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För att återvinna framtidstron 
behöver svenskarna en omstart

Sverige är på väg ut ur coronakrisen. Återhämtning-
en har börjat, men det kan dröja länge innan läget 
känns normalt igen. Det finns ett stort behov av en 
rejäl omstart, med bred diskussion om vart vi vill 
komma under 2020-talet, skriver ATLs marknads-
krönikör Johan Schück.

Augusti har hittills varit en ganska gynnsam månad, jämfört med vad vi har fått vänja oss 
vid under det senaste halvåret. Påtagligt är att optimismen i näringslivet har ökat. Detta 
kan utläsas både av inköpschefsindex för industrin och den privata tjänstesektorn, liksom 
av Konjunkturinstitutets barometerindikator.

Både tillverkningsindustrin och tjänsteföretagen kan skönja tillväxt igen, när det gäller 
såväl orderingång som produktion. Svensk industri har draghjälp av en liknande positiv 
utveckling i andra länder, vilket bidrar till att dra igång exporten. 

En stor del av tjänstesektorn följer då också med uppåt, eftersom mycket av vad som säljs 
därifrån är industrinära tjänster. Däremot är läget svagare för många av de tjänster som 
riktas till hushåll och privatpersoner. Det är också ojämnt inom handeln, där dagligvaror 
säljer bra medan det går betydligt sämre för exempelvis kläder och skor.

Pessimistiska svenska hushåll
De svenska hushållen har dock hittills inte låtit sig övertygas. Bland dem råder alltjämt en 
utbredd pessimism, som betyder att de är försiktiga med större inköp av kapitalvaror.  
Sparandet är fortfarande högt, vilket visar att man håller en beredskap för nya bakslag.
Svag efterfrågan från hushållen inverkar dämpande på ekonomin. Men samtidigt är det 
förståeligt att många är försiktiga när Sverige just har gått igenom sin djupaste kris  
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Inköpschefsindex är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs 
i samarbete mellan Swedbank och Silf. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från 
inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan 
ett indextal under 50 innebär en nedgång.
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i modern tid och faran för uppblossande smittspridning av covid-19 är ännu inte över.
De osäkra arbetsmarknadsutsikterna gör också sitt till. I förra veckan kom Konjunktur- 

institutet med en prognos där man nu räknar med ett mindre tapp i produktionen än  
tidigare väntat. Men det hindrar inte att arbetslösheten stiger i samma utsträckning som 
tidigare beräknat och ser ut att passera tio procent i början av nästa år.

Hittills har ökningen av arbetslösheten hållits tillbaka av korttidsarbete och tillfälliga 
permitteringar som gjort att företagen kunnat behålla sin personal. Men till hösten växer 
faran att många företag inte kan fortsätta så, utan i stället tvingas säga upp en del av sina 
anställda.

För de arbetslösa finns samtidigt inte så många lediga jobb att gå till och samma gäller 
för de många som behöver komma in på arbetsmarknaden. Bland ungdomar och unga 
vuxna stiger redan arbetslösheten och detta gäller även för personer med utländsk bak-
grund. Däremot har de som är mer etablerade och har fasta jobb hittills klarat sig betydligt 
bättre.

Rekordlåg inflation
En svag arbetsmarknad förklarar också, till viss del, varför inflationen i Sverige är rekord-
låg. Lönerna ökar ju mycket långsamt och ger inget tryck uppåt på priserna. Enligt de  
senaste uppgifterna steg konsumentpriserna med 0,5 procent, räknat på årsbasis. Det  
är långt under Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent, vilket betyder att inga ränte- 
höjningar är att räkna med på länge till.

Men det finns fler orsaker till den låga inflationen och dit hör att den svenska kronan 
har stärkts på senare tid, vilket gör att importen blir billigare. Bakom detta ligger att 
USA-dollarn har fallit mot andra valutor, till följd av amerikanska räntesänkningar tidiga-
re i år. Det betyder i gengäld att kronan stiger och den börjar närma sig vad som tidigare 
ansågs som en normal nivå.

Den låga inflationen är dock något som de svenska hushållen ofta inte märker så mycket 
av. Mest synligt för många är att priserna på livsmedel har stigit snabbare än för andra  
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varor och särskilt grönsaker har gått upp i pris. När mycket få köper flygbiljetter eller bor 
på hotell spelar det mindre roll för flertalet svenskar att inflationen dras ner av att en del 
utlandsresor har blivit billigare.

Riksbanken kan i detta läge inte göra mycket, i någon riktning. Räntehöjningar är ute-
slutna och viljan där att återgå till minusränta är minst sagt begränsad. Därför kommer 
styrräntan att ligga kvar på 0,0 procent länge till och Riksbanken får i stället fortsätta med 
köp av obligationer, i syfte att hålla ner marknadsräntorna.

Ny budget för 2021
Regering och riksdag har däremot betydligt större handlingsutrymme, vilket de också  
har utnyttjat flitigt under det senaste halvåret. Stimulansåtgärder av liknande storlek har 
aldrig tidigare förekommit och de har varit välmotiverade. Utan de frikostiga stöd som 
staten har gett till kommuner och regioner, liksom till krisdrabbade företag och individer, 
skulle läget i ekonomin ha varit betydligt sämre.

Men en del av dessa bidrag har inte fungerat som avsett, vilket heller knappast var att 
vänta eftersom de tillkom i all hast. Andra stöd hade stor betydelse när de inrättades, men 
har därefter delvis spelat ut sin roll. Det gäller exempelvis subventionen av korttidsarbete, 
som innebär att staten betalar för att människor hålls borta från arbete.

I regeringens budgetförslag för 2021 som läggs fram den 21 september kan man räkna 
med att en del av den nuvarande ekonomiska politiken kommer att justeras. Fortfarande 
behövs stora stimulanser för att säkra återhämtningen i ekonomin, men ändå inte i samma 
väldiga omfattning som hittills. Mer av statens insatser kan i stället inriktas på att få igång 
en omstart, med sikte på vad som ska komma efter krisen. Men vad är det som behöver 
göras?

Behovet av en omstart
Ett tungt bidrag till en sådan diskussion har kommit denna vecka, i form av Omstarts-
kommissionens rapport (tillkommen på initiativ av Stockholms Handelskammare). I rap-
porten har en rad experter kommit med förslag till reformer som gäller allt ifrån arbets-
marknad och utbildning till näringsliv och digitalisering. Det finns mycket att hämta från 
vad de har att säga. Genomgående är synen att det blir ett annorlunda Sverige som kom-
mer ut ur krisen och att en förändring i den riktningen behöver underlättas och stöttas.
Det ligger åtskilligt i detta, men man ska inte glömma att framtiden aldrig går att bestäm-
ma på förhand. Så mycket annat spelar in, utöver de beslut som fattas på politisk väg i Sve-
rige. Vad som händer i omvärlden spelar exempelvis en avgörande roll för ett litet land 
med öppen ekonomi och stort beroende av utrikeshandel.

Mycket hänger också på oss allihop som individer, såsom vilka beslut vi fattar som  
företagare eller anställda liksom i egenskap av konsumenter. Ibland är det fråga om stora 
beslut, till exempel valet av utbildning och yrke, men också våra dagliga ställningstagan-
den betyder mer än man ofta tänker sig.

Nu blir en viktig fråga hur svenskarna ska få tillbaka sin framtidstro och våga lita på en 
återhämtning ur krisen. En förutsättning är nog att smittspridningen av covid-19 kan  
ytterligare begränsas, men det krävs också något mer för att människor ska vilja satsa 
igen. Det behövs en omstart där idéerna gärna få komma från experter, men där det också 
finns en bred delaktighet.

Vad Sverige skulle behöva är en diskussion i alla delar av landet om vart vi vill komma 
under 2020-talet. Decenniet har ännu inte mer än börjat, men alla inser nog att det 
kommer att medföra stora förändringar som är viktiga för oss att försöka påverka.

» Det blir ett  
annorlunda  
Sverige som  
kommer ut  
ur krisen «

Fler av Johan Schücks marknadskrönikor finns på ATL.nu.


