kommer ett stort antal 
personer i så kallad yrkesverksam ålder som av olika skäl – en del 
goda, en del dåliga – inte arbetar. Vi skriver medvetet så kallad om 
yrkesverksam ålder eftersom definitionerna inte är självklara. Man 
kan vara arbetslös även om man inte ingår bland de öppet arbets-
lösa och yrkesverksam även om man är äldre än 67 år. Vår poäng 
är att det finns betydande outnyttjade resurser på arbetsmarknaden 
trots en över lag stark makroekonomisk utveckling sedan mitten av 
1990-talet. Vi anser därför att Sverige lider av ett omfattande under-
sysselsättningsproblem. 

I samhällsdebatten hör man påståenden om att Sveriges befolk-
ning behöver jobba mer. Varken ur individens eller samhällets syn-

Figur 1.4 Arbetslöshet i Sverige 1987–2010. Procent av arbetskraften.

Anm.: Säsongsrensade siffror. Arbetskraften omfattar personer 15–74 år som är antingen sys-
selsatta eller arbetslösa. 

Källa: AKu, SCB.
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punkt är detta självklart. De flesta individer uppskattar fritid och 
om man kan få högre materiell standard utan att behöva jobba mer 
är det något som de flesta uppskattar. I ett historiskt perspektiv är 
det också så det har sett ut: samhället kan över tiden producera och 
konsumera mer i dag än tidigare utan att medborgarna jobbar mer 
tack vare den tekniska utvecklingen som gjort att produktionsvärdet 
per arbetad timme har stigit. Det är alltså snarare så att ju mindre 
befolkningen jobbar, desto bättre – givet att man kan nå en viss nivå 
på den materiella standarden och att valet av hur mycket man ska 
arbeta och konsumera görs på någorlunda frivillig basis.

Ändå finns det skäl att tro att Sveriges befolkning, åtminstone 
under de närmaste decennierna, verkligen behöver jobba mer. Det 
beror inte minst på den demografiska utvecklingen som gör att en 
allt mindre andel yrkesverksamma får försörja en allt större andel 
pensionärer – med negativa konsekvenser för levnadsstandarden 
i båda grupperna (se figur 1.5). Ett annat skäl är att det finns ett 
stort antal personer i befolkningen som inte arbetar men som både 
skulle vilja och kunna göra det under andra förutsättningar. Sys-
selsättningsgraden behöver alltså höjas, både av omtanke om de 
arbetslösa individerna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Den ekonomiska politiken har under de senaste åren fäst stor 
vikt vid åtgärder för att minska andelen icke-sysselsatta, det så kal-
lade utanförskapet. Regeringen har främst försökt att påverka sys-
selsättningen på den så kallade extensiva marginalen, det vill säga 
individens beslut att jobba eller inte jobba. Då är skatter som på-
verkar arbetsutbudet hos dem som redan jobbar (marginalskatter) 
mindre intressanta än de ekonomiska incitament som skatte- och 
bidragssystemen tillsammans skapar för en person som väljer mel-
lan att arbeta och att inte arbeta. 

Samma sak gäller när beslutsfattare talar om att stimulera äldre 
att jobba högre upp i åldrarna. Också det är ett beslut för individen 
på den extensiva marginalen: ska jag pensionera mig i dag eller 
nästa år? Ur välfärdssynpunkt är det viktigt att respektera individens 
egna preferenser och att på så sätt öka hans eller hennes valfrihet. 
Om han eller hon vill jobba längre bör skatte- och socialförsäkrings-
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systemen helst inte motarbeta det (med den vanliga reservationen 
att skattesystemet måste utformas så att de offentliga utgifterna kan 
finansieras). Ett flexibelt system som tillåter stor individuell anpass-
ning av pensionsåldern är följaktligen något eftersträvansvärt. 

Åtgärder har genomförts både för att öka utbudet av arbetskraft 
(till exempel sänkta ersättningsnivåer i sjuk- och arbetslöshetsför-
säkringarna) och för att stimulera efterfrågan på arbetskraft (till ex-
empel sänkta arbetsgivaravgifter för unga och långtidsarbetslösa). 
Frågan nu är hur mycket längre man kan gå på den vägen, exem-
pelvis hur mycket ersättningarna kan sänkas utan att systemet upp-
fattas som alltför orättvist. En annan fråga är hur långt ekonomiska 
incitament räcker när det gäller att få tillbaka personer till arbets-
marknaden som stått utanför den under lång tid. 

Figur 1.5 Försörjningsbördan stiger. Personer över 65 år som andel av antalet 
personer i åldrarna 20–64 år. 1960–2060. Procent.

Källa: SCB.
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Möjligheten – och behovet – att höja sysselsättningsgraden yt-
terligare måste dock betraktas som stor, menar vi, och det är viktigt 
att vara öppen för att pröva nya metoder. Våra rekommendationer 
om hur arbetslösheten skulle kunna sänkas och sysselsättningen 
ökas presenterar vi i kapitel 3.    

Effektivare klimatpolitik till lägre pris
Produktionen och konsumtionen av varor och tjänster kan öka 
bland annat genom att produktionsresurserna i form av arbetskraft 
och kapital ökar. I världen totalt sett ökar mängden arbetskraft ge-
nom befolkningstillväxt och länder med låga födelsetal kan ha en 
arbetskraft som växer genom invandring. Produktion och konsum-
tion kan också öka genom att arbetskraften blir mer produktiv, till 
exempel tack vare bättre utbildning och bättre hälsovård. Mängden 
kapital ökar genom att allt som produceras inte konsumeras utan 
en del går till investeringar i maskiner, byggnader och så vidare. 
Men ser man till den långsiktiga ekonomiska tillväxten – exem-
pelvis att bnp steg med en faktor 16 under 1900-talet i Sveriges fall, 
motsvarande ungefär 3 procent per år – så beror den inte huvudsak-
ligen på mer insatser av arbetskraft och kapital utan på att samhäl-
let utnyttjar arbetskraften och kapitalet effektivare. Detta beskrivs 
ibland som teknisk utveckling men det handlar inte bara om teknik 
i snäv bemärkelse utan även om organisationsförändringar och allt 
annat som påverkar hur effektivt arbetskraften och kapitalet kan 
utnyttjas.

Naturresurserna är en del av samhällets kapital. Det finns en 
avvägning mellan hur hårt samhällsekonomin utnyttjar naturresur-
serna på kort sikt och hur mycket man vill spara för framtiden. Den-
na avvägning måste också ta hänsyn till att naturresurserna inte bara 
är en produktionsresurs; de är dessutom en del av det medborgarna 
konsumerar. Dessa vill inte bara ha fler ägodelar utan också mer fri-
tid som de kan tillbringa i en god miljö. Den tekniska utvecklingen 
gör avvägningarna mindre bekymmersamma, dels för att den leder 
till nya produktionsformer som förbrukar mindre naturresurser och 
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sliter mindre på miljön (i vissa fall rent av förbättrar den), dels för att 
den leder till upptäckter av nya naturresurser.

Diskussioner kring människans naturresursanvändning och 
miljöpåverkan har pågått åtminstone sedan slutet av 1700-talet då 
Thomas Robert Malthus publicerade skriften An Essay on the Prin-
ciple of Population (1798). Malthus hävdade att allteftersom befolk-
ningen växer kommer tillgången på mat per person att minska. Om 
inga åtgärder vidtas för att minska befolkningsutvecklingen blir 
följden, enligt Malthus, hungersnöd och massvält. Malthus teori 
byggde på de observationer han gjort, som visade att befolkningen 
tenderar att öka exponentiellt medan matproduktionen ökar i av-
tagande takt när allt sämre odlingsmarker tas i bruk för att mätta 
allt fler. Malthus recept var födelsekontroll. Dessutom menade han 
att lönenivån i samhället inte borde få överstiga vad som krävs för 
»livets nödtorft«. Löner utöver det skulle bara innebära att befolk-
ningen ökade genom att familjer fick råd med fler barn. 

En betydligt modernare variant av Malthus tankar återfinns i 
den så kallade Romklubbens bok Limits to Growth (Meadows med 
flera 1972). Slutsatserna där överensstämmer i princip med Malt-
hus slutsatser: befolkningstillväxt och ökad ekonomisk tillväxt kom-
mer att utarma våra naturresurser, inklusive matproduktion, med 
en ekologisk kollaps och massvält som följd. Limits to growth kriti-
serades av många, inte minst på grund av de förenklade antagan-
den som gjordes vad gäller teknisk utveckling och produktiviteten 
i jordbruket.

I dag förs en intensiv debatt om orsakerna till klimatförändring-
arna på jorden och vad som kan göras åt dem. De temperaturhö-
jande koldioxidutsläppen kan minskas på olika sätt med olika kon-
sekvenser för den materiella standarden. I likhet med situationen 
på finansmarknaderna är det lätt att inse att miljöproblemen inte 
kan hanteras genom rena marknadslösningar. Någon form av stat-
liga ingrepp och regleringar behövs. Frågan är vilka. En grundläg-
gande princip som ekonomer brukar rekommendera är att källan 
till marknadsmisslyckandet ska identifieras och åtgärder sättas in 
mot just den källan hellre än mot effekterna av marknadsmisslyck-
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andena. Dels blir det den mest effektiva politiken, dels blir målkon-
flikterna ofta lindrigare om problemets källa är i fokus snarare än 
problemets effekter.

I fallet med koldioxidutsläpp skulle man kunna säga att den 
enkla lösningen är att göra koldioxidutsläpp dyrare. Såväl skatter 
på koldioxid som på energianvändning har funnits länge i Sverige. 
Resultatet är att användningen av fossilt bränsle har minskat kraftigt 
(se figur 1.6). Bland oecd -länder har bara Schweiz lägre utsläpp av 
koldioxid i förhållande till ekonomins storlek (se figur 4.4 i kapitel 
4).

Diskussionen om vad som ska göras ytterligare bör utgå från att 
klimatproblemet är globalt. Åtgärder i Sverige kan därmed bli näs-
tan verkningslösa samtidigt som de medför kostnader för det svens-

Figur 1.6 Sveriges totala energiförsörjning, TWh, 1970–2008.

Källa: Energimyndigheten (2010).
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ka nationalhushållet. Det är därför fullt möjligt att det är bättre för 
Sverige – och världen som helhet – att Sverige betalar för åtgärder 
som minskar koldioxidutsläppen i något annat land. Om Sverige 
gjorde det skulle uppenbarligen svenska inkomster minska, liksom 
den materiella konsumtionen, precis som bistånd till andra länder 
medför minskad konsumtion hemma. Men det är sannolikt att kon-
sumtionen skulle minska mindre och miljön förbättras mer än om 
motsvarande resurser läggs ner på att minska koldioxidutsläppen i 
Sverige. 

Åtgärder för att förbättra miljön bör utformas så effektivt som 
möjligt. Med effektivitet menar vi minsta möjliga negativa effekt på 
den materiella standarden av en given miljöförbättring eller största 
möjliga miljöförbättring för en given sänkning av den materiella 
standarden. Sveriges viktigaste bidrag till klimatutmaningen kan 
vara att bidra till effektiva globala lösningar. Vilka förändringar som 
bör göras i den svenska klimatpolitiken presenterar vi i kapitel 4.

Räkna med indirekta effekter
En gemensam och grundläggande tanke bakom våra resonemang 
är att skatter, subventioner och andra regleringar påverkar hur hus-
håll och företag agerar via komplicerade samband med många 
andra faktorer. Det gör det många gånger svårt att både se vilka åt-
gärder som bör vidtas och beakta inte bara de direkta effekterna av 
åtgärderna utan också alla indirekta. Det finns en tendens att vidta 
ekonomisk-politiska åtgärder som ser ut att angripa ett aktuellt pro-
blem men samtidigt bortse från bieffekter som ibland kan ge ännu 
större problem.

Ett exempel är idén om att en fordonsskatt baserad på vikt kan 
vara motiverad av miljöskäl. Det kan vid första anblicken te sig som 
en god idé eftersom tyngre bilar drar mer bränsle, allt annat lika. 
Men det skapar också incitament att använda lättare material. Det 
i sin tur kan leda till oväntade och oönskade sidoeffekter. Om till 
exempel bilindustrin byter från stål till aluminium i fordonen är det 
olyckligt ur miljösynpunkt eftersom produktionen av aluminium 
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är betydligt mer energiintensiv. En god ansats kan på så sätt sluta i 
ett sämre utfall totalt sett.

Ett annat exempel kan hämtas från de finansiella marknaderna. 
Eftersom banker är en viktig del av betalningssystemet finns det 
regler som innebär att hushållens insättningar är garanterade av 
staten. Ett problem med sådana garantier är dock att de kan leda 
bankerna till att ta för stora risker och insättarna till att bry sig för 
lite om vad bankerna gör med deras pengar. På arbetsmarknaden 
finns många exempel på liknande problem. Ett skyddsnät som är 
tänkt att fungera som en försäkring vid arbetslöshet kan leda till att 
individerna, medvetet eller omedvetet, fattar beslut som innebär 
större risk för arbetslöshet. 

Det är i praktiken omöjligt att ta hänsyn till alla relevanta direkta 
och indirekta effekter när man ska diskutera vad som är en lämplig 
politik för bättre miljö, högre sysselsättning och bättre fungerande 
finansiella marknader. I den här rapporten har vi försökt att så gott 
vi kunnat dra nytta av den vägledning som ekonomisk forskning ger 
när det gäller hur samhällsekonomin fungerar och vilka effekter 
man kan förvänta sig av olika åtgärder. 

Givetvis går det att invända mot våra förslag. Både därför att 
forskningen sällan är entydig, vare sig om hur ekonomin fungerar 
eller vilka effekter olika åtgärder har, och därför att dessa effekter 
behöver värderas. En nationalekonoms värderingar behöver inte 
stämma överens med andras, varken de som andra nationalekono-
mer har eller andra personers. sns Konjunkturråds uppgift är att 
presentera förslag som är grundade i god analys. Våra förslag kan 
sedan ställas mot andra förslag. Vi hoppas att förslagen kan både 
stimulera och provocera.
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Sammanfattning av rapporten
I kapitel 2 identifierar vi vilka lärdomar som bör dras av den senaste 
krisen på de finansiella marknaderna. I kapitlet, som har rubriken 
Mer eget kapital och mindre risk, presenterar vi följande argument:
¶ Den finansiella krisen och dess allvarliga effekter beror i första 

hand på alltför hög skuldsättning hos aktörerna på de finansiella 
marknaderna.

¶ Detta beror i sin tur på att samhället på olika sätt subventionerar 
deras risktagande.

¶ Därför är det viktigt att höja kapitalkraven på bankerna.
¶ Det är också viktigt att Finansinspektionen får rejält ökade re-

surser för att förbättra sina analyser och sin övervakning.
¶ Däremot är det inte önskvärt, och kan till och med vara skad-

ligt, med kapitalkrav på riskkapital- och hedgefonder och med 
regleringar av bonusar och andra kompensationer i finansiella 
institutioner.

Det är också viktigt att fortsätta arbetet med arbetsmarknadens struk-
turella problem. Sverige har ett undersysselsättningsproblem även 
om det är svårt att säga exakt hur stort detta är. Alla behöver inte 
arbeta mer men fler behöver arbeta både för sin egen skull och för 
samhällets. Det finns en stor potential för sysselsättningsökningar 
framför allt bland dem som är i början eller slutet av förvärvslivet, 
men även däremellan, eftersom många människor befinner sig i 
det som kallas utanförskapet. Undersysselsättningen i dessa grup-
per beror på en kombination av snabba förändringar på arbets-
marknaden och regler för lönesättning och finansiellt stöd till icke 
sysselsatta som motverkar en hög sysselsättning. I kapitel 3 föreslår 
vi därför följande reformer för högre sysselsättning:
¶ Inträdeströsklarna till arbetsmarknaden bör sänkas för ungdo-

mar och flyktinginvandrare, det vill säga minimilönerna bör 
sänkas eller åtminstone frysas och arbetsgivaravgifterna sänkas 
ytterligare.

¶ Någon regelbestämd höjning av pensionsåldern bör inte ge-
nomföras, däremot bör ett system med omstartsjobb för perso-
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ner över 67 års ålder införas: skatterna sänks för dem som vill 
fortsätta jobba (hos samma eller en ny arbetsgivare) och övriga 
arbetsvillkor blir en fri förhandlingsfråga.

¶ Ett omfattande system med välfärdsjobb bör införas för dem 
som befinner sig i utanförskap och är arbetsföra.

¶ Välfärdsjobb innebär en gradvis ökande skyldighet för någon 
som är arbetslös (och andra arbetsföra i utanförskapet) att utföra 
arbetsuppgifter som är värdefulla för samhället men som annars 
inte skulle utföras.

¶ De statsfinansiella kostnaderna för välfärdsjobben blir låga 
eftersom den ekonomiska ersättningen inte kommer att vara 
mycket högre än de nuvarande ersättningsnivåerna.

¶ Nyttan av välfärdsjobben blir stor för samhället men även för 
individen som får en starkare koppling till arbetsmarknaden.

De åtgärder som vi föreslår bör inte ersätta andra åtgärder som har 
positiva effekter på sysselsättningen, exempelvis olika former av lär-
lingsanställningar, annan praktik eller utbildning. Våra förslag ska 
inte heller ses som ersättning för andra förslag som kan öka den eko-
nomiska tillväxten i Sverige på lång sikt. Vi fokuserar på hur man 
skulle kunna sätta fler i arbete förhållandevis snabbt på ett sätt som 
samtidigt minskar riskerna för hög arbetslöshet på längre sikt. Med 
en så hög arbetslöshet som Sverige har nu och ett totalt utanförskap 
som är ännu större finns det ett stort behov av att prova nya vägar för 
att höja sysselsättningen.

I kapitel 4 ger vi förslag på en effektivare klimatpolitik. Det finns 
inget givet samband mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan 
utan sambandet påverkas av politiska beslut. Klimatproblemet är 
ett globalt problem och Sverige har redan en hög skatt på koldioxid 
och låg utsläppsintensitet i sin produktion. Sverige kan ändå fort-
sätta att föregå med gott exempel genom att utforma en effektivare 
nationell klimatpolitik:
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¶ Politiken bör riktas direkt mot att minska koldioxidutsläppen på 
ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och inte mot andra mål 
som har oklar koppling till utsläppen.

¶ Satsningar på miljöbilar, etanol, järnvägar och elcertifikat är ex-
empel på sådant som inte kan motiveras av klimatpolitiska skäl.

¶ Om Sverige ska satsa mer resurser på klimatåtgärder än vad de 
internationella överenskommelserna kräver bör detta ske i län-
der där effekten av ytterligare åtgärder är större än vad de är inom 
Sverige.

¶ Stöd till forskning och utveckling av teknik som kan förbättra 
klimatet bör utformas så brett som möjligt eftersom de bästa 
teknikerna antagligen inte är kända i dagsläget.

De förslag vi framför om spelreglerna – samhällskontrakten – för de 
finansiella marknaderna, arbetsmarknaden och klimatpolitiken är 
knappast revolutionerande och borde heller inte vara kontroversi-
ella. Många av de planer för den ekonomiska politiken som nu slås 
fast eller åtminstone diskuteras i Sverige och andra länder går i rätt 
riktning. Men om man håller med om att det är så är det inte svårt 
att se möjligheter till ytterligare förbättringar som skulle kunna ge 
Sverige effektivare och stabilare finansiella marknader, högre sys-
selsättning och ett bättre klimat till lägre kostnader.
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