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INNEHÅLL



Inledning  – Sverige i en förändrad värld1.

Farhågor som besannats
När vi lanserade Sverigerapporten 2021 pekade vi särskilt på risker med ett aggressivare

Ryssland, inte minst i förhållande till Ukraina. Dessvärre har dessa farhågor besannats. 

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har slutligt raserat den

europeiska och globala säkerhetsordning som byggdes efter andra världskriget och som höll det

kalla kriget just kallt i Europa. Ingen vet hur kriget mot Ukraina kommer att avslutas, men

följderna blir sannolikt långvariga och svårläkta, såväl mänskligt som ekonomiskt. Dödstalen är

stora och förödelsen är omfattande.

Om kriget avslutas vid förhandlingsbordet kommer Putinregimen att vara noga med att det

slutar på ett sätt som inte “förödmjukar” Ryssland. Klart är att en bestående regim kommer att

stå fast vid sina geopolitiska idéer och ambitioner och försöka utöva ett kulturkrig under

parollen att samhällen i väst befinner sig i moraliskt förfall. Syftet är att legitimera rysk

expansion med militära medel.

Även om Putins Ryssland skulle stå som förlorare – vilket i november börjar se möjligt ut –

kommer omfattande krigsskador och, inte minst, misstron inom Europa och stora delar av

världen i stort att bestå. Respekten för internationell lag, fred och säkerhet kommer att ta tid

att återupprätta, även om det politiska och militära försvaret av Ukraina vunnit omfattande

stöd. Om diktatur och krigföring i någon mening segrar finns än mörkare scenarier.
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Också i många tidigare stabila demokratier präglas

politiken av splittring och bristande beslutsförhet.

Populism, rädsla och auktoritär nationalism

utmanar etablerade partier och sätter press på

institutioner och det politiska systemets

funktionsduglighet. Samspelet stater emellan

förändras då också. Vår omvärld präglas av stor

geopolitisk och säkerhetspolitisk dynamik. 

När multilateralt samarbete blockeras eller

försvagas har ändå den amerikanska Biden-

administrationen gett hopp om seriösa åtaganden

eller åtminstone ”business as usual”. Trots starkt

ledarskap mot Rysslands aggression pressas man

både politiskt inhemskt och internationellt. I andra

ledande demokratier är det än mer skakigt av olika

skäl. I övriga världen har dessutom de i sina

respektive regioner ledande BRICS-länderna

(förutom Ryssland är det Brasilien, Indien, Kina och

Sydafrika), trots olika politiska förtecken och

intressen, visat olika grad av förståelse för Putins

agerande. Det gäller även andra ledande stater i

Asien, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika.
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Som svar på den dramatiskt nya situationen har

Sverige tillsammans med Finland ansökt om

medlemskap i Nato. I Tyskland har

förbundskanslern talat om ”Zeitenwende” för att

illustrera de stora förändringar i tysk hållning

beträffande både egna försvarsåtaganden och

vapenleveranser till andras försvar som nu

genomförs. De flesta länder har påbörjat stora

ökningar av försvarsanslagen, så också Sverige. Den

tidigare så gott som avfärdade kärnkraften

efterfrågas alltmer som svar på energikrisen som

uppstått i kölvattnet av Rysslands krig.

I allt fler stater sätts statens och dess politiska

makthavares kontroll över mänskliga fri- och

rättigheter främst, mest brutalt i diktaturer men

även i stater som är eller har varit på väg att bli

demokratier. 1990-talets demokratisering världen

över har förbytts i sin motsats. 2021 levde enligt

demokratiindexet från The Economist Intelligence

Unit 54,3 procent av världens befolkning i

odemokratiska länder och bara 6,4 procent i fulla

demokratier, däribland de nordiska länderna.

Gamla principer omprövas



Återhämtningen efter Coronapandemin har bytts

mot återverkningar av kriget som fördjupar de

ekonomiska konsekvenserna. Energipriserna har

nått rekordnivåer och eldar på den kraftigaste

inflationen på flera årtionden, inte minst på

livsmedel. Då leveranskedjor bryts - eller enbart

vid oro för att det ska ske - slås produktion ut

och investeringar uteblir. Ökande kostnader för

förnödenheter, högre boräntor och fallande

börsvärden gör att de flesta grupper i samhället

drabbas, om än på olika sätt och i olika

omfattning. Då det både konsumenter och

producenter trott sig kunna lita på brister

krackelerar samhällskontrakt som lovat ordning

och stabilitet.

Den ekonomiska krishanteringen under Corona

inriktades på stimulanspaket och kraftfulla

verktyg med bland annat stora offentliga

investeringar i att utveckla, producera och

distribuera vaccin. Nu behöver verktygen snabbt

kunna bytas och anpassas till en

inflationsekonomi som annars riskerar att bita sig

fast. Det bytet av inriktning kräver god politisk

insikt, vilja, mod och handlingskraft vid rätt

tidpunkt.
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Geopolitikens återintåg
Den global frihandelsordningen under WTO har

varit avgörande för framgångsrik ekonomisk

globalisering, som skapat och spridit välstånd av

historiska mått. Ändå ifrågasätts nu denna ordning.

Handelspolitikens olika redskap nationaliseras

återigen, samtidigt som globaliseringen av

ekonomin fortgår, om än modifierad, av

begynnande regionalisering av

underleverantörsledet för europeiska företag.

Bortom politiken är leveransproblem med

pandemin ett pådrivande motiv. 

En återuppväckt protektionism har under de

gångna åren präglat världens största ekonomi, USA,

liksom Kina. Till de klassiska fredliga åtgärderna

som tullar och kvot läggs direkta importsanktioner

liksom export- och investeringskontroller. 

Digitaliseringen, som är mycket påtaglig men ändå

bara i sin linda, skapar starkt omvandlingstryck i

ekonomin. Dessutom medför den att individer,

företag och stater blir sårbara på nya sätt.

Vissa diktatoriska eller auktoritära stater använder,

mer än tidigare, alla tillgängliga medel för att nå

politiska mål, särskilt om de har ekonomisk styrka.

Handelsberoenden används för politiska syften,

men flera stater utövar också direkt kontroll genom

investeringar och ägande av infrastruktur och

strategiska naturresurser i andra länder och genom

informationsinhämtning och politisk påverkan

genom både traditionella och sociala medier.

Enskilda företag kan hamna i trångmål på grund av

detta.

Inflationen pressar



Sverige har just fått en ny regering efter ett val

som ännu en gång delade väljarna och landet i

motstående block med tecken på en ökad

röstsplittring mellan stad och land, liksom mellan

kvinnor och män. Just skillnaden mellan hur

kvinnor och män röstade i valet var större än

någonsin tidigare. De senaste åren har olika

samhällskriser avlöst varandra i Sverige och

omvärlden. Vissa utmaningar anses vara eller är

särskilt svenska medan andra kriser kommer

utifrån. Oavsett orsak måste de, vilket väljarna

förväntar sig, hanteras kraftfullt och utifrån detta

har väljarna bedömt sina företrädare. 

Brister i skola, vård och omsorg, etniskt präglad

social segregation, arbetslöshet och

bidragsberoende, kriminalitet präglad av ibland

dödligt och urskillningslöst våld, ekonomisk

nedgång till följd av en global pandemi som avlösts

av anfallskrig i Europa - både oerhörda och

oväntade händelser i vårt århundrade - en

energikris som driver på allmän inflation och

räntehöjningar av historiska mått och ovanpå allt

detta existentiella klimatförändringar. Det är inte

överraskande att oron är stor och mångas

framtidstro sviktar. 

Den bristande framtidstron var tydlig när svenskar

tillfrågades redan 2021, innan kriget, om landet

utvecklas åt rätt eller fel håll av SOM-institutet vid

Göteborgs Universitet. 57 procent svarade ”åt fel

håll” och endast 21 procent ansåg att Sverige är på

väg åt rätt håll. 
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Samtidigt nyanserades bilden av delvis ökat

förtroende för samhällsinstitutioner och mer

positiva resultat i andra opinionsundersökningar

under det senaste året. Sammantaget bekräftas

ändå en bild av oro, missnöje och misstro hos

många. Oenighet om hur samhället ser ut är i sig

problematisk.

Sverige efter valet

Behov av fördjupade och
lösningsorienterade samtal

Mot denna allvarliga bakgrund finns det behov av

fördjupande samtal om samhällsfrågor, problem

och lösningar på dessa. 



När nu väljarna sagt sitt är det tid att se framåt.

Finns de kraftfulla lösningar som många efterlyser

och som samtidigt kan få brett gehör i riksdagen

och samhället? Demokratin behöver konstruktiva

samtal om var vi står och vart vi ska gå, liksom hur

vi kommer dit vi vill. 

Därför har Rud Pedersen för andra året i rad

sammanställt Sverigerapporten som grund för

faktabaserade, resonerande och framåtsyftande

samtal om samhällsutvecklingen och politikens

innehåll, snarare än dess former som ju ofta tar

överhanden. Vi vill erbjuda underlag för en

fördjupad och nyanserad diskussion om Sveriges

utmaningar, bland annat utifrån vad som händer i

omvärlden, reformbehov och möjliga lösningar

inom olika samhällsområden.

I 2021 års Sverigerapport lyfte vi fram ett antal

globala megatrender som kommer att påverka

både svensk och internationell politik under lång

tid framöver: migration och folkomflyttningar,

teknologiska förändringar som AI, digitalisering

och elektrifiering, makroekonomiska och politiska

skiften med stormaktstävlan mellan USA och Kina

och ny nationalism tillsammans med tillbakagång

för såväl globala produktionskedjor som

demokratins principer. 

Årets rapport är framtagen i ett än mer förändrat

och allvarligt omvärldsläge. I denna rapport vill vi

lyfta fram tre trender i politiken och dess förmåga

att hantera samhällsutmaningar inom sex

grundläggande samhällsfunktioner. Något som

företag behöver förstå och hantera.
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Mer stat i näringslivet

Inflation pressar offentligt

beslutsfattande

Instabilitet är det nya normala
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Rysslands invasion i Ukraina och de förändringar som till följd av kriget sker i relationerna

mellan såväl supermakterna USA och Kina, som bland aspirerande stormakter som Indien och

Brasilien, skapar en helt ny dynamik i handelsfrågorna. Även om få stödjer Rysslands aggression

är det samtidigt många samhällen som ser sina relationer till västvärlden som sin främsta

utmaning. Möjligheten att i stället kunna navigera i en multipolär värld ses som en positiv

möjlighet och inte något man vill avsäga sig. Det som sker nu kommer att påverka

internationella relationer under lång tid framåt.

I förra årets rapport konstaterades att stora stater som Kina och Ryssland, liksom USA under

president Trump, ifrågasätter att de skulle vara bundna av internationella konventioner. Den

ryska invasionen i Ukraina utmanar den regelstyrda internationella rättsordningen i grunden.

Situationen har inte uppstått nu utan har pågått i flera år. Folkrepubliken Kina kränker internt

mänskliga rättigheter, hotar grannar och accepterar inte Haagdomstolens utslag gällande

Sydkinesiska sjön, baserat på Havsrättskonventionen. Mot högteknologins Taiwan övas blockad

som om den genomförs skulle få oöverskådliga ekonomiska konsekvenser. Kinas agerande i

Hong Kong och hot mot Taiwan är exempel på hur osäker och svårförutsägbar situationen är.

Agerandet från Turkiets president Erdoğan i förhållande till de svenska och finska Nato-

ansökningarna är ytterligare ett exempel.

 

2. Mer stat i näringslivet 

2.1 Handel blir politik - strategisk rivalitet
leder till mer regler och fler handelshinder

2.Mer stat i näringslivet



Den frikoppling av handelsfrågor från utrikes-

och säkerhetspolitiska frågor som vi sett inom

EU under det senaste kvartsseklet har med den

här utvecklingen upphört. Handeln blir mer

politiskt styrd och kontrollerad genom olika

politiska beslut om bl.a. sanktioner,

handelsrestriktioner och svarsåtgärder, system

för investeringskontroll och ”anti-mobbning”,

dvs åtgärder där EU stödjer enskilda

medlemsstater som blir föremål för politiskt

tryck från Kina eller Ryssland.
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I de flesta länder i det politiska väst finns

protektionistiska drag i politiken som står i motsats

till multilaterala lösningar, även när sådana framstår

som rationella. Egna, inhemska lösningar, ges ett

egenvärde. Det är få som invänder när samhällets

och företagens säkerhet hotas från olika håll. 

Utgångspunkten att makt ger rätt leder till
institutionell osäkerhet och lägre grad av
regelstyrda internationella relationer, vilket 
särskilt är till nackdel för stater som är mindre
starka ekonomiskt, militärt och i kraft 
av allianser. 

Allt fler sektorer pekas ut av till exempel EU som

industristrategiska utifrån ett gemensamt

europeiskt intresse, där unionen vill stärka sin

konkurrenskraft gentemot omvärlden samt minska

sitt beroende av andra länder och regioner. Det gör

att de både omfattas av undantag från

statsstödsregler, riktade satsningar på inhemsk och

europeisk industri samt möjliga undantag från

konkurrenslagstiftning.  

Det gäller Sverige även om många andra stater

är än mer utsatta. Såväl företag som stat,

regioner och kommuner behöver utveckla

strategier som identifierar både risker och

affärsmöjligheter därefter. Det blir än viktigare

att veta vem man samarbetar med liksom vilka

ens underleverantörer samarbetar med och att

genomföra riskanalyser av produktionskedjor

och försäljningsmarknader. Mekanismer för in-

och utgående investeringskontroll kommer att

vara avgörande för var, när och hur

investeringar kan göras. Detta påverkar företag,

men också kommuner och regioner och det

kommer att påverka internationella relationer

under lång tid framåt. 

 

2.2 Mer regler också för
svenskt näringsliv



Det gäller bland annat energi- och

livsmedelsproduktion, transportsektorn, telekom,

utveckling av molntjänster och utvinning av vissa

råvaror och mineraler som är viktiga för t.ex.

batteriproduktion samt olika forskningssatsningar.  

Denna tendens kan också ses nationellt, vilket vi

bland annat gjorde under pandemin gällande

upphandling av vaccin och nationella

exportrestriktioner av sjukvårdsmateriel. 

Civil högteknologi kategoriseras i allt större

utsträckning som ett samhällsviktigt område på

samma sätt som försvarsteknologi, vilket

diskussionen om utbyggnad av 5G visar. Världen

delas upp i två, eller fler, teknologiska zoner med

en fragmentiserad utveckling av krav på specifika

tekniska standarder, vilket leder till nya

handelsbarriärer. 

I Sverige kan vi se konkreta exempel på denna

utveckling genom initiativ till regleringar, både till

följd av nya regler på EU-nivå, och till följd av

nationella beslut. Det gäller till exempel:
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Sammantaget kommer politiska beslutsfattare att

addera ett fokus på säkerhet i den ekonomiska

politiken under flera mandatperioder framåt, vilket

kommer att leda till konsekvenser för det

internationella svenska näringslivet. Det försämrade

säkerhetsläget kring Sverige och Norden kommer

medföra en förändrad regelmiljö där statsstöd,

sanktioner, restriktioner och kontroller blir en del av

det nya normala för svenska företag. 

Det ställer ökade krav på förståelse för samspelet

mellan geopolitik och ekonomi, och på att företag har

strategier för hur de både ska kunna hantera risker

och identifiera affärsmöjligheter i det nya

normalläget.

Säkerhetsskyddslagen från 2019

Förordningen om granskning av (vissa)

utländska direktinvesteringar

Kommande lagstiftning om utländska

direktinvesteringar

Rådsbeslut om sanktioner 

Restriktioner

Energiförsörjning och beredskapslager
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I dagsläget pekar i princip alla ekonomiska prognoser mot att Sverige, likt många andra länder,

nu går in i en lågkonjunktur. De huvudsakliga skälen till detta är den mycket kraftiga inflationen

med stora prisökningar på exempelvis el och livsmedel, de höjda räntorna som följer av detta

och den höga skuldsättningen som gör att konsumtionsutrymmet minskar ytterligare. Den höga

skuldsättningen hos hushåll och vissa företag, inte minst fastighetsbolag, är dessutom en

osäkerhetsfaktor som kan försvåra en kommande lågkonjunktur ytterligare. Att

konjunkturutsikterna är svaga kan man inte minst se i konjunkturbarometern som i oktober föll

med 6 enheter till 84,6 vilket är den lägsta siffran sedan finanskrisen 2008/09, förutom några

få månader i början av pandemin.

Lågkonjunkturen förväntas innebära en negativ tillväxt, i spannet 0,1-0,5 procent av BNP, under

2023. Den mycket höga inflationen antas toppa i början av 2023 och därefter börja falla tillbaka

och komma ner mot 2-procentsmålet igen i slutet av 2023 eller början av 2024. Dessa

prognoser bygger på antaganden om att den kommande avtalsrörelsen inte skapar en

löneinflationsspiral.

För finanspolitiken innebär den höga inflationen begränsningar när det gäller vilka åtgärder som

kan vidtas för att möta lågkonjunkturen. 

 

3. Inflation pressar offentligt beslutsfattande 

3.1 Sveriges ekonomiska läge
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En alltför expansiv finanspolitik, som man

normalt sett använder för att dämpa

lågkonjunkturer, kan i detta läge ha motsatt

effekt med fortsatt inflationstryck och ytterligare

höjda räntor som håller tillbaka konsumtionen

och motverkar konjunkturvändningen. Det är

också anledningen till att den nyligen

presenterade budgetpropositionen är relativt

stram och till exempel inte medför någon höjning

av statsskulden. Statsskulden beräknas för 2022

att vara 31,8 procent av BNP, vilket är en låg siffra

både historiskt och i jämförelse med andra

länder.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark

under de senaste två åren med ökande

sysselsättningsgrad och minskad arbetslöshet.

SCB:s statistik för tredje kvartalet 2022 visar en

sysselsättningsgrad på 69,2 procent och

arbetslöshet på 7,2 procent (15-74 år,

säsongsrensade data). En kommande

lågkonjunktur kommer att medföra att denna

utveckling mattas av och det är inte osannolikt

att arbetslösheten ökar något under kommande

år. Konjunkturinstitutets prognos är att

arbetslösheten ökar till 8,0 procent 2024 och

därefter börjar minska igen.

Sverige står i utgångsläget starkt vad gäller

offentlig skuldsättning och sysselsättningsgrad,

men är i samma utsatta läge som omvärlden. En

global konjunkturnedgång drabbar snabbt

exporten och slår igenom här hemma.

3.2 Kommuner och regioner

Kommuner och regioners verksamhet utgör

knappt hälften av Sveriges offentliga ekonomi

och statliga tjänster och socialförsäkringarna

utgör den andra hälften. Skola, vård, omsorg och

kollektivtrafik är de viktigaste verksamheterna.

Deras kvalitet och ekonomiska resultat har stark

påverkan på samhällsekonomin i stort. Givet det

nya ansträngda läget väntas kommuner och

regioner gå tuffa år till mötes. Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att

sektorns samlade årliga underskott kan bli 20-30

miljarder kronor de kommande åren, om

kostnaderna ökar i takt med förväntade pris- och

löneökningar.  Det ekonomiska läget för

kommuner och regioner kan sammanfattas på

följande sätt:
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Coronapandemin har inneburit att en vårdskuld

upparbetas i regionerna då planerade

vårdinsatser skjuts upp. 

Den demografiska utvecklingen är en av de största

utmaningarna för kommunsektorn. Mellan 2021

och 2031 beräknas antalet äldre över 80 år öka

med 263 700 samtidigt som de i arbetsför ålder

(25-66 år) ökar med 253 100. Redan idag är det

svårt att hitta utbildad personal inom inte minst

sjukvården i norra Sverige. Färre ska således

försörja allt fler – en svårlöst ekvation.

Regeringen har i sin budget för 2023 aviserat att de

generella statsbidragen till kommuner och regioner

ökar med 6 miljarder. Regeringen menar att

avvägningen ska ses i ljuset mot andra statliga

åtagande som kräver stora resurser så som försvar

och rättsväsende. Nivån på dessa anslag kommer

dock fortsätta diskuteras och ifrågasättas från

Sveriges kommuner och regioner. 

Svensk ekonomi bedöms gå in i en

lågkonjunktur 2023 samtidigt som

arbetslösheten väntas stiga. Detta har direkta

effekter på kommuner och regioner, eftersom

deras främsta intäktskälla är skatt på

löneinkomster. 

Den höga inflationen urholkar

kommunsektorns inkomster.

Prisökningstakten ökar kraftigt vilket medför

effekter för såväl intäkter som kostnader för

kommunsektorn.

 Kostnaderna för pensioner kommer öka

markant till följd av inflationen och blir enligt

Sveriges kommuner och regioner (SKR) över

40 miljarder kronor högre 2023 än 2022 och

ökar ytterligare till 2024.

 Kommunsektorns utgifter bedöms öka

snabbare 2022 och 2023 än de gjort i

genomsnitt de senaste tio åren. De ökade

utgifterna antas till viss del finansieras genom

att kommuner och regioner sänker sina

överskott. Därmed sjunker både

kommunsektorns finansiella sparande och

resultat snabbt 2022 och 2023

Flyktingmottagandet väntas de kommande

åren minska, dock kommer långsiktiga

kostnader för tidigare mottagande för

kommuner och regioner att kvarstå. 
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Nationella, strukturella utmaningar - gängvåldet har eskalerat, och fram till och med den 11

november 2022 har det skett 57 dödsskjutningar i landet

Bostadsbyggandet sackar efter

 Kapacitetsbrister i infrastrukturen (både järnvägar och vägar)

 Osäker elförsörjning

Köer och andra brister i hälso- och sjukvården

Ekonomiska utmaningar - energipriserna skenar och inflationen är tvåsiffrig

Svensk politik har under decennier präglats av institutionell stabilitet, oavsett färg på

regeringen. Styret av staten har fungerat väl och besluten har varit möjliga att förutse genom

fungerande beredningsprocesser. Detta har, i vårt tycke, skiljt oss från andra länder, där

regeringar kunnat vara svaga, instabila eller kortvariga. 

Läget i Sverige i dag är annorlunda, med utmanade offentliga institutioner och ifrågasatta

politiska partier. Mandatperioden 2018-2022 liknar inte någon tidigare med tre

misstroendeförklaringar som lett till regeringsombildningar.  Regeringen har dessutom styrt på

oppositionens budget två gånger. 

Sverige står inför samhällsproblem, som väljarna anser behöver en lösning. Det gäller 

bland annat:

 

4. Instabilitet, det nya normala -  utsikt för de 
kommande fyra åren



Tonläget i debatten är och har varit hårt. Den nya

regeringen har en knapp väljarmajoritet.

Tudelningen av opinionen gör att många förblir

djupt skeptiska mot förslag från ”den andra sidan”.

I Sverige har vi de senaste decennierna vant oss vid

att storstadsväljare, särskilt i Stockholmsregionen

och Skåne, har lutat åt det blå hållet i politiken.

Mer glesbefolkade delar av landet har i hög grad

varit röda. Slaget om regeringsmakten har i stor

utsträckning kopplats till slaget om Stockholm. 

I en studie (The urban-rural polarisation of

political disenchantment: an investigation of social

and political attitudes in 30 European countries)

av väljare i EU-länderna samt Storbritannien,

Schweiz och Norge studerade forskare vid

University of Cambridge väljare i val mellan 2002

och 2018. Studien visar att väljare i glesbygd lutar

åt höger och i städerna åt vänster.

Glesbygdsväljare har högre misstro mot politiska

lösningar, vilket traditionellt faller närmare politisk

höger. 
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Till det kommer internationella säkerhets- och

geopolitiska utmaningar.

Valresultatet där Sverigedemokraterna får drygt

20 procent av rösterna på nationell nivå, och går

framåt i såväl kommuner som regioner, är en

tydlig signal från väljarkåren att den inte anser att

de traditionella politiska partierna har förmått

hantera de utmaningar och problem som finns i

samhället. En tillräckligt tydlig agenda för

genomförbara och relevanta sakpolitiska och

sammanhängande reformer har saknats. Politiken

har framstått som svag eller oförmögen att lösa

de problem som människor upplever i vardagen

och i offentliga kärnverksamheter. 

Det faktum att populistiska partier lyckats bygga

upp så högt väljarstöd i en tid av låg inflation, låga

räntor och höga reallöneökningar, ger en

fingervisning om riskerna om politiken inte

förmår hantera de frågor väljarna vill att de 

ska lösa.

En heltäckande politisk diskussion saknas

alltjämt. Inför årets val presenterade inte de två

främsta regeringsalternativen några

genomarbetade reformförslag, utan sökte i

stället öppna förhandlingsmandat utifrån ett

begränsat antal ideologiskt inspirerade

prioriteringar.

Den politiska konflikten återfinns redan i

perspektivet på frågan, vilket förhindrar breda

överenskommelser. Det blir därmed en konflikt

om narrativen, snarare än en tävling om att vinna

stöd för konkreta och trovärdiga lösningar. 

Klyfta stad och land - börjar
Sverige bli ”normalt”?

1

https://academic.oup.com/cjres/article/14/3/565/6322445
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För USA känner de flesta till att Demokraternas

starkaste fästen är storstäder som New York

eller Los Angeles medan Republikanerna är

starka i glesbygden. Utvecklingen i Europa är i

hög grad densamma, det är Sverige som stuckit

ut, i alla fall hittills. 

Efter valet 2022 vann Socialdemokraterna mark

i större städer och ingår i styret i landets sju

största kommuner samtidigt som man tappade

regeringsmakten. Håller Sverige på att bli

”normalt”, d.v.s. som andra etablerade

demokratier? 

Var detta val en del av en trend som ritar om

den politiska kartan i Sverige? Det räcker med

att titta över sundet till Danmark, där är

Socialdemokraterna och partier än mer till

vänster traditionellt starkare i Köpenhamn

medan borgerliga partier är starkare på Jylland. 

En hävstång, enligt data från studien från

University of Cambridge, kan vara

migrationsfrågan, där glesbygdsväljarna är

betydligt mer skeptiska till migration. 

Skepticism mot migration och skepticism mot

politiska lösningar låter som en bra terräng för

den politiska högern att göra framsteg. Motsatt

terräng i städerna borde gynna den politiska

vänstern. 

Politiken behöver komma i kapp omvärldsutvecklingen

för att Sverige ska klara de strukturella utmaningarna.

Det gäller områden som bostadsförsörjning, rörlighet

och omställning på arbetsmarknaden och

tillståndsprocesser och förutsägbara förutsättningar för

investeringar, i synnerhet i energiförsörjning, gruvor

och infrastruktur.



5. Sex grundläggande samhällsfunktioner 
som politiken måste hantera
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Tilltron till de demokratiska institutioner och de politiska företrädarna bedöms utifrån hur de

klarar av att förvalta förtroendet att sköta grundläggande samhällsåtaganden. Vi har identifierat

sex stycken samhällsområden som alla är avgörande för Sveriges tillväxt och välfärd och där

behoven av långsiktiga politiska beslut är allt mer brådskande. 

 

5.1 Hälso- och sjukvården

Digital vård
Inom hälso- och sjukvården är digitaliseringen en av de starkaste trenderna. Coronapandemin

drev på utvecklingen och sjukvårdens huvudmän tvingades på kort tid ställa om inom allt från

arbetssätt till förändring av föråldrade ersättningsmodeller. Digital vård kan underlätta

tillgängligheten i glesbygd och skapa ökad delaktighet för patienten i sin vård och behandling.

Det finns potential för att de digitala vårdtjänsterna avlastar primärvården. För patienter med

kronisk sjukdom innebär de digitala tjänsterna ett mer flexibelt sätt att hålla kontakt med sin

vårdgivare. 

Men det finns fallgropar – att kontakta en nätläkare inom primärvården är i mångt och mycket

ett fenomen mest utbrett i storstäder. Digital vård kan riskera att driva på “onödig”

vårdkonsumtion enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Den digitala vården behöver

därför utvecklas och kvalitetssäkras. Den nya regeringen kommer först och främst att behöva

säkra någorlunda lika villkor med en rimligare ersättningsmodell. 



Att stärka primärvården i Sverige kommer att vara

helt centralt under de kommande åren, och vara

ett av svaren på den demografiska utvecklingen.

Hälso- och sjukvården kommer behöva finnas

närmare patienten för att kontinuitet ska kunna

upprätthållas, vilket kan effektivisera systemet.

Den nya regeringen har också pekat ut detta som

ett prioriterat område. En stark primärvård

behöver byggas från basen. Enbart mellan 26 och

35 procent av befolkningen är listade hos en fast

läkarkontakt enligt Läkarförbundet respektive

Vård- och omsorgsanalys. I Norge, Danmark,

Nederländerna, Tyskland och Frankrike är

motsvarande siffra 93–98 procent. 
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Utvecklingen av digitala tjänster behöver också

harmonieras med ny lagstiftning om

primärvårdens nationella grunduppdrag och till

exempel primärvårdens ansvar för samordnade

insatser. Ett löfte från den nya regeringen är en

enhetlig och gemensam digital infrastruktur för

den svenska sjukvården som ersätter och

kompletterar de 21 regionernas befintliga

infrastruktur. Ett initiativ som dock kan visa sig

lättare sagt än gjort. 

Den psykiska ohälsan breder ut sig och har efter

pandemin ökat. Idag ses den växande psykiska

ohälsan som ett samhällsproblem och reformer

och nya resurser utlovas. I Tidöavtalet utlovas en

nationell strategi för psykisk hälsa och

suicidprevention, liksom inrättande av ett

nationellt forskningsprogram på området.      

Systemutmaningar
Det finns ett antal systemfrågor som kommer

vara avgörande för vårdens framtida organisering

och finansiering. Den demografiska utvecklingen

med en alltmer åldrande befolkning som lever

längre, vård och behandling för patienter med

kroniska sjukdomar och kompetensförsörjningen

fortsätter att vara vårdens stora utmaningar inte

bara med avseende på finansiering. 

Folkhälsoutmaningar
De stora folksjukdomarna diabetes, cancer, hjärt-

och kärlsjukdomar liksom den psykiska ohälsan

orsakar både lidande och förtida dödsfall.

Samtidigt används endast mellan 3-4 procent av

den offentliga hälso- och sjukvårdens budget till att

förebygga att sjukdom uppstår enligt en rapport

från PwC (2019). I takt med ett alltmer ökat intresse

att ta eget ansvar för sin hälsa, att vara delaktig i

vårdprocesser och med ett tydligare fokus på

patientinflytande även inom hälso-och sjukvården

kommer frågan om prevention att bli central. Hur

långt ska det offentliga ansvaret för individens hälsa

sträcka sig i framtiden och var tar det personliga

ansvaret vid?

Stärkt primärvård
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Omställningen till en närmare vård kommer att

innebära fler besök både på vårdcentralerna och

i patienternas hem. Utvecklingen kommer att

fortsätta i det att vård som idag utförs på de

större sjukhusen kan göras med mindre resurser i

primärvården eller i patientens hem, i allt från

rehabilitering till mycket avancerad vård. 

I ljuset av denna utveckling kommer frågan om

resursfördelning mellan slutenvården,

specialistsjukvården och primärvården bli aktuell

de närmaste åren. Såväl befintliga

beskrivningssystem som logiken som styr vårdens

ersättningssystem kommer att behöva ses över. 

Uppföljning av
Coronakommissionens
slutsatser
Coronakommissionens rapport pekade ut

brister i vårdens organisering. Den

decentraliserade modell som Sverige tillämpar

ifrågasätts allt mer. En befolkning på drygt 11

miljoner är trots allt ett litet underlag att dela

på 21 huvudmän.  Enligt Tidöavtalet ska en

utredning ges i uppdrag att analysera och

belysa för- och nackdelar, samt lämna förslag

på möjligheterna, att långsiktigt införa ett

delvis eller helt statligt huvudmannaskap.

Detta görs trots att två av samarbetspartierna

– M och L – visat sig vara mindre intresserade

av ett statligt huvudmannaskap inom vården.

Samtidigt har få av kommissionens förslag, om

ens några, fångats upp av rikspolitiken eller

lett till propositioner och konkreta lagförslag. 

Kompetensförsörjning på lång
och kort sikt
Allt större del av hälso- och sjukvårdsinsatserna

utförs idag inom den kommunala sektorn, och

medvetenheten om kommunens stora andel som

huvudman för svensk hälso- och sjukvård har

ökat till följd av bland annat pandemin. Samtidigt

har kommunerna inte erfarenhet av att leda

denna form av insatser. Likväl är det ett arbete

som kommer bli allt viktigare. För det krävs

kunskap, bättre politisk styrning och långsiktiga

planer för kompetensförsörjning. Det kan till

exempel handla om att tillgängliggöra

verksamhetsförlagd utbildning för vårdprofession

under utbildning i kommunernas verksamheter i

större utsträckning. Det finns förnärvarande flera

initiativ på nationell nivå som pekar i den

riktningen, där ett är tillsättandet av en nationell

samordnare för verksamhetsförlagda utbildningar

hos såväl regioner som kommuner. 
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En utveckling mot mer av välfärdsteknik i

äldreomsorgen kan bidra till att avlasta personal

men även vara en lösning på den stora

kompetensbrist som råder inom vård och

omsorgssektor och som väntas förvärras.

Inom tio år kommer andelen över 80 år ha ökat

med 50 procent, medan den arbetsföra delen av

befolkningen ökar med fyra procent. SKR:s

analyser pekar på att det saknas tusentals

personer i inom vård- och omsorgssektorn redan

idag. 

Life Science
De senaste 15 åren har antalet kliniska

läkemedelsprövningar i Sverige minskat stadigt.

Den nya regeringen bör därför vinnlägga sig om

att vända den negativa trenden genom att ge

industrin rätt förutsättningar.

Påfallande många utredningar har initierats från

Socialdepartementet under den senare delen av

2022. En ny regering kan antigen välja att låta

dessa fortlöpa, avsluta dem eller ändra direktiven

genom tex tilläggsdirektiv. Utredningar som

uppfattas som “politiska” eller ideologiska

kommer mest troligt att avslutas med kort varsel. 

Sammanfattningsvis – frågor som politiken

behöver hantera de kommande åren är vårdens

framtida organisering, kompetensförsörjningen,

hur Sverige kan bibehålla en framskjuten position

som life science-nation, vårdens arbetssätt och

metoder samt hälsodata och hälsodatas

användning hos både offentliga och privata

aktörer. Inom den digitala vården är utmaningen

verklig interoperabilitet, det vill säga sömlösa IT-

system som stödjer vårdens processer så att

vården kan samlas runt patienten som individ. 

5.2 Transporter och
samhällsbyggande
Planering och byggande av infrastruktur är

normerande för bostadsbyggande,

företagsetableringar, övrig fysisk planering samt

klimatomställningen. Detta då den skapar

förutsättningar för människors rörlighet,

arbetspendling och godstransporter, likväl som för

hur kommuner och regioner formas och utvecklas.

Statens infrastrukturinvesteringar fastställs sedan

länge i 12-åriga planer som revideras vart fjärde år,

där riksdagen beslutar om ekonomiska ramar och

regeringen fastställer planen under valår, efter ett

omfattande remissarbete i flera omgångar. 
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Den första delen av nya stambanor (benämns ej

som höghastighetsbanor längre), består av

sträckorna Järna-Linköping (Ostlänken), Lund-

Hässleholm och Göteborg-Borås och det

avsätts 104 miljarder till detta, varav den största

delen går till Ostlänken.

Den nationella planen för perioden 2022-2033

omfattar sammanlagt 881 miljarder kronor på 12 år,

varav 799 miljarder är anslag och resterande 82

miljarder är banavgifter, trängselskatt och

medfinansiering.

165 miljarder kronor går till drift och underhåll av

statliga järnvägar, 197 miljarder går till drift och

underhåll av statliga vägar och 437 miljarder går till

utveckling av transportsystemet, där de största

satsningarna sker på järnväg.

Investeringarna ska bidra till ökad tillgänglighet,

vidgade arbetsmarknadsregioner, regional

utveckling, ökad sammanhållning i landet,

förbättrad konkurrenskraft och till att nå

klimatmålen. ”Lagt kort ligger” är en central

utgångspunkt, vilket är viktigt då kommuner,

regioner och företag gör sina långsiktiga åtaganden

med utgångspunkt från tidigare plan. Då kan man

inte helt ändra förutsättningarna för dem. 

Bland de största satsningarna på att utveckla

transportsystemet kan nämnas: 

Andra järnvägssatsningar är fyra spår mellan

Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm,

Gävle-Kringlan, Sydostlänken, dubbelspår

Maria-Helsingborg, Västra stambanan Laxå-

Alingsås samt Norrbotniabanan till Skellefteå.

Dessutom tillkommer kapacitetshöjning på Kust

till kustbanan Växjö-Räppe samt Mittbanan

Östersund-Storlien.

Partierna i det nya regeringsunderlaget har

signalerat stopp för nya stambanor i den del som

ligger bortom nuvarande plan. Även kring de tre

nämnda delarna har det skapats en osäkerhet

utifrån såväl uttalanden av ledande företrädare och

skrivningar i budgeten. Regeringen säger att de

behöver genomgå en ny analys.



21

Godsstråk som särskilt prioriteras för underhåll,

är Malmbanan (där flera delar tidigareläggs),

Luleå-Hallsberg, Stockholm-Hallsberg-

Göteborg samt Stockholm-Malmö.

På vägsidan fullföljs förbifart Stockholm samt

Tvärförbindelse Södertörn och anslaget till

förbifart Skellefteå utökas samt satsningar på

E16, E18, E22 samt Riksväg 25 och 26. 

Det sker också en särskild satsning på underhåll

av vägar i glesbygd.

Staten investerar i två nya isbrytare för att

möjliggöra sjötransporter året runt.

För sjöfarten byggs Hjulstabron om, farlederna

till Göteborg och Luleå muddras och slussarna i

Trollhättan och Södertälje uppgraderas. 

Är det redan nedlagda kostnader, en medveten

prioritering eller något annat som avgör? Det höjs

röster från flera håll om att snabbt revidera

planen på grund av kostnadsökningarna samtidigt

som det förs en debatt om hur mycket man ska

satsa på underhåll av väg respektive järnväg.

I beslutet om Nationell Plan saknas några

områden som borde hanterats tydligare för att

åstadkomma en genomtänkt utveckling och

stimulera till omställning av transportsektorn.

Några är flygtrafikens respektive sjöfartens

förutsättningar, att det saknas styrmedel för

överflyttning av gods från väg till järnväg och

sjöfart samt en samlad strategi för att nå

fossilfrihet och elektrifiera transportsektorn. 

En av två mycket stora utmaningar för regeringen,

riksdagen och Trafikverket är att flera stora objekt

startar sent i planprocessen och att de dessutom

inte är fullt ut finansierade. Med det låser man en

stor del av utrymmet i nästkommande plan och

riskerar att tilltron till planeringssystemet

eroderar.

Den andra utmaningen är en mycket kraftig

kostnadsutveckling vilket även Riksrevisionsverket

och andra myndigheter har pekat på. Fortsätter

utvecklingen i samma takt som hittills, kommer

inte alla investeringsobjekt att kunna genomföras

inom fastställd ram. Några måste utgå, men vilka? 
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Järnvägstrafik till Norge, från Göteborg

respektive Stockholm till Oslo. 

Ytterligare Öresundsförbindelse.

Arlandautredningen, landförbindelser till

Arlanda och statens ansvar för flygplatser.

Utvecklad kollektivtrafik i storstadsregionerna

Stockholm, Göteborg och Öresundsområdet.

Kapacitet på Stockholm C och 

      Tomteboda bangård.

Kanske förebådar den nya regeringens

förändringar en större revidering av den

nationella planen för 2022-2033. Enbart

osäkerhet på den punkten kan få stor betydelse

för berörda regioner och företag. Osäkerhet om

objekt, budget och tidsramar får direkt effekt på

förberedelser och åtaganden. Det Sverigebygge

som den dåvarande borgerliga regeringen

lanserade inför valet 2014 har fortfarande bara

delvis påbörjats.

I planen ges ett antal utredningsuppdrag kring

satsningar som inte finns med nu, men förväntas

ha tagit steg framåt för beslut i nästkommande

plan – bland annat:

5.3 Livsmedelsproduktion
och försörjning

Livsmedelsproduktion och konsumtion har

under senare år hamnat allt högre upp på den

politiska dagordningen. I takt med rapporterna

från bland annat IPCC, FN:s klimatpanel, (IPCC

Report 2019 och IPCC Report 2021) om

livsmedelsproduktionens påverkan på miljö-

och klimat, liksom den ökade andelen

livsstilsrelaterade sjukdomar hos befolkningen

har åtgärder och styrmedel efterfrågats. Såväl

produktionen som konsumtionen behöver bli

mer hållbar, och som ett incitament för att

ställa om efterfrågas till exempel kött- och

sockerskatter. Folkhälsorelaterade

konsumtionsskatter har hittills införts i några

länder, men i begränsad omfattning. Finland

har både infört och avskaffat sockerskatt på

grund av gränsdragningssvårigheter, men

överväger att återinföra den.

Livsmedelsproduktion högre
upp på den politiska agendan

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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Livsmedelsförsörjningen är nu högre upp på den

politiska agendan än på många år på grund av hur

sårbarheten i den har exponerats. Det gäller inte

primärt på grund av naturkatastrofer eller

klimatförändringar, utan på hur leveranskedjorna 

är uppbyggda.

Frågan om livsmedelsförsörjning har därmed

hamnat mycket högt upp på den politiska

dagordningen, men av andra orsaker och

drivkrafter än för bara ett par år sedan. I Sverige

har direkta åtgärder för att mildra prisökningen

på just livsmedel hittills avfärdats. I stället har

fokus lagts på att diskutera sänkning av elpriser,

drivmedelskostnader och justering av

amorteringskravet för att minska den ekonomiska

bördan för hushållen. Vissa länder har dessutom

infört, eller diskuterar att införa, restriktioner för

export av livsmedel, något som ytterligare

riskerar att spä på den redan besvärliga

situationen.

Exponerad sårbarhet

Sårbarheten i det internationella livsmedelsystemet

exponerades redan under pandemin, men till följd

av Rysslands krig i Ukraina har den blivit akut på

grund av koncentrationen i råvaruproduktion och

andra avgörande insatsvaror. Ryssland och Ukraina

står för ungefär en tredjedel av världens

ammoniak- och kaliumexport, vilket är viktiga

ingredienser i gödselmedel. Länderna står

dessutom för cirka 30 procent av den globala

exporten av vete och korn. Ukraina är också

världens största producent av solrosprodukter.

Förutom brist och ökade kostnader för insatsvaror

så har den ryska blockaden av den ukrainska

hamnstaden Odessa inneburit en global brist på

livsmedel med ökade konsumentpriser som följd.

Till detta kan läggas missväxt, torka och

översvämningar i andra stora

livsmedelsproducerande länder, vilket

sammantaget pressar producenter, konsumenter

och hela samhällen hårt.

I en tid präglad av ökad inflation, svajiga bostads-

och aktiemarknader samt drastiskt ökade

kostnader för el och drivmedel har därför de ökade

livsmedelspriserna slagit hårt mot hushållens

ekonomi. 

Behov av ökad resiliens i
livsmedelskedjan
Det kommande Natomedlemskapet kommer att

ställa nya krav på svensk civil beredskap som kan

understödja den militära beredskapen i kristider.
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”var för sig och tillsammans, genom egen
beredskap och ömsesidigt bistånd, upprätthålla
och utveckla sin individuella och kollektiva
förmåga att stå emot väpnade angrepp”

Många röster har höjts det senaste året för att

förlänga drift av befintliga kärnkraftsreaktorer,

investera i nya reaktorer och även möjliggöra för

ny kärnkraftsteknik, som små modulära

reaktorer. Flera näringslivsföreträderare kräver

långsiktiga spelregler för att göra investeringar i

Sverige och konsumenterna kräver lägre elpriser

för att klara privatekonomin. Flera företag har

också efterfrågat akuta stöd för att klara

likviditeten och undvika konkurs. Energikrisen

slår inte minst hårt mot livsmedelsföretag i södra

Sverige. Även kommunala verksamheter drabbas

av de höga energikriserna och under hösten 2022

har flera kommuner börjat fundera på om de ska

stänga igen viss verksamhet, så som idrottshallar

och simanläggningar, för att spara el och sänka

kostnaderna. 

Den nya regeringen står inför stora utmaningar

när det kommer till att möta näringslivets,

kommuners och hushållens krav på sänkta

elpriser och samtidigt skapa förutsättningar för

omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

vilket kan medföra nya krav på

försörjningstryggheten av bland annat livsmedel,

vatten, energi och transporter. Den tidigare

regeringen, ledd av Magdalena Andersson,

tillsatte ett antal statliga utredningar för att

säkerställa beredskapen, bland annat beträffande

näringslivets roll i detta. Fler initiativ kan mycket

väl komma i närtid, både med tanke på den

svenska Nato-processen, och då Ulf Kristersson

utsett en minister med särskilt ansvar för det

civila totalförsvaret.

Artikel tre i Natofördraget, den s.k.

resiliensparagrafen anger att parterna: 

5.4 Energi, miljö och klimat

Rysslands invasion av Ukraina har blixtbelyst

komplexiteten och sårbarheten i det europeiska

energisystemet. Samtidigt har folkvalda, på båda

sidor i svensk politik, uttryckt stora

förhoppningar om elektrifiering av transporter

och industri för att klara klimatutmaningen. De

höga energipriserna ställer därför stora krav på

politiken att hantera invanda beteendemönster

när det kommer till förbrukning och förväntat

pris. 

Behov av ökad resiliens i
energiförsörjningen
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Om Moderaterna vill vara partiet som leder den

gröna högern läggs nu en stor press på att hitta

åtgärder för att kompensera för de

utsläppsökningar som sänkningar av

reduktionsplikten kommer att medföra. 

Trots energikrisen har det tagit lång tid innan

energieffektivisering har börjat belysas. Fokus

har varit på att ge ekonomiskt stöd för att klara

konsumtionen snarare än att minska den. När

den förra socialdemokratiska regeringen

tvingades regera med oppositionens budget blev

regeringen tvungna att ta bort stödet till

energieffektivisering. 

Moderaterna, Kristdemokraterna och

Sverigedemokraterna har alla kritiserat den

ökade inbladningen av biodrivmedel genom

reduktionsplikten då den haft en stor påverkan

på bränslepriserna. Under valrörelsen drev

partierna linjen att de vill sänka

reduktionsplikten, vilket även framkom i

regeringsförklaringen som sa att

reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå den 1

januari 2024. Detta kommer givetvis att få

konsekvenser för biodrivmedelsproducenter som

önskar sig långsiktiga spelregler vid stora

investeringar, men framför allt för Sveriges

förmåga att nå klimatmålen till 2030 då riksdagen

antagit en minskning med 70 procent jämfört

med 2010. 

När nivåerna i reduktionsplikten minskas behövs

andra kraftfulla åtgärder för att få ner utsläppen

så att klimatmålet kan nås. Den största posten i

regeringen Kristerssons budget var dessutom att

tillfälligt sänka skatten på bensin och diesel,

samtidigt som det aviserades att klimatbonusen

till elbilar tas bort. 

Behov av lösningar för att
minska utsläppen

Fokus på näringslivet och
innovation
Moderaternas linje är att klimatpolitik börjar

och slutar med energipolitik och att näringslivet

är en viktig miljörörelse. 
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Detta syns inte minst i omstruktureringen på

departementsnivå där miljödepartementet

kommer att ingå i det nya klimat- och

näringslivsdepartementet. Regeringen säger sig

vilja ta ett helhetsgrepp om energipolitiken för

att säkerställa en ren och stabil elförsörjning

till rimligt pris. Ett första steg är  att ändra det

energipolitiska målet till 100 procent fossilfri el

2040 i stället för förnybar, vilket även fastslogs

i Tidöavtalet. Målet utgår från användning av

kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Den

kommande mandatperioden tillsätts troligen

många utredningar inom energiområdet för att

möjliggöra ny kärnkraft, se över elmarknaden

och att främja energiforskning. 

 

Sverige tappar i
digitaliseringsgrad i 
offentlig sektor
I EU-kommissionens årliga Digital Economy and

Society Index (DESI) är den svenska ställningen

vikande. I år går Sverige från tredje till fjärde

plats i det sammanvägda indexet. När det gäller

den offentliga sektorns digitalisering finns

Sverige ungefär i mitten av EU:s länder och på

15:e plats när det gäller e-government. Att den

nuvarande digitaliseringsstrategin är från 2017

pekar också på att digitaliseringsfrågorna har

varit relativt lågt prioriterade av riksdag och

regering under senare år.

Det som gör att Sverige totalt sett ligger långt

fram i digitaliseringen beror på den utveckling

som skett och som sker inom näringslivet. Ett

något ökat engagemang från statens sida har

kunnat skönjas, exempelvis genom en nyligen

tillsatt utredning kring datadelning inom den

offentliga förvaltningen. Om staten vill spela en

tydligare roll inom digitaliseringen framöver så

kommer det att behövas fler och större grepp

kring dessa frågor. 

5.5 Fortsatt digitalisering
Det finns stora förhoppningar i det svenska

samhället och bland politiska beslutsfattare om

att digitaliseringen ska spela en viktig roll för

att lösa samhällsutmaningar. Det handlar om

allt från energi och klimatfrågor till hälso- och

sjukvård och utbildning. Effektiviseringar och

förbättringar förväntas inom såväl privat som

offentlig sektor och inte minst för

medborgarna själva. 

Om teknisk utveckling och digitalisering ska

kunna bidra behöver dock förutsättningarna för

utveckling ges i större utsträckning än vad som

görs idag. Inte minst handlar det om forskning

och utbildning där resurserna behöver ökas,

både från privat och offentligt håll. Även kring

bredbandsutbyggnad behöver ett nytag

sannolikt göras eftersom behov kvarstår.

 



De politiska partiernas reaktion inför Rysslands

krig är ett talande undantag från oenigheten

om både verklighetsbild och lösningar i många

andra frågor.
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Ska staten bygga egen digital infrastruktur eller

ska man fokusera på att sätta standarder och

utveckla lagstiftning för att få bästa möjliga

nytta av den utveckling som sker både i Sverige

och i omvärlden? Möjligtvis finns en

fingervisning i regeringsförklaringen där

regeringen nämner samverkan med USA som en

viktig del när det kommer till digitalisering och

teknologi.

Minskat svenskt inflytande
över den internationella
digitaliseringsagendan
Sverige halkar också efter när det gäller hur vi

påverkar den digitala agendan internationellt

och i Europa. Detta händer samtidigt som

teknisk standard och utveckling blir mer

uppdelat mellan olika delar av världen, en

utveckling som pågått några år men som

ytterligare accelererats i och med Rysslands

invasion av Ukraina. I det läget är det extra

viktigt att vara aktiva i utvecklingen så att

Sveriges och svenska företags roll i en

digitaliserad värld inte försvagas. Samtidigt

finns svåra frågor när det kommer till

utveckling och investeringar i svensk digital

infrastruktur, inte minst när det gäller

direktinvesteringar och utländska intressen.

I dagsläget intar Sverige en något

motsägelsefull position när det gäller

molntjänster och hantering av data. På

europeisk och global nivå förespråkar Sverige

en hög grad av frihandel och samarbete, även

kring dessa frågor. Därmed motsätter sig

Sverige generellt sett tankar om ”strategisk

autonomi” som lyfts fram av inte minst

Frankrike. Samtidigt pågår dock inom Sverige

en stor diskussion om möjligheten att bygga

upp en inhemsk, eventuellt också statlig,

molntjänst för myndigheter, kommuner och

regioner. Liknande tankegångar finns också

kring frågor om e-legitimation, elektroniska

plånböcker med mera. Därför blir en

strategiskt viktig fråga för framtiden vilken roll

staten ska ta i ett än mer digitaliserat samhälle. 

 

5.6 Krig i Europa -
upprustat försvar 
inom NATO



Detta skapar förstås nya affärsmöjligheter för

inhemska och internationella företag som kan

leverera försvarsförmåga och samhällssäkerhet.
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Redan i mars 2022 kunde riksdagens partier

enas om snabba tillskott till det militära

försvaret och att det militära försvarets budget

inom några år ska uppgå till 2 procent av BNP.

På samma sätt enades man om donation av

vapen till Ukraina, vilket är första gången sådan

överföring görs till en part i krig sedan 1939. I

maj togs sedan det historiska steget att överge

den militära alliansfriheten och ansöka om

medlemskap i Nato, efter att

Socialdemokraterna ändrat sig i frågan. Tidigare

hade även Sverigedemokraterna bytt

uppfattning och närmat sig de borgerliga

partierna i frågan. Därmed fanns en stor

majoritet i riksdagen för alliansanslutning.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vidhåller sitt

ogillande av Nato, men har i praktiken

accepterat förändringen utan större protester.

I dagsläget – i november 2022 – handlar frågan

om Natomedlemskapet om när det kan

förverkligas mot bakgrund av villkor som Turkiet

vill ställa på Finland och i synnerhet Sverige.

Oavsett tidtabell har planeringen för

upprustning och integration inom Nato

påbörjats. 

Utökningen av budgetarna för både det militära

och det civila försvaret (med för första gången

en särskilt ansvarig minister) snabbas också på,

dels då det är den nya regeringens uttalade

ambition dels eftersom inflationen är särskilt

stark på försvarsmateriel när upprustning pågår

i hela Europa. 



I Sverigerapporten inför 2022 sammanfattades utmaningarna och slutsatserna för

svensk politik på följande sätt. Bilden är fortfarande giltig som utgångspunkt för vad 

 som nu behöver göras.  
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6. Detta krävs av politiken och företag och 
andra som vill påverka för ny framtidstro

Utmaningar

 

Politiken har drivits att bli 

 

inåtvänd och kortsiktig, eftersom viktiga frågor saknar självklara 

svar och majoriteter. Coronapandemin, liksom samhällsproblem som kriminalitet och

migrationsfrågor, driver politiken framför sig. Företagande och ekonomins utveckling

faller vid sidan av. 

Trovärdighetsproblem, när offentliga kärnverksamheter inte levererar det människor 
har anledning att förvänta sig. Det undergräver förtroendet för politiken och för framtiden.  

Stabilitetsproblem,·      när regeringar faller och beslut tillkommer under underbara nätter av förhandlingar 

där partierna tar och ger. Det gör politiken mindre förutsägbar och rationell. Beslut kommer ofta

som besked från slutna förhandlingar utan tydlig förankring med och förståelse från berörda.

Tillsammans med åsiktsskillnader inom regeringsunderlaget och oklara majoritetsförhållanden

gör det politikens innehåll instabilt , svårförutsägbart och ibland överraskande. 

när Sverige inte jämförs med andra ekonomier utan åtgärder vidtas
av inrikespolitiska skäl. Blicken är vänd inåt, samtidigt som den ekonomiska och politiska

dynamiken är mycket stor i världen.  

Konkurrensutmaningar,

Sammanhållningsproblem, när Sverige delas geografiskt och befolkningsmässigt. 
Orter och regioner hamnar efter och människor saknar jobb och kunskap.  
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Politiken behöver ta ut en riktning för Sverige

för de kommande åren.  

Vissa frågor behöver akut hanteras. Samtidigt

finns långsiktiga och strukturella frågor som

också måste hanteras. Allt behöver sättas i en

berättelse om uppgiften de kommande åren. 

Företag skyr osäkerhet och

svårförutsägbarhet. För att en långsiktig

investering ska kunna göras måste

förutsättningarna vara kända, t.ex. gällande

elförsörjningen. Politisk oförutsägbarhet ökar

risken för att investera i Sverige. 

Inför en osäker omvärld understryks det

ömsesidiga beroendet mellan näringslivet och den

offentliga sektorn. Det räcker inte att var och en

sköter sitt. Vikten av dialog, ofta i väldigt specifika

frågor ökar. 

För detta behöver de offentliga organen, de

politiska partierna, företagen och

arbetsmarknadens parter utveckla delvis nya

former för att arbeta effektivt, kunnigt och

respektfullt inför var och ens ansvarsområden.

Statlig styrning motiveras av säkerhetsskäl som

otvetydigt behöver beaktas. Det betyder inte att

de offentliga beslutsfattarna har den nödvändiga

kunskapen om fungerande lösningar. 

Mer stat i näringslivet – 
ta tillfället att visa vad som 
är möjligt

Slutsatser

Vägen framåt

Utifrån de tre trender som denna rapport

identifierar menar vi att det finns möjligheter

till en väg framåt. Kriser ger som bekant tillfälle

till nya lösningar som annars inte varit möjliga.

De företagsledare och politiskt förtroendevalda

som är redo att handlingskraftigt tackla

utmaningarna kan bryta ny mark. Som Winston

Churchill sa när han var med och skapade

Förenta Nationerna ur förödelsen av Andra

världskriget - "Never let a good crisis go to waste".
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I Tidöavtalet uttrycks att regeringen vill ta ett

helhetsgrepp på energipolitiken för att

säkerställa en ren och stabil elförsörjning till

rimligt pris och de vill ha ett nytt energipolitiskt

mål om 100 procent fossilfri el 2040. Målet

utgår från användning av kärnkraft, vattenkraft

och vindkraft. För att möjliggöra detta mål och

skapa stabila och långsiktiga spelregler för

näringslivet krävs dock en ny energipolitik med

en bred politisk uppslutning. Här bör svenskt

näringsliv bidra med konstruktiv press på

politiken att ena sig och ta ett samlat grepp om

arbetet.

Såväl den tidigare som den nya regeringen vill

prioritera industriell omställning för att möta

klimathoten och ser en ledande internationell

roll för Sverige.

Många av de lösningar som politiken föreslår är mer

anpassade för att blidka väljargrupper än till att i

realiteten lösa problemen. Företag och andra

intressenter bör kliva fram, visa sina behov och

påpeka vad som fungerar i deras fall. Det finns gott

om tekniska lösningar som antingen bidrar till att

effektivisera arbetsprocesser och därmed

förbättrar resursanvändningen, eller som bidrar till

att minska utsläpp och klimatpåverkan. Det gäller

inte minst inom de samhällsområden vi lyft fram i

den här rapporten; hälso- och sjukvård,

infrastruktur, livsmedelsförsörjning,

energiförsörjning, digitalisering och försvar. Genom

att visa på möjligheter att möta utmaningarna och

lösa problemen kan också framtidstro skapas. 

 

Inflation pressar offentligt
beslutsfattande – ställ
innovationskraften i svenskt
näringsliv till förfogande
Arbetslösheten ökade under Coronapandemin, men

efter pandemin har det rått brist på kompetens i

många yrken, vilket tryckt upp lönerna.

Kombinationen av hög inflation och efterfrågan på

lönekompensation kan bli en giftig cocktail för den

svenska ekonomin då vår konkurrenskraft är

avgörande för den långsiktiga ekonomiska

utvecklingen. En Konkurrenskraftskommission

skulle kunna bidra till att lyfta blicken och tänka

långsiktigt. I en sådan kommission bör även en

diskussion om samlad skattereform ingå, även om

det hittills varit en fråga som inga bräckliga

koalitionsregeringar vågat ta itu med.



Trots en polariserande debatt och fortsatt

misstro – såväl i folkopinionen som mellan

partierna – så är samförstånd åtminstone i

vissa frågor, liksom kompromisser i andra

frågor, nödvändiga. För att kunna uppnå det

behövs plattformar för dialog som gör det

möjligt att hitta vägen fram i övergripande

eller begränsade frågor. Rud Pedersen

hoppas kunna ge vårt bidrag till ett sådant

nödvändigt demokratiskt samtal.

 32

Enskilda företag – existerande och ännu inte

startade – är alltså i förarsätet. Politikens

inriktning, helst i bred uppslutning, måste 

vara att underlätta och möjliggöra för grönt

företagande. Det gäller att både trygga

energiförsörjningen och att säkerställa ett

rättssäkert och tillämpligt regelverk.

Väl valda offentliga investeringar, särskilt i

utbildning och transportinfrastruktur, är den

kanske viktiga ingrediensen tillsammans med

reformer för att göra tillståndsprocesser

snabbare, enklare och mer rationella utifrån en

helhetssyn på samhällsbehoven. Den gröna

industrin och ekonomin är framför allt en

kunskapsekonomi, men även i denna behövs

råvaror och ”hård” teknik. 

Trots fokus på industriell omställning ger såväl

energikrisen som lågkonjunkturen ytterligare

skäl att stimulera hushållens investeringar i

klimat- och energibesparande åtgärder med

subventioner, som för att vara välriktade också

kan vara tillfälliga.

 

Instabilitet är det nya normala –
låt det inte förbli så
Just nu slickar de flesta politiska partierna såren

efter en splittrande och hård valrörelse. Det

följdes sedan av ytterligare en tämligen

utdragen regeringsbildning, som i sin tur sådde

frö till nya dragkamper kommande år, inom

regeringen, oppositionen och dem emellan. En

majoritetskoalition finns i riksdagen samtidigt

som vi har många andra konstellationer i

regioner och kommuner.
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