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Abstract 
 

This paper analyses the Swedish government and the Swedish central bank's measures during 

the coronavirus pandemic and their effects on the economy in the short run and potential long 

run effects. By comparing the covid-19 pandemic with the Swedish crisis in the 1990s, and the 

financial crisis 2008-2009, differences and similarities are combined with previous studies to 

analyze what effect these measures have on: the number of bankruptcies, unemployment, 

change in USD/SEK, governments savings ratio, exploitation of the central bank's measures, 

and the household debt ratio. The results show that the measures have been successful in 

impending reduction in the short-term demand, hampering an increase in bankruptcies and 

flattening the rising unemployment. In the long-term, the companies’ avoidance of bankruptcy 

results in a strong capital stock which may be good for the long-term economic growth. At the 

same time, “zombie companies” and moral hazard may likely increase due to subsidies. Also, 

an increase in the household debt-ratio, as a result of the low-interest rate and removal of the 

amortization requirements, could result in a new crisis down the road. This, combined with a 

stronger Swedish krona, may slow down the economic recovery. However, due to the 

uncertainty of the duration of the pandemic and how the virus may develop, the precision of 

the long-term estimates might be low. 
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1 Inledning 

  

Coronaviruset har under större delar av 2020 dominerat nyheterna på grund av den allmänna 

hälsorisken och de samhällsekonomiska konsekvenser som viruset medför. Till skillnad från 

tidigare ekonomiska kriser som exempelvis den svenska 1990-talskrisen och den 

internationella finanskrisen 2008-2009 är detta inte en kris som skapats av det ekonomiska 

systemet, utan snarare en hälsokris som fått stora ekonomiska konsekvenser (Riksbanken 

2020a). På grund av den kraftiga smittspridningen i våras infördes nationella och regionala 

restriktioner runt om i världen i hopp om att bromsa smittspridningen. Restriktionerna är olika 

utformade och innebär bland annat utegångsförbud, sociala begränsningar och minskade 

möjligheter att bedriva näringsverksamhet inom vissa områden såsom restaurang och turism 

(Krisinformation 2020). Restriktionerna påverkar stora delar av ekonomin och innebär för 

många uteblivna eller minskade intäkter. Som ett resultat av detta sjunker efterfrågan i 

samhället vilket leder till uppsägningar och företag som har det svårt att klara sig ekonomiskt. 

Krisen har både kortsiktiga och potentiellt långsiktiga effekter (Andersson och Jonung, 

2020a). På kort sikt är dessa högre arbetslöshet och lägre tillväxt, på lång sikt förstörd 

produktionskapacitet genom företagskonkurser samt förhöjd skuldbörda för staten, hushåll 

och företag. Det är även möjligt att den ekonomiska politiken och inte enbart krisen i sig får 

effekter som till exempel en ny finanskris. Den ekonomiska politiken har utökat 

penningmängden i samhället med syftet att hålla igång ekonomin under krisen. Den ökade 

penningmängden har skapats från bland annat en förhöjd utlåning, vilket i sin tur ökar risken 

för en ny finanskris (IMF 2017).  

En förhöjd arbetslöshet bidrar till sänkta skatteintäkter vilket minskar den statliga 

sparkvoten, även stöd till företag med ekonomiska svårigheter påverkar sparkvoten negativt. 

Företagskonkurser förstör dessutom fysiskt kapital vilket påverkar den ekonomiska tillväxten 

negativt. Sveriges regering valde därför att utforma ekonomiska stöd till företag som drabbats 

av krisen för att förhindra en alltför kraftig ökning av konkurser och arbetslöshet 

(Regeringskansliet 2020a). Sveriges riksbank håller räntan låg genom att köpa företags- och 

statsobligationer för att stimulera efterfrågan i samhället. Men vad har åtgärderna för kort- och 

långsiktiga effekter på ekonomin? 

 Denna uppsats kommer fokusera på utformningen av den ekonomiska politiken, 

studera deras kortsiktiga effekter samt diskutera vad de långsiktiga effekterna kan tänkas bli. I 

skrivande stund är det för tidigt att dra några definitiva slutsatser, men uppsatsen ger ändå en 
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bild hur ekonomin kan tänkas utvecklas framöver samt vägledning till hur den framtida 

coronapolitiken bör utformas. 

Riksbankens och regeringens stödpaket är utformade på olika sätt men har samma syfte, 

att dämpa de tillfälliga ekonomiska effekterna coronapandemin medför. Riksbankens åtgärder 

under coronapandemin är centrerade kring monetära medel och är utformade för att underlätta 

för företag att klara de ekonomiska konsekvenserna coronapandemin medfört. Regeringen har 

även utformat stödpaket till företagen med avsikt att mildra de ekonomiska förlusterna under 

pandemin. Det har blivit lättare att få sjukpenning utan läkarintyg och folk i riskgrupper har i 

vissa fall kunnat få förebyggande sjukpenning för att stanna hemma. Extra insatser mot företag 

har även utformats för att minska antalet förlorade arbetstillfällen i näringslivet. Insatserna har 

varit fokuserade att minska kostnaderna, stärka likviditeten och förbättra 

finansieringsmöjligheterna. De har även infört ett system för korttidspermitteringar till företag 

med ekonomiska svårigheter. Dessa insatser har i stor utsträckning varit generella vilket innebär 

att alla företag kunnat ta del av dem (Regeringskansliet 2020b).  

Breitenfellner och Wagners (2010) förklarar att beslut kring stödpaket ofta fattas genom 

att väga konsekvenserna vid uteblivna stödpaket mot kostnaderna för de faktiska paketen. I 

coronapandemins fall leder uteslutna stödpaket till minskad produktion, en förhöjd arbetslöshet 

och ett ökat antal konkurser. Kostnaderna av detta är kortsiktigt en lägre ekonomisk tillväxt 

från den minskade produktionen och en ökad statsskuld då fler söker bidrag på grund av ökad 

arbetslöshet samtidigt som skatteintäkterna minskar. Ett ökat antal konkurser leder även till en 

lägre långsiktiga ekonomisk tillväxt i samband med att kapitalstocken minskar. Dessa kostnader 

måste därför vägas mot den totala kostnaden av stödpaketen. Den totala kostnaden av stödpaket 

reducerar statens sparkvot vilket minskar framtida investeringar och ger en negativ effekt på 

den långsiktiga ekonomiska tillväxten. När vi studerar den ekonomiska politiken till följd av 

coronapandemin är det därför viktigt att väga dessa kostnader mot varandra.  

Resultatet av studien påvisar att de kortsiktiga åtgärderna har dämpat nedgången i 

efterfrågan samt hindrat att antalet konkurser ökar. Storleken av företagsstöden har legat på 

rimliga nivåer utan risk att ge upphov till ytterligare statsfinansiella kriser i samband med 

försämrade statsfinanser. Däremot har utformningen av stöden varit generella och således 

räddat företag som inte är livskraftiga, vilket kan ge upphov till zombieföretag och moral hazard 

som påverkar den ekonomiska tillväxten negativt på längre sikt. Det hade därför varit angeläget 

att ändra stöden för att få ut största effekt. Hushållens skuldkvot har ökat och nått rekordhöga 

nivåer. Detta beror dels på det låga ränteläget men även att finansinspektionen hävde 

amorteringskravet på bolån. Hög privat belåning i förhållande till inkomst har tidigare lagt 
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grund för finansiella kriser då sjunkande tillgångspriser eller ökad ränta kan göra folk insolventa 

i samband med hävstången de lånat upp. Att återinföra och öka amorteringskravet, eller höja 

räntan är långsiktiga lösningar för att sänka hushållens skulder och på så vis minimera risken 

för en framtida finanskris. Att höja räntan kan dock ha negativa effekter på den ekonomiska 

återhämtningen då det stärker den svenska kronan och gör svenska varor dyrare, vilket i sin tur 

påverkar exporten negativt.  

I avsnitt 2 presenteras teorin bakom vår frågeställning, uppdelad på kort och lång sikt. 

Avsnitt 3 innehåller val och utformande av metod samt studiens resultat, även detta uppdelat 

på kort och lång sikt. I avsnitt 4 sammanfattas uppsatsen. 

  

2 Teori  

 

Den ekonomiska politikens utformning bör vara påverkad av två faktorer: i) vad politiken vill 

uppnå, samt ii) ekonomisk teori som ger en vägledning om vilken typ av politik som då bör 

bedrivas. Den valda politiken har lång- och kortsiktiga effekter på samhället och ekonomin. 

Åtgärderna har till syfte att på kort sikt begränsa nedgången i konsumtion, hålla företagen 

levande och undvika en finanskris. På lång sikt har åtgärderna till syfte att fortsatt minska 

antalet konkurser och därav bibehålla kapitalstocken, undvika moral hazard, uppkomsten av 

Zombie företag samt undvika negativa effekter av den kortsiktiga politiken som exempelvis en 

finanskris eller statsfinansiell kris.  

 

2.1 Kort sikt  

 

Coronapandemin medför restriktioner för att minska smittspridningen, dessa leder i sin tur till 

faktiska begränsningar i konsumtion och produktion. Det finns direkta begränsningar som 

hindrar individer från att handla i butiker samtidigt som flertalet fabriker har stängt ner sin 

produktion för att undvika ytterligare smittspridning. Det finns också indirekta begränsningar i 

form av att skolor håller stängt, vilket tvingar anställda att stanna hemma och ta hand om sina 

barn istället för att gå till arbetet. Den höga smittspridningen hindrar också människor som bor 

ihop med någon smittad att gå till arbetet. (Baldwin & Weder di Mauro 2020, s. 13). Eftersom 

regeringen och riksdagen vill att restriktionerna ska hållas, är det svårt att föra en politik som 

kombinerar en fortsatt hög konsumtion och minskad smittspridning.  På kort sikt är det därför 
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av vikt att snabbt hjälpa företag att överleva trots bristande konsumtion och produktion. Utan 

stöd till företag riskeras både en förhöjd arbetslöshet och ökat antal konkurser 

(Regeringskansliet 2020c).  

 Coronapandemin orsakar också psykologiska begränsningar i konsumtionen, 

dessa i form av en osäker ekonomisk framtid. Kriser ökar risken för en osäker inkomst, därav 

tenderar hushåll att vänta med inköp vilket sänker efterfrågan på kort sikt (Baldwin & Weder 

di Mauro 2020, s. 16). Den psykologiska begränsningen är vanligare vid ekonomiska kriser, 

och kan åtgärdas med hjälp av traditionell efterfrågepolitik. Riksbankens ökade utlåning för att 

hålla igång konsumtionen i samhället är ett exempel på en sådan politik. Den ökade utlåningen 

innebär att penningmängden ökar. En ökad penningmängd förser samhället med likviditet som 

sedan konsumeras, investeras eller sparas (Hopkins m.fl. 2009 s. 1). En ökad penningmängd 

visar ett positivt linjärt samband med inflationen (Mishkin 1984, s. 5). Riksbankens utökade 

utlåning leder således till en ökad inflation, vilket måste vägas mot inflationsmålet på 2 procent 

(Riksbanken 2020c). En höjning av räntan hade därför även kunnat vara en åtgärd för att hålla 

inflationen stabil när krisen är över. Begränsningarna i människors rörlighet kan på kort sikt 

hålla tillbaka inflationen på marknader som drabbas hårt av restriktionerna, vilket kan ge 

motsatt effekt på marknader där det är enklare att investera. Bostads- och aktiemarknaden 

riskerar därför att drabbas av hög inflation.  

Coronapandemin skapar en osäkerhet i ekonomin och riskerar att leda till en finanskris. 

Det är därför av stor vikt att använda åtgärderna rätt för att undvika ett sådant scenario. För att 

avgöra vilka åtgärder som är bäst på kort sikt kan krisutbrottet för finanskrisen 2008-2009 

studeras. Finanskrisen 2008-2009 bröt ut då den amerikanska centralbanken efter flera år av 

låga räntor valde att höja dessa 2005-2006, vilket resulterade i en nedgång i bostadspriser 2007. 

Människor hade kvar stora lån på tillgångar som sedan tappade sitt värde, vilket ledde fram till 

krisen samma år (Goodhart 2007, s. 331-332). En höjning av reporäntan hade, likt finanskrisen 

2008-2009, kunnat leda till stora problem för hushållen om tillgångspriserna sjunker medan 

skulderna består. Utifrån detta kan det på kort sikt vara nödvändigt att bibehålla räntorna låga 

och därav låta den ökade skuldsättningen pågå. Den ökade skuldsättningen kan trots detta, på 

längre sikt, bli problematiskt och senare leda till en ny finanskris.  
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2.1 Lång sikt  

 

När de fysiska begränsningarna i form av restriktioner är över, har regeringen och riksdagen till 

uppgift att åter få igång konsumtionen. De har också till uppgift att se till att företagen klarat 

sig ur pandemin utan att gå i konkurs. I samband med att företag går i konkurs upphör 

produktionen vilket innebär att insatsvarorna säljs av eller blir avställda (Kronofogden 2020). 

De långsiktiga konsekvenserna av detta kan vara att de kapitalintensiva företagen inte 

återskapas vilket resulterar i en permanent minskning av kapitalstocken som i sin tur leder till 

en lägre ekonomisk tillväxt (Grybinenko 2017). Den endogena tillväxtteorin säger att en relativ 

minskning i realkapitalet, medan resterande faktorer är oförändrade, leder till en minskad 

mängd kapital per arbetare. På längre sikt leder obalanserna i humankapital och fysiskt kapital 

till en lägre tillväxt via bland annat lägre produktion, löner samt kapitalinkomster. Den 

ekonomiska tillväxten kommer vara som effektivast när vi återigen når jämviktsläget (Karlsson 

m.fl. 2013, s.22).  

På kort sikt är det viktigt att snabbt hjälpa företagen, därför kan det vara svårt att avgöra 

vilka företag som är livskraftiga och inte. På längre sikt är det viktigt att skilja mellan 

livskraftiga och ineffektiva företag. Konsekvenserna av att rädda alla företag är dels stora 

direkta kostnader i form av stödpaket, men även att företag som inte är nettopositiva, så kallade 

zombieföretag, fortsätter att existera och på så sätt hämmar den ekonomiska tillväxten på lång 

sikt. Ytterligare en risk med att rädda alla företag är att det skapar en trygghet som sänker 

företagens riskaversion eftersom de förlitar sig på stöd när det behövs. Detta kallas för moral 

hazard och ger upphov till ineffektivitet på marknaden (Arnott & Stiglitz 1990, s. 1). Utifrån 

detta måste regeringen och riksbanken väga mellan två alternativ, antingen ge ut mindre bidrag 

med förhoppningen att undvika moral hazard. Detta riskerar dock att skapa flertalet konkurser 

och därav förstörelse av fysiskt kapital och långsiktigt försämrad ekonomisk tillväxt. Det andra 

alternativet är att ge ut större bidrag med förhoppningen att undvika konkurser, men med risken 

att ineffektiva företag som inte är livskraftiga får företagsstöd och därav lever vidare samtidigt 

som risken för moral hazard ökar.  

Det fysiska kapitalet kan mätas genom investeringar i fysiskt kapital minus 

deprecieringen av redan existerande kapital. Detta innebär att en stark kapitalstock kan uppnås 

antingen genom en hög investering i nytt kapital, eller via en låg depreciering av det redan 

existerande kapitalet. Antalet investeringar som kan göras beror bland annat på statens 

skuldkvot. Att ge ut mindre bidrag kan därför, trots att kapitalstocken riskerar att minska från 

konkurser, öka då fler investeringar kan göras.  
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Ytterligare en faktor som påverkar den långsiktiga tillväxten är förändringen i valuta. 

En negativ efterfrågechock skapar en sänkning i den nationella räntan. En nationell ränta som 

är lägre än den internationella räntan leder till ett utflöde av kapital, det blir en minskad 

efterfråga på den inhemska valutan. Den inhemska valutan kommer därav depricera tills den 

nationella räntan är på samma nivå som den internationella räntan. (Mundell 2001, s. 221) Detta 

innebär att valutan på kort sikt deprecierar, för att på längre sikt stabilisera sig när den nationella 

räntan når den internationella. I praktiken kan betydelsen av relationen mellan den nationella 

och internationella räntan visas via en jämförelse av riksbankens reporänta och den europeiska 

centralbankens ränta mellan åren 2015 och 2019. Under följande år var den svenska 

riksbankens reporänta lägre än den Europeiska Centralbankens reporänta, under samma period 

deprecierade den svenska kronan med 12 procent mot euron (Andersson & Jonung 2020b). 

Eftersom krisen är global, påverkar den hur alla länder väljer att sätta sina räntor. Om övriga 

länder väljer att sänka sina räntor kan det innebära att den nationella är på samma nivå, eller 

över den internationella räntan. Sverige är ett exportberoende land. Om den svenska räntan 

skulle vara högre än den internationella, riskeras en appreciering av valutan vilket hade riskerat 

en försämrad bytesbalans och sänkt BNP. För att undvika ett sådant scenario, vilket hade 

hämmat den långsiktiga ekonomiska tillväxten, är det viktigt för Sverige att hålla sin ränta på 

en låg nivå jämfört med övriga länder. Detta måste dock vägas mot övriga konsekvenser av 

låga räntor, som bland annat en hög skuldsättning.   

De kortsiktiga åtgärderna bidrar till en förhöjd utlåning och stora offentliga utgifter. På 

lång sikt behöver regeringen och riksbanken undvika stora, negativa konsekvenser av detta, 

exempelvis en finanskris eller statsfinansiell kris. För att avgöra vilka åtgärder som krävs för 

att undvika en finanskris kan uppbyggnaden av finanskrisen 2008-2009 studeras.  

Finanskrisen 2008-2009 byggde på en underprissättning av risk, vilket visade sig i låga räntor 

2001-2005. Räntorna kan förklaras av rädslan för deflation, men också av ett sparande vilket 

var större än spenderandet i världen. En annan faktor bakom det låga priset för risk var att det 

fanns en känsla av stabilitet i samhället. Från och med början av 90-talet hade de flesta av 

världens länder levt i en s.k “golden age” med en låg och stabil inflation och fåtal 

konjunkturcykler. Därav trodde många att investeringar hade en lägre risk än tidigare. 

Ytterligare en faktor till den låga prissättningen av risk var tryggheten i att den amerikanska 

centralbanken tidigare gått in och räddat den finansiella marknaden vid kriser. Detta har 

resulterat i moral hazard, då banker kunnat ta på sig en högre risk med vetskapen att de själva 

inte skulle behöva lösa problemet om marknaden kraschade (Goodhart 2007, s. 331-332).   
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Det finns flera saker som indikerar på att dagens situation är lik den före finanskrisen 

2008-2009: Sverige har sedan slutet av 2014 haft en reporänta på 0 procent eller lägre och har 

precis som tidigare haft en stabil och låg inflation. Samtidigt har hushållens skuldkvot ökat från 

90 procent 1995 till 179 procent 2015 (Andersson & Jonung 2016a). Den låga reporäntan ökar 

konsumtion och belåning på kort sikt. En låg styrränta ökar belåning och konsumtionen idag 

men minskar konsumtionen imorgon, och vice versa. En låg styrränta under en längre tid kan 

därför ha negativa konsekvenser på den ekonomiska tillväxten (Hall 2017, s. 107). Den ökade 

privata belåningen ökar även risken för en finanskris som i sin tur kan resultera i en lägre 

ekonomisk tillväxt (IMF 2017). 

 För att Sverige ska ha en långsiktigt stabil tillväxt och undvika en finansiell kris behövs 

därför 1) En minskad skuldkvot hos hushållen 2) En ökad förståelse för risk. Detta kan 

möjligtvis uppnås via en långsam höjning av räntan när coronapandemin är över. På så sätt ökar 

priset för risk och hushåll har möjlighet att långsamt minska deras skuldkvot. En långsam 

höjning i räntan fördelar också konsumtionen bättre över tid, vilket kan ge en stabilare tillväxt.  

För att undvika en statsfinansiell kris, det vill säga en för stor offentlig skuld, bör 

regeringen undvika att ge ut för stora bidrag under för lång tid. Det gäller att få företagen att så 

snabbt som möjligt fungera själva utan bidrag, samt att få tillbaka så många människor i 

arbetskraften som möjligt för att minska bidrag till hushåll samt öka skatteintäkterna. 

Ytterligare ett incitament till att inte ta på sig en för hög statsskuld är återbetalningen av denna, 

vilken sannolikt kommer höja skatten. Konsekvenserna av en ökad skatt blir minskad 

konsumtion på grund av reducerade budgetrestriktioner vilket påverkar den ekonomiska 

tillväxten negativt. 

 

3 Empirisk analys 

 

Vi studerar pandemin ur ett historiskt perspektiv och jämför med tidigare kriser. Naturligtvis 

finns det skillnader mellan kriserna, inte minst är pandemin ursprungligen en hälsokris och inte 

en ekonomisk kris. Trots detta kan tidigare kriser ge en vägledning om hur stora de 

samhällsekonomiska kostnaderna är samt hur ekonomin kan förväntas utvecklas framöver. Vi 

kan även med hjälp av dessa kriser studera den ekonomiska politiken.  
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3.1 Metod 

  

Vi har använt oss av två historiska kriser för att analysera och diskutera de kort- och långsiktiga 

effekterna av regeringens och riksdagens åtgärder till följd av coronapandemin, dessa är: den 

svenska finanskrisen 1990 och den globala finanskrisen 2008-2009. Vi har valt att utesluta 

tidigare hälsokriser som exempelvis spanska sjukan 1918 på grund av stora skillnader i 

utveckling och ekonomi. Varken 1990-talskrisen eller finanskrisen 2008-2009 visar en exakt 

återspegling av den nuvarande, vi anser dock att vi med hjälp av dessa kan analysera och 

jämföra vilka problem som uppstod och hur väl åtgärderna löste dessa.  

Vid analysering av de två tidigare kriserna är det ett par saker som bör hållas i åtanke. 

Det viktigaste är att 1990-talskrisen och finanskrisen 2008-2009 skapades av en bankkris 

medan coronapandemin skapats av ett virus. 1990-talskrisen var dessutom en svensk kris, 

medan coronapandemin är en global. Med detta i åtanke kan vi studera vilka problem 1990-

talskrisen och finanskrisen 2008-2009 gav upphov till, vilka åtgärder som presenterades, hur 

bra dessa åtgärder fungerade samt kostnaden av dessa. På så sätt kan vi jämföra kriserna och 

förhoppningsvis föra ett resonemang kring vart åtgärderna till följd av coronapandemin leder 

oss både på kort och lång sikt.  

Det finns ingen tydlig definition på vad en finansiell kris innebär, Bäckström (2014) 

jämför sex finansiella kriser - där bland annat 1990-talskrisen och finanskrisen 2008-2009 ingår 

- för att fastställa gemensamma nämnare. Finansiella kriser definieras bland annat av en 

vändning i den ekonomiska aktiviteten och dess förväntningar, ett statligt ingripande för att 

rädda ekonomin samt, i efterhand, någon typ av förändring inom den ekonomiska politiken. För 

att göra en jämförelse mellan 1990-talskrisen, finanskrisen 2008-2009 och coronapandemin är 

det av intresse att studera hur de olika kriserna påverkar samhället och ekonomin. I vår analys 

utgår vi från följande variabler: 1) förändring i industriproduktionen, 2) antalet konkurser, 3) 

arbetslöshet, 4) förändring i valuta, 5) statens sparkvot, 6) utnyttjandet av riksbankens åtgärder 

samt 7) hushållens skulder jämfört med tillgångar. 

Industriproduktionen. BNP representerar den ekonomiska aktiviteten i ett land och 

fångar således konjunkturen, efterfrågan och välståndet. Då ökad konsumtion och produktion 

leder till ökad BNP är detta av relevans vid analysering av den ekonomiska tillväxten. Ett 

alternativt sätt att mäta BNP är genom förändring i industriproduktionen (Viet 2009, s. 4). 

Genom att studera förändringen i industriproduktionen kan vi således använda detta som ett av 

flera mått på Sveriges ekonomiska tillstånd under coronapandemin. En stark 

industrieproduktion, till följ av lyckade åtgärder, bidrar positivt till den långsiktiga ekonomiska 
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tillväxten samtidigt som kostnaden av åtgärderna hämmar den. Kortsiktigt kan en låg 

industriproduktion indikera låg efterfrågan vilket riskerar leda till en förhöjd arbetslöshet och 

lägre skatteintäkter. Detta hjälper oss således att besvara hur väl åtgärderna har lyckats hålla 

uppe efterfrågan i samhället och dess lång- och kortsiktiga effekter.  

Antalet konkurser. Antalet konkurser ger en bild av hur hårt coronapandemin slagit mot 

företagen, men även hur väl åtgärderna lyckats. Detta är av stor vikt när vi studerar hur stor del 

av kapitalstocken som slås ut till följd av covid-19. Desto mindre antal konkurser, desto mindre 

del av kapitalstocken slås ut, vilket minskar den negativa effekten på den långsiktiga 

ekonomiska tillväxten. På kort sikt kan ett ökat antal konkurser innebära minskade 

skatteintäkter i samband med ökat stöd till arbetslösa vilket har en negativ effekt på den 

kortsiktiga ekonomiska tillväxten. Hur antalet konkurser relaterar till kapitalstocken, 

skatteintäkter och bidrag är därför av relevans vid analysering av stödens kort- och långsiktiga 

effekter på ekonomin.  

Arbetslösheten. Antalet arbetslösa är en viktig variabel att studera då en ökning i antalet 

arbetslösa leder till kostnader i form av förhöjda utgifter från ökade bidrag samt minskade 

skatteintäkter. Antalet arbetslösa representerar dessutom företags efterfrågan på arbetskraft, 

vilket ger ytterligare en indikation på hur mycket varor och tjänster som efterfrågas. På kort 

sikt riskerar en hög arbetslöshet leda till en minskad sparkvot eftersom fler hushåll söker bidrag 

samt en längre ekonomisk tillväxt då BNP ligger under den potentiella BNP:n. På lång sikt 

riskeras dessutom en minskning i humankapitalet då långtidsarbetslösa förlorar både praktisk 

och teoretisk kunskap. Arbetslösheten speglar effekten av stöd till företag med syfte att behålla 

anställda, samt effekten av åtgärderna för att dämpa nedgången i efterfrågan.  

Förändring i valuta. Valutans värde påverkas av bland annat den nationella räntan i 

jämförelse med den internationella samt omvärldens tilltro till landet. Förändringen i valuta 

påverkar Sveriges export och import. Sverige är ett exportberoende land och exporten har därför 

stor effekt på BNP och den ekonomiska tillväxten. En apprecierande valuta har kortsiktiga 

konsekvenser i form av minskad export och en förhöjd arbetslöshet. Långsiktiga konsekvenser 

är både en lägre BNP än det potentiella samt förluster i realkapital från exportberoende företag 

som går i konkurs.  

Utnyttjande av riksbankens åtgärder. För att avgöra hur nära en finanskris är, kan 

utnyttjandet av åtgärderna studeras. Åtgärderna representerar hur Sveriges riksbank väljer att 

agera under en finansiell kris, och fångar således penningpolitiken och dess effekt på 

ekonomin.  Vid en finansiell kris upplever ekonomin en efterfrågechock som kan innebära 

konkurser. Vid konkurser försvinner värdeskapande aktörer vilket resulterar i en permanent 
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lägre nivåeffekt på den ekonomiska tillväxten. Om endast en liten del av åtgärderna utnyttjats 

riskerar de att inte få önskad effekt, vilket kan innebära konkurser och en lägre ekonomisk 

tillväxt. Om de å andra sidan utnyttjas fullt ut, och är tillräckligt stora, riskerar detta att resultera 

i en ny finanskris. På kort sikt kan starka åtgärder i form av en låg ränta och hög utlåning vara 

nödvändiga för att hålla ekonomin vid liv och därav undvika en finanskris. På längre sikt kan 

en låg ränta och hög utlåning lägga grunden för en framtida finanskris. 

Statens sparkvot. Statens sparkvot, det vill säga budgetbalansen i relation till BNP, visar 

kostnaden av coronapandemin och besvarar hur mycket nytt kapital regeringen kan investera i, 

samt om Sverige riskerar en statsfinansiell kris. Investeringar i kapital har en långsiktig positiv 

påverkan på den ekonomiska tillväxten. Om regeringen väljer att investera i nytt kapital, istället 

för att använda sparandet till att rädda företag, riskeras istället kapital att förstöras vilket har en 

långsiktigt negativ effekt på den ekonomiska tillväxten. Om stora medel läggs på att rädda 

företagen ökar statsskulden, detta innebär framtida återbetalningar i form av höjda skatter vilket 

sänker konsumenternas budgetrestriktion och därmed efterfrågan, detta har en negativ effekt på 

den ekonomiska tillväxten. Statens sparkvot hjälper oss därför studera hur regeringen 

kortsiktigt handskas med de finansiella problemen coronapandemin medfört, och vad detta kan 

ha för långsiktig effekt på ekonomin.  

Hushållens skulder jämfört med tillgångar. Hushållens skulder jämfört med tillgångar 

representerar hur hög risk allmänheten är villig att acceptera och kan tala om hur nära en 

eventuell finanskris är. Hög belåning ökar riskexponeringen och gör därmed hushåll mer 

sårbara för en höjning i räntan vilket kan leda till sjunkande tillgångspriser. En ökad skuldkvot 

kan således ha kortsiktiga positiva effekter på den ekonomiska tillväxten genom ökad 

ekonomisk aktivitet, men även långsiktiga negativa effekter på den ekonomiska tillväxten 

genom risken för framtida betalningssvårigheter, vilket kan skapa en finanskris.  

 

3.2 Data och deskriptiv statistik 

 

Studien är baserad på data från Thomson Reuters Datastream. Vi har valt att göra två typer av 

diagram, det ena är ett tidsseriediagram med reala värden som inkluderar både 1990-talskrisen, 

finanskrisen 2008-2009 samt början av coronapandemin. Denna typ av diagram används för att 

studera: 1) antalet konkurser eftersom vi vill visa på hur många fler dessa var under större delen 

av 1990-talet jämfört med 2000-talet, detta hade inte synts lika väl i ett indexdiagram med 

krisutbrotten som start. 2) Statens sparkvot då vi är intresserade av de reella värdena vid varje 
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kris, med reala värden är det enklare att dra slutsatser om hur statens investeringar påverkas, 

vilket i sin tur påverkar den långsiktiga ekonomiska tillväxten. 3) Hushållens skulder jämfört 

med tillgångar då ökningen över tid är det relevanta, snarare än små skillnader i samband med 

kriserna. Den andra typen av diagram är skapat från ett index, där utbrottet i varje kris får 

indexvärdet 100 och numreras med talet 0 i tidsserien, vi har valt att följa metoden i en 

publicering av Andersson och Jonung (2020b) samt Burns och Mitchell (1946). Denna typen 

av diagram används när vi anser det mest relevant att studera de kortsiktiga förändringarna efter 

krisutbrotten. Skillnader och likheter mellan kriserna  kan indikera på vilken typ av politik som 

kortsiktigt fungerar eller inte. Beroende på vilken variabel som undersöks har vi antingen utgått 

från månads- eller kvartalsdata. Vid månadsdata innebär därav talet -1, på x-axeln, perioden en 

månad innan krisutbrottet och talet 1 perioden en månad efter krisutbrottet. Vi har även valt att 

följa författarnas val av tidpunkt för krisutbrotten: 1990-talskrisens utbrott dateras till juni 1992 

vid studerandet av månadsdata och kvartal 2 vid studerandet av kvartalsdata. Startpunkten för 

finanskrisen 2008-2009 dateras till juni 2008 vid månadsdata och kvartal 2 vid kvartalsdata. 

Tiden för coronapandemins utbrott bestäms till februari 2020 och därav kvartal 1. 

 

3.3 Resultat och analys 

3.3.1 Kort sikt 

 

Industriproduktionen. Coronapandemin har medfört en snabb nedgång i industriproduktionen. 

Den snabba nedgången i produktion beror dels på att restriktioner hindrat människor från att gå 

till arbetet (Baldwin & Weder di Mauro 2020, s. 13), men också på grund av minskad 

efterfrågan. Den tydligaste skiljelinjen mellan covid-19 och de tidigare kriserna är att de 

tidigare inte begränsat människors rörlighet, detta kan förklara varför industriproduktionen haft 

en större dipp än de tidigare kriserna. Nedgången i industriproduktionen vände 3 månader efter 

krisutbrottet och har 7 månader efter krisutbrottet nästintill återhämtat sig. Åtgärderna för att 

bibehålla konsumtionen och därav produktionen tycks därför ha fungerat väl trots  

problematiken med de faktiska begränsningarna i form av restriktioner. Den snabba 

återhämtningen till följd av åtgärderna syns genom den relativt V-formade kurvan.  
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Antal konkurser. Under perioden februari till april 2019 gick 1805 företag i konkurs, under 

samma period 2020 gick 2199 företag i konkurs. Detta kan indikera att det finns ett samband 

mellan coronapandemin och en ökning i antalet konkurser. Jämförs istället antalet konkurser 

under perioden februari till november syns en minskning med 321 konkurser under 2020. Att 

antalet konkurser har minskat, trots en pandemi, tyder på att regeringen och riksbankens 

åtgärder för att förhindra konkurser har fungerat. En ökad utlåning samt ekonomiskt stöd har 

räddat företag från att gå i konkurs. Att åtgärderna fungerat väl kan innebära att även ineffektiva 

företag, och inte bara de livskraftiga, överlevt. Den största ökningen i antalet konkurser skedde 

under 1990-talskrisen, vilket delvis kan förklaras av att regeringen inte skapade några åtgärder 

för att förhindra dessa. Att antalet konkurser behöll normala nivåer under finanskrisen 2008-

2009 kan till stor del förklaras av att Sverige inte drabbades lika hårt som många andra länder 

(Ohlin 2018). 
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Arbetslöshet. Coronapandemin har skapat en snabb ökning i arbetslöshet, ökningen har ett 

kvartal efter krisutbrottet delvis planat ut. Utplaningen sker snabbare än under både 1990-

talskrisen och finanskrisen 2008-2009, vilket indikerar på att åtgärderna fungerat väl. 

Stödpaketen till företag med fokus på att behålla personal verkar därför gett önskad effekt. Att 

ökningen i arbetslöshet var högre under 1990-talskrisen kan förklaras genom att antalet 

konkurser också var betydligt högre.  

Förändring i valuta. Den svenska kronan deprecierade den första månaden efter krisutbrottet 

för att sedan appreciera. Reaktionen skiljer sig tydligt från både 1990-talskrisen och 

finanskrisen 2008-2009 som båda följer mundell-fleming-modellen. 

Det finns flera möjliga förklaringar till varför värdet på den svenska kronan varken 

följer teorin eller de tidigare kriserna: den svenska räntan har under de senaste åren konsekvent 

legat under internationella räntor, riksbanken valde att höja reporäntan till 0 procent i Januari 

2020. Den Europeiska Centralbanken har sedan Mars 2016 haft en styrränta (refiräntan) på 0 

procent, Fed har sänkt styrräntan från 2,5 procent i Juli 2019 till 0,25 procent i Mars 2020 

(Holmström 2020a). Att den svenska kronan har deprecierat mellan 2018 och 2020 kan därför 

förklaras via att den nationella räntan varit lägre än den internationella. Coronapandemin har 

bidragit till en sänkt internationell ränta. En nationell ränta vilken nu ligger närmare den 

internationella kan vara en bidragande faktor till apprecieringen av den svenska kronan. 

Ytterligare en faktor till varför kronan har apprecierat kan vara att det finns en hög tilltro 

till Sverige och det svenska finansiella systemet. När tillfällig oro på den finansiella marknaden 

uppstår påverkar det hur aktörer väljer att investera (Belfrage m.fl. 2019, s. 4-5). För att undvika 

risk kan det vara fördelaktigt att investera i så trygga länder som möjligt, även om räntan inte 

alltid är mest lönsam i dessa. Sverige är dessutom det land som förväntas ha tredje lägsta BNP-
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fall inom EU 2020 (EU-kommissionen 2020, s.1). Det relativt låga BNP-fallet kan indikera på 

en stark ekonomi och likt argumentet innan skapa bilden av ett tryggt land att investera i.  

Statens sparkvot. Coronapandemin har lett till en kraftig nedgång i statens sparkvot. De ökade 

statliga utgifterna är en konsekvens av bland annat stora företagsstöd och ökade resurser till 

sjukvården. Den snabba ökningen i utgifter antyder att åtgärderna varit omfattande, och att stora 

resurser lagts på att rädda företag. För att avgöra om nedgången i sparkvoten baserats på lyckade 

åtgärder, krävs en jämförelse med kostnaden av uteslutna åtgärder. 1990-talskrisen hade en 

liknande nivå av utgifter, vilket kan förklaras av att staten tvingades rädda banker från konkurs. 

Trots omfattande åtgärder var den totala nettokostnaden av 1990-talets bankstöd endast 1,5 

procent av BNP 1991. Hade stöden inte getts hade kostnaden blivit avsevärt högre (Barr & 

Pierrou 2015, s.41). Utifrån detta, är det möjligt att den höga skuldsättningen även denna gång 

är alternativet med lägst nettokostnad.  
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Utnyttjandet av riksbankens åtgärder. M1 har ökat med ungefär 15 procent under 2020 vilket 

kan jämföras med normala årliga nivåer som legat mellan 3 och 13,8 procent sedan början av 

2000 med  en genomsnittlig ökning på 8 procent (SCB 2020a). Tanken med den ökade 

penningmängden är att få igång produktion och konsumtion samt förhindra konkurser, men låg 

ränta och ökad penningmängd har tidigare visat på en omvänd effekt. En ökad penningmängd 

kan ha en negativ effekt på ekonomin om den är för stor vilket kan resultera i en inflation som 

hamnar över inflationsmålet. Det kan dock ta ett tag innan inflationen märks av vilket nu är 

fallet (Riksbanken 2020d). Det finns flera faktorer som håller tillbaka inflationstrycket under 

coronapandemin, och de tydligaste är sjunkande olje -och elpriser som indikerar minskad 

efterfrågan i samhället vilket hindrar inflationen att ta fart. Däremot bör de tillfälliga effekterna 

som coronapandemin har på efterfrågan avta när ekonomierna öppnar upp igen. Den 

ekonomiska aktiviteten väntas då trappas upp och visa de sanna effekterna den ökade 

penningmängden har på inflationen (Riksbanken 2020e). Ännu en konsekvens av ökad 

penningmängd kan vara att folk ökar sitt sparande istället för sin konsumtion vilket, trots osäkra 

tider, får börsen att stiga (Svensson 2009). Ökningen av M1 indikerar att riksbanken lyckats 

med sitt mål att genom uppköp av företags- och statsobligationer, sänka räntan och därav öka 

efterfrågan i ekonomin. Att en stor del av den nya penningmängden hamnat på aktiemarknaden 

har medverkat till att hålla börsen uppe. På så sätt har Sverige, på kort sikt, undvikit en 

finanskris.   

Hushållens skulder jämfört med tillgångar. Hushållens belåning i förhållande till tillgångar har 

stigit från 94 procent i början av 2000-talet till 167 procent i juni 2020, bostadspriserna har mer 

än tredubblats under samma tid (Holmström 2020b). Finansinspektionen hävde 

amorteringskravet på bolån i april 2020 fram till och med juni 2021 vilket innebär att de som 

vill, om banken tillåter, endast behövde betala räntan på sina lån. Detta för att hjälpa de många 

hushåll som fått likviditetsproblem i samband med coronapandemin, skapa trygghet hos oroliga 

låntagare samt mildra de ekonomiska effekterna som pandemin har på svenska hushåll 

(Finansinspektionen 2020). Den ökande skuldkvoten hos svenska hushåll är en kombination av 

fortsatt låga räntor, att det är amorteringsfritt samt att allt fler väljer att prioritera sin bostad då 

mer tid spenderas i hemmet under rådande restriktioner (SCB 2020d, s.12). På kort sikt innebär 

den ökade belåningsgraden och reducerad amortering en ökad konsumtion vilket motarbetar 

den sjunkande efterfrågan i samband med coronapandemin. Riksbankens åtgärder med fokus 

på förhöjd utlåning för att öka konsumtionen kan därför, på kort sikt, anses ha lyckats.  
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3.3.2 Lång sikt 

 

Kombinationen av en minskad konsumtion och produktion har mest troligt ökat risken för 

företagskonkurser. Företagskonkurser ger upphov till kapitalförslitning som på lång sikt 

minskar kapitalstocken och den ekonomiska tillväxten (Grybinenko 2017). På lång sikt kan 

stödpaketen innebära att kapitalstarka och livskraftiga företag som är svåra att återskapa och 

annars skulle gått i konkurs klarar sig igenom krisen. Detta resulterar i att företagen kan fortsätta 

bedriva sin verksamhet som i sin tur skapar ekonomiskt mervärde och bidrar till den 

ekonomiska långsiktiga tillväxten (Tillväxtverket 2020). Risken för att åtgärderna dessutom 

räddar företag som egentligen behöver rensas ut har mest troligt också blivit verklighet, detta 

eftersom antalet konkurser minskat under en ekonomiskt svår tid. Detta innebär att 

zombieföretag som egentligen skulle gått i konkurs lever kvar genom bidrag från staten, vilket 

påverkar statens sparkvot negativt (Investopedia 2020). Att ha ineffektiva företag bidrar 

dessutom på lång sikt till en lägre ekonomisk tillväxt. Den snabba utplaningen av antalet 

arbetslösa är positiv och hör sannolikt ihop med det låga antalet konkurser. På lång sikt riskerar 

en hög arbetslöshet en minskning i humankapitalet då långtidsarbetslösa förlorar både praktisk 

och teoretisk kunskap. Kostnaderna från detta är dels bidrag till arbetslösa, samt minskade 

skatteintäkter. För att bekämpa en stigande arbetslöshet har delar av stödpaketen gått till 

utbildning för att öka humankapitalet i samhället vilket ökar marginalproduktiviteten hos 

arbetarna (Björklund & Lindahl 2005, s. 139). Karlsson (2020) förklarar lärdomar från 

satsningen på utbildning under 90-talskrisen. Han menar att utbildning visserligen är viktigt, 

men att folk utbildade sig till yrken som inte efterfrågas idag eller saknade den praktiska 
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erfarenheten vilket gör det svårt för arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Detta innebär att 

utbildningarna inte nödvändigtvis är en långsiktigt bra investering, med risk för att samma 

problem uppstår igen. 

I samband med företagsstöden och minskad efterfrågan i samhället har statsfinanserna 

försämrats vilket ökat statsskulden. En ökad offentlig skuldkvot innebär framtida 

återbetalningar i form av höjda skatter vilket reducerar individers budgetrestriktioner, en 

minskad budget leder i sin tur till lägre produktion vilket har en negativ effekt på den långsiktiga 

ekonomiska tillväxten. Enligt det nuvarande regelverket skall statsskulden ligga på 35 procent 

av BNP med en marginal på plus, minus fem procentenheter. Som ett resultat av 

coronapandemin väntas statsskulden ligga marginellt över denna gräns (Lindblad 2020). Risken 

för en statsfinansiell kris kan därför anses förhållandevis liten.  

Hushållens ökade belåning från de kortsiktiga åtgärderna kan medföra en risk på längre 

sikt. Privatpersoner blir mer sårbara vid en potentiell kraftig nedgång i bostadspriserna på grund 

av hävstången de lånat upp. I vissa fall kan detta leda till att privatpersoner är högre belånade 

än vad de egentligen har råd med, vilket även skulle kunna innebära betalningssvårigheter om 

ränteläget i samhället ökar. Om privatpersoner skulle bli mer insolventa i samband med 

sjunkande tillgångspriser och ökad styrränta kan det på lång sikt skapa ekonomiska problem 

för låntagare och lägga grund för en ny kris. Både 1990-talskrisen och finanskrisen 2008-2009 

fick konsekvenser i efterhand. Efter 1990-talskrisen kom budgetsaneringen (Petersen & Öberg 

2004) och efter finanskrisen 2008-2009 den europeiska skuldkrisen (Riksbanken 2011). 

Coronapandemin riskerar, på grund av de kortsiktiga konsekvenserna i form av en hög privat 

skuldsättning att leda till en ny finanskris.  

Att kronan blivit starkare kan hämma den långsiktiga ekonomiska tillväxten. Den 

svenska exporten stod för 47 procent av Sveriges BNP 2019 (Carlgren 2020) och är därav ett 

exportberoende land. En stark krona riskerar att försämra bytesbalansen vilket hade slagit hårt 

mot exportindustrin och med stor sannolikt sänkt BNP. Flera exportberoende företag hade 

dessutom riskerat konkurs vilket, genom förstört fysiskt kapital, hade haft en negativ effekt på 

den långsiktiga ekonomiska tillväxten. 
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3.4 Resultatdiskussion  

 

Utifrån teori och resultat kan en diskussion föras kring hur väl åtgärdernas motarbetat 

coronapandemins effekt på ekonomin samt vad dessa kan ha för kort- och långsiktiga 

ekonomiska konsekvenser.  

Den snabba återhämtningen i industriproduktionen kan indikera att även konsumtionen 

snabbt återhämtats. Detta tyder på att regeringen och riksbanken, trots rådande restriktioner, 

lyckats skapa åtgärder med syfte att dämpa nedgången i efterfrågan. Att åtgärderna fungerat så 

bra som de har kan möjligtvis förklaras till viss del av digitala skillnader från de två tidigare 

kriserna. Med hjälp av olika onlinetjänster är det möjligt att konsumera trots begränsningar i 

människors rörlighet. Sverige är inte heller lika beroende av turism som flera andra europeiska 

länder, och har således inte samma kraftiga nedgång i efterfrågan. Jämfört med andra länder 

kan Sveriges restriktioner dessutom anses förhållandevis små, vilket gjort att butikshandel 

delvis fortfarande varit möjlig. Utifrån detta kan Sverige anses ha goda grundförutsättningar 

för att hålla uppe efterfrågan. 

Regeringens och riksbankens åtgärder för att undvika konkurser och en förhöjd 

arbetslöshet kan därför anses ha fungerat väl. Som ett resultat har deprecieringen av fysiskt 

kapital minskat, samtidigt som den ökade arbetslösheten börjat plana ut vilket dämpar förlusten 

av humankapital, och bidrar positivt till den långsiktiga tillväxten. Åtgärderna har till syfte att 

rädda livskraftiga företag från konkurs och på så sätt undvika en ökad arbetslöshet. Därav bör 

lyckade åtgärder indikera att antalet konkurser och arbetslöshet ligger på en normal nivå. Att 

antalet konkurser istället var lägre mellan februari och november 2020 jämfört med 2019 

antyder att företag som egentligen skulle gått i konkurs, nu räddats av företagsstöden. Detta 

talar för att bidragen antingen varit för stora, eller att de givits ut på felaktig grund. Att hålla 

arbetslösheten låg har delvis lyckats då kurvan nu börjat plana ut, och har idag en lägre 

tillväxttakt än 1990-talskrisen och finanskrisen 2008-2009. 

 Att företag som egentligen skulle gått i konkurs överlever skapar ineffektivitet på 

marknaden och kan ge upphov till moral hazard. Konsekvenser av ineffektiva företag är mindre 

investeringar och stora kostnader i form av företagsstöd för att hålla dessa vid liv. Moral hazard 

sänker även riskaversionen hos företagen vilket kan innebära att de bedriver sin verksamhet på 

ett mer riskabelt sätt eller är oförsiktiga med sina tillgångar i vetskap att de blir räddade om så 

krävs. I kombination med avvägningen om företagsstödens storlek, måste kostnaden av 

företagsstöden hållas i åtanke. De långsiktiga kostnaderna av ökat företagsstöd resulterar i 

försämrade statsfinanser och ökad statsskuld. Sverige har de senaste åren sänkt sin statsskuld 
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vilket låter belåningen hamna inom den accepterade nivån trots underskotten företagsstöden 

skapar. Jämförs de positiva delarna av företagsstöden mot kostnaden av dessa anser vi storleken 

på stöden vara inom rimliga gränser. Däremot hade utformningen av stöden kunnat ändras, 

istället för att vara generella som de är idag, hade stöden kunnat vara riktade så att endast 

livskraftiga företag hade kunnat ta del av dessa. På så sätt hade ineffektiva företag kunnat rensas 

ut med hjälp av krisen. Risken för att den ökade statsskulden skulle leda till en statsfinansiell 

kris konstateras, på grund av landets tidigare sparande, relativt liten.  

Den kortsiktiga coronapolitiken för att undvika en finanskris och hålla igång 

konsumtion anses ha lyckats. Politiken har dock medfört stora kostnader i form en ökad risk 

för en framtida finanskris. I teorin nämns två åtgärder för att minska risken för en framtida 

finanskris, det handlar om att minska skuldkvoten hos hushållen och öka förståelsen för risk. 

Detta kan uppnås med hjälp av en höjd ränta, det vill säga en höjning av priset för risk. 

Problematiken med den höga skuldsättningen hos hushållen är att en liten höjning i räntan får 

stor effekt för den privata ekonomin. En för stor ökning av räntan riskerar leda till ett fall av 

tillgångspriser och en upprepning av finanskrisen 2008-2009. Därför måste en åtgärd för att 

minska hushållens skuldsättning ske försiktigt utan att riskera en ny kris. En höjning av räntan 

riskerar dessutom att dämpa konsumtionen i samhället, och därav den ekonomiska tillväxten. 

Det är enkelt att som land motivera en låg ränta för att hålla en stark ekonomisk tillväxt och 

stanna i en lång högkonjunktur. En ekonomisk bubbla riskerar dock att uppstå, vilken tillslut 

kommer spricka. Vi anser det därför, när coronapandemin är över, högst relevant att minska 

hushållens skuldkvot för att undvika en påföljande kris. Om detta inte görs, och en ny finanskris 

uppstår, tillkommer ytterligare kostnader för att hjälpa företag, banker och hushåll. 

Erfarenheten från 1990-talskrisen, finanskrisen 2008-2009 och deras efterföljande kriser kan 

ytterligare stärka detta resonemang.  

Att på längre sikt höja räntan riskerar dock, om inte övriga länder också gör det, att 

fortsätta stärka kronan. En stark krona dämpar den ekonomiska tillväxten och blir ytterligare 

en faktor att väga mot den fortsatta skuldsättningen. Det kan därför vara relevant att fundera 

över alternativa sätt till att minska hushållens skuldsättning. Ett alternativ till en höjd ränta är 

utökade amorteringskrav. På så sätt kan hushållens skulder minska utan att räntan påverkar 

valutan och därav exporten. Att snabbt höja dessa kan dock, likt en snabb höjning av räntan, 

drabba hushållens ekonomi och därav få tillgångspriser att falla. Därför är det precis som vid 

en eventuell räntehöjning, viktigt att göra detta långsamt.  
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4 Avslutning 

 

Coronapandemin har medfört stora konsekvenser på ekonomin. Regeringen och riksbanken har 

utformat omfattande åtgärder för att dämpa dess effekter. Åtgärderna anses på kort sikt ha 

uppnått sina syften genom att hålla efterfrågan uppe, minska antalet konkurser, hålla 

arbetslösheten kontrollerad samt undvikit en ny finanskris. De kortsiktiga åtgärderna medför 

dock stora kostnader. Statens sparkvot har minskat, hushållens belåning har ökat och ineffektiva 

företag kan med hjälp av företagsstöden leva kvar. Trots höga statliga kostnader anser vi inte 

en statsfinansiell kris vara nära, kostnaderna uppstår istället i form av minskade investeringar 

vilket hämmar den ekonomiska tillväxten. Hushållens ökade belåning medför en större risk för 

en framtida finanskris. Det är av stor vikt att regeringen och riksbanken tillsammans skapar 

åtgärder för att undvika en sådan potentiell kris. Ett alternativ är att höja räntan, det medför 

dock negativa effekter både för konsumtion och export. Därför föreslår vi alternativet att höja 

amorteringskravet, för att på sikt sänka hushållens skuldsättning. Även detta medför en negativ 

effekt på konsumtionen, samt en risk för ett fall i tillgångspriser och måste därför göras 

långsamt för att inte riskera en ny finanskris. Ineffektiva företag kostar staten pengar och 

hämmar den ekonomiska tillväxten, utan stöd hade dessa företag kunnat rensas ut under 

pandemin, vilket hade gynnat den ekonomiska tillväxten på lång sikt. Med denna uppsats har 

vi nått slutsatsen att de kortsiktiga åtgärderna uppfyllt sitt syfte, men att kostnaden av dessa är 

hög. Vi kan inte dra en slutsats om kostnaden för åtgärderna är större än kostnaderna för 

uteblivna åtgärder men anser att för samhället som helhet, har åtgärderna fyllt sin funktion. 
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