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SAMMANFATTNING

Årets plötsliga inflationschock har sänkt svenskars 
reallöner så mycket att det kan ta fem till tio år att 
hämta igen tappet. Åtskilliga hushåll har redan på 
kort sikt svårt att parera smällen. De flesta hushåll 
kommer att klara krisen, men kommer att ha svag 
hushållsekonomi i flera år. Det är därför ytterst 
angeläget att inte bara vänta på att energikrisen 
och kriget går över, utan att även reformera de 
många fördyrande regleringar, avgifter och andra 
pålagor som under en lång följd av år har införts. 
Till stor del har detta skett under radarn, dolt av 
hyggliga löneökningar och fallande priser på digi
tala varor och tjänster. I denna rapport beräknar 
jag effekterna av ett reformpaket bestående av slo
pade kontraproduktiva regleringar som inom fem 
år kan sänka konsumentpriserna med mer än vad 
de har höjts av årets inflationschock.

Från år 2000 till 2021 har konsumentprisindex 
(KPI) i Sverige ökat med 32 procent. Disponibla 
inkomster har under samma period ökat med 113 
procent, mycket som en följd av reformer som 
ökat tillväxt och sysselsättning, lägre räntor och 
skattesänkningar. Realinkomsterna och hushål
lens levnadsstandard har således ökat fram tills 
nyligen. Ökningen i disponibla inkomster har dolt 
att en svärm av nya regleringar och avgifter sam
tidigt fördyrat för svenska hushåll.

Priserna har i synnerhet stigit i de hårt reg
lerade sektorerna, såsom sjukvård, alkohol och 
tobak, transporter och restauranger. Priser på 
varor som importeras från den betydligt mer kon
kurrensutsatta internationella marknaden har 
däremot ökat i mindre utsträckning, och ibland 
till och med fallit. Hit kan räknas elektronik 
och telekommunikation (sedan Telias monopol 
avskaffats). De senaste decenniernas prisökningar 
är alltså inte jämnt fördelade över alla sektorer i 
ekonomin, vissa har drabbats hårdare, andra mil
dare, och ytterligare andra inte alls.  

Det finns en rad studier som påvisar att real
inkomster, på en makroekonomisk nivå, påverkas 
negativt av överdrivna regleringar och avgifter, 

antingen genom större prishöjningar eller genom 
lägre inkomstökningar.

I denna rapport beräknas konsekvenserna av 
ett flertal onödiga regleringar och avgifter. I rap
porten presenteras dessutom hur dessa kan avskaf
fas samt vilka prissänkningar som vi då kommer 
att kunna vänta oss. Reformförslagen berör fem 
områden – energi, livsmedel och livsstil, miljö 
och klimat, boende, och arbetsmarknaden. Vissa 
inslag i detta reformpaket finns även omnämnda 
i Tidöavtalet, som ligger till grund för den nya 
svenska regeringens.

Den sammanlagda effekten av det reform paket 
som föreslås i den här rapporten kommer att, 
försiktigt räknat, sänka konsumentpriser, mätt 
genom KPI, med nära 14 procent. Det går även att 
uttrycka som att svenska hushålls reala inkomster 
kommer att stiga med lika mycket. Rapportens 
beräkningar bygger på officiell statistik, i vissa 
delar på forskningsstudier, och i vissa delar på 
egna beräkningar. I tabell 1 sammanställs reform
paketets totala effekter, dels i hur många miljarder 
kronor som sparas på en femårsperiod, dels i hur 
stor förändring i KPI som är att vänta.

Tabell 1. Så mycket spar svenska hushåll på 
reformförslagen i denna rapport per år inom 
en fem-årig anpassningsperiod. I mdr SEK, och 
procent minskning av Konsumentprisindex

Åtgärd i reformpaketet

Miljarder 
kronor 

per år på 
5 års sikt

Effekt på 
KPI på 5 
års sikt

Kontraproduktiva 
energiregleringar -143 -6,5
Bättre konkurrens livsmedel -15 -0,7
Avveckla kontraproduktiva 
miljöregler -23 -1
Byggkostnader -133 -6,3
Arbetsmarknadsregleringar -20 0,9
Totalt -334 -13,6
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I det följande presenteras en kortfattad genom
gång av det föreslagna reformpaketets bestånds
delar. 

ENERGI
Reformpaketet för energi består av två delar. 

1. Elproduktionen görs till ett riksintresse för 
vilket de hittills gällande tillståndskraven delvis 
slopas. Det gäller tillståndsutökningar för kraft
värmeverken, men även vindkraft och solkraft. 
Viktigast på kort sikt är att de tre skatterna som 
införts på kraftvärmeverken slopas. Kommunala 
avgifter för ansökningar/anmälningar om berg
värme och solceller och bygglovskrav för instal
lation av solceller slopas helt. Omprövningen av 
tillstånden för befintlig svensk vattenkraft slopas 
helt. Dessa reformer bör inom en femårs period 
kunna resultera i ett tillskott av el som enligt 
simuleringen från Energiforsk kan sänka elpriser 
i södra Sverige med 50 procent. Även för kärnkraft 
och andra energikällor bör tillståndsprocesserna 
förenklas drastiskt, men det påverkar inte kalky
len i denna rapport.

2. En stor del av prisökningarna på energi kan 
inte hänföras till högre internationella priser, 
kriget i Ukraina, nedläggningen av fyra svenska 
kärnkraftverk eller andra energipolitiska misstag. 
I stället förklaras den av hävstänger i svenska skat
ter och styrmedel som i onödan dränerar företag 
och konsumenter när de underliggande priserna 
ökar.1 I stället för att sänka bränsleskatter och 
moms på el föreslås här att elskatten avskaffas. 
Elskatten har länge kritiserats av forskare och 
experter. Elskatten är en rent fiskal skatt som sna
rast skadar klimatomställningen. Därtill föreslås 
att avgifter till Svenska kraftnät och reduktions
plikten reformeras för att bli ändamålsenligt. 

Reformförslagen för energiområdet skulle tillsam-
mans kunna innebära att hushållen kan spara 6,5 pro-
cent av sina konsumtionsutgifter på fem års sikt, eller 143 
miljarder kronor per år.

1 De följande stycken baseras på en detaljerad kalkyl i Fölster (2022).
2 Men drycker utan alkohol kostade 31% mer än EU-snittet.
3 Internationella och svenska studier har visat att priser och vinster är högre ju längre avståndet är till närmsta konkurrent. För en genomgång 

av forskningen se Konkurrensverket, 2018. 

LIVSMEDEL OCH LIVSSTIL
Under 2022 ser livsmedelspriser ut att öka med 
ungefär 15 procent. Svenskar handlar livsmedel 
för ungefär 300 miljarder kronor per år. Prissteg
ringarna i år kostar 45 miljarder kronor mer för 
hushållen på ett år. 

Denna plötsliga ökning döljer emellertid att 
livsmedel i Sverige var relativt dyra även innan 
kriget i Ukraina bröt ut. Svenska priser på enbart 
mat, exklusive drycker och tobak, låg enligt 
Eurostat 16 procent över EUsnittet.2 Det i sig är 
inte så anmärkningsvärt, eftersom svenska löner 
också överstiger EUsnittet med ungefär det
samma. Den mer relevanta jämförelsen är emel
lertid att länder som Tyskland och Nederländerna 
med ungefär samma lönenivå har väsentligt lägre 
matpriser än Sverige. I Tyskland rör det sig om 
tio procent lägre, och i Nederländerna om hela 
20 procent lägre priser. Dessa skillnader kan inte 
förklaras av att de båda länderna har något lägre 
moms på en del varor.

Konkurrensverket har bedömt, baserat på en 
rad befintliga studier, att de svenska matpriserna 
kan bli minst fem procent lägre om konkurren
sen tillåts förbättras. I synnerhet behöver det bli 
lättare för nya butiker, inte minst lågprisbutiker, 
att få tag i butikslokaler. Under period 19921997 
förbjöds kommuner att neka butiker etablering. 
Under dessa år sjönk livsmedelspriser väsentligt 
i förhållande till konsumentprisindex, men har 
efter 1997 ökat snabbare igen.

Reformförslaget är att Plan och bygglagen 
ändras så att kommuner omgående måste tillgo
dose invånarnas intresse av en god konkurrens 
avseende dagligvaror.3 Samtidigt får avgifter för 
kontrollen av livsmedelsbutiker inte överstiga 
vissa gränsvärden.

Reformförslaget innebär att priserna på livsmedel 
skulle kunna sänkas med fem procent på fem år. Det mot-
svarar en besparing för hushållen på 15 miljarder kronor 
per år vilket skulle sänka KPI med 0,7 procentenheter.
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MILJÖ- OCH KLIMATREGLERINGAR
Sveriges industri producerar idag mindre än för 15 
år sedan trots en god konjunktur med kraftfulla 
återhämtningar i världsekonomin efter finanskri
sen och pandemin och trots en kronförsvagning 
på mer än 20 procent. För svenska konsumentpri
ser spelar miljö och klimatregleringar en ovanligt 
stor roll, dels för att de i vissa avseenden är dra
koniska och hotar nedläggning av hela industrier, 
dels därför att många av de mest kostsamma regle
ringarna kritiseras hårt av forskare och myndighe
ter inte bara för att vara ineffektiva utan rentav för 
att de är kontraproduktiva.

Reformpaketet som föreslås består i att 
avveckla fem kontraproduktiva miljöskatter, ett 
skifte av statligt finansierade klimatåtgärder till 
sådana som befinns vara kostnadseffektiva i forsk
ningslitteraturen, och en tydlig förenkling av 
miljö balkens funktion.

Sammantaget skulle reformförslagen på miljö- och 
klimatområdet, försiktigt räknat, spara 23 miljarder 
kronor per år vilket skulle minska konsumentprisindexet 
med en procentenhet.

BYGGKOSTNADER
Enligt Eurostat är byggkostnader i Sverige 40 pro
cent högre än EUsnittet. I denna rapport beräk
nas en statistisk modell som korrigerar för skillna
der i länders löner, skatter och kapitalkostnader. 
Efter korrigeringen är Sveriges byggkostnader 
fortfarande 22 procent högre än andra länders. 
Denna skillnad kan alltså inte förklaras av högre 
löner, skatter eller kapitalkostnader. Mycket tyder 
på att förklaringen står att finna i en överregle
ring, kommuners ovilja att planlägga mark och i 
att överklaganden försenar och fördyrar byggpro
cesser.

Reformförslaget består av tre delar: Plan och 
bygglagen förenklas radikalt. Bostadsförsörj
ningslagen skärps så att kommuner blir bötesskyl
diga om de inte anvisar mark i ett läge där det 
finns bostadsbrist. Avgift tas ut för överklagan
den. Målbilden kan vara München där tiden från 
intresseanmälan för byggen till inflyttning kan ta 

4 Exakt hur lång tid det tar för hela effekten att synas i KPI kan diskuteras. Däremot torde det vara klart att hela effekten bör kunna synas i priser 
för nybyggen inom fem år från att reformen genomförs.

5 På plats 102 av alla länder som jämförs.

upp till 23 år, något tyska politiker ofta beklagar. 
I Sverige är 10 år för samma process inte ovanligt.

Om byggkostnader kan sänkas med 15 procent kan 
konsumenter spara 133 miljarder kronor per år vilket på 
sikt kan sänka KPI med 6,3 procentenheter.4

ARBETSMARKNADSREGLERINGAR
Sverige har, enligt Economic Freedom Index, en 
av världens mest reglerade arbetsmarknader.5 
Arbetsmarknadsregleringar har många indirekta 
effekter. Bland de finns att de normalt stärker 
fackens förhandlingslägen. I Sverige har det lett 
till att facken kunnat driva igenom mycket högre 
lägstalöner än vad som gäller i andra jämförbara 
länder. En representativ 19åring som arbetar hel
ger i detaljhandel kan till exempel tjäna mer än 
medianlönen i landet, till följd av höga löner, och 
generösa ersättningar för obekväm arbetstid. 

Reformförslaget innebär att en ny anställ
ningsform lagfästs. Denna ger arbetsgivaren rätt 
att anställa personer som lärlingar till en lön 
motsvarande den tyska lärlingslönen, på i snitt 
10 000 kronor i månaden. Det är en mycket bre
dare reform än de så kallade etableringsjobben 
eftersom lärlingsjobben varken begränsas till vissa 
arbetsuppgifter i företag med kollektivavtal eller 
till långtidsarbetslösa och nyanlända. Eftersom en 
sådan lärlingsform också för med sig utbildnings
kostnader och även jobb till personer som kan ha 
nedsatt produktivitet antas här att det motsvarar 
en lön på 15 000 kronor, vilket motsvarar en sänk
ning av 30% jämfört med dagens lägstalön i de 
berörda branscherna. Enligt en rad studier skulle 
det kunna sänka priser med 3 procentenheter i 
detaljhandeln och restauranger. Samtidigt finns 
gott forskningsstöd för att sysselsättning i utsatta 
grupper skulle kunna öka vilket bidrar till att 
reducera problemen med utanförskap som annars 
riskerar leda till enorma kostnader för det svenska 
samhället på sikt.

Reformen för arbetsmarknaden kan således spara 
konsumenter 20 miljarder kronor per år och sänka KPI 
med 0,9 procentenheter.
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SVENSKAR BETALADE HÖGA PRISER REDAN INNAN KRISEN

6 Enligt Stockholms Handelskammares kalkyl (2022) väntas kostnaderna för en familj i Sverige med två̊ barn som bor i ett hus och har en bil öka 
från 176 000 kronor helåret 2021 till 230 000 kronor under 2022 och 268 000 kronor under 2023.

Alla svenskar drabbas nu av en akut kostnadskris. 
Ett genomsnittligt hushåll i Sverige med två barn 
får nästa år betala 38 procent av sina disponibla 
inkomster för räntor, energi, och livsmedel i stäl
let för 26 procent förra året.6 Kostnadsökningen 
motsvarar 4 månadslöner för en av hushållets 
förvärvsarbetande personer. Realinkomsterna 
backar, och hamnar på samma nivå som för sju år 
sedan. 

Den offentliga debatten handlar emellertid 
enbart om de akut prisdrivande effekterna – brist 
på el, höjda räntor och stigande livsmedelspriser. 
Det uppmärksammas sällan att priser har trissats 
upp under en lång tid av politiska beslut i form 
av regleringar och avgifter. I många fall har dessa 
dessutom varit dåligt motiverade, och ibland har 
de till och med varit kontraproduktiva. De har 
dock kunnat införas utan något vidare motstånd, 
kanske eftersom realinkomsterna sedan den djupa 

1990talskrisen trots införda prisdrivande regle
ringar har ökat i hygglig takt. 

Från år 2000 till 2021 har konsumentpris
index i Sverige ökat med 32 procent. Disponibla 
inkomster har under samma period ökat med 113 
procent, mycket som en följd av reformer som 
ökat tillväxt och sysselsättning, lägre räntor och 
skattesänkningar. Hushållens realinkomster och 
levnadsstandard har således ökat. Prisökningarna 
har emellertid inte skett jämnt över hela ekono
min. I synnerhet har priser i hårt reglerade sekto
rer, såsom sjukvård, alkohol och tobak, transport 
och restauranger, ökat. I andra sektorer, med stora 
inslag av varor som importeras från en konkur
rensutsatt internationell marknad har priserna 
ökat mindre, eller rent av fallit såsom för elektro
nik och telekommunikation sedan Telias mono
pol avskaffades.

Diagram 1. Prisförändringar för olika varugrupper

En del av svenskars konsumtion för välfärds
tjänster betalas via skatten. De direkta priserna 
för dessa tjänster påverkas inte nödvändigtvis av 
krisen eller av kontraproduktiva regleringar. Men 
kommuners och regioners kostnader ökar likväl 
och de blir tvungna att dra ner på tjänsterna. Där 
sker således en implicit prishöjning, ibland kallad 

krympflation. Alternativet är att samma kvalitets
nivå upprätthålls genom att högre skatt tas ut än 
vad som annars hade varit nödvändigt. 

På makroekonomisk nivå finns en rad stu
dier som påvisar att reallöner påverkas negativt 
av överdrivna regleringar och avgifter, antingen 
genom större prishöjningar eller lägre inkomst



8          TIMBRO

ökningar. Det finns till exempel starka belägg för 
att en hög regelbörda påverkar inträdet av nya 
företag negativt och bidrar på så sätt till ett för
sämrat konkurrenstryck.7 Regelbördor som för
svårar och ökar riskerna vid investeringsbeslut 
bidrar till att öka avkastningskraven. Det innebär 
att avkastningskravet troligtvis stiger med ökad 
regelbörda, vilket har negativa återverkningar på 
investeringar och därmed konkurrensen och till
växten.8 

Regleringsdrivna prisökningar kan också slå 
hårdare mot låginkomsttagare eftersom sådant 
som ofta påverkas av regleringar som energi, 

7 Tillväxtanalys (2010).
8 Till exempel visar Djankov m.fl. (2006) att BNP-tillväxten ökar med 2,3 procent per år om ett land av- eller omreglerar så att de flyttar från den 

sämsta kvartilen till den bästa.
9 Detta visas t.ex. i studier från Storbritannien Bailey m.fl., 2019.
10 Chambers m.fl., 2019b; Stanley och McLaughlin, 2016.

boende och livsmedel utgör en större del av deras 
samlade utgifter.9 Andra studier har påvisat sam
band mellan regleringar och fattigdom såväl som 
ojämlikhet.10

Tabell 2 visar hur stora delar av sina totala 
utgifter olika inkomstgrupper satser på olika 
varugrupper. Kvartilen med de lägsta inkomster 
och konsumtion har en större del av sina utgifter 
i vissa segment som blivit dyrare som sjukvård, 
tobak och boende, men en mindre i mycket som 
har blivit billigare såsom fritid och kultur som 
inbegriper till exempel telekommunikationstjäns
ter.

Tabell 2. Utgifter på olika konsumtionsvaror för olika inkomstgrupper i procent av totala utgifter

Utgiftspost
Första 

kvartilen
Andra 

kvartilen
Tredje 

kvartilen
Fjärde 

kvartilen
Livsmedel 12 12 11,5 10,3
Alkoholfria drycker 1 1 0,9 0,78
Alkoholhaltiga drycker 1,2 1,2 1,3 1,3
Tobak 1,1 0,8 0,71 0,4
Utemåltider 2,8 2,9 3,5 3,7
Förbrukningsvaror 2,2 2 2,2 1,7
Kläder och skor 3,5 3,7 4,1 5,1
Bostad 33 27 24 21
Möbler, inventarier 3,4 4,6 5,4 5,9
Hälso- och sjukvård 2,9 2,8 1,6 1,7
Transport 10,5 16 16 17,8
Fritid och kultur 10 18 19,3 20,2

I denna rapport presenteras reformer på fem 
områden. Reformerna innebär avveckling av kon
traproduktiva regleringar och avgifter och kom
mer att kunna pressa priser för konsumenter. Den 
för tillfället mest aktuella delen av konsumtionen 
i inflationsdebatten är energi som därför granskas 
först.
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ENERGI

11 Energiforsk (2021).
12 Detta ledde till en akut risk för effektbrist och tvingade en överraskad energiminister Anders Ygeman att sluta specialavtal med några kraftvär-

meoperatörer att tillhandahålla en effektreserv.
13 I huvudsak att verken får köra längre tidsperioder än vad den tidsbegränsade användningen i nuvarande tillstånd tillåter.
14 Redovisas i detalj i WSP (2022).

Svenska energipriser har under lång tid drivits upp 
av olika avgifter och regleringar. Många av dessa 
har trissat upp priser på el och därmed försvårat 
omställningen från fossila bränslen. I detta kapitel 
ligger fokus på två områden, vilka också blir före
mål för de reformpaket som kan leda till väsentligt 
sänkta energipriser. För det första behandlas reg
leringar och skatter som stoppat utbyggnad eller 
lett till nedläggningar av elproduktion. För det 
andra behandlas hävstångseffekter som trissar upp 
priser på el och bränslen mycket mer än ökningar i 
de underliggande energipriserna. 

REGLERINGAR OCH SKATTER SOM 
KRYMPT ELPRODUKTIONEN
Nivån på elpriser är i hög utsträckning ett utfall 
av energipolitiken, implementerad genom ett när
mast oöverblickbart regleringssystem och långa 
ledtider för tillstånd och nybyggen. Konsekvenser 
av felbeslut syns först långt senare. Svenska reger
ingar har flagrant felplanerat mixen av intermit
tent el och behovet av baskraft i södra Sverige. 
Under lång tid har behovet av kapacitet för över
föring av el underskattats. Svenska regeringar har 
missbedömt konsekvenserna av att tillstånd för 
produktion och överföring av el inte processas i 
rimlig tid. Inte minst har regeringen under åren 
2014 till 2022 helt missbedömt konsekvenserna 
av att förmå statliga Vattenfall att lägga ner elpro
duktion i södra Sverige. 

Enligt en gedigen simulering av Energiforsk 
skulle elpriserna i södra Sverige vara 30 till 50 
procent lägre om de två Ringhalsreaktorerna fort
farande hade varit kvar i drift istället för att läg
gas ner i förtid. Energiforsk understryker att man 
naturligtvis skulle få samma prissänkning med ett 
motsvarande tillskott av baskraft i södra Sverige.11 

Vid Ringhals kärnkraftverk stängdes två av 
fyra reaktorer 2019 och 2020. I själva verket stop

pades också byggen av ytterligare två reaktorer, 
Ringhals 5 och 6. Det står nu klart att detta skedde 
till följd av en medveten strategi som inkluderade 
en särskild effektskatt på kärnkraft tillsammans 
med andra pålagor samt regeringens påtryck
ningar på det statliga energibolaget Vattenfall. 
Därutöver stängde Oskarshamns kärnkraftverk 
två av tre reaktorer.

Samtidigt infördes tre skattehöjningar på 
kraftvärmeverk under kort tid. Kraftvärmeverk 
står idag för cirka 9 procent av den producerade 
elen i Sverige. I kraftvärmeverk kan man styra 
mellan att samtidigt producera el och värme eller 
att enbart producera värme. Om ett kraftvärme
verk ska producera el, måste det förstås finnas 
en lönsamhet i produktionen. Koldioxidskatten 
åttafaldigades och energiskatten trefaldigades för 
kraftvärmeanläggningar. Ovanpå det infördes 1 
april 2020 en avfallsförbränningsskatt, som tas ut 
på avfall som förs in till en avfallsförbrännings 
eller samförbränningsanläggning, till exempel 
kraftvärmeverk. Dessutom slopades skattebefriel
sen för biooljor för uppvärmning 2021. 

De sammanlagda skattehöjningar har fått till 
konsekvens att en rad kraftvärmeverk lagts ner 
helt och hållet i stället för att, som planerat, ställa 
om till förnybar eller återvunnen energi.12 

Om de tre nya skatterna avskaffas omgående 
och undantag från vissa miljötillstånd ges13, 
bedöms att kraftvärme motsvarande en till två 
av de nedlagda reaktorerna vid Ringhals skulle 
kunna komma i produktion relativt snabbt. Sve
rige har nästan 3 000 MW elproduktionskapacitet 
i anläggningar som idag inte deltar på marknaden 
men som bör kunna tas i drift relativt snabbt.14 
Denna produktionskapacitet är fördelad på drygt 
1 800 MW från större kraftverk och cirka 1 000 
MW från kraftvärmeverk. 
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Utifrån den ovan nämna studien från Ener
giforsk kan man alltså försiktigt anta att avskaf
fande av skatterna skulle få igång elproduktion 
vid kraftvärmeverken och sänka elpriser i södra 
Sverige (Elområde 3 och 4) med 30 procent på ett 
års sikt. Dessa två regioner står för två tredjedelar 
av elanvändningen i Sverige. Det genomsnittliga 
rörliga elhandelspriset i elområde 4 i södra Sverige 
ökade från 74 öre per kilowattimme i januari 2019 
till 210 öre per kilowattimme i december 2021, 
dvs. innan kriget i Ukraina började. För kunder 
i elområde 1 i norra Sverige steg priset i mindre 
grad, från 73 öre till 87 öre per kilowattimme.15 

De mer långsiktiga lösningarna hänger på att 
tillstånden för ökad elproduktion kan skyndas på. 
I dagsläget är en rimlig bedömning att ny kraft
värme kan byggas inom 2 till 3 år, men att havs
baserad vindkraft samt utbyggnad av stamnätet 
kräver 8 till 14 år, varav två tredjedelar avser tid för 
tillståndsprocesser. För ny kärnkraft är tidsprog
noserna i samma härad eller längre.

Solceller kan byggas på kortare tid, på 1 till 2 
år, men dessa bromsas i dagsläget av bristande till
gång på komponenter och tillstånd. Länsstyrel
ser säger regelbundet nej till ansökningar om att 
bygga solcellsparker.16 Oavsett står solceller för en 
liten del av tillskott som Sverige skulle behöva.

I reformpaketet för denna rapport föreslås att 
elproduktionen görs till ett riksintresse för vilket 
de hittills gällande tillståndskraven delvis slopas. 
Det gäller då tillståndsutökningar för kraftvärme
verken, men även för vindkraft och solkraft. Kom
munala avgifter för ansökningar och anmälningar 
om bergvärme och solceller bör tas bort liksom 
bygglovskrav för installation av solceller. Avbryt 
omprövningen av tillstånden för befintlig svensk 
vattenkraft. Det är inte läge att stänga ner ytter
ligare energiproduktion. Även för kärnkraft och 
andra energikällor bör tillståndsprocesserna själv
fallet förenklas drastiskt, men det påverkar inte 
kalkylen i denna rapport. En del av punkterna i 

15 https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/stigande-elpriser-varierar-kraftigt-i-norr-och-soder/
16 Företaget European Energy planerade att bygga Sveriges hittills största solcellspark i Svedberga strax utanför Helsingborg. Men nu säger 

länsstyrelsen nej med hänvisning till solcellsparken planeras på jordbruksmark (som dock är ett av få ställen med lämplig anslutning till el-
nätet. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/lansstyrelsen-sager-nej-till-sveriges-storsta-solcellspark-i-helsingborg

17 De följande stycken baseras på en detaljerad kalkyl i Fölster (2022).
18 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/prisutvecklingen-inom-energiomradet/elpriser-och-elavtal/.

detta reformpaket finns även i den nya svenska 
regeringens Tidöavtal.

Därmed är bedömningen att de övre gränserna 
för Energiforskkalkylerna kan nås inom en fem
årsperiod. Elpriser i södra Sverige kan då minska 
med 50 procent. 

PRISDRIVANDE EFFEKTER AV 
SKATTER OCH AVGIFTER PÅ ENERGI
En stor del av prisökningarna på energi kan inte 
hänföras till högre internationella priser, Putins 
krig i Ukraina, nedläggning av fyra kärnkraftverk 
eller andra energipolitiska misstag. I stället förkla
ras prisökningarna av hävstänger i svenska skat
ter och styrmedel som i onödan dränerar företag 
och konsumenter när de underliggande priserna 
ökar.17 

Priserna på el och bränslen är alltså ingalunda 
”marknadspriser” som en del ekonomer vill påstå. 
Tvärtom, ju större energikris desto större intäkter 
till staten. Konsekvensen av detta är att svenska 
konsumenter och företag tvingas till överdrivet 
stora energibesparingar och avstår el och bränslen 
till brukare i andra europeiska länder som inte har 
samma bestraffande energiskatter.

I tabell 3 beräknas de totala effekterna av de 
energiprishöjningar som skett sedan den 1 januari 
2021 fram till nivån januari 2022, dvs. innan kri
get började. Beräkningarna görs på årsbasis. De 
ska tolkas som ökade skatteintäkter och dräne
ringseffekter under ett helt år med den nya nivån 
på energipriser jämfört med de priser som gällde 
januari 2021. 

Elpriserna har fördubblats under den gångna 
vintern jämfört med åren innan.18 Det ger ökade 
momsintäkter på sju miljarder kronor under vin
tern (mot 14 miljarder kronor som var prognos för 
helåret 2021). Totalt drog energiskatter år 2020 
in drygt 50 miljarder kronor, varav hälften var 
elskatt.
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Statliga Svenska kraftnät (Svk) äger stamnätet 
för eldistribution i Sverige.19 När el produceras 
till ett lägre pris i norra Sverige och transporteras 
till södra Sverige där den säljs till ett högre pris, 
hamnar mellanskillnaden hos Svk. Den prisskill
naden kallas kapacitetsavgift och kan i extremfal
len uppgå till flera kronor per kWh. Svk beräknar 
att kapacitetsavgiften drog in cirka tolv miljarder 
kronor mer 2021 än året före. Samtidigt har inves
teringar i överföringskapacitet bara ökat med sex 
miljarder kronor, bland annat utbyggnaden av 
Sydvästlänken. 

År 2022 väntas ännu större intäktsökningar 
till SvK, i storleksordningen 90 miljarder kronor. 
Men kalkylen är avsedd att visa effekterna som 
uppstod redan innan kriget och som alltså beror 
på den snårskog av skatter, undantag och regel
krångel som har smugits in i energipolitikens 
regelverk utan analys av de prisdrivande effek
terna.

Tabell 3. Hur energiprishöjningar som skett 
från 1 jan 2021 till jan 2022 dränerar svensk 
ekonomi på årsbasis i miljarder kronor (utöver 
själva kostnaden för drivmedel och el). 

Dränering av 
ekonomin*

Skatter på drivmedel 20
Avskaffad elskatt 28
Avgifter Svenska Kraftnät 12
Reduktionsplikt 20
Totalt 60

Källa: SCB, Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Vatten-
fall, egna beräkningar.
*Med dränering avses här summan av högre kostnader för företag och 
konsumenter på ett sätt som inte snabbt eller per automatik skapar mer 
efterfrågan på andra håll i ekonomin. I denna kalkyl ingår inte kostna-
den för själva den underliggande energiprishöjningen som uppgick till 
ungefär 93 mdr kronor till jan 2022 (exkl. reduktionsplikt) på årsbasis.

Det skulle således inte framstå som orimligt att 
sänka de skatter och avskaffa pålagor som automa
tiskt fördyrar energi när de underliggande energi
priserna ökar. Att införa sådana sänkningar rakt 

19 https://www.svk.se/siteassets/om-oss/organisation/finansiell-information/arsredovisning-affarsverket-svenska-krafnat-2021_.pdf.
20 En stor del av forskningslitteraturen redovisas i Fölster (2022). EU föreskriver en minimiskatten i Energiskattedirektivet på endast 1 öre/kWh 

vilket kanske måste behållas, men knappt påverkar kalkylen.
21 Exakt hur ”normal” definieras var ännu inte klarlagt i oktober 2022.
22 Se Gustafsson och Lundberg (2022) eller en kortare artikel - https://etidning.dn.se/p/dagens-nyheter/2022-09-28/a/gor-om-reduktionsplikten-

i-stallet-for-att-sanka-skatten/2357/584287/31090523.

av stöter emellertid också på invändningar samt 
hinder när det gäller EUregler. Att sänka skatten 
på bränslen kan till exempel fördröja klimatom
ställningen. Därför föreslås i den här rapportens 
reformpaket att liknande effekt uppnås på föl
jande sätt:

1. I stället för att sänka bränsleskatter och moms 
på el föreslås att elskatten helt avskaffas. 
Elskatten har sedan länge kritiserats av fors
kare. Det är en rent fiskal skatt som snarast 
skadar klimat omställningen.20 Den ger i dag 
intäkter på 28 miljarder kronor (större delen 
av industrin är undantagen). Detta belopp 
motsvarar också den automatiska ökningen av 
bränsleskatter och moms på el som skett sedan 
1 januari 2021 fram till början på 2022. 

2. Svenska kraftnät återför de avgiftsintäkter som 
man inte förmår att investera till brukarna på 
ett sätt som inte försvagar incitamenten att 
spara el. En rimlig modell för detta införs i 
Tyskland, där pris på el sänks upp till en för
brukning av 80 procent av vad brukaren nor
malt använder.21 Därmed bibehålls incita
menten att spara el på marginalen. Enligt 
beräkningen i tabell 3 motsvarar det 12 miljar
der kronor, vilket var värdet innan kriget mot 
Ukraina bröt ut. I år, efter att kriget brutit ut, 
blir summar mycket högre och intäkterna lär 
användas för att finansiera ett tillfälligt hög
kostnadsskydd. Detta bör utformas enligt 
samma tyska modell. Men här räknas bara med 
den lägre summan som mer långvarigt kan 
återföras till brukarna även efter att kriget är 
över.

3. Reduktionsplikten reformeras enligt ett för
slag som nyligen presenterats av Gustafsson 
och Lundberg.22 Drivmedelsleverantörerna 
skall betala en avgift för de utsläpp som de 
orsakar – från fossila drivmedel och från pro
duktion av biodrivmedel – i stället för att som 
i dag tvingas blanda in en planekonomiskt 
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bestämd andel biodrivmedel.23 Förslaget sän
ker priset för drivmedel med 3,2 miljarder 
kronor på kort sikt. På längre sikt kan reduk
tionsplikten bli redundant när EU inför det 
föreslagna nya utsläppshandelssystem som 
ska inbegripa transporter.24 25 Men i gengäld 
måste då utsläppsrättigheter betalas.

DEN SAMMANTAGNA PRISEFFEKTEN 
AV REFORMFÖRSLAGEN
Reformförslagen ovan skulle sänka elpriset i 
elområde 3 och 4 med 30 procent på ett års sikt och 
med 50 procent på fem års sikt. Det gäller priser 
innan skatter och avgifter och kommer alla använ
dare till del. Om vi antar att prissänkningarna för 
företag även leder till motsvarande konsument
prissänkningar för det som näringslivet produce
rar blir effekten 80 procent (i område 3 och 4) av 
100 TWh26 på vilket en prisreduktion sker med 
0,6 kronor per kwh på ett års sikt och 1 krona på 
fem års sikt.27 Det innebär att priser på konsum
tion sänks med 60 miljarder kronor på ett års sikt 
och med 100 miljarder kronor på fem års sikt.

Reformförslagens andra del avseende pålagor 
på energi sänker kostnader för konsumenter med 
43 miljarder kronor bestående av avskaffad elskatt, 
en återföring av överskottsavgifter från Svenska 
kraftnät och en reformerad reduktionsplikt.

23 Avgiften skall motsvara nuvarande koldioxidskatt. Reduktionsplikten avskaffas inte helt utan sänks till EU:s miniminivå. Samtidigt antas inom 
ramen för denna reform att bränsleskatter sänks. Nettoeffekten är att priset vid pump sänks något, statens intäkter ökar och satsas delvis på 
andra utsläppsminskande åtgärder.

24 EU föreslår en skärpning av EU:s system för utsläppshandel som också utvidgas till sjöfart. Utgivningen av utsläppsrätter kommer att minska 
över tid för att helt upphöra år 2044. Samtidigt ska ett eget handelssystem för transporter och byggnader införas. Sveriges regering är 
positiv till detta https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/oversyn-av-eus-system-for-handel-med_
H806FPM136.

25 Det innebär också att svensk klimatpolitik helt kan byta fokus. Nationella mål och regler med fokus på utsläppen inom Sveriges gränser blir 
obsoleta. Reduktionsplikten, transportsektormålet och bonus malus kan avskaffas. Forskaren Johan Hassler uttrycker det väl: ”Eftersom ett 
utsläppshandelssystem garanterar måluppfyllelse så länge det är på plats kan diskussionen om huruvida de klimatpolitiska styrmedlen är till-
räckliga avslutas. Det svenska Klimatpolitiska rådet, som har som huvuduppgift att analysera just detta, kan därmed få andra uppgifter. https://
www.dn.se/debatt/eu-tvingar-sverige-att-andra-klimatpolitik/.

26 svensk elanvändning är på 130 Twh, men vi bortser från prissänkningar som främst påverkar export och offentliga verksamheter.
27 På längre sikt kan priser sänkas ännu mer, men det kräver ett flertal reformer, t.ex. för att öppna vägen för kärnkraftsinvesteringar. Se Svenskt 

Näringsliv (2022).
28 Ett av få undantag är Broberg m.fl. (2021) som undersöker den kortsiktiga osäkerheten som kommer av leveransavbrott i industrisektorn. De 

finner att kostnaderna är betydande och verkar ha ökat med tiden.
29 Dixit och Pindyck (1994) öppnade ett stort forskningsfält angående denna fråga. Exempelvis finner Yoon och Ratti (2011) en väsentlig dämpande 

effekt av energiprisosäkerhet på industriinvesteringar
30 Cao et al. (2020) visar till exempel att investeringar i förnybar energi minskar väsentligt när osäkerheten om energipriser är högre. Ostrovnaya 

(2020) visar detsamma med specifikt fokus på policyskapad osäkerhet.
31 Än större kan, enligt forskningslitteraturen, den negativa effekten av osäkerheten om energi- och klimatpolitiken vara på de gröna investering-

arna, exempelvis Ivanovski och Marinucci (2021). I en tidig studie från IEA vars resultat stått sig väl skattas att den osäkerhet om klimatpoliti-
ken som rådde i början på 2000-talet innebar att investerare krävde riskpremier som fördyrade byggkostnader för förnybart med 40 procent. 
Idag är osäkerheten väsentligt mycket större än den var när studien gjordes.

Hushållens totala konsumtion 2020 uppgick 
till 2 129 miljarder kronor. Dessa två reformpaket 
skulle alltså tillsammans spara hushållen 4,6 pro
cent av utgifterna på ett års sikt och 6,5 procent på 
fem års sikt, eller 143 miljarder kronor per år.

I tidigare svenska studier beaktas sällan effek
terna av osäkerhet kring framtida priser och till
gänglighet.28 Internationell forskning finner dock 
att osäkerheten tycks vara ett lika stort hinder som 
energiprishöjningar i sig.29 Även investeringar i 
förnybar energi sinkas av osäkerhet i energipri
ser.30 31 Att investeringar bromsas av osäkerheten 
i energipolitiken ökar också konsumentpriser i 
längden. Denna effekt räknas dock inte in här.
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LIVSMEDELSKOSTNADER I FÖRMYNDARSAMHÄLLET 

32 koldioxidskatt, energiskatt och moms, som ofta kallas bensinskatt i dagligt tal, utgör omkring 51 procent av priset vid pumpen.
33 Detta inkluderar moms på de punktskatterna på alkohol, tobak och bränsle.
34 Conlon, Rao och Wang (2021).
35 Framtaget av Chris… 
36 Se Snowdon (2015) för en diskussion.

Vissa regleringar och skatter införs med en 
uttrycklig intention att lägga sig i hur människor 
lever sina liv. För att illustrera hur de kan slå sam
mantaget, betrakta Ulla. Ulla tjänar en låg, men 
inte ovanlig lön på 276 000 kronor per år, vilket 
blir 219 360 kronor efter alla skatter.

Ulla är ingen storkonsument av alkohol, men 
dricker öl några gånger i veckan och bjuder sina 
väninnor på en flaska vin till helgen. Hon röker 9 
cigarretter om dagen av den billigaste sorten. Ulla 
åker kollektivt till jobbet, men hennes mamma 
som bor mer avlägset behöver hjälp flera gånger i 
veckan Därför kör hon sin gamla bil och förbrukar 
13 liter bensin i veckan.32 

Ullas livsstil är inte extravagant eller dekadent, 
men kostnaderna för vad man kan beskriva som 
förmyndarskatter blir ändå betydande. Skatter på 
synderna äter 7,7 procent av Ullas inkomster.33 
Därtill begränsar många kommuner utrymmet 
för handeln och driver därmed upp priserna, även 
det ofta med motiveringen att vilja påverka livs
stilsval. Just Ullas kommun kräver till exempel 
en avgift på 10 000 kornor per år för att utfärda 
tillstånd att sälja tobak, och 35 000 kronor per år 
för livsmedelskontroll av en butik, även när det 
inte har skett någon kontroll. Värre är att kom
munen också stoppat möjligheter för lågprislivs
medelshandel att etablera sig. Dels har man stop
pat utbyggnad av ett externt köpcentrum med 
hänvisning till att människor inte borde köra bil 
långt för att handla. I centrum har man stoppat 
etablering med motivering att det saknas parke
ringsplatser och att det redan finns butiker, om 
än dyrare. Detta förmynderi kan lätt kosta Ulla i 
storleksordning 10 procent högre priser på sina 
livsmedels inköp om hon bor i en restriktiv kom
mun, enligt de utredningar som beskrivs längre 
ner. Ullas extra kostnader till följd av skatter pre
senteras i tabell 4. 

Tabell 4. Ullas kostnader för skatter 
och regleringar i syfte att påverka 
hennes livsstil, kronor per år.

Årliga utgifter för skatter eller  
fördyringar av regleringar , kr

Cigaretter (63 per vecka) 6 962

Bränsle (13 liter per vecka) 7 585

Öl (2 liter per veck) 1 248

Vin (1 flaska per vecka) 1 073
Regleringar som fördyrar 
livsmedel med 10% 3 070

Totalt 19 938

Denna börda av skatter och regleringar i syfte 
att påverka livsstil reser självfallet frågetecken. 
Inte minst orsakar de en rejäl ekonomisk omför
delning som i snitt belastar människor med små 
inkomster mer.34 

När det gäller alkoholhaltiga drycker ligger 
svenska priser 62 procent över EUsnittet, och för 
tobak 16 procent.35 Dessa är höga påslag men inte 
bland de högsta i Europa. Enligt ett nyligen fram
taget ”Nanny State Index,” som mäter straffskat
ter även på socker och annan syndig konsumtion, 
ligger Sverige på plats 8 i Europa medan Finland 
ligger högst. Sveriges nya regering har emeller
tid beslutat att höja skatten på både alkohol och 
tobak ännu mer.36 Sverige lär därför klättra i detta 
”Nanny state index.”

Som exemplet med Ulla illustrerar kan dock 
förmyndaraktiga regleringar belasta livsmedel
konsumenter mycket utöver syndaskatter. Under 
2022 ser livsmedelspriser ut att öka med ungefär 
15 procent. Svenskar handlar livsmedel för unge
fär 300 miljarder kronor per år. Året prissteg
ringar kostar 45 miljarder kronor mer för hushål
len på ett år. 
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Denna plötsliga ökning döljer emellertid att 
livsmedel i Sverige, redan innan kriget, var rela
tivt dyrt. Priser på enbart mat, exklusive drycker 
och tobak, låg enligt Eurostat 16 procent över 
EUsnittet.37 Det i sig är inte så anmärknings
värt eftersom svenska löner också överstiger EU 
snittet med ungefär detsamma. Den mer relevanta 
jämförelsen är emellertid att länder som Tyskland 
och Nederländerna med ungefär samma lönenivå 
har väsentligt lägre matpriser än Sverige. I Tysk
land rör det sig om tio procent lägre, och i Neder
länderna om hela 20 procent lägre priser. Det är 
en anmärkningsvärd skillnad även om man tar 
hänsyn till att momsen för vissa livsmedel i dessa 
länder är 6 respektive 7 procent mot 12 i Sverige.

Det kan hända att svenskar tidigare inte upp
märksammade det höga prisläget så mycket efter
som livsmedelspriserna var ännu mycket högre 
innan EUanslutningen i början av 1990talet. 
Då låg de hela 60 procent högre i Sverige jämfört 
med genomsnittet i EU. Efter det svenska inträ
det i EU har livsmedelspriserna gradvis konverge
rat, samtidigt som svenskars realinkomster ökat i 
hygglig takt.

De höga priserna tolkas ibland som följd av att 
Sverige har en relativt liten population på stor yta 

37 Men drycker utan alkohol kostade 31% mer än EU-snittet.
38 Transportkostnader utgör ca 7 procent av detaljhandelns kostnader, vilket innebär att skillnader mellan länder bara kan förklara någon enstaka 

procent.
39 Konkurrensverket (2018). 
40 Prop. 1991/92:51.

och därmed långa transportavstånd vilket skulle 
ge högre transportkostnader. Transportkostnader 
är emellertid en ganska liten del av pris i butik.38 

Indirekt kan dock avstånden innebära att kon
sumenter inte lika lätt kan välja en konkurrerande 
billigare butik. Konkurrensverket har återkom
mande klagat över konkurrensläget i dagligvaru
handeln i Sverige.39 Även om utländska aktörer 
som Lidl och Netto har tagit marknadsandelar 
och grossisten Bergendahls har expanderat sin 
dagligvaruhandelsverksamhet är marknadskon
centrationen i Sverige hög i förhållande till många 
andra europeiska länder. De tre största kedjornas 
marknadsandelar (CR3) uppgick till cirka 86 pro
cent 2016. Marknadsandelen för lågprisbutiker är 
mer än dubbelt så stor i Tyskland som i Sverige 
men även andelarna för stormarknader är betyd
ligt större i flera andra länder.

För att öka konkurrensen och sänka matpri
serna avskaffade den borgerliga regeringen 1992 
kommunernas möjlighet att i detaljplaner preci
sera handelsändamålet.40 I plan och bygglagens 
5 kap. 7 § infördes också en uttrycklig regel om att 
bestämmelser om byggnaders användning inte 
får utformas så att en effektiv konkurrens mot
verkas. Den socialdemokratiska regeringen åter

Diagram 2. Livsmedelspriser och konsumentpriser
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införde 1997 i allt väsentligt de tidigare reglerna 
som gav kommunerna större möjlighet att hindra 
nyeta ble ring av livsmedelshandel.41 Diagrammet 
nedan visar hur livsmedelspriser sjönk jämfört 
med konsumentpriser i början på 1990talet, men 
steg snabbare igen under de senaste 20 åren.
I en rapport från Konkurrensverket 2001 kon
staterades att kommunerna genom sitt agerande 
hindrar nya livsmedelshandlare att komma in 
på marknaden. Konkurrensverket gick igenom 
16 000 detaljplaner i 163 kommuner och fann att 
kommunerna, genom sitt sätt att tillämpa plan 
och bygglagen, försämrade konkurrensen inom 
livsmedelshandeln genom att nya aktörer inte till
läts etablera sig. I det pressmeddelande som pre
senterade rapporten pekade dåvarande Konkur
rensverkets generaldirektör på de positiva effek
terna av nyetableringar av livsmedelsbutiker. I 
samma pressmeddelande föreslog verket att plan 
och bygglagen skulle ändras så att konkurrens
intresset förtydligas.

Därtill kommer att kommuner skiljer sig stort 
när det gäller andra pålagor. En färsk kartläggning 
gjord av Näringslivets Regelnämnd, NNR, visar 
att det finns stora skillnader mellan kommunerna 
när det kommer till livsmedelskontroll.42 En 
kommun kan ta ut hela 35 000 kronor i årlig kon
trollavgift medan en annan bara tar 1 480 kronor. 
Kommuner har också en betydande makt att belasta 
näringslivet med avgifter, kontroller, långa hand
läggningstider eller näringslivsfientliga beslut.43

Konkurrensverket gjorde bedömningen, base
rad på befintliga studier, att matpriserna kunde bli 
minst fem procent lägre vid en förbättrad konkur
rens.44 Sedan dess har prisläget i förhållande till 
KPI och jämförbara länder med låga priser inte 
ändrats mycket. Lågprisbutikskedjor anger fort
farande som sitt största tillväxthinder att de inte 
får butikslägen som är konkurrenskraftiga. Många 

41 Prop. 1996/97:34. 
42 Näringslivets Regelnämnd (NNR), (2020).
43 Tobakslagen innehåller inte bara paragrafer som är omöjliga eller meningslösa att upprätthålla, som exempelvis rökförbud för elektroniska 

cigaretter på uteserveringar. Detta är en produkt som inte bara är betydligt nyttigare för brukaren än traditionella cigaretter, den släpper bara 
ut vattenånga, så det finns ingen passiv rökning. Eller regleringen att en snusdosa måste innehålla 20 prillor, ett krav som det är svårt att för-
stå varför riksdagen måste tycka något om överhuvudtaget. När den infördes följde nya krav på tillstånd för att få lov att överhuvudtaget sälja 
tobak. Och då passar dessvärre många kommuner på att ta orimligt höga avgifter av näringsidkarna, på upp till 10 000 kronor.

44 Konkurrensverket (2004, 2005).
45 Internationella och svenska studier har visat att priser och vinster är högre ju längre avståndet är till närmsta konkurrent. För en genomgång 

av forskningen se Konkurrensverket, 2018. 

kommuner använder detaljplaneringen för att 
utesluta ny dagligvaruhandel. Ett vanligt skäl som 
anförs är att man vill stoppa etablering av extern
handel för att värna stadskärnan samtidigt som 
man avslår etablering av dagligvaruhandel i stads
kärnan för att det saknas parkering. Bakom dessa 
ställningstaganden finns inte sällan påtryckningar 
från de etablerade dagligvaruhandlarna.

Reformförslaget är därför att Plan och bygg
lagen ändras så att kommuner omgående måste 
tillgodose invånarnas intresse av en god konkur
rens avseende dagligvaror.45 Samtidigt får avgifter 
för kontrollen av livsmedelsbutiker inte överstiga 
vissa gränsvärden.

Inom fem år skulle därmed priser på livsmedel 
kunna sänkas med fem procent. Det motsvarar 
en besparing på 15 miljarder kronor vilket skulle 
sänka KPI med 0,7 procentenheter.
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MILJÖ- OCH KLIMATREGLERINGAR

46 Brännlund (2018) ger en utvecklad genomgång av effektivitetsproblemen med flera av dessa miljöskatter.
47 Exempelvis Höglund (2022).
48 Gustafsson, 2022. Siffrorna är framtagna av WSP.

För svenska konsumentpriser spelar miljö och 
klimatregleringar en ovanligt stor roll, dels därför 
de i vissa avseenden är drakoniska och hotar ned
läggning av hela industrier, dels därför att många 
av just de mest kostsamma regleringarna kritise
ras hårt av forskare och myndigheter inte bara för 
att vara ineffektiva utan rentav kontraproduktiva. 
Ofta värnas ett visst miljöintresse på bekostnad av 
andra eller av växthusgasutsläpp i världen.

I detta kapitel granskas tre kategorier av miljö
regleringar – ogenomtänkta miljöskatter på kon
sumentvaror, ineffektiva klimatpolitiska insatser, 
och tillståndsprocesser som stänger ned indu
strier.

OGENOMTÄNKTA MILJÖSKATTER
En rad särskilda skatter har införts utifrån tan
ken att de skall påverka miljöeffekter. I samtliga 
fall nedan visar dock utvärderingar att utform
ningen varit så ogenomtänkt att miljöeffekter inte 
uppnås:46

• Kemikalieskatten på elektronik och vitvaror 
infördes 2017. Skatteverket och Kemikalie
inspek tionen utvärderade skattens effekter 
2020 och fann att skatten har ökat administ
rationen för både företag och myndigheter, 
samtidigt som den inte bidragit till att minska 
mängden hälsoskadliga ämnen i människors 
hemmiljö. Skatten appliceras även på kemikalier 
som inte används och på återbruk av varor. Sta
tens intäkt: 1,8 miljarder kronor per år.

• Skatt på bekämpningsmedel. Skatten är ineffek
tiv eftersom att den kräver att större markom
råden odlas i stället. Statens intäkt 2021: 0,08 
miljarder kronor.

• Skatt på plastbärkassar. Skatten saknar helt 
miljöeffekt enligt flera utvärderingar.47 Statens 
intäkt 2021: 0,5 miljarder kronor.

• Flygskatt på flygresor från en svensk flygplats 
till en annan flygplats inom Sverige eller EU. 
Flygskatten bidrar inget till minskade globala 
koldioxidutsläpp eftersom flygbolag inom EU 
är inkluderade i det europeiska handelssystemet 
EU ETS, och för flygningar inom EES måste 
bolagen köpa och lämna in utsläppsrätter som 
motsvarar koldioxidutsläppen. Statens intäkt 
2021: 1,8 miljarder kronor.

• Avfallsskatt är skatt på hushålls och industri
avfall som deponeras. Den är kontraproduktiv 
och styr avfall som borde deponeras till andra 
användningar, t.ex. i byggen där de riskerar att 
skapa nya miljöproblem. Statens intäkt 2021: 
0,17 miljarder kronor.

Tillsammans kostar dessa skatter 4,35 miljarder 
kronor. Då är inte inräknat att statlig kontroll 
av efterlevnaden vållar administrativa kostnader 
för företag och konsumenter utöver den fiskala. 
Reformförslaget i den här rapporten är att dessa 
skatter avvecklas.

MISSRIKTADE KLIMATINSATSER
I en färsk rapport sammanställs vad den offent
ligfinansiella och samhällsekonomiska kostnaden 
är per ton koldioxid för sex av Sveriges främsta 
klimatorienterade utgiftsposter under 2022.48 
Utvärderingen av hur effektiva styrmedlen är 
baserad på regeringens underlag, nationalekono
misk teori och utlåtanden från expertmyndigheter 
som Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet. 

Till exempel skriver Konjunkturinstitutet i 
sin kommentar på regeringens budget från hös
ten 2021: ”Regeringens satsningar ska betraktas i 
ljuset av redan befintlig styrning – något som ris
kerar att väsentligt minska förslagens redovisade 
faktiska klimateffekter ... ur ett nationellt per
spektiv kan förslagen bidra till svenska klimatmål. 
Ur ett EUperspektiv, och därmed även globalt, är 
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dock de direkta utsläppseffekterna sannolikt kraf
tigt överdrivna.”49 

De sex anslagen är Klimatbonusen (Bonusde
len i bonusmalus), Klimatklivet, Klimatpremien, 
Industriklivet, internationella klimatinveste
ringar och driftstödet för bioCCS. De står för 40 
procent av utgiftsområde 20 i regeringens budget
proposition. 

I många fall saknas redovisningar av vad den 
förda klimatpolitiken får för effekt på utsläppen. 
Konsultbolaget WSP har dock beräknat kost

49 Konjunkturinstitutet, 2021.
50 Söderholm m.fl. (2022).

naderna enligt följande tabell som också redovi
sar hur stora belopp som satsas på varje område. 
Genom att beräkna vad det hade kostat att få 
ungefär samma utsläppsminskning med en mer 
effektiv budgetfördelning beräknas besparingen 
av samhällsekonomisk kostnad till 4,5 mdr SEK, 
vilket visas i tabellen nedan. Kostnaden kan natur
ligtvis sänkas ännu mer genom att enbart satsa på 
åtgärder med de allra lägsta kostnader. Men här 
antas en omfördelning som är realistiskt även på 
kort sikt.

Tabell 5. Sammanställning av regeringens budget för 2022, och kostnader för en 
klimatbudget som uppnår samma utsläppsminskning genom bättre allokering av medlen

Åtgärd Budget
Kostnad per 

ton CO2, i tkr
Utsläppsminsk-

ning i ton Effektiv budget

Klimatbonus 3 510 000 4,7 747 000 0

Internationella klimatinvesteringar 154 100 0,06 2 570 000 350 000

Klimatinvesteringar 2 755 000 0,485 5 680 000 1 000 000

Klimatpremier 1 600 500 5,06 316 000 0

Industriklivet 28 000 0,04 700 000 28 000

Industriklivet justerad 881 000 0,485 1 816 000 881 000

Driftstöd för bio-CCS 1,4 0 2 000 000

Totalt 8 928 600 11 828 000 4 259 000
Källa: Beräkningar av WSP baserad på forskningslitteraturen och myndigheters bedömningar.

En omläggning av Sveriges klimatåtgärder i enlig
het med förslaget som presenteras i den här rap
porten skulle alltså spara 4,5 miljarder kronor 
vilka kan återbetalas i form av sänkta konsum
tionsskatter, till exempel sänkt moms, och därmed 
sänka konsumentpriser. Omläggningen som före
slås här överlappar delvis med förslagen i den nya 
svenska regeringens Tidöavtalet.

MILJÖTILLSTÅNDEN SOM STOPPAR 
KLIMATVÄNLIG PRODUKTION
Flera omfattande studier har dokumenterat svå
righeterna att investera i industriell verksamhet 
till följd av bestämmelser som återfinns i miljöbal
ken, och dess nuvarande utformning som den fick 
1999.50 Miljöprövningen av svensk industri under 
den lagstiftning som föregick miljöbalken, det vill 

säga miljöskyddslagen (1969–1998) tycks ha fun
gerat mycket bättre, både avseende att faktiskt till
låta verksamheter inom rimlig tid och att främja 
miljövänlig innovation.

Ett exempel återfinns på Gotland som är den 
största kalkstensregionen och står för ungefär två 
tredjedelar av hela Sveriges brytning. Men kalk är 
inte en homogen produkt, där kalk från en plats 
kan ersättas av kalk från en annan. Beroende på 
var den bryts och dess kemiska sammansättning, 
har den en mängd olika egenskaper. Stålindustrin 
är till exempel helt beroende av viss kalk från Got
land i sina processer. ”Inga andra, kända fyndighe
ter av kalksten i Sverige eller internationellt, kan 
idag rakt av ersätta den snabbt”, skriver myndig
heten Sveriges geologiska undersökning myndig
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heten i en analys av konsekvenserna av ett produk
tionsstopp.51

Men under det senaste året har kalkverksam
heterna på Gotland satts under hård press. Stora 
delar av Sveriges cementförsörjning hotas om inte 
Cementa får driva vidare sin täkt i Slite. 

En annan av de stora aktörerna på Gotland är 
Nordkalk som har den största kalktäkten i Skandi
navien i Storugns. Även Nordkalk har i omgångar 
tvingats till långa rättsprocesser, den mest upp
märksammade är den som rör verksamheten i 
Bunge. Nordkalk gav upp den kampen 2019. 
SMA Minerals har också en annan täkt – i Klinte
hamn – som har stoppats.

En internationell studie som gjorts över en 
längre tid om olika länders attraktivitet som inves
teringsland är kanadensiska Fraser Institutets ran
king av attraktiva länder för gruvinvesteringar.52 
Den senaste studien kom i februari 2021 och visar 
att Sveriges attraktionskraft har fallit dramatiskt 
sedan 2016. Sverige låg då på åttonde plats men 
rasade till plats 36 år 2020. I sammanhanget kan 
framhållas att gruvindustrin exporterade malmer, 
metall och mineral till ett värde av 120 miljarder 
kronor år 2019, 8 procent av Sveriges varuexport. 
Därtill exporterades gruvteknik för mer än 150 
miljarder kronor. 

Att stoppa investeringar skapar i många fall 
större miljöpåverkan. Importerad cement ökar 
till exempel utsläppen mer än den svenska, efter
som Cementa också ligger långt framme i inves
teringar som kan minska utsläppen av växthusgas 
väsentligt. Likaså behövs många nya gruvor för att 
producera batterier till elbilar.

Reformförslagen i detta avsnitt består av tre 
delar:

1. Inför genast ett antal undantag från miljö
balken i en nödlagstiftning. Det gäller sam
hällsviktig produktion och investering som 
Cementas och LKAB järnmalm. På energi
området gäller det till exempel tillstånd för att 
ändra antal drifttimmar för kraftvärmeverk, 

51 SGU, 2021.
52 Fraser Institutes Annual Survey of Mining Companies, 2020 . 
53 Svenskt Näringsliv, 2021.
54 Som jämförelse sticker ett land som Österrike i stället ut med en ökning av industriproduktionen på 30 procent under samma period. 

nya tillstånd till kondensdrift med kylning mot 
vattendrag eller tillstånd att använda andra 
bränslen. Det kan också handla om tillstånd att 
upprätta solcellsparker på jordbruksmark eller 
att bygga större anläggningar inom befintliga 
tillstånd. Detta är bara exempel, listan bör vara 
längre.

2. Snabbreformera tillämpning av Miljöbalken 
så som Miljöprövningsutredningen (SOU 
2022:33) föreslår. De presenterar ett 30tal för
bättringsförslag. Regeringen bör utse en myn
dighet som ensamt är ansvarig för respektive 
tillstånd och som hämtar in synpunkter från 
andra myndigheter men inte är bundna av 
deras synpunkter.

3. Reformera hela miljöbalken utifrån insikten i 
Söderholm m.fl. att den tidigare miljöskydds
lagen (1969–1998) fungerade mycket bättre.

I en ny rapport beräknas ineffektiviteter i miljö
tillståndshanteringen för industrin kosta 50 mil
jarder kronor på tre år, vilket motsvarar ungefär 15 
miljarder per år.53 Summan bygger på uppgifter 
som företagen lämnat som extrapolerats till alla 
industriföretag. Det är tänkbart att en del företag 
angett överdrivna kostnader, men å andra sidan 
är metoden försiktigt utformad. Alla företag som 
inte kommit i gång till följd av krångliga miljö
tillstånd, eller som redan lagts ner, är till exempel 
inte medräknade.

Sveriges industri producerar idag mindre än 
för 15 år sedan trots en god konjunktur med kraft
fulla återhämtningar i världskonjunkturen efter 
finanskrisen och pandemin, vilket bekräftar bil
den av väsentliga kostnader av de olika pålagorna. 
En del svenska industriföretag går det visserligen 
bra för, men produktionen växer ofta i andra delar 
av världen. Inhemsk industriproduktion har alltså 
gått i stå trots draghjälp från ett kronfall på 20 
procent under de senaste 15 åren. Krympningen 
följer ingalunda någon naturlag. Åtskilliga euro
peiska länder har tvärtom lyckats med god till
växt.54 Även investeringar är drabbade. Det målas 
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ibland upp en bild av en ny vår för industriinves
teringar. Den är emellertid felaktig. Investeringar 
som andel av BNP har återhämtat sig långsamt 
efter finanskrisen i början på 2000talet. Men det 
är framför allt bostadsinvesteringar som har ökat, 
medan investeringar i ”maskiner och inventarier” 
som inkluderar de flesta industriinvesteringar har 
följt en avtagande trend. 

Framåtblickande spekuleras det i många nya 
gröna investeringar. Dessa är dock helt beroende 
av tillstånd och tillgång till el som inte finns. En 
del, som Northvolts batteriinvesteringar, ersätter 
också andra investeringar i motorindustrin som 
inte sker på grund av övergången till elbilar.

Särskilt tragiskt i sammanhanget är att kli
matambitionerna därmed också sänks. Svensk 
industri är väsentligt mer klimateffektiv än den i 
nästan alla andra länder. Enligt EU:s siffror skulle 
en ökad produktion i Sverige som ger upphov till 
ett ton koldioxid i snitt kunna minska de globala 
utsläppen med dubbelt så mycket. Därför kan en 
växande svensk industri i stället för produktion på 
andra håll, faktiskt minska de globala utsläppen av 
växthusgaser väsentligt. 

Sammantaget skulle våra reformförslag på 
miljö och klimatområde alltså spara 23 miljar
der kronor per år, försiktigt räknat, vilket skulle 
minska konsumentprisindexet med en procent
enhet.



20          TIMBRO

BOENDEKOSTNADER 

55 Andersson och Andersson, 2014.
56 Cheshire och Hilber (2011)

Många studier har belagt att Sverige har rela
tivt höga kostnader för boende och samtidigt på 
många håll brist på bostäder. Studierna pekar 
också ut en lång rad regleringar av byggande, 
långdragna detaljplaneprocesser, många överkla
gandemöjligheter, och möjligen, brister i kon
kurrensen mellan byggbolagen. Därtill kommer 
en rad avgifter och skatter, ibland indirekta, som 
en så kallad ”Riskskatt” som infördes på banker i 
januari 2022.

Plan och bygglagen har vuxit ut genom stän
diga tillägg och blivit en vildvuxen lag, som för
svårat, fördyrat och ibland förhindrat investe
ringar och långsiktig planering i kommunerna, 
företagen och hushållen.55 Den stora mängd cen
tralt bestämda regler och restriktioner i plan och 
bygglagen försvårar nybyggen och höjer boende
kostnader, även om avsikten varit att minska 
bebyggelsens negativa externa effekter. 

En studie mäter byggregleringarnas merkost
nad i termer av skillnaden mellan fastighetspri
set och den marginella byggkostnaden för kon
torshus.56 Skillnaden benämns ”regleringsskatt” 
(regulatory tax). Enligt resultaten har London 
Europas och kanske världens högsta reglerings
skatt. Stockholm City kvalar emellertid också in 
bland de städer med bland den högsta reglerings
skatten, 379 procent.

I detta kapitel skattas överpriset för byggan
det av bostäder i Sverige empiriskt med avstamp 
i tidigare studier. Allt sedan 1960talet förekom
mer försök i forskningslitteraturen att jämföra 
byggkostnader mellan länder. Ofta jämförs dock 
enbart några få länder, där Sverige mer sällan 
varit med, och resultaten framstår som spretiga 
eftersom metodvalen varierar. Med tiden har en 
metodutveckling skett och det råder större sam
syn om hur det bör göras. 

Tre sorters jämförelser har använts och ofta 
även blandats eller vägts ihop:

• Totalkostnaden för likartade byggprojekt. Har 
använts av OECD/Eurostat i olika samman
hang som försöker att tillämpa gemensamma 
specifikationer som prissätts.

• Input priser, främst byggmaterial och arbets
kostnad. (CIS metoden bygger t.ex. på jämfö
relse av 66 inputpriser inkl. moms).

• Intermediära priser från byggentreprenörer 
för relativt standardiserade byggavsnitt (t.ex. 
ICP använder en vägd lista av olika byggnads
avsnitt).

En av de mer uppmärksammade studierna genom
fördes av Davis Langdon Consultancy (DLC 
1999) som jämförde tre sorters standardbyggna
der i tre länder, Storbritannien, Irland och Neder
länderna. En av studiernas förtjänster var att den 
försökte skilja på skillnader i byggkostnader som 
beror på att man använder olika specifikationer 
i olika länder, och faktiska skillnader i priser för 
samma bygge. De standardiserade byggnaderna 
prissattes av experter i de olika länderna, och jäm
fördes sedan i gemensam valuta.

Just valet av växelkurs är en av svårigheterna 
eftersom växelkurser kan svänga av makroekono
miska skäl. Ett alternativ är att använda så kallade 
köpkraftspariteter i stället. En årlig undersökning 
som använder sig av ett speciellt index för köp
kraftspariteter (PPP) för en korg av byggmate
rial, lönekostnader inom byggsektorn och inter
mediära byggnadsdelar är Turner & Townsends 
”International construction market survey 2021.” 
Kostnader för standardiserade projekt jämförs, 
vägd med byggPPP. Detta kan tolkas som ett 
mått på effektiviteten i byggprojekt givet de priser 
för insatsvaror och intermediära delar som råder. 
Nackdelen är att ineffektiviteter i tillverkning av 
byggmaterial och hos underleverantörer som pro
ducerar intermediära delar filtreras bort i denna 
jämförelse. Det finns också frågetecken om hur 
jämförbara byggprojekten verkligen är. Skatterna 
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tas inte heller hänsyn till. I denna jämförelse har 
Sverige de med avstånd högsta kostnader för ”pre
liminaries”, alltså overheadkostnader, samt rela
tivt höga marginaler för byggherrarna.

Eurostat producerar en statistikserie ”Price 
level Indices for Construction” som försöker jäm
föra priser för standardiserade projekt i gemensam 
valuta snarare än köpkraftspariteter. Det europe
iska genomsnittet är satt till 100. Serien har kriti
serats därför att det förblir osäker hur standardi
serade projekten verkligen är och det är svårt att 
avläsa hur olika komponenter bidrar till kostnads
nivån. För Sveriges del stämmer dock siffrorna 
med resultaten från de andra tidigare studierna.

Ett stort problem för många kostnadsjämförel
ser är att man inte bara kan addera kostnader för 
olika material och delar. Hur kostnader påverkas 
beror nämligen inte bara på utbudssidan utan 
även på efterfrågesidan. Till exempel kan en pris
höjning minska efterfrågan vilket i sin tur innebär 
att den faktiska prishöjningen blir mindre än den 
direkta. Enligt den mest grundläggande teorin 
bör prisskillnader mellan länder spegla skillna
der i priser för produktionsfaktorerna arbete och 
kapital, samt skillnader i beskattning. Alla andra 
skillnader ska bero på ineffektiviteter eller på lagor.

För att undersöka hur kostnadskomponen
ter i snitt påverkar den faktiska byggkostnaden 
genomförs en statistisk analys där Eurostats pris
index är den beroende variabeln. De oberoende 
variablerna är: Lönekostnader i byggsektorn som 
hämtas från ”International construction market 
survey 2021” (Turner & Townsend, 2021). Skatte
belastningen hämtas från en egen kartläggning.57 
Kapitalkostnader anses ibland felaktigt vara 
utjämnade i dagens globaliserade värld. I prakti
ken belastas företag dock av en betydande politisk 
risk som ökar lönekostnader, och av penningpoli
tiken. Som proxy används här räntor på 20åriga 
lån till bostäder Det ska också noteras det inte görs 
någon ytterligare justering för köpkraftspariteter, 
eftersom köpkraftsskillnader i huvudsak redan 
fångas av skillnader i löner och andra insatsvaror.

57 Fölster m.fl., 2020.

I regressionen framstår bygglönekostnader 
som en mycket viktig och signifikant förklarings
faktor, medan skatter och kapitalkostnader inte 
är signifikanta. Det betyder inte att de saknar 
betydelse, utan tolkningen är snarare att antalet 
observationer kan vara för få för att konstatera 
statistisk signifikans. Tabellen nedan visar bygg
kostnaden enligt Eurostat och den byggkostnad 
som man skulle förvänta sig utifrån varje lands 
lönekostnadsnivå, skatterna och kapitalkostnad. 
EU:s genomsnitt är satt till 100. De skattade, eller 
förväntade byggkostnader är då dem som man 
skulle vänta sig utifrån kostnader för produktions
faktorerna, och som skulle kunna fun gera som 
referensvärden för den mer detaljerade undersök
ningen.
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Tabell 5. Byggkostnad enligt Eurostat och skattad byggkostnad samt residual.

Byggkostnad  
enligt Eurostat Skattad byggkostnad Residual

Norge 149 176

Schweiz 180 183

Finland 125 113

Island 143 121

Sverige 141 110

Tyskland 147 116

Danmark 138 125

Nederländerna 130 113

Luxemburg 122 123

Österrike 119 112

Irland 101 94

Frankrike 82 112

UK 88 98

Belgien 103 112

Italien 78 97

Spanien 77 95

Portugal 67 81

Polen 53 54

Ungern 52 60

58 För att beräkna utvecklingen på detta ”huskapital” eller kapitalstockindex som det kallas i KPI använder SCB en modell som huvudsakligen 
baseras på prisindex för bostäder. Beräkningen är i praktiken ett glidande medelvärde av aktuell bostadsprisutveckling.

59 Exakt hur lång tid det tar för hela effekten att synas i KPI kan diskuteras. Däremot torde det vara klart att hela effekten bör kunna synas i priser 
för nybyggen inom fem år från att reformen genomförs.

Regressionens residual visar hur mycket byggkost
nader avviker från vad man skulle vänta sig efter 
hänsyn till bygglönekostnader, skatter och kapi
talkostnader. Sverige framstår som dyrt i förhål
lande till förväntat värde.

Utifrån denna statistiska analys antas här för
siktigt att byggkostnader borde kunna sänkas 15 
procent (31/141) i Sverige till en nivå som man 
skulle vänta sig givet Sveriges löner, skatter och 
kapitalkostnader. Vi antar att även byggkostnader 
i näringslivet och offentlig verksamhet i en eller 
annan form bärs av konsumenter. Totalt fanns det 
över 110 000 Byggföretag i Sverige år 2020. Med 

en nettoomsättning på 890 miljarder kronor per 
år borde alltså konsumenter kunna spara 133 mil
jarder kronor per år. Hur snabbt det går beror på 
hur snabbt sänkta byggkostnader slår igenom i 
boendekostnader såsom de mäts i konsumentpris
index. Lägre byggkostnader och mer byggande av 
bostäder pressar också priser på befintliga bostä
der.58 Därmed skulle det på fem års sikt kunna 
sänka KPI med 6,3 procentenheter.59

För en sådan sänkning av byggkostnader 
behövs nya planerings och regleringsprinciper. 
Det krävs mer marknadsekonomiska incitament, 
mer decentralisering och mer konkurrens för att 
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komma till rätta med problemen. Målsättningen 
bör vara ett större utbud av byggfärdig mark, 
mer flexibel markanvändning och större valfri
het. Detta kan endast åstadkommas genom att 
plan och bygglagen förenklas radikalt. Krav på 
kommuners markanvisning måste höjas. Kommu
nens ansvar för bostadsförsörjningen utgår från 
bostadsförsörjningslagen. Tonvikten ligger vid att 
planera för att skapa förutsättningar för att alla i 
kommunen ska kunna leva i goda bostäder. Denna 
lag bör skärpas så att kommuner blir bötesskyl
diga om de inte anvisar mark i ett läge där det 
finns bostadsbrist. 

Med nuvarande regler för kostnadsfritt över
klagande har alla grannar till ett tänkt bygge inci
tament att överklaga bygglov även om den för
väntade externa olägenheten för den klagande är 
mycket liten. Den enklaste reformen för att öka 
hastigheten i denna beslutsprocess vore att i likhet 
med många andra länder ha en avgift för hante
ringen av överklagandena. Avgiften för ett över
klagande skulle kanske inte behöva vara högre 
än två till tre tusen kronor för att stoppa flertalet 
okynnesanmälningar. 

Målbilden för dessa reformer kan vara 
München som beklagar att tiden från intressean
mälan till inflyttning kan ta så lång tid som 2 till 3 
år. Det kan jämföras med 5 till 10 år som det ofta 
tar i Sverige.

Sverige har också en omfattande hyresreg
lering som enligt en lång rad studier bidrar till 
bostadsköer. En ändring i den tas dock inte med 
i detta reformpaket eftersom det är oklart hur det 
skulle påverka boendekostnader även om det tyd
ligt skulle öka utbudet av bostäder.

Reformförslagen i detta avsnitt bör samman
taget kunna sänka byggkostnader med 15 procent, 
vilket spar konsumenter 133 miljarder kronor per 
år och på sikt kan sänka KPI med 6,3 procent
enheter.60

60 Exakt hur lång tid det tar för hela effekten att synas i KPI kan diskuteras. Däremot torde det vara klart att hela effekten bör kunna synas i priser 
för nybyggen inom fem år från att reformen genomförs.
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ARBETSMARKNADSREGLERING OCH MINIMILÖNER 

61 Till exempel Badunenko, 2018. 
62 Tillväxtanalys, 2010.
63 På plats 102 av alla länder som jämförs.
64 Medianlönen i Sverige är 33000 SEK per monat.
65 Kreiner m. fl., 2020.
66 Forslund m. fl., 2014.
67 Exempelvis en fransk studie av Fougère, Gautier, och Le Bihan, 2010. Andra exempel är Allegretto och Reich, 2016; Basker och Khan, 2015.

Regleringar på arbetsmarknaden visas i flera stu
dier dämpa produktivitetstillväxten och därmed 
köpkraften.61 I en studie av Djankov (2006) visas 
att ett land som flyttar sig från sämsta kvartilen 
i det övergripande regleringsindex till bästa kan 
öka sin tillväxt med 2,3 procentenheter per år. 
En motsvarande signifikant effekt gäller även för 
delindex som avser arbetsmarknaden.62 Indexen 
för arbetsmarknadsreglering är då hämtade från 
Världsbankens Ease of doing business och från 
Fraserinstitutets Economic FreedomIndex. Sve
rige låg 2010 på 117. Plats när det gäller reglering 
av anställning i Ease of doing business. Och lig
ger även bland de med mest reglerade i Economic 
Freedom Index för delen Arbetsmarknadsregle
ring.63 

Arbetsmarknadsregleringar har många indi
rekta effekter. Bland dessa finns att de ofta stärker 
fackens förhandlingslägen. I Sverige har det lett 
till att facken kunnat driva igenom mycket högre 
minimilöner än vad som gäller i andra jämförbara 
länder. En representativ 19åring som arbetar hel
ger i detaljhandel kan t. ex. tjäna mer än median
lönen i landet. 

Minimilönerna är inte lagfästa, men stipuleras 
i kollektivavtalen. Forskningen tyder på allvarliga 
effekter både för sysselsättning och integration av 
svaga grupper och på prisnivåer. Därför fokuse
rar detta avsnitt på en reform av som tillåter lägre 
minimilöner.

2021 uppgick ingångslönen för en vuxen per
son utan utbildning till 22 547 kronor i månaden 
inom hotell och restaurangbranschen, 22 511 
kronor inom detaljhandeln och 25 493 inom 
lager.64 Studier från de nordiska länderna visar 
i högre grad på negativa sysselsättningseffekter 
än de som gjorts i andra länder. En av de senaste 
nordiska studierna indikerar att en 40procentig 

höjning av lägstalönen för ungdomar i Danmark 
minskade deras sysselsättning med 33 procent, vil
ket är en effekt som är ungefär fyra gånger större 
än vad man typiskt finner i internationella stu
dier.65 Nordiska studier som finner små negativa 
effekter på total sysselsättning påvisar i stället 
ogynnsamma effekter för de mest utsatta grup
perna, som till exempel personer med låga skol
betyg.66 Detta resultat står i bjärt kontrast mot 
det uttalade målet med lägstalöner, att hjälpa de 
mest utsatta. Sverige har en hög arbetslöshet i just 
utsatta grupper, särskilt sådana med utomeurope
iskt ursprung.

En rad internationella studier visar också att 
högre minimilöner leder till högre priser i konsu
mentled. Ett typiskt resultat är att en 10 procentig 
ökning av lägstalöner höjer restaurangpriser med 
1 procent.67 

Löneförhandlingar i Sverige sköts av parterna 
på arbetsmarknaden, men utifrån en arbetsmark
nadsreglering som gett facken större makt än i de 
flesta länder. Man kan hävda att den höga arbets
lösheten i gruppen som har svårt att komma in 
på arbetsmarknaden är ett tecken på att parterna 
har missbrukat förtroendet de har fått. Därför är 
reformförslaget i detta avsnitt att en ny anställ
ningsform lagfästs som ger arbetsgivaren rätt att 
anställa personer som lärlingar till en lön motsva
rande den tyska lärlingslönen på i snitt 10 000 kro
nor i månaden. Det är en mycket bredare reform 
än de nya så kallade etableringsjobben eftersom 
den varken begränsas till vissa arbetsuppgifter 
i företag med kollektivavtal eller till långtidsar
betslösa och nyanlända. Eftersom en sådan lär
lingsform också för med sig utbildningskostnader 
och även ge jobb till personer som kan ha nedsatt 
produktivitet antas här att det motsvarar en lön på 
15 000 kronor, vilket i sin tur motsvarar en sänk
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ning av 30 procent jämfört med dagens minimilön 
i de berörda branscherna. 

Enligt de tidigare nämnda studierna skulle det 
kunna sänka priser med 3 procentenheter i detalj
handeln och restauranger. Dessa omsätter tillsam
mans 650 miljarder kronor per år, vilket innebär 
att konsumentprisindex skulle falla med 0,9 pro
centenheter inom några år.

Detta får ses som en ungefärlig uppskattning. I 
praktiken omfattas kanske inte lika många perso
ner i dessa branscher som i de internationella stu
dierna. Å andra sidan skulle prissänkningar kunna 
ske i många fler branscher än dessa tre, inte minst 
till exempel i lager som många branscher har.

Reformförslaget på arbetsmarknaden bör 
spara konsumenter 20 miljarder kronor per år och 
sänka KPI med 0,9 procentenheter.
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