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Omstart för 
ett starkare Sverige

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

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

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

Från akut krisstöd till långsiktig strategi

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

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

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

• Den tillväxt- och omvandlingsstrategi som träder i de akuta kris- 
 insatsernas ställe ska stödja utvecklingen mot ett socialt och miljö- 
 mässigt hållbart Sverige. Vi ska ta viktiga steg mot grön omställning,

där väl utvalda investeringar ger en modern och mer effektiv infra- 
 struktur. Krisen har visat att det i svåra tider finns resurser för om- 
 fattande offentliga insatser och djärva privata initiativ; det vore märk- 
 ligt om det då inte skulle gå att mobilisera resurser mot det hot – den  

globala uppvärmningen – som riskerar att bli ännu värre än coronakrisen. 
• De som drabbats hårdast av arbetslöshet har ofta varit just de som haft  

ett besvärligt utgångsläge. En omstartsstrategi måste därför också för- 
 söka minska segregationen och ge mer likvärdiga livschanser. De  

klyftor som vidgats under senare år och förvärrats av krisen bör mins- 
 kas igen; det gäller utbildning, boendesegregation och arbetsmarknad. 
• Samtidigt ska ekonomin kännetecknas av innovationer och god pro- 
 duktivitet. Efter pandemin kommer världsekonomin att visa upp ett

nytt konkurrenslandskap. Ny teknik, stormaktsrivalitet och kvar- 
 dröjande krissymtom innebär nya förutsättningar. Många nationer  

kommer att sjösätta massiva statsstödda investeringar i infrastruktur,  
FoU och ny teknik. Det svenska näringslivet måste kunna klara sig  
väl även i denna nya värld. Det förutsätter bland annat att svenska  
företag framgångsrikt kan driva digitaliseringens möjligheter. Svenska  
företag måste också vara attraktiva arbetsgivare för kvalificerad  
utländsk arbetskraft.

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

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

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

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

Omstartskommissionen

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

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

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

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

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

Det nya normala…

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

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

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

• The Economist talar om ”the 90 per cent economy” – en ekonomi som
inte på länge kommer tillbaka till full styrka utan hämmas av krisens
sviter: bestående hög arbetslöshet, konkurser, utanförskap och bris- 

 tande tillit. Ofta tar det tid att pressa tillbaka hög arbetslöshet, efter 
som många av dem som blivit arbetslösa hamnat långt från den ordi- 

 narie arbetsmarknaden och tappar i kompetens under arbetslöshets- 
 perioden. 
• Till detta kommer protektionism och teknologisk rivalitet, stormakts- 
 konflikter och kortade produktionskedjor. Investeringarna kan drab- 
 bas. Det medför risker för att produktivitetstillväxten blir låg.
• Skulduppbyggnaden är massiv. Många företag var skuldtyngda redan

före krisen. Stater lånar i en omfattning vi aldrig sett i fredstid. Cen- 
 tralbanker tar över riskfyllda tillgångar, gödslar med likviditet och för- 
 söker styra marknadsräntorna på allt fler delmarknader. Under den  
 akuta krisen har detta varit nödvändigt. Dock vet vi inte vilka de lång- 
 siktiga konsekvenserna blir. I dag är inflationen låg, men det är en öp- 
 pen fråga om den monetära expansionen efter hand medför inflatio- 
 nens återkomst. 

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

…kräver en genomtänkt omstart

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

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

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

1. Som en utgångspunkt analyseras finanspolitiken av professor Lars
Calmfors. Vilket statsfinansiellt utrymme finns för ytterligare akuta
krisåtgärder? När bör budgetpolitiken svänga in på en ny bana för att
återgå till starkare offentliga finanser, och vilka verktyg bör därvid
användas?

2. Maria Wetterstrand, tidigare riksdagsledamot och språkrör, beskri- 
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ver hur grön omställning kan ge kortsiktigt ökad efterfrågan såväl  
 som långsiktiga konkurrensfördelar. Här finns stora framtidsmöjlig- 
 heter, givet kloka styrmedel från statsmakterna och finansiering från  
 näringslivet.
3. Teknisk utveckling och digitalisering är ämnet för professor Amy

Loutfis kapitel. Hur ska Sverige kunna bli ledande inom den nya tek- 
 niken – både vad gäller svenska företags konkurrenskraft och social  
 inkludering? 
4. Arbetsmarknaden analyseras av professor Oskar Nordström Skans.

Han beskriver vad som bör göras för att vi ska nå en bättre fungeran- 
 de arbetsmarknad med hög sysselsättning och rörlighet – samtidigt  

som tryggheten värnas.
5. Susanne Ackum, tidigare statssekreterare i Finansdepartementet, skri- 
 ver i sitt kapitel om hur utbildningssystemet behöver högre kvalitet

och omfattande reformer – från skolan hela vägen till universitet och  
kompetensutveckling i företagen.

6. Bostadsmarknaden nagelfars av analytiker Tor Borg. Han föreslår
både kortsiktigt stöd till bostadsbyggande och boende i den akuta kri- 

 sen, samt långsiktiga strukturreformer för ökat byggande och ökad  
rörlighet på bostadsmarknaden.

7. Professor Lars Hultkrantz beskriver i sitt kapitel hur investeringar i
infrastruktur både kan stötta efterfrågan på kort sikt och bidra till
högre produktivitet på längre sikt – under förutsättning att vi väljer
investeringar som ger god samhällsekonomisk avkastning.

8. Entreprenörskap och företagande analyseras av professor Pontus
Braunerhjelm. Om de tidigare kapitlens visioner ska kunna förverkli- 

 gas krävs dynamik och innovationer. Hur ska dessa komma till stånd?
9. Docent Åsa Hansson skriver om skatter. Skattesystemet bör stimulera

entreprenörskap, arbete, utbildning och investeringar. Kapitlet beskri- 
 ver vilka reformer som behövs för ett enklare, effektivare och mer kon- 
 kurrenskraftigt skattesystem. 
10. Sist – men inte minst: Den förra EU-kommissionären Cecilia Malm- 
 ström skriver om Sverige i världen och hur Sverige på bästa sätt ska

verka för frihandel och öppenhet, både inom EU – där den inre mark- 
 naden är av enorm betydelse för Sverige – och tillsammans med EU  

gentemot andra länder. 
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Boken innehåller således åtta kapitel (2-9) om olika teman, från grön om-
ställning till skatter. Dessa inramas av ett första kapitel om finanspoliti-
kens utrymme och den ekonomiska politikens insvängningsförlopp mot 
ny balans, och ett slutkapitel om Sveriges internationella roll och uppgifter. 
Gränserna mellan kapitlen är inte alltid skarpa. Överlappningar förekom-
mer – och som läsaren kommer att upptäcka är samsynen mellan förfat-
tarna ofta stor, trots att kapitlen författats individuellt.

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

Mot ett nytt 
finanspolitiskt ramverk

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

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

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

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

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

• För det första krävs en rad åtgärder som främjar ekonomisk tillväxt,
framför allt via högre produktivitetsökning. Lars Calmfors rekom- 

 menderar i kapitel 1 en skattereform med enhetlig kapitalinkomst- 
 skatt, enhetlig moms och höjd fastighetsskatt; avskaffad hyresreglering  
 och en rörligare bostadsmarknad; liberalisering av anställningsskyd- 
 det i kombination med mer resurser till kompetensutveckling för an-
 ställda; en bättre fungerande lönebildning med acceptans för lägre  
 löner för lågkvalificerade jobb; samt att den mer generösa arbetslös- 
 hetsersättningen rullas tillbaka efter krisen. Liknande förslag behand- 
 las mer utförligt av andra författare i deras respektive kapitel.
• För det andra bör en omprövning av överskottsmål och skuldankare

ske. En tydlig plan för hur skuldkvoten ska minska bör tas fram. Detta
förutsätter i sin tur ett tydligt formulerat saldomål för de offentliga
finanserna och en stram utgiftsprövning. Men Calmfors slutsats är
samtidigt att det blir svårt att på lång sikt undvika en viss höjning av
skattekvoten.

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

Digitalisering 
och grön omställning

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

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

• På kort sikt bör miljö- och klimatperspektiv tillföras de lån, garan- 
 tier och investeringar som staten nu riktar till utsatta företag. En lång

rad projekt kan omedelbart sättas igång vad gäller energieffektivise- 
 ring av befintlig bebyggelse, kvalitetssäkring av VA-system, hållbar tu- 
 rism, utbyggd kollektivtrafik, utbyggnad av cykelbanor och trafik- 
 säkerhet, upprustning av järnvägen med mera.
• På längre sikt behövs större satsningar. Sverige ligger långt framme

inom bioekonomi och förädling av skogsråvara, utveckling av metoder
för fossilfritt stål, vind och vattenkraft, tunga fordon, automation,
stadsplanering och återvinning. Men vi är inte lika ledande vad gäller
exempelvis solceller, koldioxidlagring, vätgas eller elfordon. Här bör
Sverige aktivt delta i de större EU-projekt som får del av unionens
omfattande ”Green deal”.

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

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

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

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

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

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

• Sverige måste skynda på utrullningen av 5G. Det gäller att säkra tillgång
till säkra, snabba och effektiva kommunikationsvägar med enorma
konsekvenser för företag, affärsplaner och individer. Nätverken bör
vara både offentligägda och privata. Tematiska testområden för exem- 

 pelvis förarlösa fordon, sjukhus och medicinteknik, tillverknings- 
 industri och jordbruk bör snarast sättas upp runt om i landet, där stat,  

näringsliv och forskning samverkar. 
• Samtidigt bör en digitaliseringsstrategi inte bara innefatta kvantitativa

mål av typen ”År x ska y procent av befolkningen ha tillgång till fiber”.
Sådana mål kan springas förbi av den tekniska utvecklingen; det är till
exempel inte alls klart att fasta förbindelser som fiber framöver kom- 

 mer att vara det mest effektiva sättet att koppla upp sig. Vi behöver en  
blandning av fiber och mobila nätverk.

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

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

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

• Under omstarten är det viktigt att företagsstöden stimulerar aktivitet
snarare än passivitet. Den temporära subventionen av sjukfrånvaro- 

 kostnader och det borttagna kravet på läkarintyg bör inte förlängas  
när smittspridningen upphört. Systemet för korttidsarbete bör av- 

 vecklas. I stället, föreslår Oskar Nordström Skans i kapitel 4, bör den  
nedsatta arbetsgivaravgiften utvidgas för företag som möjliggör snar  
återgång i arbete. Företagen bör ha möjlighet att förlänga perioden,  
under förutsättning att de inte varslar eller säger upp fast anställd per- 

 sonal. Snabba omställningsutbildningar bör sättas in. Antalet utbild- 
 ningar med tydlig arbetsmarknadskoppling bör ökas.    
• På längre sikt bör arbetsförmedlingen moderniseras och effektivise- 
 ras, bland annat genom digitalisering och mer frekvent användande av

så kallade profiling och targeting för jobbsökande. Även så bör för- 
 medlingen bevara ett lokalt kontorsnät. Nedläggning av kontor riske- 
 rar att främst drabba de mest utsatta. Civilsamhället kan spela en vik- 
 tig roll i samarbete med arbetsförmedlingen lokalt. 
• Anställningsskyddet bör moderniseras. Nuvarande LAS medför all- 
 deles för stora kostnader för arbetsgivaren att säga upp arbetstagare

som missköter sitt jobb. Regelverket för omplacering och turordning  
är stelbent och bör liberaliseras. En sådan reform bör kompletteras  
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 med krav på att arbetsgivare med utsatta anställda ger dem kompe- 
 tensutveckling. Därmed skapas en grund för att parterna ska kunna  

göra upp i godo.   

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

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

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

• Tidiga insatser är avgörande. Staten måste garantera en hög lägstanivå
redan från början, både i förskola och grundskola. För detta krävs
högre status och kompetens bland lärarna och tydliga krav: Skolan ska
syfta till kunskapsplikt snarare än närvaroplikt.

• Alltför många hoppar av gymnasiet eller slutar med svaga betyg. Ett
skäl är tidigare politiska beslut som gjort de kortare yrkesinriktade
utbildningarna längre och mer teoretiska. Men yrkesgymnasiet är vik- 

 tigt; det ska inte bara vara till för struliga pojkar! Yrkesvägledningen  
måste vässas och vuxna med yrkeserfarenhet ska kunna sadla om till  

 yrkeslärare.
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• Högskolan har för dålig kontakt med arbetslivet, och genomström- 
 ningen är för långsam. Ackum lägger fram en rad förslag för att kom- 
 ma tillrätta med problemen. Dessutom vill hon centralisera forskning- 
 en till de stora universiteten, samtidigt som de regionala högskolornas

nyckelroll för det regionala näringslivet och arbetsmarknaden blir tyd- 
 ligare genom kompetensutveckling för befintlig arbetskraft. Universi- 
 teten kan inte vara en plats där man går tre-fyra år och sedan är ”klar”;  

de måste i högre grad än i dag delta i fortbildning och kompetensut- 
 veckling för hela livet.

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

Bostäder och infrastruktur

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

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

• Recepten är lägre skatt på flytt men högre på boende för att minska
inlåsningseffekter. Hyressättningen bör bli mer f lexibel för att öka
rörligheten och underlätta för fler att göra bostadskarriär.

• En lång rad regler är för snäva eller krångliga: strandskydd, riksintres- 
 sen, buller, tillgänglighet, parkeringsnormer och kommunala särkrav.

De bör lättas upp för att underlätta byggandet och sänka kostnader. 
• Bostadspolitiken måste bli mer inkluderande. Den styrs i dag i alltför

för högre grad av insiders – de som redan har trygga bostäder. Insiders
har lyckats få till stånd regler och lagar som stänger ute och missgyn- 

 nar svagare grupper till förmån för de starkare. Bostadsbidrag och bo- 
 stadstillägg bör bli tillgängliga för fler. Det är kanske till och med dags  

att börja bygga en svensk social bostadssektor. 

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

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

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

• Han argumenterar för en ambitiös elektrifiering av vägtrafiken. Här
behövs utbyggnad av laddstationer samt utredning om och förberedel- 

 ser för elvägar för lastbilstrafik. Vätgas är en lovande teknik. Omfat- 
 tande testning i så kallade systemdemonstratorer bör snarast genom- 
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föras. Eftersom två av världens ledande lastbilstillverkare är svenska,  
 kan Sverige på detta område gå före och få betydande inverkan på in- 
 ternationella standarder. 
• En omedelbar och omfattande utbyggnad av elnätet krävs för att klara

den kommande elektrifieringen av transporterna och för utbyggnaden
av den digitala infrastrukturen.

• Koldioxidskatten på drivmedel bör höjas. En ny körsträckeberoende
vägskatt bör utredas.

• De nya stambanorna (höghastighetsnätet) bör tills vidare läggas på is.
Sådana investeringar är enormt dyra i förhållande till den samhälls- 

 ekonomiska avkastningen, särskilt när man tar hänsyn till alternativa  
möjligheter att elektrifiera vägtrafiken och på sikt även ställa om inrikes- 

 flyget till fossilfri drift. 
• Däremot finns rader av mindre och medelstora objekt inom investe- 
 ringar och underhåll som är färdigprojekterade och som kan gå igång

med kort varsel. Avkastningen på att få den existerande tågtrafiken  
 att fungera bättre (framför allt runt storstäderna och i regionaltrafi- 
 ken) är långt högre. Att snabbt sätta igång mindre projekt med kortare  

startsträcka bidrar också till omstarten av Sverige som helhet.    
• ”Smarta städer” förutsätter en omfattande utbyggnad av 5G-nätet.

Samtidigt förutsätter detta en infrastruktur för laddning. Nätverk och
system behöver samordnas, varför planering och projektering av in- 

 frastruktur inte får ske i stuprör. 
• Sverige är ett glest befolkat land. Närhet till flyg är av stor vikt för så

gott som hela landet. Dagens fragmentiserade struktur med regionala
ägare av flertalet flygplatser medför sårbarhet och risker för det lokala
näringslivet och dess lokalisering. Ett integrerat statligt flygplatsbolag
som innehåller både nav och regionala noder ger större möjlighet att
optimera totalekonomin för det nationella flygplatsnätet.

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

Entreprenörskap och 
ett mer effektivt skattesystem

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

• De existerande stödformerna till företagande och innovation bör
effektiviseras. I dag finns en oöverskådlig flora av stöd, men utvärde- 

 ringar av effekterna görs sällan. Stöden bör koncentreras till färre och  
mer specialiserade aktörer, med väl definierade mål att öka dynamik  
och konkurrenskraft – och med systematisk utvärdering. 

• Åtgärder måste sättas in för att förenkla krångliga regler, förbättra
finansieringen, vässa skattesystemet med avseende på entreprenörer,
skärpa konkurrensen och ge incitament för bättre utbildning om
entreprenörskap.

• På skattesidan är incitamenten relativt svaga för entreprenörskap.
Skatterna bör tydligare stärka drivkrafterna för risktagande och kom- 

 petensförstärkning. Så bör till exempel personaloptioner göras mer  
tillgängliga genom att kraven på arbetad tid och lönenivåer lättas upp.  
Man kan också överväga ett tidsbegränsat investeraravdrag – betydligt  
högre än i dag – för att stimulera affärsänglar och motverka brist på  
riskkapital i tidiga skeden. 

• Braunerhjelm listar också bredare åtgärder, såsom att utöka nedsätt- 
 ningen av arbetsgivaravgifter från en till tre anställda eller att avveckla

den allmänna löneavgiften under nya företags fem första år. FoU-av 
draget bör förlängas och utvidgas. Inför en ”carry-back”-princip i  
bolagsskatten: låt tidigare vinster under en femårsperiod kunna kvit- 

 tas mot förluster under en femårsperiod.
• När det gäller finansiering har andra länder genomfört mer kraftfulla

åtgärder än Sverige. Här finns en rad möjligheter att förbättra situa- 
 tionen, och samtidigt rikta in åtgärderna mot speciellt utvalda grup- 
 per. Så kan man överväga att införa mikrolån med statlig avgiftsfri  
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garanti, riktade till grupper såsom personer med utländsk härkomst.  
ALMI:s kapitalbas bör stärkas för att möjliggöra investeringar i företag  
som är viktiga ur ett innovationsperspektiv. 

• Kompetensförstärkning är viktig även för entreprenörer. Ung Före- 
 tagsamhet bör ges möjlighet att expandera sin verksamhet. Entrepre- 
 nörskapsutbildningar kan skräddarsys för särskilda grupper och bran- 
 scher, såsom nyanlända och i vården. Universiteten bör stimuleras

till tätare kontakter med företagare och till att utveckla klustermiljöer  
på campus. Privata företagsinkubatorer bör få möjlighet till offentlig  
finansiering. De statliga satsningarna på FoU bör ökas, särskilt till  
områden som sammanfaller med FN:s globala utvecklingsmål.

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

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

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

 Det svenska skattesystemet sticker ut jämfört med likartade länder genom 
att ha höga skatter på arbetsinkomster (även efter värnskattens avskaffande) 
men låga på egendom; i synnerhet är den svenska fastighetsskatten låg, in-
ternationellt sett. I kapitel 9 föreslår Åsa Hansson ett skattesystem som är 
mindre snedvridande, enklare och som befordrar arbete och sparande mer. 
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• De höga marginalskatterna ovanför brytpunkten för statlig inkomst- 
 skatt sänks kraftigt, samtidigt som genomsnittsskatten under bryt- 
 punkten reduceras genom ett mer generöst och effektivt grundavdrag,

mer inriktat på att hjälpa dem som har svårt att ta sig in på arbets- 
 marknaden. Detta stärker drivkrafterna för utbildning och ökar sys- 
 selsättningen. Sänkt marginalskatt minskar också drivkrafterna att  

inkomstomvandla, det vill säga omvandla inkomst av tjänst till  
inkomst av kapital enligt de så kallade 3:12-reglerna.    

• Statsfinansiellt kan skattebortfallet kompenseras med fastighetsskatt
och framför allt via höjning av de lägre momsskattesatserna. Mervärdes- 

 skatten är krånglig och späckad av undantag, ofta på diffusa grunder.  
Sverige utnyttjar i dag bara hälften av momsbasen. En enhetlig skatte- 

 sats på 25 procent ger betydande skatteintäkter som kan användas för  
att sänka de skadligt höga marginalskatterna på förvärvsinkomster.  
Sverige bör i EU arbeta för att bredda momsbasen där detta försvåras  
av EU:s momsdirektiv.

• Kapitalbeskattningen bör förenklas och bli mer enhetlig. Detta är vik- 
 tigt både av effektivitetsskäl och fördelningsskäl. Hansson föreslår en

kapitalinkomstskattesats på 25 procent och en ny fastighetsskatt. 
• Viktigt är att bolagsskatten är konkurrenskraftig. Vi bör vara beredda

på skärpt skattekonkurrens och därmed på att sänka den nominella
bolagsskattesatsen. Ränteavdragen bör minskas för att inte uppmuntra
till skuldsättning och för att kapitalinkomstskatten ska bli neutral,
med samma skattesats för inkomster och ränteutgifter.

• Många länder i vår omvärld har så kallade patentboxar med låg
beskattning av FoU-utgifter. Sådana konstruktioner är dock dyra,
samhällsekonomiskt. Avdrag för sociala avgifter för personal som
arbetar inom FoU är att föredra.

• Skattesystemet bör inte missgynna entreprenörskap eller innovation.
Det finns anledning att utöka användningen av personaloptioner.

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

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

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

• Det är nödvändigt att Sverige stärker banden till de frihandelsvänliga
krafterna i EU. Vi bör driva på kommissionen att se över, reformera
och vidareutveckla den inre marknaden inte minst för tjänster. Vi
behöver fler enhetliga standarder och regelverket för offentlig upp- 

 handling bör moderniseras. 
• Sverige bör också arbeta för att EU tar fram en modern strategi för

arbetskraftsinvandring.
• Sverige måste engagera sig i utformningen av den nya europeiska in- 
 dustristrategin så att den blir framåtriktad och innovationspräglad.

Vi ska motverka de tendenser till nationell protektionism som syns  
 i flera europeiska länder. Industripolitiken ska inriktas på grön om- 
 ställning, digitalisering, utbildning och cirkulär ekonomi. 
• Sverige ska vara en tydlig röst för öppen och regelbaserad global han- 
 del. Det betyder att EU ska fortsätta ratificera och förhandla frihandels- 
 avtal med andra regioner. Sverige bör samtidigt införa inhemska

regler för investeringsgranskning (så kallad screening) och verka för att  
 EU:s regelverk uppdateras. Sverige bör verka för ett delavtal för Stor- 
 britannien vid årsskiftet och att Brexit-förhandlingarna förlängs för  

att minska risken för ett avtalslöst utträde.
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• Svenska företag behöver öppna kanaler till både USA och Kina. Sverige
bör stötta EU:s arbete med att ta fram en bred reformagenda för WTO.
Multilaterala avtal och organisationer är ett värn för små nationer som
Sverige. Vi bör aktivt arbeta inom OECD för breda lösningar på frågan
om digitalskatter och en gränsskatt på koldioxidutsläpp.

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

En strategi för omstart 
och långsiktig styrka

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

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

• Under en övergångstid även efter den akuta krisen behövs efterfråge- 
 stimulerande åtgärder. Samtidigt bör långsiktiga finanspolitiska insat- 
 ser riktade mot infrastruktur, hållbarhet och digitalisering inledas.
• Flera av dessa stora investeringar tar lång tid att genomföra, och det

dröjer ännu längre innan de ger full effekt. Men det finns mängder
av mindre projekt som snabbt kan och bör sättas igång för att stötta en
omstart. Det tar tid att lägga om utbildningssystemet, men på kort sikt
är det fullt möjligt att utnyttja läget till att satsa rejält på språkunder- 

 visning till nyanlända, yrkesutbildning och ökad kompetens i digitali- 
 sering och företagande.
• På längre sikt vill kommissionen se åtgärder som ger ett bättre skatte- 
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 system, en fungerande bostadsmarknad, en mer effektiv arbetsmark- 
 nad, en omstöpning av utbildningssystemet, snabbare digitalisering  

och ett bättre klimat för entreprenörer. 
• Olika områden griper tydligt in i varandra. Digitaliseringen är till

exempel central för framtida välstånd, inte minst bättre sjukvård och
bättre skola. Digitalisering, infrastruktur, byggande och grön omställ- 

 ning är också sammantvinnade. Skatterna har en viktig roll på alla  
politikområden. Reformer av arbetsmarknad och utbildning hänger  
intimt samman. Ett företagarklimat som stimulerar innovation är en  
förutsättning för att helheten ska ge nödvändig dynamik.

• Allt måste passas in i en finanspolitiskt hållbar ram. Och över hela den
nationella strategin svävar våra internationella åtaganden och vikten
av att ta ett större ansvar för att värna frihandel och EU:s inre marknad.

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

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