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För fem år sedan sköljde	den	globala	finanskrisen	in	över	den	svenska	
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Förord  

I 2012 års regleringsbrev fick Tillväxtanalys i uppdrag att undersöka konsekvenserna av 

finanskrisen för det svenska näringslivet och effekten av näringspolitiken som sattes in för 

att möta krisen. Uppdraget syftar till att samla erfarenheter som kan vara till nytta vid 

hanteringen av kommande kriser.  

Föreliggande syntesrapport vilar på två tidigare publicerade delrapporter: 

1 Strukturförändringar under finanskrisen – en kartläggning (WP/PM 2013:07) 

2 Kartläggning av politiska insatser under finanskrisen 2008–2009 (WP/PM 2013:01) 

Underlag har tagits fram av prof. Magnus Lindmark, fil.dr. Jonatan Svanlund och fil.dr. 

Fredrik Olsson Spjut på Umeå universitet samt Peter Sandén, Olof Linde, Terese Strenger 

och Stefan Wing på Sweco Eurofutures.  

Syntesrapporten är skriven av Sofia Avdeitchikova (avdelningschef). Tomas Hagberg 

(analytiker) har varit projektledare. 

 

 

Östersund, december 2013 
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Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Det är fem år sedan den globala finanskrisen med full kraft sköljde in över den svenska 

ekonomin. I backspegeln kan konstateras att den slog hårt mot svensk industri, men också 

att den ganska snabbt blåste över. Frågan är – på vilket sätt bidrog de näringspolitiska 

insatserna till detta förhållandevis snabba förlopp?  

 

Rapporten är indelad i fyra avsnitt:  

 

I. Finanskrisen betraktad från ”förarsätet”. Det kan läsas som en kort beskrivning av 

beslutsfattande i stormens öga. (Kapitel 2) 

II. Tillbakablickande beskrivning av strukturförändringarna under krisen; BNP-

utvecklingen, produktionsförändringar, varselstatistik, geografiska skillnader med 

mera. (Kapitel 3) 

III. Fördjupad analys av olika näringspolitiska insatsers inriktning, omfattning och 

implementering. (Kapitel 4) 

IV. Lärdomar och rekommendationer med bäring på framtida insatser inom det 

näringspolitiska området. (Kapitel 5) 

I. Finanskrisen betraktad från ”förarsätet” – beslut under osäkerhet 

Den kvardröjande bilden är att läget hösten 2008 var exceptionellt. Det uppenbara var att 

finansmarknaderna var i stark obalans vilket i sin tur ledde till att näringslivet och särskilt 

tillverkningsföretagen fick betydande finansieringsproblem samtidigt som efterfrågan 

kraftigt minskade; i synnerhet inom fordonsindustrin.  SAAB och Volvo, liksom andra 

stora aktörer i den globala bilindustrin, fick akuta problem.  

Direkt i krisens inledande skede gjordes kraftfulla insatser för att stabilisera finansmark-

naden. Det handlade bland annat om likviditetsstöd till banker och totala garantiramar på 

3 000 miljarder kronor. Finanskriskommittén, som tillsattes i februari 2011 för att göra en 

översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser, menade i sitt första betänkande 

att regering och riksbank agerat snabbt, tydligt och kraftfullt och kunde på så sätt återskapa 

förtroendet för det finansiella systemet. Utöver detta gjordes insatser för att stimulera efter-

frågan genom skattesänkningar och genom att skjuta till mera pengar till kommunerna.  

Dessutom gjordes näringspolitiska insatser; vilka är i fokus för denna rapport. Skulle de 

näringspolitiska instrumenten sättas in för att hantera en kortvarig kris, med ett tillfälligt 

efterfrågestopp som det gällde att ”övervintra”? Eller för att möta en utdragen struktur-

omvandling, där problem med bristande innovationsförmåga och avsaknad av lönsamma 

framtidsinvesteringar plötsligt kommit upp till ytan och där det gällde att snabbt ställa om? 

Och hur skulle den nödlidande fordonsindustrin räddas, om den skulle räddas? Många 

starka röster krävde omfattande statliga ingripanden. Situationen var mycket osäker och 

svår att bedöma. 
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II. Tillbakablickande beskrivning av strukturförändringarna under krisen – 
en djup kris med ett snabbt förlopp 

Antalet varsel på arbetsmarknaden ökade dramatiskt från runt 4 000 per månad under 

sommaren 2008 till nästan 20 000 per månad vid årsskiftet ett halvår senare. Värst var det i 

Småland och Västsverige där varslen ökade med 101 respektive 81 procent mellan andra 

kvartalet 2008 till andra kvartalet 2009. Totalt minskade varuproduktionen i landet med 

nästan 20 procent mellan 2007 till 2009, och fordonsindustrins produktion föll med hela 65 

procent.  

De regionala skillnaderna var dock stora. I Stockholm blev krisens effekter knappt märk-

bara sett till utvecklingen av bruttoregionalprodukten, medan Västra Götaland och flera 

andra regioner upplevde kraftiga nedgångar.  

III. Fördjupad analys av olika näringspolitiska insatsers inriktning, 
omfattning och implementering 

Ganska snabbt sjösattes också näringslivs-, arbetsmarknads- och utbildningsinsatser som 

tillsammans med ökat stöd till kommuner och landsting skulle kunna möta nedgången i 

den reala ekonomin. De samlade insatserna omfattade totalt cirka 25 miljarder kronor i 

anslagna medel under krisens akuta fas, varav cirka 15 miljarder avsåg insatser på det 

näringspolitiska området. Den faktiska kostnaden av de näringspolitiska insatserna skulle 

senare visa sig bli väsentligt mycket lägre.  

En avvägning mellan att bevara och att ställa om 

I backspegeln framtonar en bild av näringspolitiska åtgärder som i första hand sattes in för 

att undvika att sunda företag drabbades av finansieringsproblem och i andra hand för att 

påskynda omställningen av näringslivet, och då särskilt inom fordonsindustrin. Bilden var 

tydlig; bankerna var pressade och återhållsamma och många företag upplevde stora pro-

blem med bankfinansieringen. Regeringen bedömde därför att det behövdes komplette-

rande insatser. Almi Företagspartner AB och SEK fick tidigt ett kapitaltillskott på 2 mil-

jarder respektive 2,5 miljarder kronor. Samtidigt fick SEK och EKN vidgade kredit- och 

låneramar på 700 miljarder. Det är värt att notera att dessa förstärkningar delvis finns kvar. 

För att ytterligare mildra effekterna av krisen gavs Skatteverket rätt att bevilja uppskov 

med skatteinbetalningar. Detta utnyttjades av 7 000 företag och innebar ett uppskov på 

närmare sju miljarder. Denna möjlighet att få skjuta upp skattebetalningar har tagits bort.  

Insatserna för kompetensutveckling dominerade varselsamordningen, i huvudsak rörde det 

sig om mer pengar till befintliga utbildnings- och omställningssystem. Totalt användes 670 

miljoner extra, utöver ordinarie budgetramar, för att driva insatser för krisdrabbade företag 

och regioner. 

De strukturella insatserna för att utveckla nytt, inte minst för att ställa om i hållbar riktning, 

fick en längre startsträcka. Här märks en satsning på tre miljarder kronor på riskkapital-

bolaget Fouriertransform, ett statligt bolag för finansiering av utvecklingsprojekt inom 

fordonsindustrin. Fonden startade 2009 och har fram till idag placerat ungefär en tredjedel 

av sitt kapital i olika utvecklingsprojekt.  
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En del av åtgärderna genomfördes regionalt och lokalt inom ramen för den så kallade 

varselsamordningen, där staten gav ledande regionala företrädare (landshövdingar, region-

råd eller motsvarande) uppgiften att leda och samordna det regionala arbetet för att därige-

nom tydligt markera Sveriges beredskap för att möta krisen. 

Det är förenat med betydande svårigheter att exakt ange den ekonomiska omfattningen av 

de näringspolitiska krisinsatserna. Brutto med kapitaltillskott, garantier och rena anslag rör 

det sig om 733 miljarder under perioden 2008–2010, det mesta i form av garantier för att 

trygga företagens finansiering. I efterhand går det att konstatera att den faktiska kostnaden 

för de näringspolitiska insatserna uppgick till i storleksordningen 600–700 miljoner, där 

det mesta var insatser för att kompetensutveckling och en mindre del gick till särskilda 

insatser för företag i en krissituation. 

Snabb implementering genom att använda befintliga system 

Efterfrågan på Almi-lån fördubblades under tiden från december 2008 till september 2009 

och SEK utökade sin utlåningsportfölj med 14 procent och EKN sina garantier med 28 

procent under samma tid. Att döma av utnyttjandegraden var insatserna adekvata. I det 

läge då insatserna gjordes var det svårt att se vad kostnaderna skulle bli. Nu flera år senare 

kan det konstateras att kapitaltillskotten och garantier hittills inte lett till några mer omfat-

tande förluster. Även lånen i EIB har betalats tillbaka. När det gäller Fouriertransform är 

det antagligen för tidigt att avgöra om investeringarna varit lönsamma. För att dra slutsat-

ser om hur åtgärderna fungerat på lång sikt behövs dock mer grundliga effektutvärderingar. 

Det går att redan nu konstatera att de åtgärder som gick via de ordinarie systemen – arbets-

marknadspolitiken, Almi, SEK och EKN och Skatteverket – kunde sjösättas direkt och fick 

därmed omedelbar verkan. Andra åtgärder, till exempel Fouriertransform, var inte igång 

förrän konjunkturen hade börjat vända uppåt igen.  

Näringslivs-, arbetsmarknads- och utbildningsinsatser tillsammans med pengar till kom-

muner och landsting bidrog till att hålla uppe konsumtionen i Sverige, på en högre nivå än 

i andra länder med mindre väl utbyggda trygghets- och omställningssystem, det som i 

kriser fungerar som automatiska stabilisatorer. Detta resulterade i att produktionen i 

tjänstesektorn bara minskade med knappt en procent under 2008 och 2009 och att den 

offentliga sektorn till och med ökade något även under krisåren.  

Begränsade engagemang i enskilda företag  

Ingen kunde ”från förarsätet” mitt i krisen med säkerhet avgöra om det rörde sig om en 

konjunktursvacka där strategin skulle vara söka skydda företag, branscher och arbets-

tillfällen eller om det istället var frågan om långvariga strukturella förändringar där det 

bästa skulle vara att stödja själva omställningen. Klart stod att för Sverige viktiga företag 

drabbats av en akut kris, med varsel och hot om konkurs. Krav på insatser för att ”rädda” 

företag fördes fram. Regeringen undvek i allt väsentligt att engagera sig i enskilda företag 

och valde istället att så långt som möjligt använda befintliga system. Genom att tillskjuta 

medel och ”sätta turbo” på de regionala programmen och aktörer som Almi, SEK och EKN 

kunde man få snabba resultat genom generella system.  

En av grunderna till detta ställningstagande var antagligen erfarenheterna från de direkta 

företagsengagemangen i varvs- och stålkrisen under slutet av 1970-talet och början av 

1980-talet, med en slutnota som enligt regeringens bedömning i prop. 1986/87:74 uppgick 

till 60 miljarder kronor i 1986 års penningvärde. I efterskott går det att konstatera att hante-



NÄRINGSPOLITIK I KRISER 

10 

ringen av finanskrisen, som var djupare men kortvarigare än 1970-talskrisen, också blev 

väsentligt mycket ”billigare”.  

IV. Lärdomar och rekommendationer med bäring på framtida insatser inom 
det näringspolitiska området  

Även om man kan dra historiska lärdomar finns det inga enkla och färdiga recept för hur 

kommande kriser ska hanteras. Varje kris är i någon mening ny.  

En ny näringspolitik i krisens kölvatten… 

Inom OECD-samarbetet finns i kölvattnet av finanskrisen ett förnyat intresse för en ”ny 

näringspolitik” av mer generell och dynamisk karaktär. Enligt OECD:s analyser gäller det 

– även i kristider – att komma bort från subventioner och enkla program. Ambitionen bör 

vara att driva en politik som långsiktigt skapar förutsättningar för en öppen, dynamisk 

ekonomi som främjar innovationer, förnyelse och hållbar tillväxt. Och lika viktigt är det att 

politiken i sig är flexibel, det vill säga att det finns möjlighet att lära under resans gång och 

att ompröva och justera insatser.    

… med tydlig insatslogik och avslutningsklausuler 

Även om det för det mesta i krisers akuta skede är ont om tid är mycket vunnet om beslut 

om näringspolitiska insatser föregås av en rejäl diskussion om insatslogiken, det vill säga 

hur insatsen är tänkt att fungera och vilka problem den löser. Det är också viktigt att redan 

vid beslutet fastställa hur insatsen ska utvärderas. Till det senare bör knytas en ”avslut-

ningsklausul” som tydliggör procedurer för hur insatser ska omprövas när situationen för-

ändras. Annars finns det en risk för att olika typer av näringspolitiska insatser permanentas 

utan att övergripande nya behovsanalyser eller utvärderingar genomförts. 
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Summary 

Five years have passed since the global financial crisis swept in over the Swedish economy 

with full force. In retrospect we can see that it hit Swedish industry very hard but also that 

it was over fairly quickly. The question is in what way industrial policy initiatives contri-

buted to the relatively short-lived course of events. What was done, what did it cost and 

what might have been done better? The title of this report is “Industrial Policy in Times of 

Crisis – what can we learn from the financial crisis of 2008–2009?” and it is divided into 

four sections: 

 

I. Financial crisis seen from the “driver’s seat”. It can be read as a brief description 

of decision making in the “eye of the storm”. (Chapter 2) 

II. Retrospective description of the structural changes during the crisis; GDP develop-

ment, production changes, dismissal statistics, geographical differences, and more. 

(Chapter 3) 

III. In-depth analysis of various industrial policy interventions focus, scope and imple-

mentation. (Chapter 4) 

IV. Lessons learned and recommendations for future efforts in industrial policy. 

(Chapter 5) 

I. Financial crisis seen from the “driver’s seat” – decisions under uncertainty  

The enduring picture that we have is that the situation in autumn 2008 was exceptional. 

What was most evident was that the financial markets were in a state of severe imbalance, 

which in turn hit industry, especially the manufacturing companies, with serious financial 

difficulties at the same time as demand was falling drastically, in particular in the automo-

tive industry.  Like many other major players in the car industry around the world, SAAB 

and Volvo experienced acute problems.  

Immediately the crisis began, substantial measures were taken to stabilise the financial 

markets. These included liquidity support for banks and a total guarantee framework of 

3,000 billion SEK. The Financial Crisis Committee, formed in February 2011 to review the 

regulatory framework for handling financial crises, said in its first statement that the gov-

ernment and Sweden’s central bank had acted quickly, clearly and decisively and had thus 

been able to restore confidence in the financial system.  

What industrial policy measures have been applied? Were they to handle a short-term 

financial crisis with a brief cessation of demand or meet a prolonged structural transfor-

mation where problems with insufficient innovative ability and lack of future investments 

suddenly surfaced? And how was the distressed automotive industry to be rescued, if in-

deed it was supposed to be rescued? Strong voices were raised demanding extensive inter-

vention by the government. The situation was very uncertain and difficult to assess. 

II. Retrospective description of the structural changes during the crisis – a 
deep crisis with a rapid sequence 

Companies were forced to dismiss personnel. The number of notices of termination of 

employment increased dramatically from about 4,000 a month in summer 2008 to almost 

20,000 a month by the end of year. The situation was worst in the province of Småland and 

the west of Sweden where the number increased by 101% and 81% respectively between 
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Q2 2008 and the same period a year later. All in all, the country’s production of goods fell 

by almost 20% between 2007 and 2009 and total industrial production by all of 65%.  

Regional differences, however, were considerable. The crisis was hardly noticed in the 

Stockholm region, measured as gross regional product during 2008 and 2009, while Västra 

Götaland and several other regions showed a drastic decline during the same period.  

III. In-depth analysis of various industrial policy interventions focus, scope 
and implementation  

A number of industry, labour market and education measures were launched shortly there-

after which together with increased support to municipalities and county councils were 

intended to meet the decline in the economy. Together they comprised a total of approxi-

mately 25 billion SEK of allocated funds during the acute phase of the crisis, of which 15 

billion was in the area of industrial policy. The actual cost of the economic interventions 

would later prove to be much lower.  

A balance between preserving and promoting transition 

In retrospect a picture appears of policy measures that were primarily made to counteract 

the sudden fall in demand in the economy (cyclical interventions) and secondarily to accel-

erate the transformation of industry, in particular in the automotive industry (structural 

interventions).  The picture was clear: the banks were under pressure and restrictive and 

many companies were experiencing great difficulties in obtaining financing from the 

banks. In the government’s judgement, complementary measures were therefore needed. 

Almi Företagspartner AB and the Swedish Export Credit Corporation (SEK) were given an 

injection of capital amounting to 2 billion and 1.5 billion SEK respectively at an early 

stage. The Export Credit Corporation and the Export Credits Guarantee Board (EKN) were 

at the same time granted extended credit and loan frameworks of 700 billion SEK. It is 

worth noting that parts of these reinforcements are still in place. 

In order to further secure the companies’ liquidity, the National Tax Agency was author-

ised to grant deferments of tax payments. 7,000 companies took advantage of this and 

payments amounting to almost 7 billion SEK were deferred. This measure has now been 

terminated. 

 Competence development initiatives dominated regional and local activities, mainly in the 

form of more money being paid into existing education and redeployment systems. Over 

and above the normal budgetary frameworks, a total of 670 million SEK was used on in-

terventions to help companies and regions in difficulties. 

Structural interventions to promote transition, not least in the sustainable direction, took 

more time to get up to speed. Three billion SEK were allocated to the Fouriertransform 

venture capital company, a state-owned company with a mission to finance development 

projects in the automotive industry. The fund has hitherto invested approximately a third of 

its capital in various development projects.  

Some of the measures applied regionally and locally were implemented within the frame-

work of the so-called redundancy coordination initiative, where the government assigned 

leading regional representatives (county governors, regional councillors or the equivalent) 

the task of leading and coordinating work in the regions in order to clearly mark Sweden’s 

preparedness to meet the crisis. 
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It is extremely difficult to put a precise figure on the extent of the industrial policy inter-

ventions made during the crisis. Gross, including capital infusions, guarantees and pure 

allocations, the various interventions amounted to 733 billion SEK between 2008 and 

2010. In retrospect, we can see that the actual cost was between 600 and 700 million SEK, 

most of which were used for competence development measures and a smaller sum for 

special interventions for companies in crisis situations. 

Rapid implementation by using existing systems 

The demand for loans from Almi doubled over the period from December 2008 until Sep-

tember 2009 and SEK increased its loan portfolio by 14% and EKN its guarantees by 28% 

over the same period. Judging from the degree of utilisation, the measures were adequate. 

In the situation in which the interventions were made, it was difficult to predict what the 

costs would be. Now, a few years later, it is clear that the capital infusions and guarantees 

have hitherto not led to any substantial losses.  The loans from the European Investment 

Bank (EIB) have also been repaid. Regarding Fouriertransform, it is probably too early to 

determine whether the investments were profitable. More thorough impact assessments are 

needed to be able to draw conclusions about the possible long-term effects of the interven-

tions. 

However, an early conclusion is the interventions made through the existing systems – 

labour market policies, Almi, the Export Credit Corporation and the Export Credits Guar-

antee Board and the National Tax Agency – were implemented rapidly and efficiently.  

Others, Fouriertransform for example, needed much more time and were not up and run-

ning until the economic climate had begun to turn.  

The industry, labour market and education measures together with money paid to munici-

palities and county councils contributed to maintaining consumption in Sweden at a higher 

level than in other countries with less well developed security and redeployment systems, 

which in times of financial crisis act as automatic stabilisers. This resulted in production in 

the service sector only falling by a little less than 1% between 2008 and 2009 and in the 

public sector actually increasing slightly even during the crisis period.  

Limited involvement in individual companies 

No one could “from the driving seat” in the middle of the crisis determine with any cer-

tainty whether it was a temporary economic downturn or a matter of prolonged structural 

transformations. But it soon became clear that some of Sweden’s vital companies had been 

hit by a serious crisis with personnel cuts and a danger of bankruptcy. Demands were made 

for government intervention to “rescue” companies. The government largely avoided be-

coming involved in individual companies and chose instead to use existing systems as far 

as possible. Measure were implemented quickly by injecting capital and “turbo activating” 

regional programmes and players like Almi, the Export Credit Corporation and the Export 

Credits Guarantee Board.  

One of the bases for this choice was probably the experience of the shipyard and steel 

crisis in the late 1970s and early 1980s where the final cost according to the government’s 

own assessment in a bill to parliament in 1986 amounted to 60 billion SEK at 1986 prices. 

We can also see that the way the financial crisis, which proved to be deeper but less long-

lived than the crisis of the 1970s, was handled was also considerably “cheaper”.  
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IV. Lessons learned and recommendations for future efforts in industrial 
policy 

Even if there are lessons that can be learned, there are no simple, ready-made action plans 

for handling future crises. Every crisis is in some sense unique.  

A new industrial policy in the wake of the crisis... 

In the wake of the financial crisis, the OECD is showing renewed interest in a “new indus-

trial policy” of a more general and dynamic nature. According to the organisation’s own 

analyses, what is needed – also in times of crisis – is to get away from subsidies and simple 

programmes. The aim should be to adopt a policy that creates the long-term prerequisites 

for an open, dynamic economy that promotes innovation, renewal and sustainable growth. 

And it is not least important that the policy in itself is flexible, i.e. that there are possibili-

ties to learn along the way and review and adjust the interventions made. 

...with clear intervention logic and exit clauses 

Even though in most cases there are severe time constraints in an acute phase of a crises,  a 

lot is gained if decisions on policy actions is preceded by a thorough discussion on inter-

vention logic, i.e. how the intervention is supposed to work and what problems it solves. It 

is also important to at the initial stage determine how and when it will be evaluated. The 

latter should be accompanied by an ”exit clause” that clarifies procedures for how inter-

ventions should be reconsidered and/or terminated when the situation changes. Otherwise 

there is a risk for measures becoming permanent without a comprehensive evaluation and 

analysis of needs.  
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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund och syfte 

I 2012 års regleringsbrev fick Tillväxtanalys ett uppdrag ”Strukturförändringar och finans-

krisen”. I uppdraget låg att analysera hur det svenska näringslivet påverkades av finans-

krisen och om detta följde några geografiska mönster. Krisen 2008–2009 skulle också ses i 

ett historiskt perspektiv för att studera eventuella likheter med tidigare större kriser. En del 

i uppdraget handlade också om att belysa olika nationella och regionala insatser som rikta-

des specifikt mot näringslivet under krisen. Analysen skulle främst inriktas på insatser som 

syftade till flexibilitet och omställningsförmåga i näringslivet. 

1.2 Metoder och delrapporter 

För avrapporteringen till regeringskansliet om finanskrisens effekter och näringspolitiska 

åtgärder riktat till näringslivet under krisen, har Tillväxtanalys tagit fram två delstudier 

under 2012 och 2013:  

1. Strukturförändringar under finanskrisen – en kartläggning  

2. Kartläggning av politiska insatser under finanskrisen 2008–2009  

Den första har varit inriktad på att beskriva strukturförändringar under kriser ett historiskt 

perspektiv, samt specifikt kopplat till finanskrisen 2008–2009. Den senare studien har 

fokuserat på politiska insatser som gjordes under finanskrisen dels sammantaget, dels spe-

cifikt mot näringslivet. Denna syntesrapport utgörs till en stor del av en sammanfattande 

analys av de två delstudierna, kompletterad med en bedömning av näringspolitikens inrikt-

ning och träffbild.  

1.3 Disposition av slutrapporten 

Rapporten är indelad i fyra avsnitt: 

I. Finanskrisen betraktad från ”förarsätet”. Den kan läsas som en kort beskrivning av 

beslutsfattande i stormens öga.  

II. Tillbakablickande beskrivning av strukturförändringarna under krisen; BNP-

utvecklingen, produktionsförändringar, varselstatistik, geografiska skillnader med 

mera.   

III. Fördjupad analys av olika näringspolitiska insatsers inriktning och påverkan.   

IV. Lärdomar och rekommendationer med bäring på framtida insatser inom det 

näringspolitiska området.   
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2 Finanskrisen från förarsätet 

2.1 Finanskrisens förlopp och direkta effekter 2008–2009 

2.1.1 Lång period av internationell osäkerhet följs av akut finanskris 
hösten 2008 

Innan finanskrisen slår till hösten 2008 finns åtminstone ett år av oro på de amerikanska 

penningmarknaderna, där USA:s centralbank inlett en serie sänkningar av styrräntan. Till-

sammans med andra centralbanker runt om i världen (dock ej den svenska) främjas likvi-

diteten på de finansiella marknaderna, och redan i februari 2008 beslutar USA:s regering 

om ett finanspolitiskt stödpaket. Osäkerheten tilltar globalt under våren och sommaren, 

men inför hösten 2008 framstår det ekonomiska läget fortfarande som svårbedömt. Sveri-

ges Riksbank inleder faktiskt den ödesdigra september 2008 med att höja styrräntan med 

0,25 procentenheter till 4,75 procent (föga anades då att den endast fem månader senare 

skulle sänkas till 1 procent). Bara dagar därefter kommer besked från USA att bolåne-

instituten Fannie Mae och Freddie Mac sätts under statlig förvaltning, och veckan därpå, 

den 15 september, ansöker den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers om kon-

kurs. 

I detta sammanhang presenterar den svenska regeringen sin budget för 2009 med titeln 

’Fler i arbete – Tryggad välfärd’ vilket indikerar att denna inte i första hand var avsedd att 

hantera en akut finanskris.  Regeringen hinner ändå med att få in avsnitt om den då dags-

aktuella oron på finansmarknaderna och skriver bland annat att ”de mörka moln som hängt 

över världsekonomin har tätnat under sommaren och hösten när oron har ökat på finans-

marknaderna i omvärlden. Mot denna bakgrund justerar regeringen, liksom de flesta 

andra bedömare, ned tillväxtprognosen för Sverige.” Regeringen öppnar också för att 

ytterligare stimulansåtgärder under hösten kan komma att bli nödvändiga. 

Regeringens syn på just BNP-utvecklingen visar också hur oförberedd man var när krisen 

kom. I budgeten skrivs visserligen BNP ner för 2009 men bedömningen är fortfarande att 

den ska öka med 1,3 procent för 2009. Inför budgeten bara ett år senare kommer läget vara 

ett helt annat, med en bedömd minskning av BNP med omkring 5,2 procent för 2009. Fal-

let blev slutligen hela 5,5 procent för 2009.  

2.1.2 En kris med tre huvudroller: krisen på finansmarknaderna, stoppet i 
fordonsindustrin och spridningen i den reala ekonomin 

Efter regeringens höstbudget går krisförloppet snabbt. Redan två veckor senare, den 7:e 

oktober, fastställer EU principerna för statliga ingripanden på de finansiella marknaderna 

och dagen efter påbörjar Riksbanken sin sänkning av räntan med 0,5 procentenheter. Sam-

tidigt planeras omfattande åtgärdsprogram – i första hand med sikte på de finansiella 

marknaderna, men senare också på ytterligare stabiliserings- och stimulanspolitiska åtgär-

der. 

Under finanskrisens snabba förlopp 2008 och 2009 går det att uttyda kriser på tre olika 

nivåer. Den första krisen och tändande gnistan var den akuta kreditkrisen som slog till med 

kraft när USAs dominerande bolåneinstitut och banker försattes i konkurs hösten 2008, 

vilket snabbt lamslog de finansiella marknaderna världen över och så även i Sverige. Den 

andra krisen handlar mer specifikt om tung tillverkningsindustri inkluderande bland annat 



NÄRINGSPOLITIK I KRISER 

17 

fordonsindustrin, som var en av de branscher i Sverige som drabbades först och mest kraft-

fullt av krisen, med tusentals varslade tidigt under hösten 2008. Orsaken var dock inte 

enbart finanskrisens utan fordonsindustrin hade egna strukturella problem tillsammans med 

andra bilindustrinationer i västvärlden som orsakades av överproduktion och bristande 

anpassning till efterfrågan. Den tredje krisen avser den allmänna nedgången och sprid-

ningen i samhället och den reala ekonomin. Den kraftiga kreditåtstramningen som följde 

av krisen på finansmarknaderna gav snabbt spridningseffekter i landet för näringsliv och 

arbetsmarknad med neddragningar, konkurser och ökad arbetslöshet. Industriproduktionen 

och exporten bromsar kraftigt och för svensk del minskar den samlande produktionen 

(BNP) med över 170 miljarder kronor år 2009 jämfört med året innan. 

2.1.3 Krisen var kraftfull – men också selektiv med stora skillnader 
regionalt och mellan branscher  

På mycket kort tid ökade antalet varsel till rekordhöga nivåer under krisen. Totalt kom 

nästan 150 000 personer att varslas från sina arbeten under perioden september 2008 till 

juni 2009. Allra högst var antalet varslade redan i november 2008 då närmare 20 000 per-

soner varslades om uppsägning, och fram till mars 2009 låg varslen varje månad över 

15 000-strecket. I detta läge kan krisens direkta effekter beskrivas som akuta. De höga 

nivåerna visade sig dock bli relativt kortvariga och redan under försommaren 2009 var 

antalet varsel tillbaka på mer normala nivåer.
1 
 

När krisen slog till hösten 2008 var fordonsindustrin med underleverantörer en av de 

branscher som drabbades först och hårdast. Detta medförde också att det främst var vissa 

regioner och arbetsmarknader med hög koncentration inom sektorn som drabbades hårt, 

som Västsverige och Blekinge men även andra områden som Sörmland och Värmland. 

I ett andra steg slog krisen mot industriregioner med stort exportberoende och slutligen 

spred sig effekterna mer brett i landet genom att tillverkningsindustri och byggsektorn 

påverkades generellt. Detta ledde snabbt till stora påfrestningar för många regionala ar-

betsmarknader, vilket också föranledde behov av mer regionalt riktade och anpassade in-

satser. Tabell 1 ger en fingervisning om krisens påverkan ur ett regionalt perspektiv i ter-

mer av ökad arbetslöshet mellan andra kvartalet 2008, innan varslen började öka, och 

andra kvartalet 2009, när varslen fortfarande låg på en hög nivå. Västsverige var den regi-

on som drabbades hårdast mätt i antal arbetslösa, medan Småland ökade mest procentuellt 

sett. Under perioden finns flera lokala arbetsmarknader (FA-regioner) med tydlig industri-

karaktär som Göteborg, Jönköping, Trollhättan, Skövde, Kristianstad, Eskilstuna och 

Borås, där arbetslösheten ökade med mer än 75 procent under perioden.
2
  Även om krisen 

delvis slog mycket selektivt kan en viss ökning av arbetslösheten noteras i samtliga NUTS-

regioner, vilket kan kopplas till krisens mer allmänna påverkan på tillverkningsindustri och 

byggsektor.  

                                                 
1 De stora varslen de senaste åren – PM Arbetsförmedlingen 2010-03-17 
2
 Näringsdepartementet. (2010). Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, 

entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 (Ds 2009:69)   
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Tabell 1 Utveckling av arbetslösa mellan 2:a kvartalet 2008 och 2:a kvartalet 2009 

NUTS 2 regioner Antal  
2 kv 2008 

Antal  
2 kv 2009 

Förändring  
2 kv 2008–2 kv 
2009 (%) 

% av bef 
20–64,  
2 kv 2008 

% av bef 
20–64,  
2 kv 2009 

Stockholm 33 024 50 096 51,7 2,8 4,1 

Mellansverige 36 926 58 153 57,5 4,1 6,5 

Småland med öarna 12 871 26 837 108,5 2,8 5,9 

Sydsverige 30 445 49 964 64,1 3,8 6,2 

Västsverige 36 138 65 250 80,6 3,3 6,0 

Norra Mellansverige 19 801 33 850 71,0 4,2 7,2 

Mellersta Norrland 10 270 15 795 53,8 4,9 7,5 

Övre Norrland 13 203 21 316 61,4 4,5 7,2 

Riket 192 678 321 261 66,7 3,6 5,9 

Källa: Arbetsförmedlingen. (arbetslösa inkl. personer i konjunkturberoende program), omarbetad 

Sammantaget kan sägas att ökningen av arbetslösheten under krisen gav ett delvis nytt 

regionalt mönster på arbetsmarknaden, jämfört med tidigare konjunkturnedgångar. Denna 

gång slog inte krisen – mätt i arbetslöshet – hårdast i Norrland och inlandet, utan främst 

mot industritunga regioner och kommuner i landets mellersta och södra delar.  

Ett konstaterande är också att krisens effekter i form av varsel på arbetsmarknaden nästan 

uteslutande gällde den privata sektorn. Inom den privata sektorn var det framförallt till-

verkningsindustrin med fokus på fordonsindustrin och byggnadsbranschen som drabbades. 

Figur 1 ger en tydlig bild av krisens direkta effekt för svensk arbetsmarknad i termer av 

ökade varsel. Som synes påverkades den offentliga sektorn endast marginellt medan den 

privata sektorn omfattandes av en mycket stark varselvåg från hösten 2008 fram till våren 

2009.
3
  

 

Figur 1 Inkomna varsel per månad (antal) i offentlig och privat sektor, jan 2005–jan 2010 

Källa: De stora varslen de senaste åren – PM Arbetsförmedlingen 2010-03-17, omarbetad   

                                                 
3 Ibid  
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Redan till sommaren var dock varslen tillbaka på mer normala nivåer och Konjunktur-

institutet såg i sina rapporter ljustecken under andra halvan av 2009. Efter ett kraftigt BNP-

fall bedömdes BNP stabiliseras och i takt med att den internationella konjunkturen förbätt-

rades började även den svenska ekonomin åter att växa. Finansinspektionens månatliga 

rapport över effekterna av de statliga stabiliseringsåtgärderna för september 2009 visade 

också att både bankernas och företagens möjligheter till finansiering nu åter bedömdes 

vara goda. 

2.2 Nationell politik och åtgärder för att hantera krisen  

Vad gjordes då politiskt för att hantera osäkerheten och krisen under dess skeende? Efter-

som krisen blev akut samtidigt med budgetpropositionens tillkännagivande hösten 2008, 

hamnade fokus snabbt på att analysera situationen och ta fram underlag för ytterligare 

åtgärdsprogram. Denna gång riktat mot krisen och i första hand med sikte på de finansiella 

marknaderna, men senare också på ytterligare stabiliserings- och stimulanspolitiska åtgär-

der.  

2.2.1 Fokus på att säkra stabiliteten på de finansiella marknaderna 

Ett stabilt finansiellt system är centralt för en väl fungerande ekonomi. Om förtroendet 

rubbas får det direkt återverkningar på såväl hushåll som företag genom ökade svårigheter 

att få lån och krediter. Detta gör att både investeringar och konsumtion minskar eller ute-

blir, vilket i sin tur riskerar att lamslå ekonomin. Regeringens prioriterade insatser för att 

komma till rätta med den finansiella krisen under hösten 2008 var därför att snabbt vidta 

åtgärder för att säkerställa att kreditmarknaderna åter kunde börja fungera som vanligt. 

Åtgärder inriktades på att skapa förutsättningar för företag och hushåll att låna pengar 

samtidigt som olika former av kreditgarantier skulle underlätta för företagen att upprätt-

hålla sin export.  

Riksgälden, Finansinspektionen och framförallt Riksbanken hade viktiga funktioner under 

den akuta krisen. Behovet av likviditetsstöd blev akut och Riksbanken som dittills inte 

behövt vidta några större åtgärder gjorde direkt omfattande insatser och ökade bland annat 

balansomslutningen från omkring 200 till drygt 600 miljarder kronor på några månader. 

Detta genom att låna ut såväl svenska kronor som amerikanska dollar till de svenska ban-

kerna på längre löptider än normalt. Under hösten kom också Riksbanken att ge akut likvi-

ditetsstöd till två enskilda banker, först Kaupthing Bank och kort därefter Carnegie 

Investment Bank. 

Regeringens första tydliga ingripande görs den 6 oktober 2008 då insättningsgarantin höjs 

från 250 000 till 500 000 kronor för bankernas inlåningskonton just för att skydda hushål-

lens pengar och återställa förtroendet för kreditmarknaden. Insättningsgarantin innebär att 

staten ersätter de pengar som kunder har satt in på konto hos banker och vissa andra insti-

tut, om banken går i konkurs. 

Den 20 oktober presenterar regeringen en stabilitetsplan för krishanteringen av det finansi-

ella systemet. Planen omfattar tre delar: Den första delen är ett statligt garantiprogram för 

banker och bostadsinstitut, som möjliggör garantier för en del av bankernas upplåning och 

som syftar till att förbättra bankernas finansiering och sänka deras upplåningskostnader. 

Den andra delen utgörs av en stabilitetsfond på 15 miljarder kronor som upprättas för att på 

lång sikt finansiera olika statliga stödåtgärder till finansiella företag. De finansiella företa-

gen ska betala obligatoriska avgifter till fonden som, under en 15-årsperiod, ska byggas 

upp till 2,5 procent av BNP. Den tredje delen utgörs av en lag om statligt stöd till kredit-
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institut (den så kallade stödlagen), som ger regeringen rätt att ingripa med olika former av 

stöd till svenska banker och kreditinstitut för att förhindra allvarliga störningar i det finan-

siella systemet. Stödet kan exempelvis ges i form av garantier eller kapitaltillskott. Stabi-

litetsplanen med dess tre delar godkänns av riksdagen och träder i kraft redan i månads-

skiftet oktober/november 2008. 

I slutet av oktober tvingas också Riksbanken att ge nödlån till Carnegie Investment Bank 

och bara en dryg vecka in i november tas Carnegie över av Riksgälden efter att ha förlorat 

sitt tillstånd att bedriva bankverksamhet. 

I februari 2009 kommer den sista stora delen i paketet för att säkra finansmarknaderna i 

form av ett frivilligt Kapitaltillskottsprogram riktat till affärsbanker (med en ram på 50 

miljarder kronor). Motivet är att upprätthålla kreditgivningen hos banker, och programmet 

används strax därefter för statens medverkan i Nordeas nyemission där staten planerade att 

delta med 5 miljarder kronor. Detta visade sig också bli den enda transaktionen som görs 

inom ramen för programmet under krisen. 

Den samlade volymen på statliga garantier och krediter ökade kraftigt genom ovan insatta 

åtgärder. Till våren 2009 fanns beslutade garanti- och kreditramar på sammantaget över 3 

000 miljarder kronor. Detta är storleksmässigt ungefär i paritet med Sveriges samlade 

BNP, vilket ger en tydlig bild av hur omfattande statens åtagande var för att skapa stabilitet 

på finansmarknaderna under krisen. 

2.2.2 Följt av finansieringsåtgärder riktade till företagssektorn  

Oron på världens finansmarknader skapade en akut brist på framför allt långfristig export-

finansiering för större svenska företag, men också ökade svårigheter generellt för små- och 

medelstora företag att få krediter. Signaler om detta kom tidigt under hösten 2008, bland 

annat genom Almis löpande undersökning av banksektorn i landet. Denna visade att ban-

kerna stramat åt utlåningen till de mindre företagen och att de skärpta kreditvillkoren troli-

gen skulle finnas kvar under 2009. Tecken på detta kom också tidigt genom ökad allmän 

tillströmning av kunder till Almi, men nu också av alltfler medelstora företag. Under andra 

delen av 2008 ökade exempelvis Almis nyutlåning med 40 procent jämfört med samma 

period året innan, samtidigt som utlåningsmöjligheterna hämmades av Almis begränsade 

lånefond. För att hantera de samlade bristerna i finansieringssystemet, valde därför rege-

ringen att förstärka befintliga finansieringsaktörer som Svensk Exportkredit och Export-

kreditnämnden med fokus på situationen för större företag med exportinriktning, samt 

Almi med fokus på små och medelstora företag. Utifrån samma grundläggande problem-

bild motiverade regeringen under våren 2009 ytterligare insatser för att främja närings-

livets finansieringssituation genom att införa ett tillfälligt uppskov för företag med inbetal-

ningen av vissa skatter och avgifter. 

2.2.3 Åtgärder för jobb och omställning presenteras i december… 

Det skulle dröja till 5 december 2008 innan regeringen presenterade ett första samlat sti-

mulanspaket mot krisen. Åtgärderna ingick i den planerade januaripropositionen 2009 

’Åtgärder för jobb och omställning’, vilken utgjorde en extrabudget på grund av krisen. 

Regeringen framhåller här att krisen slog till med kraft under senare delen av september 

2008, vilket tvingat regeringar världen över att vidta åtgärder för att återställa förtroendet 

för de finansiella marknaderna, men att krisen nu också spridits sig till den reala ekonomin, 

med tydliga effekter på sysselsättning och tillväxt som följd. Regeringen skriver att ”trots 

de åtgärder som vidtagits eller aviserats för att mildra krisen bedöms den ekonomiska 
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utvecklingen bli avsevärt mycket svagare de närmaste åren än vad som förutsågs för bara 

ett halvår sedan.” Regeringen betonar att krisen väntas bli både lång och utdragen. 

Stimulanspaketet omfattar 22,9 miljarder kronor och har tydligt fokus på jobbskapande 

åtgärder samt åtgärder för omställning. Paketet avser dock perioden 2009 till 2011, vilket 

gör att de direkta åtgärderna för 2009 stannar vid cirka 8,4 miljarder kronor. Av dessa 

avses 3,5 miljarder gå till Arbetsförmedlingen främst för stärkt jobbcoachning och praktik-

platser, 3,6 miljarder till ett ROT-avdrag till hushållen, samt 0,9 miljarder till halverad 

arbetsgivaravgift i nystartsjobben. Satsningen på ROT motiveras bland annat utifrån det 

svåra sysselsättningsläget inom byggsektorn. Ytterligare resurser läggs på utbildning samt 

infrastruktur. Satsningen på infrastruktur avsåg framförallt underhållsarbete, medan för-

stärkningar på utbildningsområdet gällde yrkeshögskolan och yrkesinriktad vuxenutbild-

ning. 

Mot bakgrund av krisen framstår den tillfälliga omläggningen av fokus i arbetsmarknads-

politiken som den tydligaste markeringen. Tidigare var regeringens arbetsmarknadspolitik 

inriktad på insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden, men i och med janu-

aripropositionen riktas nu mer resurser till personer med korta arbetslöshetstider, främst 

genom coachningsinsatser och praktik för att i ett tidigt skede kunna ge individanpassat 

stöd till dem som blivit arbetslösa. Satsningarna på de långtidsarbetslösa handlar bland 

annat om en fördubblad kompensation till arbetsgivare som anställer genom nystartsjobb. 

2.2.4 …tillsammans med ett riktat paket till fordonsindustrin    

Bara dagar efter stimulanspaketet presenters ytterligare ett krispaket, men denna gång 

riktat till en särskild bransch. Den svenska fordonsindustrin och dess underleverantörer var 

som noterats den bransch som drabbades först och hårdast av krisen.  Även om problemen 

i grunden hade mer strukturella orsaker, innebar den kraftiga inbromsningens så tydliga 

regionala konsekvenser att regeringen slutligen valde att agera.  Fordonspaketet omfattade 

totalt 28 miljarder kronor med inriktning att möjliggöra en fortsatt stärkt svensk fordons-

sektor, särskilt inom områdena klimat och säkerhet. Paketet innehåller tre huvudsakliga 

delar. Den första delen är ett kapitaltillskott om 3 miljarder kronor som går till att bilda ett 

nytt aktiebolag med syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet. Den andra 

delen är statliga garantier för lån upp till 20 miljarder kronor från EIB (europeiska investe-

ringsbanken) för omställning till grön teknologi. Lånen kräver fullgoda säkerheter och 

löper på normala marknadsvillkor. Den tredje delen utgörs av statliga undsättningslån (upp 

till 5 miljarder kronor) till företag inom fordonssektorn som befinner sig i ekonomiska 

svårigheter. Löptiden ligger på sex månader och även här krävs fullgoda säkerheter för 

lånen. 

2.2.5 Varselsamordningsuppdrag till länen 

Eftersom krisen fått en tydlig regional dimension genom de snabbt ökade varslen i vissa 

drabbade regioner, utnämnde regeringen varselsamordnare i länen under perioden oktober 

2008 till februari 2009. Initiativet inleddes i regioner som drabbats hårt av varslen inom 

fordonsindustrin, men allteftersom krisen spred sig fick utnämningarna en mer generell 

profil och motiverades av den allmänt osäkra situationen. Uppdraget medförde inga sär-

skilda medel, utan handlade om att länen skulle samordna viktiga aktörer för att dels analy-

sera den akuta varsel- och krissituationen, dels kunna bidra med förslag till åtgärder som 

antingen kunde utföras med utgångspunkt i den regionala tillväxtpolitiken eller genom 

förslag till regeringen. För regeringen blev varseluppdraget framförallt en viktig kanal till 

den regionala nivån och i samordnarnas uppgift ingick därför också att redovisa såväl ar-
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bete som behov av åtgärder till regeringen. Rapporterna lämnades redan i början av de-

cember 2008, respektive början av februari 2009, vilket innebar att alla län inte fanns med 

vid dessa tillfällen. Enligt Näringsdepartementets sammanställning mottogs närmare 250 

förslag genom dessa rapporter, varav en stor andel ska ha bidragit i arbetet med regering-

ens förslag till den ekonomiska vårpropositionen 2009 samt budgetpropositionen för 2010.  

2.2.6 Fortsatt osäkert läge våren 2009 – och fokus på aktiv 
arbetsmarknadspolitik och stöd till kommuner  

Under våren 2009 är de stora åtgärdsprogrammen riktade mot finansmarknaderna på plats 

och endast mindre korrigeringar eller förlängningar sker fortsättningsvis. I regeringens 

vårproposition ’En ansvarsfull politik för att värna välfärden’ framhåller regeringen att 

landet befinner sig i ett läge med den svagaste tillväxten sedan andra världskriget och att 

arbetslösheten ökar dramatiskt. De sämre konjunkturutsikterna gör att regeringen skriver 

ner tillväxtprognoserna för svensk ekonomi samtidigt som bedömningen av arbetslösheten 

justeras upp kraftigt. Utsikterna för svensk ekonomi bedöms som mörka de närmaste åren 

och enligt regeringens prognos kommer arbetslösheten att stiga till lika höga nivåer som 

under 1990-talets lågkonjunktur.  

Mot bakgrund av den ekonomiska krisen vidtar därför regeringen ytterligare åtgärder inom 

framförallt två områden: ökade bidrag till kommuner och landsting samt fortsatt förstärk-

ning av arbetsmarknadspolitiken. Regeringen betonar att den kommunala verksamheten är 

central för välfärden och sysselsättningen, och föreslår därför ett tillfälligt konjunkturstöd 

på 7 miljarder kronor för kommuner och landsting för 2010, (som utbetalas i december 

2009). Här meddelas också att det blir en permanent höjning med 5 miljarder kronor från 

och med 2011. Den andra delen är en fortsättning på den ingångna linjen från januari-

propositionen med en aktiv arbetsmarknadspolitik i lågkonjunktur med fokus på nya ar-

betslösa. Stödet till korttidsarbetslösa förstärks genom ytterligare resurser för att stödja 

den jobbsökande, fler praktikplatser samt fler utbildningsplatser tillkommer. Även stödet 

till långtidsarbetslösa förstärks bland annat genom fler platser i jobb- och utvecklings-

garantin respektive jobbgarantin för ungdomar.  

I juni 2009 lämnar även regeringen in en ansökan till Europeiska Globaliseringsfonden 

(EGF) om ekonomiskt stöd till aktiva åtgärder för uppsagda från Volvo Cars AB och dess 

underleverantörer. Under oktober 2009 tas beslut om åtgärden som Arbetsförmedlingen 

och Skolverket får i uppdrag att genomföra, med administrativt stöd av ESF-rådet. Medel 

från fonden finansierar 65 procent av kostnaderna för främst yrkesinriktad vuxenutbildning 

för cirka 90 miljoner kronor medan regeringen ska stå för kostnaderna för övriga insatsers. 

2.2.7 Hösten 2009 kommer med allt tydligare tecken på vändning 

I budgetpropositionen för 2010, som presenteras i september 2009, redovisar regeringen 

för första gången tecken på att världsekonomin håller på att stabiliseras. Samtidigt lämnas 

en brasklapp om att det fortsatt finns risk för sämre utveckling än väntat. Det konstateras bl 

a att BNP förväntas falla med 5,2 procent under 2009 (vilket skulle innebära den svagaste 

tillväxten i landet sedan andra världskriget) och att arbetslösheten troligen fortsätter att 

stiga fram till 2011. 

Den akuta fasen av finanskrisen synes dock vara över och åtgärderna i budgeten inriktas 

främst på att dämpa fallet i sysselsättningen för att hindra att arbetslösheten biter sig fast, 

att värna välfärdens kärna samt stimulera till fler och växande företag. Totalt satsar rege-

ringen 32 miljarder kronor på nya åtgärder för 2010. Två reformmässigt tunga delar utgörs 
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dels av ytterligare ökade anslag till kommuner och landsting på 10 miljarder för 2010 (som 

tillsammans med stödet som aviserades under våren 2009 ger en resursförstärkning på 17 

miljarder kronor 2010), dels ett fjärde jobbskatteavdrag på cirka 10 miljarder.  

2.3 Regionala åtgärder mot krisen 

De nationella satsningarna märktes regionalt främst genom ökad aktivitet och åtgärder på 

arbetsförmedlingar och hos utbildningsaktörer. Det regionala tillväxt- och näringslivs-

arbetet drivs annars i hög grad genom inarbetade strukturer med utgångspunkt i regioner-

nas utvecklingsprogram (RUP), där egna anslag ofta växlas upp med EU-medel främst från 

Socialfonden och Regionalfonden.  

Utöver varselsamordningsuppdraget var det framförallt tre områden som lyftes fram som 

aktuella för åtgärder. Dessa handlade om att stärka företagens finansieringsmöjligheter, om 

att kunna ge akut rådgivning och stöd till företag som råkat illa ut under krisen, samt att 

passa på att utveckla företagens kompetens när verksamheten ändå gick på sparlåga. Almis 

utökade lånemöjligheter upplevdes därför som en tydlig regionalt riktad åtgärd för att 

främja företagens situation. Vad gäller möjligheterna till kompetensutveckling för företag 

under krisen blev Socialfonden en viktig resurs, där det bland annat gjordes särskilda 

varselutlysningar i vissa regioner under vintern och våren 2009. Sammantaget skapades 

kompetensinsatser med direkt stöd från Socialfonden på omkring en halv miljard kronor 

under denna period. Regionalfonden kom inte att få samma betydelse vad avser omfattning 

av direkta åtgärder kopplade till krisen. Dels fanns sällan tid att skapa helt nya insatser 

med direkt koppling till krisen, dels såg man också regionalt att strukturfondernas långsik-

tiga inriktning gav begränsade möjligheter att fungera som akutåtgärder. Detta medförde 

att flera län framförallt valde att förstärka redan pågående insatser inom områden och 

branscher av strukturell betydelse för regionerna. Detta gjordes i vissa fall med stöd av 

regionalfonden men också endast utifrån regionala medel. Den kanske tydligaste åtgärden 

med direkt koppling till finanskrisen som vidtogs med stöd av regionalfonden var en sats-

ning på ”Företagsakuter” som gjordes i flera län, och som syftade till att kunna ge akut 

rådgivning och stöd till krisdrabbade företag. 

2.4 Den samlade politikens inriktning och omfattning  

Den ovan beskrivna bilden av själva krisförloppet och de åtgärder som vidtogs, visar att 

dessa till stor del drivits fram utifrån de problem- och behovsbilder som kunnat fastställas i 

det aktuella skeendet och under krisens gång. Inledningsvis inriktades insatserna tydligt 

mot de finansiella marknaderna, men kom också strax därefter, i takt med att krisen spred 

sig, att fokusera på företagens finansieringssituation och mer brett riktade stimulanspoli-

tiska åtgärder. Till dessa gjordes också ett särskild branschinriktat åtgärdspaket mot den 

hårt drabbade fordonsindustrin, vilket också låg i linje med hur andra fordonsberoende 

länder agerade under krisen. 

Det mest dominerande inslaget i den nationella politiken är givetvis de massiva insatser i 

form av åtgärder och garantier som sattes in för att stabilisera finansmarknaderna. Även 

om långt ifrån alla delar kom att användas i den utsträckning som antogs, bedöms insat-

serna ändå ha haft en viktig roll och stabiliserande effekt på finansmarknaderna, vilket 

också var avsikten.  

Vid sidan av dessa gjordes också budgetmässiga insatser under 2008–2009 på upp mot 70 

miljarder kronor, med fokus på att stärka näringsliv, arbetsmarknad och utbildning, samt 

ökat stöd till kommuner och landsting. Noterbart är att om man enbart ser till de insatser 
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som vidtogs under krisens mest akuta fas under senhösten 2008 fram till våren 2009 (cirka 

25 miljarder kronor), utgjorde insatser för näringsliv och företagande över hälften av be-

slutade resurser (cirka 15 miljarder kronor), vilket faktiskt gör näringslivsinsatserna till de 

mest omfattande åtgärdena under krisen vid sidan av insatser mot finansmarknaderna. 

De nationella insatserna hade huvudsakligen två inriktningar: dels att stärka näringslivets 

kapitalförsörjning under krisen genom ett antal allmänna insatser, dels att specifikt främja 

fordonsbranschens omställning genom ett samlat branschpaket. De största regionalt utfor-

made insatserna kom att inriktas dels på kompetensutveckling hos företagen genom sär-

skilda varselprojekt, dels på akut krishantering och stöd för utsatta företag genom ”före-

tagsakuter”. Båda insatser var delvis finansierade via strukturfondsmedel.  
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3 Finanskrisen i retrospektiv  

3.1 Finanskrisen – en av de djupaste kriserna i Sverige 
i fredstid 

Ett antal kriser har inträffat i Sverige sedan den inledande industrialiseringen i mitten av 

1800-talet. Bland dessa kan nämnas den stora krisen vid 1900-talets början, den så kallade 

deflationskrisen 1920–1921, den stora depressionen i början av 1930-talet, 1970-talskrisen 

som ibland förknippas med den första oljekrisen 1973, samt fastighets- och bankkrisen i 

början av 1990-talet (Figur 2). I ett historiskt perspektiv kan konstateras att finanskrisen 

2008–2009 var en av de djupaste konjunkturnedgångarna som den svenska ekonomin har 

upplevt i fredstid. Finanskrisen var således betydligt djupare än såväl 1990-talskrisen och 

1970-talskrisen och snarast jämförbar med kriserna i början av 1920- samt 1930-talen. 

 

Figur 2 BNP-tillväxt, årligen samt fem års medelvärden, 1800–2011 

Källor: Krantz och Schön (2007) Swedish Historical National Accounts 1800-2000, Lund, Studies in 

Economic History samt SCB nationalräkenskaperna 

Finanskrisen drabbade Sverige främst via nedgången i exportindustrin. Det är därför in-

tressant att också studera industriproduktionens utveckling i ett historiskt jämförande per-

spektiv.  

Av utvecklingen av industriproduktionsindex mellan 1914 och 2011 framgår att industri-

produktionen föll lika djupt under finanskrisen som under 1920-talskrisen (Figur 3); var-

ken 1930-, 1970- eller 1990-talskriserna innebar lika djupa nedgångar av industriproduk-

tionen. Både finanskrisen och krisen på 1920-talet var djupa och korta nedgångar som 

följdes av snabba återhämtningar. I båda fallen var kraftigt minskad utländsk efterfrågan på 

svenska industrivaror centrala orsaksfaktorer.  
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Figur 3 Industriproduktionsindex 1994–2011, årlig tillväxt, procent 

Källa: SCB Industriproduktionsindex 

3.2 Finanskrisen hade ett likartat krisförlopp som depressionen 
på 1930-talet 

För att jämföra förloppet under finanskrisen med tidigare kriser visas i Figur 4 BNP-

utvecklingen under alla kriser från deflationskrisen på 1920-talet till finanskrisen. Ut-

vecklingen av BNP visas under fem år för att täcka tiden före, under och efter krisen.  

Finanskrisen uppvisade ett konjunkturellt likartat förlopp med framförallt depressionen på 

1930-talet. I oktober 1929 föll aktiekursen kraftigt på den amerikanska börsen. Detta ledde 

till påfrestningar på det amerikanska finansiella systemet. Uppgången på börsen hade 

nämligen byggt på snabb utlåning från bankerna med aktier som säkerhet. Detta resulte-

rade i en bankkris i USA, som ledde till en mycket djup konjunkturnedgång. Sverige kom 

att dras med i depression under våren 1931. Både under depressionen på 1930-talet och 

under finanskrisen inleddes krisen av en svag nedgång av produktionen under krisernas 

första år (1931 respektive 2008) följt av en djup nedgång (1932 samt 2009); därefter 

skedde en snabb återhämtning. Den senaste finanskrisen spreds sig dock betydligt snabbare 

från USA till omvärlden jämfört med den stora depressionen. Det tog cirka ett och ett halvt 

år från den stora börskraschen 1929 till att svensk ekonomi föll. Under hösten 2008 drogs 

den svenska ekonomin ned i krisen mer eller mindre direkt.  

En förklaring till att depressionen på 1930-talet blev tämligen kortvarig och mindre djup i 

Sverige jämfört med många andra länder var ökade investeringar inom nya transportsystem 

(bilism) och elektrifiering av Sverige. Krisen bidrog till ett bättre utnyttjande av produk-

tionsresurser – genom omflyttning av arbetskraft från jordbruket till industri- och tjänste-

produktion – samtidigt som vägen ut ur krisen byggde på nya teknologier.  

Nedgången under 1920-talskrisen var koncentrerad till perioden mellan 1920 och 1921. 

Därefter följde en snabb återhämtning med hög tillväxt efter krisåren. I den meningen var 

finanskrisen också lik deflationskrisen. Orsakerna till krisen i början av 1920-talet kopplas 
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ofta samman med konsekvenserna av det första världskriget och kollapsen av det fasta 

växelkurssystem som användes sedan 1860- och 1870-talen. Under kriget uppstod han-

delsblockader vilket drastiskt minskade den internationella handeln. Efterfrågan på 

svenska produkter var dock hög och Sverige uppvisade stora exportöverskott under 1910-

talet. Direkt efter kriget fortsatte den höga tillväxten fram till 1920, därefter föll BNP kraf-

tigt fram till 1921. I likhet med finanskrisen 2008 var krisförloppet koncentrerat till ex-

porten, investeringarna och industriproduktionen. I och med krigsslutet normaliserades den 

internationella handeln och de priser som hade drivits upp under kriget föll kraftigt. Den 

kraftiga deflationen kom att bli ihållande den första halvan av 1920-talet. Med detta kom 

även banker, som varit med och finansierat expansionen under 1910-talet, att drabbas hårt 

med många konkurser som följd. Dessa deflationstendenser kom att förstärkas på grund av 

den restriktiva penningpolitik som fördes då Sverige hade som ambition att återgå till guld-

standarden och behålla samma växelkurs som innan kriget. Till skillnad mot finanskrisen 

strävade regeringen således efter en fast växelkurs. År 1924 uppnåddes detta mål. Detta 

skedde till priset av kraftig och ihållande deflation.  

 

Figur 4 BNP-utveckling under fem kriser, startår=100 

Källor: Krantz & Schön (2007) Swedish Historical National Accounts 1800-2000, Lund, Studies in Economic 

History , SCB nationalräkenskaperna  

Industrikrisen vid mitten av 1970-talet uppvisar den minsta nedgången i BNP, medan 

1990-tals krisen har det längst utdragna förloppet där BNP minskar 1991 till 1993 samt 

uppvisar en betydligt långsammare återhämtning, delvis på grund av en restriktiv finans-

politik i syfte att få balans i de offentliga finanserna. Finanskrisen skiljer sig därför från 

dessa relativt sentida kriser på avgörande punkter. En viktig skillnad mellan finanskrisen 

och krisen på 1990-talet var att den senare krisen var präglad av den inhemska utveck-

lingen. 1980-talet kännetecknades av hög inflation och en snabb kreditexpansion, vilket 

ledde till att fastighets- och aktievärden steg snabbt och svensk ekonomi närmade sig över-

hettning. När konjunkturen vände ned i början av 1990-talet brast denna tillgångsbubbla 

och svensk ekonomi gick in i en djup kris. Ekonomin återhämtade sig dock från mitten av 

1990-talet och steg de följande åren. En förklaring till uppgången av den svenska ekono-

min i slutet på århundrandet var framgångarna inom telekom och IT-branschen i Sverige. 
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Informationsteknologin innebar en strukturell förändring av ekonomin som kom att med-

föra ökad produktivitet i både privat och offentlig sektor.  

3.3 Sverige i internationell jämförelse – en snabb och stark 
återhämtning 

Finanskrisen slog brett i de västerländska ekonomierna, men dessa kom att påverkas på 

olika sätt. Det finns betydliga skillnader var gäller hur både fallet och återhämtningen såg 

ut. I detta avsnitt jämför vi Sveriges utveckling dels med utvecklingen i USA och Euro-

området och dels med utvecklingen i andra nordiska länder. 

Jämför man BNP-utvecklingen i Sverige under krisen och under några år före och efter 

med utvecklingen i USA och Euroområdet kan man konstatera att det amerikanska BNP-

fallet var lägre än i Euroområdet och i Sverige medan den svenska återhämtningen initialt 

var starkare än både i USA och i Euro-länderna. Sverige bromsar in mot slutet av perioden 

(2011–2012), medan USA ökar och Euro-länderna går tillbaka (se Figur 5).  

Att krisen var mildare i USA än i Euroområdet kan förefalla förvånande eftersom krisen 

hade sitt ursprung i den amerikanska finanssektorn. I den här rapporten har vi inte haft för 

avsikt att på djupet undersöka skillnader i dessa ekonomiers utveckling och orsaker till 

dessa. Några möjliga förklaringar kan dock nämnas. En sådan är den initialt kraftiga ame-

rikanska penning- och finanspolitiken där man snabbt sänkte styrräntorna till noll och fort-

satte att bedriva en expansiv finanspolitik med lånade pengar. I Euroområdet övergick 

finanskrisen till den så kallade Eurokrisen. Till skillnad från USA har politiken syftat till 

offentligt sparande i kombination med politiska reformer. Räntesänkningarna har inte hel-

ler varit lika långtgående som i USA, vilket är en annan möjlig förklaring till skillnaderna i 

krisförkopp. 

 

Figur 5 BNP-utveckling i Euroområdet USA och Sverige 2005–2012. Index 2005 = 100 
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Om man istället tittar på de nordiska länderna är det tydligt att den finska BNP-nedgången 

var den kraftigaste i Norden. Nedgången var nästan lika kraftig i Danmark medan den var 

något mindre i Sverige. I Norge var krisen inte djup alls, sett till BNP-utvecklingen, vilket 

troliget delvis förklaras av kombinationen av flytande växelkurs och en annorlunda export-

struktur. Strukturen på banksektorn är en annan möjlig förklaring där länderna med bank-

sektor som domineras av ett fåtal storbanker, däribland Finland men även Sverige, drabba-

des hårdast.  Jämförelsen mellan de nordiska länderna illustreras i Figur 6. 

Vidare är det uppenbart att återhämtningen efter krisen var betydligt svagare i Danmark 

och Finland än i Sverige. Faktum är att vare sig dansk eller finsk BNP hade återgått till 

förkrisnivåer år 2012. Det danska och finska förloppet liknar i hög utsträckning utveck-

lingen i Euroområdet med en nedgång också under 2012. Tillbakagången i BNP har dock 

långsiktigt varit kraftigare i Danmark och Finland än i Euroområdet. Vi kan alltså konsta-

tera att det svenska krisförloppet avviker också i nordisk kontext. 

 

Figur 6 BNP-utveckling i de nordiska länderna 2005–2012. Index 2005 = 100 

 
Om man tittar på vilket land som Sverige har legat närmast vad gäller BNP-utvecklingen 

så är likheterna med Tyskland påfallande. Båda länderna är mycket exportberoende och 

drogs hastigt ned av krisen men vände när den globala utvecklingen återigen såg ljusare ut. 

3.4 Industrin hårt drabbad – tjänstesektorn klarade sig bättre 

Det var varuproduktionen som drabbades hårdast av finanskrisen med en nedgång av pro-

duktionsvolymen med 19,1 procent mellan 2007 och 2009 (Figur 7). Nedgången var än 

mer påtaglig inom tillverkningsindustrin, En av de hårdast drabbade branscherna var indu-

strin för motorfordon där produktionen föll med hela 65 procent. Även sektorerna annan 

maskinindustri och stål- och metallframställning minskade produktionen kraftigt främst på 

grund av minskad export. Nästan alla delar av varuproduktionen minskade. Men det fanns 
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två undantag; bränsle- och kemisk industri och industri för datorer, elektronikvaror och 

optik ökade faktiskt produktionen under krisen. 

Nedgången i privat tjänsteproduktion var betydligt mindre där förädlingsvärdet föll med 

knappt en procent under 2008 och 2009. Vissa delar av tjänsteproduktionen minskade 

avsevärt mer. Den största minskningen fanns i transportsektorn. Detta beror på att trans-

portsektorn är mycket beroende av varuproduktionen eftersom den producerar dessa varor 

både för inhemsk produktion och för export. Men det fanns också tjänstebranscher som 

växte under krisen. En av dessa var finans- och försäkringsverksamhet, vilket är intressant 

med tanke på att det var här krisen startade globalt. 

Den enda av de tre övergripande sektorerna i ekonomin som inte minskade i termer av 

produktionsvolymer var den offentliga sektorn som uppvisade en tillväxt på drygt en pro-

cent mellan 2007 och 2009.  

Återhämtningen från krisen var även den koncentrerad till varuproduktionen som växte 

med hela 21 procent mellan 2009 och 2011. Den hårt drabbade motorfordonsbranschen 

växte med 150 procent. Produktionsvolymen för varuproducenter var nästan tillbaka på 

2007 års nivå 2011 (98 procent), medan motorfordonsindustrin endast producerade 86 

procent av 2007 års volym 2011.  

Nedgången i den privata tjänsteproduktionen var inte speciellt djup under krisåren 2008 

och 2009, men trots detta växte denna med drygt 10 procent från 2009 till 2011 och var nio 

procent högre 2011 än före krisens utbrott. Den offentliga produktionsvolymen växte yt-

terligare med knappt en procent från 2009 till 2011, vilket innebar att denna produktion var 

drygt två procent högre efter krisen än före. 

 

Figur 7 BNP samt förädlingsvärde för olika sektorer i fasta priser 2005–2011. Index 2005=100 

Källa: SCB Nationalräkenskaperna 
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3.5 Efter krisen: minskad sysselsättning inom tillverkning, 
ökad inom tjänster 

Ett ytterligare sätt att analysera finanskrisens konsekvenser är att studera hur sysselsätt-

ningen påverkades i olika sektorer (Figur 8). Liksom för produktionsvolymen var ned-

gången i sysselsättningen tydligast inom den varuproducerande sektorn; sysselsättningen 

inom denna sektor ökade fram till 2008 och föll sedan med drygt sex procent under 2009. 

Därefter skedde en viss återhämtning framförallt under 2010, men sysselsättningsnivån var 

fortfarande fyra procent lägre 2011 jämfört med nivån 2008. Samtidigt var nedgången inte 

jämnt fördelad inom den varuproducerande sektorn. Mellan 2008 och 2010 föll antalet 

sysselsatta med 11 procent inom tillverkningsindustrin och under 2011 skedde knappast 

någon ökning, vilket innebar att antalet sysselsatta var drygt 10 procent lägre 2011 jämfört 

med 2007. Motorfordonsindustrin hade en liknande utveckling som tillverkningsindustrin, 

om dock med en betydligt större nedgång (25 %) i sysselsättningen mellan 2007 och 2010 

och en viss uppgång (4 %) 2011.  
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Figur 8 Sysselsättningsutveckling för hela ekonomin samt sektorer 2005–2011. Index 2005=100 

Källa: SCB Nationalräkenskaperna 

I kontrast till den starkt minskande sysselsättningen och svaga återhämtningen inom den 

varuproducerande sektorn föll sysselsättningen inom tjänsteproduktionen under 2009 med 

endast knappt en procent för att sedan öka med sex procent fram till 2011. Men även inom 

denna sektor var utvecklingen inte helt jämnt fördelad. Under 2009 föll sysselsättningen 

inom transport, informations och kommunikationsverksamhet, finans och försäkringsverk-

samhet medan sysselsättningen ökade inom branscher som hotell- och restaurang, utbild-

ning-, vård- och sociala tjänster samt personliga- och sociala tjänster. Från 2010 växte i 

princip alla branscher inom tjänstproduktionen förutom informations- och kommunika-

tionsverksamhet samt finans- och försäkringsverksamhet. 

Vid sidan av sysselsättningen är det även viktigt att studera hur arbetslösheten kom att 

utvecklas under krisen. En konsekvens av kriser – som till exempel 1990-talskrisen – är 

ofta en ökad arbetslöshet efter en kris. Arbetslösheten ökade för såväl män som kvinnor 

men inte i samma utsträckning. Mäns arbetslöshet steg från 5,9 procent 2007 till 8,6 pro-

cent 2009. Till 2011 hade arbetslösheten bland män minskat till 7,6 procent men låg fort-

farande på en högre nivå jämfört med åren före krisens utbrott. Kvinnornas arbetslöshet 
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var något högre än männens åren före krisen och steg från 6,5 procent 2007 till 8 procent 

2009. Arbetslösheten ökade således betydligt mindre för kvinnor jämfört med män. Krisen 

slog hårdare mot männens sysselsättning och detta kan kopplas till den horisontella genus-

segregeringen på den svenska arbetsmarknaden. De branscher som hade mest negativ ut-

veckling var de som brukar benämnas som mansdominerade.
4
 

3.6 Exporten och investeringarna minskade starkt under 
krisen, medan konsumtionen ökade något 

Vid en analys av BNP från användarsidan
5
 framgår att nedgången i svensk ekonomi under 

krisen främst berodde på kraftiga fall i bruttoinvesteringarna samt exporten (Figur 9). 

Bruttoinvesteringarna föll svagt under 2008 för att under 2009 falla med närmare 25 pro-

cent. Därtill föll lagerinvesteringarna kraftigt. Under krisåret ökade dock de offentliga 

investeringarna något, vilket innebar att nedgågen i investeringar uteslutande kom från det 

privata näringslivet. Exporten av varor och tjänster, som steg något under 2008, föll med 

14 procent året därpå. Nedgången var mer uttalad inom varuexporten som föll med över 18 

procent medan tjänsteexporten föll med knappt 3 procent.  

De samlade konsumtionsutgifterna ökade med cirka en procent under 2009, vilket till viss 

del uppvägde nedgången i exporten och investeringarna. Den offentliga konsumtionen 

ökade med tre procent under 2009, vilket bidrog till den totala ökningen. Hushållens kon-

sumtionsutgifter kom att vara mer eller mindre konstanta under perioden. En kombination 

av låga räntor och jobbskatteavdrag som infördes 2007 och därefter utökades i flera steg 

tros vara viktiga faktorer bakom att hushållens konsumtion inte minskade under krisen.  

 
Figur 9 BNP från användarsidan, volymförändring 2007–2011. Index = 100 år 2007 

Källa: SCB Nationalräkenskaperna 

Återhämtningen kom att vara koncentrad till exporten samt investeringarna, till exempel 

ökade varuexporten med 25 procent från 2009 till 2011, medan bruttoinvesteringarna 

ökade med 32 procent under samma period. De fasta bruttoinvesteringarna ökade med 14,5 

procent, vilket innebar att företagens lagerinvesteringar ökade kraftigt under perioden. År 

2011 var den samlade varu- och tjänsteexporten tre procent högre än 2008, medan brutto-

                                                 
4 För en men detaljerad analys av finanskriser påverkan på arbetsmarknaden hänvisar vi till WP/PM 

”Ekonomiska kriser och friställning av arbetskraft – erfarenheter från 1990-talskrisen och finanskrisen” 
5 Vid en analys från användarsidan ser man på utvecklingen av konsumtionsutgifter, investeringar, export och 

import. 
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investeringarna var tillbaka på 2007 års nivå. Efter 2009 växte de samlade konsumtions-

utgifterna med drygt fem procent fram till 2011. Hushållens konsumtionsutgifter ökade 

med näsan sex procent medan de offentliga utgifterna steg med fyra procent.  

Under 1930-talskrisen var nedgången precis som under finanskrisen koncentrerad till inve-

steringarna och exporten. De samlade konsumtionsutgifterna föll med tre procent från 

1930 till 1933 medan exporten och investeringarna föll med 25 respektive 30 procent un-

der krisåren. Liksom under finanskrisen så återhämtade sig exporten snabbt, och med viss 

fördröjning även investeringarna. Krisförloppen var alltså likartade och berodde vid båda 

kriserna på en kraftigt minskad utländsk efterfrågan. 

3.7 Industritunga regioner drabbades hårdast 

Finanskrisens starka påverkan på tillväxten inom den varuproducerande sektorn, i synner-

het inom tillverkningsindustrin, återspeglas också i den ojämna fördelningen av krisens 

verkningar i olika regioner. Regioner med en omfattande varuproduktion hade också en 

tydlig tendens att ha den starkaste nedgången i bruttoregionproduktionen (BRP) under 

krisåret 2009. Det finns ett negativt samband mellan andelen varuproduktion i BRP och 

BRP:s tillväxt under 2009 (Figur 10).  De olika länens sammansättning av tillverknings-

industrin spelar troligen en stor roll för utvecklingen av BRP under finanskrisen. Ju mer 

exportintensiv som tillverkningsindustrin är i ett län, desto större påverkan på nedgången i 

BRP. Det kan konstateras att Sveriges län upplevde krisen olika, vilket till relativt stor 

utsträckning tycks ha berott på hur stor andel av regionens ekonomi som hänförs till till-

verkningsindustri och i vilken grad denna är exportinriktad. 

Krisens verkningar skiljer sig inte bara åt mellan regioner; det finns också inomregionala 

skillnader beroende på att vissa industritunga kommuner i ett län drabbas hårdare än andra. 

Det finns 20 kommuner i Sverige som hade en negativ tillväxt på mer än 20 procent 2009.  

Kommunerna finns i de län som drabbades värst av krisen, sett till BRP-tillväxt. De kom-

muner som hade den största nedgången i BRP 2009 var Oxelösund (-60 %), Kiruna (-44 

%), Arvika (-44 %), Gällivare (-40 %) och Jokkmokk (-37 %). Kommuner som Roberts-

fors, Köping, Sandviken, Laxå och Hofors hade en negativ tillväxt på drygt 20 procent. 

Kommunerna finns i de län som drabbades värst av krisen (t.ex. Norrbotten, Söderman-

land, Kronoberg och Jönköping) sett till BRP-tillväxt.  
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Figur 10 Sveriges län, BRP-tillväxt 2009 i förhållande till andel av BRP från varuproduktion 2007/2008 
(procent) 

Källa: SCB Regionalräkenskaperna 

Det finns egenskaper som går igen bland de 20 kommunerna och som kan länkas till den 

utveckling som har redovisats på nationell nivå. En observation är att samtliga kommuner 

har en relativ övervikt mot enskilda branscher: gruvindustri (Kiruna och Gällivare), energi 

(Jokkmokk och Oskarshamn) samt tillverkningsindustri och specifikt branscher som inne-

fattar järn- och stålproduktion. Mönstret som sammanlänkar kommunerna kan med andra 

ord också generellt kopplas till exportindustrins problem under krisen.  

3.8 Snabb återhämtning för vissa regioner 

Stockholm län hade inte något fall i BRP under något av åren 2008–2009 (Figur 11). Detta 

kan tolkas som att krisen inte drabbade landets finansiella centrum, eftersom krisen i Sve-

rige, delvis genom regeringens insatser, inte utvecklades till en generell finanskris i Sve-

rige. En annan förklaring är att Stockholms ekonomi är baserad på tjänster, medan inslaget 

av exporterande tillverkningsindustri är relativt litet. Bilden är dock troligen mer komplice-

rad än vad de årliga BRP-siffrorna avslöjar. Under nettoförändringar döljer sig en omfat-

tande dynamik med neddragningar, konkurser men också nyföretagande och nyanställ-

ningar, som tillsammans ger ett positivt BRP-netto.  

Vid sidan av Stockholm framträder en kategori regioner som skulle kunna benämnas åter-

hämtare. Dessa regioner hade en djup kris under 2009 som dock följdes av en kraftig åter-

hämtning/tillväxt under 2010. De län som hör till denna grupp är Västerbotten, Norrbotten, 

Västernorrland, Södermanland, Halland, Jämtland, Gävleborg, Västra Götaland och Upp-

sala. Den gemensamma nämnaren för dessa län kan vara en industristruktur med råvaru-

nära eller råvarubaserad produktion samt verkstadsindustri.  
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Figur 11 Utvecklingen av BRP (i fasta priser) i länen 2008, 2009 och 2010 (procent)  

Källa: SCB Regionalräkenskaperna 

En annan kategori av län är de som 2010 inte lyckades hämta in den förlorade tillväxten 

2009. Till denna grupp hör Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Dalarna och möjligen Värm-

land. En orsak till att återhämtningen inte varit lika stark kan vara att dessa län präglas av 

en mer sammansatt industristruktur med maskin- och verkstadsproduktion och där pro-

duktionen drabbas av uppskjutna investeringar i omvärlden. Till denna grupp hör också de 

län – Östergötland, Skåne, Gotland, Örebro, Blekinge och Västmanland – som drabbades 

av nedgångar under både 2008 och 2009. Sammantaget visar detta att krisen slog olika mot 

olika regioner och att Stockholm var den region som påverkades minst av krisen. Framtida 

kriser som beror på minskad exportefterfrågan kommer sannlikt att uppvisa ett liknande 

mönster.  

Av de 20 kommuner i landet som hade högst negativ tillväxt av BRP 2009 (-20 % eller 

ännu mera i negativ tillväxt) var det bra fyra kommuner – Kiruna, Arvika, Gällivare och 

Sandviken – som hade en positiv tillväxt 2008–2010. Kiruna hade en mycket stark åter-

hämning med drygt 110 procent år 2010 jämfört med nivån 2009. Denna utveckling beror 

på kommunens inriktning mot gruvnäringen och de specifika förutsättningarna för denna 

näring på en global marknad. De övriga 16 kommunerna hade en negativ tillväxt under 

perioden 2008–2010. Kommuner som Oxelösund, Degerfors, Boxholm och Borlänge hade 

en negativ tillväxt på mer än 20 procent under perioden, vilket skiljer sig tydligt från re-

spektive läns utveckling. Det är möjligt att detta beror på strukturella orsaker – till exempel 

industri- och sysselsättningsstrukturen – i dessa kommuner. 

3.9 Finanskrisen var en konjunkturell kris med vissa tänkbara 
strukturella inslag 

Sammantaget kan finanskrisen karaktäriseras som en djup konjunkturell kris som orsaka-

des av ett starkt bortfall av internationell efterfrågan på framför allt industriprodukter. 

Genom att Sverige har en mycket exportinriktad ekonomi slog krisen snabbt och med stor 
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styrka in i det svenska näringslivet, i synnerhet i tillverkningsindustrin. Däremot kom inte 

tjänstenäringarna att drabbas mer än marginellt. När den internationella efterfrågan vände i 

början av 2010 skedde en stark uppgång av verksamheten i industrin och, i lägre takt, i 

tjänstesektorn, vilket medförde en ökning av BNP. Krisen var således, generellt sett, djup 

men kortvarig. 

Ett annat kännetecken för krisen var inte bara att den fick sin största påverkan i industrin 

utan också att vissa regioner drabbades hårdare än andra regioner; till exempel hade Stock-

holms län en viss ökning av bruttoregionprodukten (BRP) 2009, medan BRP för Söder-

manlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars. Värmlands och Norrbottens län minskade 

med mer än 10 procent samma år. Näringslivet i en öppen och konkurrensutsatt ekonomi 

genomgår ständiga föränderingar för att kunna möta nya konkurrensförutsättningar på 

inhemska och internationella marknader. I akuta ekonomiska kriser kommer underliggande 

omställningsbehov att accentueras.  Det är därför alltid svårt att avgöra i vilken omfattning 

nedgången i en bransch under finanskrisen enbart berodde på konjunkturella orsaker eller 

var en del av en långsiktig nödvändig strukturell förändring. Antalet anställda inom till-

verkningsindustrin minskade under krisen och ligger fortfarande på en lägre nivå. Mellan 

2000–2011 minskade antalet jobb med 129 000. Samtidigt har antalet anställda inom 

tjänstesektorn och särskilt inom konsult och stödtjänster ökat till 130 000 anställda. Detta 

tyder på att den långsiktiga strukturella förändringen där delar av tillverkningsindustrins 

verksamhet lagts ut på tjänsteföretag fortsatt under och efter krisen.     

Krisen utlöste förändringar i olika branscher. Motorfordonsindustrin genomgick stora för-

ändringar; minskad sysselsättning, produktion och ägarförändringar. Det kan det vara av 

intresse att studera utvecklingen av bruttovinsterna under en längre period. Om brutto-

vinsterna i en bransch kontinuerligt har minskat även under tiden före en kris och sedan 

bara återhämtat sig till viss del efter krisens akuta fas, skulle detta kunna tyda på att det 

finns vissa strukturella problem i denna bransch. Detta skulle kunna vara fallet för motor-

fordonsindustrin. Bruttovinsterna och deras andel av förädlingsvärdet i denna bransch 

minskade under åren före krisen trots en då ökande produktionsvolym. Detta skulle kunna 

indikera att branschen, innan finanskrisen slog till, hade strukturella problem. Orsakerna 

till dessa strukturella inslag i utvecklingen skulle kunna sökas i en överkapacitet inom den 

globala motorfordonsindustrin och att produktionen inte låg i linje med en förändrad in-

riktning av efterfrågan, till exempel mot mer ”miljövänliga” bilar.   

Tillväxtanalys arbetar löpande med att fördjupa kunskapen om drivkrafterna bakom det 

svenska näringslivets strukturella förändringar. I dessa studier (exempelvis WP/PM 

2013:10 och WP/PM 2011:52) kompletteras de nationalekonomiska förklaringsmodellerna 

med företagsnära analyser av komplexa produktionsmönster i globala värdekedjor. Förkla-

ringar till strukturella förändringar söks då inte bara i kostnadsfördelar utan också i till-

gången till utbildad arbetskraft, starka forskningsmiljöer, effektiva transporter och annan 

infrastruktur samt välfungerande institutioner. 
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4 Insatser mot näringslivet – vad gjordes och hur 
gick det? 

En fördjupad analys har gjorts av de mest framträdande insatserna som riktades mot nä-

ringsliv och företagande under krisen, från nationell och regional nivå. Syftet har varit att 

beskriva såväl motiv och insatslogik som utförande och resultat samt att belysa insatsernas 

eventuella betydelse för näringslivets förnyelse och omställning. Målet med analysen är 

dock inte att uttala sig om insatsernas faktiska effekter, dels för att dessa ännu till stor del 

är okända och dels för att sådana analyser är metodologiskt komplexa och kräver egna 

rigorösa studier. Målet är heller inte att uttala sig om lämpligheten av olika typer av poli-

cyinstrument i sig själva (och om några andra instrument skulle ha varit bättre), utan ana-

lysen fokuserar på de instrument som faktiskt användes och deras inriktning, målgrupp och 

omfattning, i relation till de behoven som förelåg. 

De näringslivsinriktade insatserna kan delas in fyra övergripande åtgärdskategorier, enligt 

följande:  

• Kapitalförsörjning – åtgärder för att stärka företags finansiering och kreditförsörjning 

• Kluster/branschstöd – åtgärder för att stärka fordonsindustrins omställning  

• Kompetensutveckling – åtgärder för att stärka anställdas och varslades kompetens  

• Krishantering – rådgivning och stöd till företag i akut situation  

I det följande ges en samlad analys av respektive åtgärdsgrupps övergripande innehåll och 

genomförande. 

4.1 Insatsernas innehåll och näringslivets efterfrågan 

4.1.1 Kapitalförsörjning – åtgärder för att stärka företags finansiering och 
kreditförsörjning  

I syfte att underlätta företags tillgång till finansiering i ett skede, då bankerna var mycket 

restriktiva i sin utlåning beslutade regeringen om fyra särskilda insatser. Dessa var ökat 

kapitaltillskott samt låne- och kreditram till Svensk Exportkredit (SEK), höjd garantiram 

till Exportkreditnämnden (EKN), kapitaltillskott och ändrade villkor till Almi Företags-

partner, samt ett tillfälligt skatteuppskov till företag som handlades av Skatteverket (Tabell 

2). 

Målgruppen för två av insatserna, utökade utlåningsmöjligheter för SEK och EKN, var 

framför allt svenska exportföretag. Målgruppen för Almis insatser var små- och medelstora 

företag, med ökad betoning på medelstora företag, medan Skatteuppskovet riktade sig till 

hela det privata näringslivet. 

SEK och Almi tilldelades ett rätt omfattade kapitaltillskott om sammanlagt 7,4 miljarder 

kronor. Även låneramen till SEK och garantiramarna till SEK och EKN var generösa. 

Låneramen till SEK omfattade 100 miljarder kronor år 2009 och 2010 och garantiramarna 

till både SEK och EKN höjdes sammanlagt med 600 miljarder kronor 2009 respektive 550 

miljarder kronor 2010. 
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Samtliga kapitalförsörjningsåtgärder syftade till att tillfälligtvis lindra effekterna av ban-

kernas restriktiva utlåning under finanskrisen och kan därmed anses som konjunkturella. 

Tabell 2 Sammanfattande beskrivning av kapitalförsörjningsinsatserna. 

Åtgärd Syfte Målgrupp Omfattning Konjunkturell 
/Strukturell 

Förstärkning av AB 
Svensk Exportkredit 

Ökad 
kreditgivning till 
exportföretag och 
kreditinstitut. 

Exportföretag 
och kredit-
institut 

Svensk 
Exportkredit 
beviljades: 

Utökat 
kapitaltillskott om 
2,5 mdkr 

Låneram om 100 
mdkr 

Kreditram på 450 
mdkr år 2009 
respektive 250 
mdkr år 2010 

Konjunkturell 

Förstärkning av 
Exportkreditnämnden 

Ökad 
kreditgivning till 
exportföretag. 

Framför allt 
stora export-
företag 

EKN beviljades 
höjd garantiram 
med 150 mdkr år 
2009 respektive 
300 mdkr år 2010 

Konjunkturell 

Ökat kapitaltillskott 
till Almi Företags-
partner  

Öka företagens 
tillgång till 
komplementär 
finansiering via 
Almi. 

Små och 
medelstora 
företag 

Almis lånefond 
utökades med 2 
mdkr 

Finansieringsgräns 
utökades från 
50 % till 80 %, 
och vid synnerliga 
skäl 100 %. 

Ökat fokus på 
utlåning till 
medelstora 
företag. 

Konjunkturell 

Tillfälligt skatte-
uppskov för företag  

Tillfällig likviditets-
förstärkning till 
sunda företag. 

Privata 
arbetsgivare 

Anstånd med 
inbetalning av 
arbetsgivaravgifter 
och avdragen skatt 
för lön för 
maximalt två 
redovisnings-
perioder. 

Konjunkturell 

 

Uppstartssträckan var kort och åtgärderna kunde sättas in i slutet av 2008 och början av 

2009, mycket tack vare att åtgärderna genomfördes inom ramen för ordinarie insatser och 

inom redan befintliga organisationer. Skatteuppskovet var ett undantag i detta avseende då 

det inte lika tydligt var en modifiering av ordinarie insatser men kunde ändå ganska enkelt 

inordnas i Skatteverkets handläggningsprocesser. Möjligheten till skatteuppskov trädde 

ikraft 1 mars 2009.  

Samtliga åtgärder kom att nyttjas i relativt hög utsträckning. SEK utökade sin utlånings-

portfölj med 23 miljarder kronor motsvarande 14 procent från december 2008 till septem-

ber 2009. Under samma period fördubblade Almi sin utlåningsvolym genom en ökning av 
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utlåningen med 1,3 miljarder kronor och EKN ökade omfattningen på utestående garantier 

med 29 miljarder kronor motsvarande 28 procent från december 2008 till halvårsskiftet 

2009. Vidare fick knappt 7000 företag anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgift till ett 

samlat belopp av cirka 6,8 miljarder kronor. Skatteverkets utvärdering konstaterar att det 

framför allt var arbetsgivare som hade en sämre löneutveckling som ansökte om och be-

viljades skatteuppskov på två månader för taxeringsåret 2009. Uppskovet kom således att 

nyttjats av företag med en sämre finansiell situation.   

Frågan om åtgärderna var nödvändiga för att uppnå sitt syfte eller om den utökade utlå-

ningsvolymen hade kunnat komma till stånd utan statens åtgärder har diskuterats. Riks-

gälden anser i sin utvärdering
6
 att åtgärderna riktade mot SEK ledde till utökad utlånings-

volym, men sannolikt hade detta kunnat åstadkommas utan regeringens åtgärder. Enligt 

Riksgälden kunde SEK ha placerat sin obligationsportfölj i likvida papper och genom en 

sådan likviditetsförstärkning hade SEK kunnat utöka utlåningsvolymen utan ökad låne- 

och kreditram samt ökat kapitaltillskott. För EKN och Almi gör dock Riksgälden gällande 

att höjd garantiram och utökad lånefond bidrog till utökad utlåning under finanskrisen. 

Idag, år 2013, kan vi konstatera att tre av dessa fyra åtgärder finns kvar. Möjligheten till 

tillfälligt skatteuppskov har tagits bort. De andra kreditinsatserna har fortsatt med moti-

veringen att det fortfarande finns en stark efterfrågan på krediter. Det kan finnas olika 

anledningar till att efterfrågan fortsatt upplevs som stor. Finanskrisen 2008–2009 kan ha 

gjort kreditgivare mindre riskvilliga och därmed mindre benägna att låna ut pengar till 

små- och medelstora företag (även de nya kapitaltäckningsregelverken, bland annat Basel 

III, kan ha bidragit till denna utveckling). Det har heller inte från statsmakternas sida fun-

nits någon stark anledning att ompröva insatserna. Låne- och kreditramarna har hittills inte 

tagits i anspråk varför dessa inte har inneburit några kostnader och ytterligare utgifter för 

staten. Slutligen kan det ha skett en viss anpassning hos både företag och finansiella aktö-

rer, det vill säga att insatserna i sig har skapat en efterfrågan, vilket gör det svårt att ta bort 

dessa åtgärder.  

4.1.2 Kluster/branschstöd – åtgärder för att stärka fordonsindustrins 
omställning 

De tre åtgärderna som ingick i regeringens särskilda fordonspaket innefattade undsätt-

ningslån, kreditgarantier för omställning till grön teknologi och bildande av ett FoU-bolag.  

Riksgälden gavs 2009 möjlighet att bevilja undsättningslån till ekonomisk svaga företag 

inom fordonsindustrin som behövde finansiering under den tid som krävdes för att utarbeta 

en omstrukturerings- och likvidationsplan. Den totala ramen som sattes upp för dessa lån 

var 5 miljarder kronor.  

Under åren 2009–2012 ställde staten ut garantier som möjliggjorde för svenska fordons-

företag att ta upp lån i Europeiska investeringsbanken (EIB). Lånen skulle finansiera ut-

vecklingsprojekt som syftade till att påskynda en omställning och utveckling av miljö-

vänligare lösningar och produktion inom fordonsindustrin. Det totala lånetaket som garan-

terades per år uppgick till 20 miljarder kronor.  

I slutet av 2008 tog regeringen initiativ till att bilda ett FoU-bolag, Fouriertransform AB, 

med inriktning mot fordonsklustret genom egen FoU-verksamhet men också finansiering 

                                                 
6 Riksgälden. (2010). Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen. Riksgälden. 

Regeringsrapport 2010-01-31. Dnr 2010/124. 
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av FoU hos andra företag, forskningsinstitut samt universitet och högskolor. Bolaget bilda-

des i december 2008 och fick ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor (Tabell 3).  

Dessa tre åtgärder hade något olika utgångspunkter. För undsättningslån var de konjunktu-

rella problemen det överskuggande motivet. Kreditåtstramningarna under finanskrisen i 

kombination med en starkt minskad efterfrågan på bilar under 2009 skapade ett behov av 

stöd till företagen inom fordonsindustrin för att kunna ”övervintra” krisen.  

Statliga kreditgarantier för lån från Europeiska Investeringsbanken för grön teknologi och 

ett kapitaltillskott från staten för bildande av ett FoU-bolag syftade däremot till strukturell 

förändring. Som diskuterades i föregående kapitel finns det indikationer på att fordons-

industrin hade strukturella problem redan innan krisen bröt ut 2008 och att det troligtvis 

berodde på att det finns en överkapacitet i världen inom motorfordonsindustrin och att 

produktionen av bilar inte har varit i linje med en förändrad inriktning av efterfrågan, till 

exempel mot mer ”miljövänliga” bilar. Konjunkturnedgången förstärkte dock de struktu-

rella problemen.  

Tabell 3 Sammanfattning av insatser för fordonsindustrins omställning. 

Åtgärd Syfte Målgrupp Omfattning Konjunkturell 
/Strukturell 

Undsättningslån 
till företag inom 
fordonsindustrin 

Företag skulle 
med hjälp av lån 
övervintra krisen. 

Företag inom 
fordonsindustrin 

Lånen kunde ges 
inom en ram av 
maximalt 5 mkr 

Konjunkturell 

Kreditgarantier 
vid omställning 
till grön 
teknolog  

Utveckla 
miljövänligare och 
säkrare 
fordonsproduktion. 

Företag inom 
fordonsindustrin 

Lånen fick 
sammantaget inte 
överstiga 20 mdkr 

Strukturell 

Statligt 
forsknings- och 
utvecklingsbolag 
inom 
fordonsindustrin 

Möjliggöra 
utveckling av mer 
miljöanpassade 
och säkra fordon. 

Företag inom 
fordonsindustrin. 

Det statliga 
forsknings- och 
utvecklingsbolaget 
fick ett 
kapitaltillskott på 
3 miljarder kronor 
för sin 
verksamhet. 

Strukturell 

 

De undsättningslån som regeringen beslutade om hade en sådan utformning att de i prakti-

ken inte var möjliga att använda sig av för företag som var målgruppen för åtgärden, det 

vill säga företag i fordonsindustrin som behövde finansiering under den tid som krävdes 

för att utarbeta en omstrukturerings- och likvidationsplan. Villkoren för undsättningslånet 

var mycket strikta med avseende på återbetalningstid, kreditvärdighet och säkerheter. 

Dessa problem i utformningen kunde identifieras kort efter att åtgärden hade sjösatts; dock 

gjordes inga förändringar av villkoren under resans gång. Undsättningslånet kom därför 

inte att användas av något företag. 

För de två andra åtgärderna var situationen annorlunda. Satsningen på kreditgarantier gav 

företagen, i en finansiellt turbulent period, möjlighet att satsa på framtidsinriktade ut-

vecklingsprojekt för att göra bilar säkrare och mer miljöanpassade. Även satsningen på ett 

statligt forskning- och utvecklingsbolag hade i stora delar rätt inriktning. Ett statligt FoU-

bolag inriktad mot miljö- och säkerhetsinriktade produkter och tjänster skulle till viss del 

kunna bidra till att lösa de identifierade strukturella problemen. I problembeskrivningen för 

införande av riskgarantier och etableringen av ett statligt FoU-bolag berörs dock inte frå-
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gan om marknadsmisslyckande. Det framgår inte varför marknaden – de stora fordons-

företagen, underleverantörsföretagen, riskkapitalbolag och andra finansiärer – genom egna 

insatser inte kunde utveckla fordonsindustrin mot miljöanpassade och säkra bilar. Statens 

motiv för insatsen kan dock tolkas som att den kraftiga lågkonjunkturen i industrin och 

likviditetsbristen hos investerare riskerade leda till att pågående utvecklingsarbete lades 

ner eller kraftigt reducerades. Inga specifika resultat- eller effektmål tycks ha formulerats 

för satsningen.  

De strukturella insatserna kom att användas i olika utsträckning, om dock inte under själva 

finanskrisen 2009. Saab Automobil och Volvo Personvagnar utnyttjade under perioden 

2010 till 2012 möjligheten att låna från EIB med kreditgarantier från svenska staten. Som 

mest uppgick garantierna för lånen till drygt 7 miljarder kronor, det vill säga betydligt 

under ramen på 20 miljarder kronor för kreditgarantierna.  Det statligt helägda Fourier-

transform AB har från start fram till augusti 2013 tagit beslut om investeringar på totalt 

drygt 900 miljarder, vilket motsvarar 30 procent av kapitalet som bolaget förvaltar. 

Ingen av satsningarna har utvärderats. Riksgälden har vid utbetalningar av kreditgarantin 

följt upp att företagen har genomfört de utvecklingssatsningar inom miljö och säkerhet 

som företagen avsåg att göra, när man ansökte om lån från EIB. Däremot har det inte skett 

någon uppföljning av vilka forskningsresultat som uppkommit genom satsningen och om 

dessa har omsatts i nya produkter, vilket gör det svårt att i dag få en uppfattning av om den 

kunskap som tagits fram i dessa utvecklingsprojekt lever vidare i annan form i Volvo per-

sonvagnar eller i andra verksamheter efter Saab Automobils konkurs. 

Fouriertransforms verksamhet befinner sig ännu så länge i ett uppbyggnadsskede. I den 

mån Fouriertransform lyckats med sina satsningar kan detta bidra till näringslivets om-

ställning mot mera miljövänliga och säkrare bilar.  

4.1.3 Kompetensutveckling – åtgärder för att stärka kompetens hos 
anställda och varslade 

Det var framförallt två åtgärder under krisen som inriktades tydligt mot kompetens-

utveckling: Volvo Cars respektive Varselprojekten inom socialfonden. Dessa hade rätt 

olika utgångspunkter och målsättningar, samtidigt finns det också flera gemensamma näm-

nare och erfarenheter från satsningarna. En gemensam nämnare är att kompetens ses som 

en nyckel för att skapa omställningsförmåga och ökad konkurrenskraft, en annan att insat-

serna i grunden utgår från ett individperspektiv, snarare än ett företagsperspektiv. Båda 

åtgärderna kan också sägas befinna sig i gränslandet mellan näringsliv–arbetsmarknad–

utbildning. 

Socialfonden var först ute med särskilda satsningar på Varselprojekt i slutet av 2008 och 

början på 2009. Startsträckan var dock relativt lång och insatserna kom i huvudsak att 

genomföras under senare delen av 2009 och hela 2010. Syftet med åtgärden var främst att 

mildra konsekvenserna av konjunkturnedgången. Företag skulle genom insatsen kunna 

behålla personal och övervintra krisen, och på så sätt skulle både företagen och personalen 

stå stärkta när konjunkturen vände. Varselprojekten omfattade ett 70-tal projekt inom olika 

branscher till en sammanlagd kostnad på 500 miljoner (Tabell 4). 

Kompetensprojektet Volvo Cars som riktades till Volvo och deras underleverantörer i hela 

landet startade formellt 2010 och hade en helt annan utgångspunkt. Projektet, på 150 mil-

joner kronor, som initierades av regeringen med medel från Europeiska Globaliserings-

fonden, utgick från en bedömning att krisen i fordonsindustrin var strukturell. Syftet var 
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därför att ge personer som blivit uppsagda möjligheter till utbildning och kompetens-

utveckling för att i första hand kunna söka sig till andra branscher än fordonsindustrin, 

alternativt etablera egna företag. Inom projektet Volvo Cars fokuserades i första hand på 

längre, ofta reguljära, utbildningar främst genom Yrkesvux (Tabell 4). 

Tabell 4 Sammanfattande beskrivning av kompetensutvecklingsåtgärderna 

Åtgärd Syfte Målgrupp Omfattning Konjunkturell 
/Strukturell 

EGF-projektet 
’Volvo Cars och 
underleverantörer’ 

Underlätta 
omställning till ett 
nytt arbete genom 
kompetensutveckling 
eller hjälp att starta 
eget. 

5 000 personer 
som var 
registrerade på 
Arbetsförmedlingen 
och som hade 
varslats från Volvo 
Cars och dess 
underleverantörer. 

150 miljoner 
kronor 

Strukturell 

Varselprojekt 
inom Socialfonden 

Komptetensutveckla 
varslade individer 
inom tillverknings-
industrin för att 
dessa individer inte 
skulle bli uppsagda 
och att både 
individer och före-
tagen skulle gå 
stärkta ur krisen. 

Varslade eller 
personer som 
riskerar varsel i 
små- och medel-
stora företag 

500 miljoner 
kronor 

Konjunkturell 

 

Det finns ingen samlad utvärdering av Socialfondens Varselinsatser. De analyser som 

gjorts visar dock att insatserna med fokus på kompetensförstärkning och ”övervintring”, 

ofta varit betydelsefulla på individnivå men att det är svårare att peka på vilken betydelse 

de haft för företagen. Övervintringsstrategin bedöms överlag ha fungerat, även om det är 

svårt att uttala sig om åtgärdernas betydelse för detta. Eftersom krisen blev kortvarig åter-

togs många varsel och orderläget förbättrades redan i slutet av 2009. Många företag fick 

därför svårt att utföra samtliga utlovade kompetensinsatser, eftersom personalen åter be-

hövdes i den operativa verksamheten.  

För Volvo Cars som utgick från att fordonskrisen var strukturell och att före detta anställda 

därför skulle omskolas blev utfallet ett annat. Satsningen har effektutvärderats och visar att 

en del av de varslade rätt snart gick tillbaka till Volvo när konjunkturen vände uppåt, men 

också att en stor del av dem som valt att omskola sig inte kom tillbaka till arbetsmarknaden 

i lika hög utsträckning vid en jämförelse med en kontrollgrupp. Såsom finanskrisen kom 

att utvecklas med en relativt snabb återhämtning, kom därför Volvo Cars ansats med en 

längre omställningsutbildning att skapa en tydlig inlåsningseffekt. Detta resultat noterades 

vid tiden för effektutvärderingen. Det går däremot inte att uttala sig om vilken betydelse 

omskolningen kan komma att ha i ett längre perspektiv. Det ska också konstateras att sats-

ningen värderas i ljuset av att det inte blev den djupa strukturella kris som många befarade 

under 2009.  

En kritisk faktor som tydliggörs genom satsningarna är hur central timingen är vid kom-

petensinsatser. I både fallen har det ofta tagit lång tid från idé och planering av åtgärden till 

att kompetensinsatsen kunnat genomföras, vilket sannolikt har inneburit ett sämre resultat. 
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4.1.4 Krishantering – rådgivning och stöd till företag i akut situation 

Under en period från hösten 2008 till och med sommaren 2009 utvecklades ett flertal regi-

onala Företagsakuter/företagsjourer i Sverige. Initiativet togs regionalt och akuterna starta-

des framförallt i regioner som var hårt drabbade av krisen med stora varsel och täckte slut-

ligen nästan hälften av landets regioner. Motivet till satsningarna var att många små- och 

medelstora företag fick det extra kärvt finansiellt när både efterfrågan dök och bankernas 

kreditgivning stramades åt under finanskrisen. Företag, som i grunden var välfungerande, 

riskerade därför nedläggning eller konkurs, vilket hände under 1990-talskrisen. Den be-

fintliga rådgivningen genom bland andra Almi ansågs inte täcka dessa akuta behov och 

företag bedömdes ofta själva sakna förmåga att ta sig ur problemen. Grunden för Företags-

akuterna var att kunna erbjuda företag fri rådgivning av företagsrådgivare med stöd av ett 

nätverk av specialister, i syfte att snabbt kunde bedöma problem och sätta in adekvata 

åtgärder. Den finansiella omfattningen av stödet för samtliga Företagsakuter uppgick till 

cirka 20–25 miljoner (Tabell 5). 

Tabell 5 Sammanfattning av krishanteringsinsatserna 

Åtgärd Syfte Målgrupp Omfattning Konjunkturell 
/Strukturell 

Regionala 
Företags-
akuter 

Rådgivning för att rädda 
företag i akut nedgång och 
rädda arbetstillfällen som 
inte skulle behöva för-
svinna i krisen. 

Små företag 20–25 miljoner 
kronor 

Konjunkturell 

 

Det finns ingen samlad utvärdering av Företagsakuternas resultat eller dess påverkan på 

näringslivet under krisen. De uppföljningar och utvärderingar som gjorts av enskilda sats-

ningar visar i de flesta fall att Företagsakuterna varit efterfrågade och även haft en påtaglig 

funktion för företag i kris. Enligt uppföljningarna har insatserna haft direkt betydelse för 

många företags överlevnad under och efter den akuta krisen. I flera uppföljningar och ut-

värderingar likställs dock ofta resultat i form av företags överlevnad som en direkt effekt 

av Företagsakutens insats. Även denna satsning har i viss mån haft problem med timingen. 

Vissa Företagsakuter var visserligen på plats redan i slutet av 2008 eller åtminstone början 

av 2009. Andra kom igång senare bland annat beroende på att de skulle finansieras genom 

strukturfonderna, men också på grund av att det generellt tar tid att få nya stödsystem på 

plats och nå ut till definierade målgrupper. Detta gjorde att vissa akuter kom igång något 

sent för att kunna fånga upp behoven, när dessa var som störst.  

Många projekt har fortgått under 2011–2012 och i vissa fall även 2013. De allra flesta 

regioner med Företagsakuter anser att de utvecklat en fungerande modell för sin region. De 

anser sig ha skaffat erfarenheter som gör att de kan vara på plats med kortare varsel vid en 

liknande framtida krissituation. Samtidigt menar man att detta är en stödfunktion som det 

finns behov av, främst hos de mindre företagen, även när det inte är en akut kris eller låg-

konjunktur. Tillväxtverket beslutade under 2013 att utforma ett nationellt program för att 

främja en mer långsiktig etablering av regional rådgivningsverksamhet för företag med 

finansiella problem. Genom detta har således den insats som skapades regionalt som en 

akut krisåtgärd, fått en möjlighet att etableras som ett mer reguljärt regionalt stödverktyg i 

syfte att stärka företags långsiktiga livskraft.  

Utifrån ett externt perspektiv är det svårt att värdera vilken faktisk påverkan som Företags-

akuterna haft för näringslivet, vilket främst beror på bristande uppföljningar och effekt-

utvärderingar, men också av att regionerna delvis haft olika ansatser och utförande.  



NÄRINGSPOLITIK I KRISER 

44 

4.2 Insatsernas påverkan på statens kostnader 

Vid en närmare granskning av de näringspolitiska insatserna kan konstateras att riksdag 

och regering samt regionerna beviljade betydande belopp för att säkra kapitaltillgång och 

kompetensutveckling. Av dessa volymer är det dock påfallande lite som har inneburit 

kostnader för staten. Detta beror på att en stor del av insatserna genomfördes med hjälp av 

garantier och kapitaltillskott och inte genom höjda anslag. Så länge garantierna och låne-

ramarna inte utnyttjas påverkas därför inte statens kostnader; och så länge som kapital-

tillskottet – till exempel genom insättande av aktiekapital – är intakt innebär dessa inte 

heller några statliga kostnader. 

Tabell 6 Insatsernas volym och påverkan på offentliga utgifter 2008–2010 

Insats Volym, 
miljarder 
kronor 

Konsekvenser för 
statens/regionernas 
kostnader 

Orsak 

Utökat kapitaltillskott 
till SEK och Almi 

 

4,5 Inga kostnader Kapitaltillskottet innebär 
en överföring av tillgångar 
och utgör därför ingen 
kostnad så länge som 
kapitaltillskottet är intakt. 

Utökad låneram och 
kreditram för SEK 
och EKN (då den var 
som högst 2009) 

700 Inga kostnader Leder endast till kostnader 
om låneram och kreditram 
faller ut. 

Undsättningslån 5 Inga kostnader Inga lån beviljades 

Garantier för EIB-lån 20 Eventuella kostnader Garantiera för Volvo PV:s 
lån avvecklades i samband 
med återbetalning av 
lånet. Eventuella 
kostnader för garantierna 
för SAAB:s lån beror på 
försäljningspriset av 
säkerheten för lånet till 
SAAB. 

Kapitaltillskott till 
FoU-bolag 

3 Inga kostnader Kapitaltillskottet innebär 
en överföring av tillgångar 
och utgör därför ingen 
kostnad så länge som det 
insatta aktiekapitalet är 
intakt. 

Kompetensutveckling 
av varslade 

0,65 Kostnaderna motsvarar 
anslagna medel  

Anslagsfinansierade 
kostnader för genom-
förande av insatserna. 

Företagsakuter 0,02 Kostnaderna 
motsvarade anslagna 
medel 

Anslagsfinansierade 
kostnader för genom-
förande av insatserna. 

 

Staten och regionerna beviljade sammantaget cirka 733 miljarder kronor varav låneram 

och garantiram utgjorde 720 miljarder kronor, kapitaltillskott 7,5 miljarder, lånegivning 

5 miljarder kronor samt anslagsfinansierade insatser om 670 miljoner kronor. Av dessa 

beviljade medel har hittills endast 670 miljoner kronor inneburit offentliga kostnader. 
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4.3 Bedömning av insatserna och betydelsen för näringslivet 

Analysen av insatserna som riktade sig mot näringslivet visar att merparten av dessa moti-

verades utifrån konjunkturella skäl. Finanskrisen innebar en kraftig nedgång i ekonomin – i 

synnerhet för vissa regioner och branscher – som i kombination med en icke fungerande 

kreditmarknad medförde stora svårigheter för näringslivet att finansiera sin verksamhet. 

Stort fokus lades därför tidigt på att – vid sidan av statens insatser att stabilisera finans-

marknaderna – öka företagens möjligheter till kapitalförsörjning genom att förstärka ut-

låningsmöjligheter hos Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden och Almi, att ge und-

sättningslån till företag i fordonsindustrin samt genom att erbjuda tillfälligt skatteuppskov 

till företag. På regional nivå utgjorde specifika varselprojekt inom ramen för socialfonden 

tillsammans med företagsakuter exempel på konjunkturella satsningar. 

Tre av insatserna, samtliga med fokus på fordonsindustrin, motiverades dock främst utifrån 

mer strukturella skäl. Fordonsindustrin hade långsiktiga konkurrensproblem, vilket bland 

annat krävde åtgärder för att utveckla mer miljöanpassade och säkrare bilar. De åtgärder 

som vidtogs blev därför mer långsiktiga genom att på olika sätt stödja och finansiera 

forskning- och utvecklingsverksamhet med denna inriktning (EIB-lån och FoU-bolaget 

Fouriertransform). Den tredje strukturella insatsen var kompetensutveckling riktat till 

Volvo Cars och dess underleverantörer. Utgångspunkten var dock inte främst att utveckla 

företagen, utan att underlätta tidigare anställdas övergång från fordonsindustrin till arbete i 

andra branscher. Insatsen byggde således på uppfattningen att fordonsindustrin genomgick 

eller skulle komma att genomgå en strukturkris, vilket således skulle kräva en övergång av 

de anställda till nya branscher.  

Alla studerade insatser – med undantag för undsättningslånen till fordonsindustrin – har 

genomförts och efterfrågats av företag under krisen.  Insatserna för att stärka företagens 

finansiering och kreditförsörjning har underlättat för företagen att få finansiering eller 

förbättra sin likviditet under den akuta krisen: detta har bland annat visat sig i att Svensk 

Exportkredit, Exportkreditnämnden och Almi ökade sin utlåning under 2009. Även de 

strukturellt inriktade insatserna mot fordonsindustrin har efterfrågats i olika utsträckning. 

Detta gäller också för de regionala kompetensutvecklingsprojekten och de regionala före-

tagsakuterna, som dock till viss del haft problem med timingen sett utifrån behoven under 

den mest akuta krisfasen. 

Det förefaller sammantaget som att de finansiella insatserna med syfte att främst lösa före-

tagens finansiella situation har haft den bästa träffbilden. I dessa fall har insatserna snabbt 

nått ut till sin målgrupp dels genom att man utnyttjat befintliga strukturer för genomföran-

det, dels genom att kapitalinsatser i sig kunnat ge snabb effekt för de företag som efter-

frågat dessa. För andra typer av insatser har det i regel tagit längre tid att nå ut till mål-

gruppen, vilket delvis berott på att insatsen krävt uppbyggnad av nya strukturer eller nya 

projekt för att kunna genomföras. Det tänkta stödet har därför inte helt kunnat nå fram till 

företagen under den mest akuta perioden under krisen. Finanskrisen hade visserligen ett 

kraftfullt förlopp med stark påverkan på arbetsmarknad och företag, men förloppet blev 

också – sett i backspegeln – relativt kort och redan hösten 2009 fanns många tecken på att 

konjunkturen börjat vända uppåt igen. 

Analysen har också visat att ett flertal konjunkturella insatser som initierades under krisen 

har fortsatt även efter att finansmarknaderna har stabiliserats. Detta gäller satsningarna på 

Företagsakuter, EKN, SEK och Almi. Det förefaller således som det har skett en förändrad 

bedömning av behoven av rådgivning och finansiering för både exportföretag och små-
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företag, genom att de ursprungligen konjunkturellt skapade insatserna inom dessa områden 

har fått en mer långsiktig karaktär.  

Studien visar även att endast ett fåtal insatser är ordentligt utvärderade och att utvärdering-

arna sällan eller aldrig belyser vilken betydelse eller påverkan insatsen haft för målgruppen 

– det vill säga näringslivet – varken på kort eller på lång sikt. Fokus ligger i de flesta fall 

på insatsens utförande och direkta utfall i termer av nyttjande. Ett uppenbart hinder för att 

kunna göra resultat och effektutvärderingar har också varit att det, nästan utan undantag, 

saknats uttalade mål att utvärdera insatserna mot.   

Sammanfattningsvis görs bedömningen att de åtgärder som riktades mot näringslivet under 

finanskrisen i stora drag hade en adekvat inriktning och fungerade väl avseende såväl 

träffbild som nyttjande. Däremot har det i de flesta fall inte varit möjligt att värdera vilken 

reell betydelse insatserna haft för företagen under krisen och för näringslivets förnyelse 

och omställning. En slutsats och lärdom för framtida insatser är således att dels förbättra 

förutsättningarna för genomförande och utvärdering genom att ställa högre krav på tydlig 

insatslogik och utvärderingsbarhet, dels att utvärderingar görs och inriktas tydligare på att 

besvara insatsens kärnfråga, det vill säga vilken reell påverkan och betydelse insatsen haft 

för företag och näringsliv.   
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5 Slutdiskussion 

Denna rapport ger tre perspektiv på finanskrisen: När man är mitt inne i en kris och snabbt 

ska förstå dess innebörd och besluta om de åtgärder som behövs för att vända krisen. När 

man efteråt i lugn och ro kan förstå och anlysera krisens orsaker och förlopp och pröva 

olika förklaringsmodeller, och slutligen när insatserna har genomförts och avslutats och 

man kan bedöma utformningen och betydelsen av de olika åtgärderna för att lösa de pro-

blem som krisen har orsakat. Tre perspektiv som befruktar varandra och som är nödvän-

diga för att kunna dra lärdomar för framtiden men också för att inse begränsningar och 

förutsättningar för hur en regering eller andra centrala aktörer kan agera vid framtida kri-

ser. Denna rapport avslutas därför med några lärdomar om inriktningen av politiska insat-

ser och om dess utformning. 

Lärdomar om inriktningen av politiken 

När regeringen var mitt inne i finanskrisen kunde man inte veta hur långvarig krisen skulle 

vara och om krisen huvudsakligen var konjunkturell eller strukturell; omfattningen och 

varaktigheten av krisen var osäker och det var också oklart om krisen skulle slå olika hårt i 

olika branscher och regioner. Det går inte heller att vänta tills bilden ”klarnar” utan rege-

ring måste agera trots denna genuina osäkerhet. Är detta möjligt, och i så fall hur? Från 

den politiken som har fördes på det näringspolitiska området kan man syntesera några 

generella lärdomar.   

Att vara öppen för alternativa tolkningar. Man bör inte låsa sig vid en enda tolkning av 

egenskaper hos en kris utan vara öppen för alternativa tolkningar. Detta kan ha betydelse 

för valet av åtgärder och för möjligheten att snabbt förändra dessa i omfattning och inrikt-

ning allteftersom man lär sig mer om krisen – om det till exempel skulle visa sig att en kris 

snarare är av strukturell än av konjunkturell natur har man på så sätt en beredskap för att 

snabbt sätta in nya eller förändrade åtgärder.   

Att använda befintliga strukturer. I en akut situation är det särskilt angeläget att insatserna 

kan nå ut snabbt till den tilltänkta målgruppen. De näringspolitiska insatser som innebar 

”mer av samma”, till exempel lån och garantier som slussades ut via EKN, SEK och Almi, 

kunde inordnas inom ett befintligt system och regelverk. Insatser som däremot krävde att 

nya strukturer byggdes upp, realiserades för sent för att kunna lindra för företagen när 

situationen var som värst. Strukturfondsfinansiering kräver exempelvis en omfattande 

berednings- och beslutsprocess och reglerna om offentlig upphandling leder till långa led-

tider. I möjligaste mån bör därför åtgärder vidtas som bygger på befintliga regler och sy-

stem.  

Att driva en mer generell och dynamisk näringspolitik. Inom OECD-samarbetet finns i 

kölvattnet av finanskrisen ett förnyat intresse för en ”ny näringspolitik” av mer generell 

och dynamisk karaktär. Enligt OECD:s analyser gäller det – även i kristider – att komma 

bort från subventioner och enkla program. Ambitionen bör vara att driva en politik som 

långsiktigt skapa förutsättningar för en öppen, dynamisk ekonomi som främjar innova-

tioner, förnyelse och hållbar tillväxt. 
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Lärdomar om utformningen av åtgärder 

Har de tilltänkta åtgärderna förutsättningar att hantera de problem som de motiveras av? 

Och hur vet man i efterhand hur väl åtgärderna har fungerat? Även vad gäller utform-

ningen av åtgärder kan några generella lärdomar dras.  

Säkra fungerande insatslogik. Analysen av vilka åtgärder som ska vidtas bör ta sin ut-

gångspunkt i en tydlig beskrivning av vad det är för problem som har uppstått och vilka 

konsekvenser dessa problem kan ge upphov till.  För att hamna rätt i analysen måste det 

också finnas en tydlighet i hur de planerade insatserna förväntas lösa dessa problem eller 

mildra konsekvenserna av dem. Redan i ”skrivbordskedet” tillåter det att förstå om en 

insats ska genomföras eller inte, skalas upp eller ner, eller justeras. Insatslogik skapar 

också grund för utvärdering längre fram i processen och tillåter inte minst att göra en be-

dömning om en insats har fyllt sin funktion och inte längre är motiverad.    

Våga ompröva insatser som har beslutats/påbörjats. Det föreligger alltid en risk att det 

finns brister i utformningen eller genomförandet av en insats, alternativt att omvärlden 

förändras så att insatsen inte längre är relevant. Därför är det angeläget att ha beredskap för 

att avveckla eller förändra en åtgärd när man upptäcker att den inte fungerar som tänkt. 

Detta bygger på att det finns en flexibilitet i utformningen av insatser som ger möjlighet att 

ompröva och justera om situationen kräver detta.    

Se till att insatser som sätt in också har en ”avslutningsklausul”. Genomgången av de 

näringspolitiska insatserna visar att flera av dessa – pengarna till Almi och SEK, Fourier-

transform och Företagsakuterna – finns kvar även efter det att krisens akuta skede är över. 

Särskilt när det gäller insatserna som motiveras utifrån konjunkturella skäl är detta potenti-

ellt problematiskt. När insatser genomförs under tider av kris bör till dessa knytas en ”av-

slutningsklausul” som tydliggör procedurer för hur insatser omprövas när situationen för-

ändras. Annars finns det en risk för att olika typer av näringspolitiska insatser permanentas 

utan att en övergripande ny behovsanalys- eller utvärdering genomförts. 
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