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Sveriges behov av reformer för att möta samhällsutvecklingen är stort. 

Endast med genomtänkta reformer klarar vi att bygga ett liberalt och 

hållbart samhälle över tid. Med en fot i forskningen och en fot i sam-

hällsdebatten bidrar Fores med nio reformområden som ökar vår till-

växt, trygghet och tillit i Sverige.

En ökad tillväxt kräver en klimatpolitik som är robust över tid, sam-

tidigt som vi säkerställer att investeringar i infrastruktur och energi 

görs på ett hållbart sätt. Men det finns hot mot den gröna och liberala 

utvecklingen. Populism, påverkanskampanjer och den organiserade 

brottsligheten behöver bekämpas med forskningsbaserad policy för 

stärkt trygghet. Trots att en hög tillit i samhället är en förutsättning för 

både ökad tillväxt och trygghet så tar vi tilliten för givet idag. Den måste 

värnas. 

En hög tillväxt, stark trygghet och stor tillit är grundpelarna för vår 

välfärd. Denna bok är första steget på Fores långsiktiga reformresa. 
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Förord

Sverige står inför många stora utmaningar idag. Ett klimathot, en 

omvärld i snabb förändring med överhängande säkerhetspolitiska 

hot och efterdyningarna av en global pandemi. Till detta tillkom-

mer skiften i samhällsutvecklingen och stärkandet av auktoritära 

idéströmningar. Tilltron till det demokratiska systemet och dess 

institutioner är i gungning, men även tilliten till varandra, media och 

offentliga institutioner riskerar att ta skada om vi misslyckas med att 

lösa de stora problemen. Sveriges behov av reformer för att möta och 

mota samhällsutvecklingen är stort.

Under 2021 inledde Fores ett reformarbete för ökad trygghet, 

tillit och tillväxt. Uppdraget var att blicka framåt och ta tag i de 

utmaningar som Sverige står inför. Utvecklingsarbetet landade i tre 

temagrupper som analyserar de tre områdena tillväxt, trygghet och 

tillit. Tema gruppernas arbete fortlöper men vi kan redan nu presen-

tera en första sammanställning av rapportproduktionen. 

Sverige behöver reformer för en ökad tillväxt som är förenlig med 

en hållbar utveckling.

När framtidens klimat och effekterna av klimatförändringarna 

på vår välfärd präglas av stora osäkerheter kan vi inte med säkerhet 

veta vilken klimatpolitik som är optimal. Vi bör därför eftersträva en 

klimatpolitik som är robust. Framtida investeringsbeslut avseende 

infrastruktur bör utgå från i vilken utsträckning det faktiskt bidrar 

till ekonomisk tillväxt. Samtidigt måste Energistadgefördraget – det 

mellanstatliga investeringsskyddsavtalet för energisektorn – refor-

meras så att det underlättar arbetet med att nå våra högt satta kli-

matmål.

Den liberala demokratin är hotad och sedan millennieskiftet har 
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vi sett populister växa och ta makten. Behovet av ett konstitutionellt 

självförsvar är stort. Informationsoperationer från öst försöker 

påverka och vrida vår samhällsdebatt. Sverige måste stärka sin resi-

liens mot sådana påverkanskampanjer. Men tryggheten handlar inte 

bara om externa hot. Den organiserade brottsligheten har förändrats 

i Sverige. Vi behöver dra lärdomar av utvecklingen och nyttja forsk-

ningsbaserad policy för hur vi bäst kan bekämpa den organiserade 

brottsligheten. 

Tilliten i samhället behöver stärkas där den är låg och skyddas där 

den är hög. Centrala policyområden behöver därför stärkas, fler per-

spektiv inom den offentliga förvaltningen behövs och tendenserna 

för minskat medieförtroende måste bemötas. Vi tar den höga tilliten 

för givet i Sverige idag, den måste värnas och vidmakthållas inför 

framtiden. 

 Vi är övertygade om att reformer som stärker tillväxten, trygg-

heten och tilliten bidrar till att värna demokratin och framtiden. 

Det behövs forskningsbaserade långsiktiga reformer för att möta de 

samhällsutmaningar som finns runt hörnet och bortom valrörelsen.

I den svenska politiska debatten lyser de stora reformerna med 

sin frånvaro. Denna publikation hoppas jag kan både ses och fungera 

som en injektion i samhällsdebatten. Fores reformtunga röst har 

alltid varit, och ska alltid vara, i centrum av den samhällspolitiska 

debatten. En fot i forskningen och en fot i samhällsdebatten är Fores 

hemvist. Med denna skrift förankrar vi våra fötter ytterligare.

Ulrica Schenström, vd Fores

Stockholm, maj 2022



 J
o

h
n

 H
a

ss
le

r 
• T

ill
vä

xt

6

En robust, men kanske inte  
optimal, global klimatpolitik

 John Hassler

 
Energistadgefördraget  
och EU:s tillväxtpolitik 

Henrik Horn

Investeringar i infrastruktur  
och tillväxt 

Lars Hultkrantz



 J
o

h
n

 H
a

ss
le

r 
• T

ill
vä

xt

7

T I L LVÄ X T
KAPITEL I

7



 J
o

h
n

 H
a

ss
le

r 
• T

ill
vä

xt

8

8

En robust, men kanske 
inte optimal, global 
klimatpolitik
John Hassler

Inledning

Det är nu klarlagt bortom allt rimligt tvivel att utsläpp av koldioxid 

leder till global uppvärmning. Forskningen har dock inte med någon 

exakthet kunnat säga hur känsligt klimatet är för utsläpp. Därför 

måste klimatpolitiken bestämmas under osäkerhet. I princip kan 

man tänka sig tre olika sätt att välja politik i en sådan situation; 

i) vänta och se, ii) hoppas på det bästa och iii) ta det säkra för det 

osäkra. I denna text diskuterar jag hur stor osäkerheten är och för-

söker utvärdera de tre alternativen. Slutsatsen är att även om en 

ambitiös klimatpolitik i efterhand kan visa sig ha varit överdriven 

är kostnaden för ett sådant politiskt misstag låg. Motsatsen gäller 

för de två andra alternativen; om de scenarier där dessa policyer är 

optimala inte förverkligas kan kostnaderna i termer av mänsklig väl-

färd bli mycket stora. Slutsatsen blir därför att vi inte bör eftersträva 

en optimal klimatpolitik, utan en som är robust i meningen att den 

inte leder till stora kostnader om den i efterhand visade sig var fel. 

En övergång till klimatneutralitet under tre decennier är en sådan 

politik. EU har i lag slagit fast målet att så ska ske inom EU. Men mål 

räcker inte, det behövs också en politik som ser till att målen nås. 

EU-kommissionen har föreslagit skarpa regler som, om de genomförs, 

garanterar att användningen av fossila bränslen fasas ut inom unionen. 

Den svenska klimatpolitiken bör inriktas på att understödja dessa för-

slag i stället för att fortsatt fokusera på utsläpp inom Sveriges gränser. 
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Växthuseffekten
Ökad koncentration av koldioxid (CO

2
) och andra växthusgaser 

påverkar balansen mellan inkommande och utgående energiflöden 

till och från jorden. Den grundläggande mekanismen bakom detta är 

att det utgående flödet, förutom direkt reflektion av solljus, består 

av lågfrekvent värmestrålning. Frekvensen i denna strålning mot-

svarar resonansfrekvensen hos växthusgasmolekyler som börjar 

vibrera när värmestrålningen passerar och absorberar därmed en 

del av energin. Det inkommande energiflödet till jorden är däremot 

i huvudsak synligt solljus som har en mycket högre frekvens än reso-

nansfrekvensen hos atmosfärens alla molekyler. Solljuset passerar 

därmed igenom atmosfären – vi kan se solen! Mer CO
2
 i atmosfären 

innebär att värmen från jorden måste färdas längre upp i atmosfären 

innan den kan stråla ut i rymden. Detta har en värmande effekt unge-

fär som en tjockare filt gör att det blir varmare under den.1

Växthusgaseffekten har varit känd sedan början av 1800-talet 

och bidrag från 1960-talet tilldelades Nobelpriset i fysik 2021. Den 

svenska forskaren Svante Arrhenius var den allra första att sätta 

siffror på hur mycket klimatet förändras när atmosfärens halt av kol-

dioxid ökar.2 Enligt hans beräkningar skulle en ökning av CO
2
-kon-

centrationen med 50 procent, ungefär som den vi nu upplever, på 

sikt öka temperaturen mellan 3 och 4 °C beroende på latitud och tid 

på året. Denna siffra är lite högre än de flesta moderna forsknings-

studier, men inom det osäkerhetsintervallet som ges av forskningen. 

Ett viktigt vetenskapligt resultat som betonas i den senaste sjätte 

rapporten från FN:s klimatpanel IPCC3 är att uppvärmningen är 

ungefärligen proportionell mot de över tid sammanlagda globala 

utsläppen av koldioxid.4 Det betyder att varje ytterligare mängd 

utsläppsenhet bidrar till en ungefärligen konstant extra uppvärm-

1 Se SNS, 2020
2 Arrhenius, 1896
3 IPCC, 2021
4 Detta gäller koldioxid. För andra växthusgaser som vi släpper ut, t.ex. metan, är det flödet av utsläppen som bestämmer 
graden av uppvärmning, inte hur mycket vi totalt släppt ut sedan industrialiseringens början. Det beror på att medan 
en betydande del av koldioxiden stannar i atmosfären under tusentals år försvinner det mesta av metanet på några 
decennier.  
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ning. Proportionalitetsfaktorn är dock osäker. IPCC anger att den 

troligen är mellan 0,27 och 0,63 °C per 1000 miljarder ton CO
2
 

(TtCO
2
).5 Givet de nuvarande globala utsläppen på 0,035 TtCO2 per 

år6 är det enkelt att beräkna att den globala medeltemperaturen ökar 

med 0,1 till 0,22 grader per decennium på grund av den nuvarande 

ackumuleringen av koldioxidutsläpp.

Proportionaliteten mellan utsläpp och temperatur står i kontrast 

till den allmänna uppfattningen att vi är nära en så kallad tipping 

point, d.v.s. en tröskelnivå för uppvärmningen sådan att om den pas-

seras skulle det globala klimatet tippa över till ett permanent hett 

tillstånd. Om en sådan tröskelnivå passeras skulle det bli för sent att 

stoppa den globala uppvärmningen. Faktum är att en nyligen genom-

förd undersökning visar att 73 procent av befolkningen i G20-län-

derna tror att klimatsystemet är nära en sådan tröskel.7 Detta är dock 

inte i linje med vetenskapliga forskningsresultat. IPCC8 konstaterar 

i sin senaste sjätte rapport (min översättning) att “det finns ingen 

evidens för sådana icke-linjära effekter på global nivå i klimatscena-

rier för de kommande hundra åren, vilka i stället pekar på ett nästan 

linjärt samband mellan den globala temperaturen och ackumulerade 

växthusgasutsläpp.” 

Här är det dock viktigt att notera att IPCC inte utesluter avvi-

kelser från proportionaliteten mellan global uppvärmning och 

ackumulerade utsläpp om dessa fortsätter i mer än 100 år. Regio-

nala tröskeleffekter, som att Amazonas regnskog försvinner och en 

kollaps av stora områden med permafrost, förekommer också i vissa 

av de modellprognoser som beskrivs i IPCC-rapporten. Slutsatsen 

är att ju längre vi fortsätter att släppa ut koldioxid, desto mer global 

uppvärmning får vi och desto allvarligare blir dess skador och risker, 

men det kommer inte snart att vara för sent att agera.

5 En central faktor bakom osäkerheten är potentiellt tillfälliga effekter på molnbildning genom utsläpp av partiklar 
och aerosoler. Sådana effekter kan dölja eller förstärka den underliggande effekten av den ökade CO2-halten. Vilket 
vet vi ännu inte. 
6 IEA, 2021
7 Gaffney et al, 2021
8 Chen et al, 2021, s. 1:66
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Osäkerhet om vad som är rätt 
klimatpolitik
Osäkerheten om hur känsligt klimatet är för utsläpp är stor. Sedan 

industrialiseringen startade har vi släppt ut cirka 2,4 TtCO2.9 Givet 

intervallet för klimatkänsligheten som jag beskrev ovan leder detta, 

när temporära effekter klingat av, till en uppvärmning mellan 2,4 × 

0,27 = 0,65 och 2,4 × 0,63 = 1,5 °C. Antingen kan vi släppa ut mer än 

dubbelt så mycket som vi redan har släppt ut innan vi når 1,5 °C, vil-

ket med nuvarande utsläppstakt skulle ta 70 år, eller så är det redan 

för sent att hålla oss under detta mål. Osäkerheten om klimatföränd-

ringarna är därför mycket stor – vi vet helt enkelt inte hur mycket 

klimatförändringarna en viss mängd utsläpp kommer att leda till. 

Detta gäller det som vi redan har släppt ut och också det vi kommer 

att släppa ut i framtiden under olika scenarier. 

Försök att sätta siffror på de ekonomiska effekterna, inklude-

rande sådant som inte mäts i BNP, t.ex. försämrad hälsa och förlust 

av människoliv av klimatförändringarna, pekar på små samman-

lagda effekter, särskilt om de sätts i förhållande till förväntad fram-

tida ekonomisk tillväxt. Enligt IPCC blir skadorna några procent av 

våra sammanlagda inkomster.10 I Howard och Sterners metastudie 

är slutsatsen att en 3°C ökning av den globala medeltemperaturen 

orsakar skador med ett värde av 4-11 procent av BNP.11 I Feyen et 

al. mycket detaljerade studie av klimatskador i EU analyseras sju 

kategorier: dödlighet av värme respektive köld, stormar, torka, 

översvämningar av floder, översvämningar vid kusten, jordbruk 

och energiförsörjning.12 De konstaterar att om dagens europeiska 

samhälle skulle drabbas av de klimatförändringar som följer av en 

global uppvärmning på tre grader skulle skadorna motsvara 1,4 pro-

cent av BNP. Skadorna är ungefär dubbelt så stora i södra Europa. 

Rapporten visar också att skadorna kan minskas mycket genom olika 

anpassningsåtgärder.

9 IPCC, 2021
10 IPCC, 2018
11 Howard och Sterners, 2018
12 Feyen et al, 2020
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Även om beräkningarna av de globala aggregerade skadorna pekar 

på relativt måttliga effekter av klimatförändringarna kan de i vissa 

delar av världen bli mycket stora. Detta gäller särskilt i vissa länder 

med en stor och fattig befolkning där dels klimatförändringarna 

kan bli mer dramatiska och dels förutsättningarna för 

anpassning är betydligt mindre. Dessutom är osäkerheten om 

klimatförändringarnas effekter på människors välfärd lika stor eller 

till och med större än den naturvetenskapliga osäkerheten om klima-

tets känslighet för utsläpp. Hassler et al.13 gör beräkningar som tyder 

på att osäkerheten om ekonomisk och välfärdsmässig känslighet för 

klimatförändringarna är ungefär lika stor som den om klimatkänslig-

heten.14 Förmodligen ännu viktigare är att många mekanismer, som 

migration, konflikter, extrema väderhändelser och konsekvenserna 

av att passera tröskeleffekter, är svåra att siffersätta och vanligtvis 

utesluts från kvantitativa analyser, vilket särskilt påpekas av Feyen 

et al.15

Modeller för utvärdering av 
klimatpolitiken
En ambitiös klimatpolitik bör i sin helhet ses som en investering. 

Delar av den politik som krävs för övergången till klimatneutralitet 

kräver att kostnaderna måste tas i förskott och under övergångspe-

rioden. Investeringen lönar sig i form av mindre klimatförändringar 

och andra fördelar som bättre luftkvalitet under en lång framtid. 

Beräkningen av kostnader och vinster av olika sorts klimatpolitik 

kräver därför förutsägelser om hur den globala ekonomin och kli-

matet utvecklas under långa perioder. För en sådan analys används 

integrerade bedömningsmodeller (Integrated Assessment Models, 

IAM), baserade på William Nordhaus16 arbete som 2018 belönades 

13 Hassler et al, 2018
14 Det mått som används är variationen i vad som är rätt koldioxidskatt under olika antaganden i respektive 
osäkerhetsintervall. 
15 Feyen et al, 2020
16 Nordhaus, 1994 
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med ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Sådana modeller kan 

användas för att beräkna vad som kallas optimal klimatpolitik. Det 

görs genom att hitta den klimatpolitik, t.ex. en tidsbana för koldi-

oxidskatten, som maximerar modellens välfärdsfunktion (vanligen 

en vägd summa av alla levande och framtida människors välfärd). 

Kostnaderna och vinsterna som följer av en viss klimatpolitik, och de 

klimatförändringar som följer, skiljer sig mycket åt över den globala 

befolkningen nu och i framtiden. I modellen måste alla dessa effek-

ter vägas samman när olika slags klimatpolitik utvärderas.

När man tolkar resultatet att en viss politik är optimal, t.ex. en viss 

nivå på en koldioxidskatt, är det viktigt att komma ihåg att detta alltid 

är ett betingat uttalande. Det gäller givet ett antal antaganden och 

en specifikation av hur olika individers välfärd ska vägas samman. 

Detta gäller integrerade bedömningsmodeller och mer generellt, 

t.ex. för modeller som används för att beräkna samhällsnyttan av 

infrastrukturinvesteringar eller värdet av att införa en ny medicinsk 

behandlingsmetod. 

När det gäller klimatförändringar är de antaganden som analysen 

bygger på särskilt osäkra och ofta kontroversiella. Hur känsligt är 

klimatet för utsläpp av koldioxid och hur stor vikt bör läggas på kom-

mande generationers välfärd i förhållande till vår egen? Olika svar 

på sådana frågor kan i allmänhet inte klassificeras som sanna eller 

falska. Påståenden om att en viss politik är optimal får alltså inte för-

stås som “sanningar”. Värdet av modellen kommer i stället från att 

det går att säga vilka slutsatser som kan dras för en uppsättning givna 

antaganden och hur slutsatserna förändras när antaganden ändras. 

Ett exempel på detta ges av Golosov et al. som härleder en enkel 

ekvation för den optimala koldioxidskatten.17 Med denna blir det 

enkelt att analysera hur olika antaganden ändrar slutsatsen. Figur 

1 visar hur den optimala skattesatsen förändras när vikten på kom-

mande generationers välfärd förändras. Det senare beskrivs av med 

vilken diskonteringsränta deras välfärd diskonteras. Figuren visar 

17 Golosov et al, 2014
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att den optimala skattesatsen snabbt sjunker i diskonteringsräntan. 

Detta återspeglar det faktum att kostnaderna för klimatpolitik tas av 

nu levande generationer medan vinsterna till stor del tillfaller kom-

mande generationer. Med en lägre vikt, d.v.s. en högre diskonterings-

ränta, på kommande generationers välfärd är kostnaderna relativt 

sett viktigare i kalkylen vilket innebär att en lägre skatt blir optimal.

Ofta används en diskonteringsränta på runt 1-2 procent per 

år i utvärderingar av t.ex. offentliga investeringar. Det är enkelt 

att beräkna att med en diskonteringsränta på 1 procent per år så 

kommer välfärden för människor som lever 70 år in i framtiden ges 

hälften så hög vikt som vår egen. Välfärden för människor som lever 

140 och 210 år in i framtiden får en fjärdedels respektive en åttondels 

vikt, och så vidare. Välfärdsvikten halveras alltså vart 70:e år. När 

diskonteringsräntan är 2 procent sker denna halvering vart 35:e år. 

Baserat på sådana beräkningar hävdade Sternbetänkandet18 att den 

moraliskt rimliga diskonteringsräntan när man diskuterar ett så 

långsiktigt fenomen som klimatförändringarna bör vara 0,1 procent, 

vilket innebär en halvering av välfärdsvikterna vart 700:e år. 

Figur 1. Optimal koldioxidskatt som en funktion av diskonteringsräntan för 
framtida välfärd.19 

18 Stern, 2007
19 SNS, 2020
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Klimatpolitik och osäkerhet 
En ambitiös klimatpolitik är en investering med en osäker avkast-

ning. Det kan vara så att känsligheterna som diskuteras ovan är 

låga, i vilket fall avkastningen är låg. Det kan alternativt vara så att 

känsligheten är hög, i vilket fall avkastningen av en tillräckligt snabb 

övergång till klimatneutralitet kommer att visa sig vara hög. 

Det finns en omfattande akademisk litteratur om investerings-

beslut under osäkerhet. Ett viktigt och intuitivt resultat är att det 

i många fall är optimalt att skjuta upp beslutet.20 Men för att en 

senareläggning ska vara en optimal strategi måste två villkor vara 

uppfyllda. För det första måste väntan minska osäkerheten genom 

att investeraren får mer information. För det andra ska inte investe-

ringens avkastning i alltför hög grad minska om den skjuts upp.

När det gäller klimatpolitiken är rimligen inget av dessa två villkor 

uppfyllt. För det första kan vi hittills se att även om osäkerheten om 

klimatkänsligheten minskade om man jämför den förra (femte) med 

den senaste (sjätte) rapporten från IPCC, så var minskningen inte 

avgörande stor. I ett längre perspektiv har osäkerheten inte heller 

minskat särskilt mycket. Eftersom förutsägelser om vad som händer 

med klimatet och vilka konsekvenser detta kommer att få måste 

baseras på modeller snarare än faktiska observationer, kommer 

osäkerheten inte att försvinna förrän vi observerar konsekvenserna, 

d.v.s. när det är för sent att undvika dem. Detta argument gäller i minst 

lika stor grad när det gäller konsekvenserna av klimatförändringarna 

på välfärden och vilka möjligheter det finns att anpassa sig till dem.

För det andra, att vänta innebär att vi fortsätter ackumulera koldi-

oxid i atmosfären vilket, om klimatkänsligheten är hög, ger allt större 

och sannolikt oåterkalleliga klimatförändringar ju längre vi väntar. 

Att vänta kan också kräva en snabbare övergång till klimatneutralitet, 

vilket vi vet kommer att bli dyrare. Att skjuta upp beslutet om 

klimatpolitik är därför en riskabel strategi som inte bör fullföljas. 

20 Pindyck, 1991
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En viktig komplikation när det gäller klimatpolitiken är att osä-

kerheten är av ett slag som brukar kallas Knightiansk.21 Med det 

menas att inga objektiva sannolikheter kan sättas på olika möjliga 

utfall. Motsatsen till Knightiansk osäkerhet är risk, då sådana sanno-

likheter existerar och kan siffersättas. I situationer med risk brukar 

ekonomer använda en analysmetod där framtida möjliga utfall vik-

tas med sina respektive sannolikheter. Den politik vars viktade utfall 

är bäst sägs vara optimal. Detta tillvägagångssätt används vanligtvis 

när det samhälleliga värdet av riskfyllda investeringar utvärderas. 

Eftersom klimatosäkerheten är Knigthiansk är det tveksamt om ana-

lyser, baserade på antagandet att objektiva sannolikheter kan fast-

ställas, ger bra underlag för att värdera olika förslag till klimatpolitik. 

IPCC använder visserligen uttryckliga sannolikheter när de skriver 

om intervall av osäkerhet, men det är orimligt att tolka dessa som 

annat än kvalificerade gissningar.

Under Knightiansk osäkerhet bör man leta efter en robust, snarare 

än optimal, politik. En robust är en som ger acceptabla resultat under 

de flesta och helst alla framtida möjligheter. Motsatsen till en robust 

politik är en politik som är optimal om vissa antaganden visar sig slå 

in, men mycket dålig om de inte gör det. I fall där det med acceptabel 

säkerhet går att uttala sig om sannolikheter får ett sådant utfall liten 

betydelse för analysen om det har låg sannolikhet. Men om trovär-

diga sannolikheter inte kan anges fungerar inte en sådan viktning. En 

robust politik kan därför ses som en billig försäkring för en risk som 

är svår att kvantifiera, både när det gäller dess konsekvenser och san-

nolikhet för att inträffa. I vissa situationer av Knightiansk osäkerhet 

är det svårt eller omöjligt att hitta en robust politik. Sådana situatio-

ner kallas lömska problem (wicked problems) – oavsett vilket val som 

görs kan konsekvenserna bli mycket allvarliga. 

21 Knight, 1921
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En robust klimatpolitik
I diskussionen om klimatpolitiken föreslås många icke-robusta poli-

tiska åtgärder. Vissa, som negativ tillväxt, ett omedelbart förbud mot 

fossila bränslen och att ersätta marknaden med centralplanering 

skulle (möjligen) kunna vara rätt politik om klimatkänsligheten är 

mycket stor och om vi är nära en global och katastrofal tröskelnivå 

i klimatsystemet. Dessa typer av politik är dock inte robusta efter-

som de är mycket kostsamma om känsligheten är låg eller i linje med 

bästa gissningar. En annan icke-robust politik är att vänta och se i 

hopp om att klimatkänsligheten är låg. Om förhoppningarna går i 

uppfyllelse kan det visa sig ha varit rätt att vänta, men om de inte gör 

det skulle vi bittert ångra att klimatåtgärder inte vidtagits tidigare. 

En sådan politik är därmed inte heller robust.

Om all möjlig klimatpolitik tillhör någon av dessa två kategorier, 

d.v.s. de riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser om 

de osäkra premisser de bygger på inte visar sig hålla, är problemet 

med att hantera klimatförändringarna ett lömskt problem. Då är 

det mycket svårt eller omöjligt att veta vad som är en rimlig politik. 

Lyckligtvis menar jag att problemet dock inte är sådant – en robust 

klimatpolitik existerar. 

Hassler et al. visar detta i en global integrerad bedömningsmodell 

för samspelet mellan ekonomi och klimat.22 I studien beräknar vi den 

optimala skatten för två olika antaganden. Det första är ett pessimis-

tiskt antagande om att klimatkänsligheten är hög och att klimatför-

ändringarna får stora konsekvenser för mänsklig välfärd. Detta görs 

genom att de tidigare nämnda känsligheter antas vara vid den övre 

gränsen för de osäkerhetsintervall som diskuterats ovan. Under 

detta antagande är ett högt pris på utsläpp rätt politik.

Det andra antagandet är i stället optimistiskt, nämligen att kli-

matkänsligheten är låg och att det är förhållandevis lätt att anpassa 

sig till klimatförändringarna. Känsligheterna väljs här till de undre 

gränserna för osäkerhetsintervallen. 

22 Hassler et al, 2018 och 2021a
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Givet andra antaganden är det i det första fallet rätt att sätta pri-

set på utsläpp ungefärligen i nivå med den svenska koldioxidskatten 

(110 euro/ton CO
2
 motsvarande ungefär 2,50kr per liter bensin) och 

att sedan låta den växa i takt med BNP-tillväxten. I motsatta fallet 

med låga känsligheter är den rätta skatten inte mycket över noll. 

För att hitta en robust politik måste man därefter undersöka 

konsekvenserna om antaganden som gör ett visst pris optimalt visar 

sig vara felaktiga. Hassler et al. beräknar därför den samhällseko-

nomiska kostnaden för de två fallen om de motsatta antagandena 

visar sig vara rätt.23 Vad kostar det samhällsekonomiskt om världen 

valt ett högt utsläppspris om det senare visar sig att det låga var det 

riktiga? Och omvänt, vad blir konsekvensen av att ha valt ett lågt pris 

om det visar sig att man borde valt ett högt? Det visar sig att kost-

naderna för dessa två politikmisstag är mycket olika. Detta visas i 

figur 2 där kostnaderna för politikmisstagen översätts till procent av 

aktuell konsumtion, vilket visas på den vertikala axeln. Figuren visar 

att medan kostnaderna för att i onödan ha valt en ambitiös klimatpo-

litik är små och näst intill negligerbara gäller motsatsen för det andra 

politikmisstaget.

Figur 2. Kostnad för politiska misstag som andel av konsumtionen.24  
Utbytbarheten mellan grön och fossil energi betecknas ε.25

23 Hassler et al, 2021a
24 Hassler et al, 2021a
25 e är den långsiktiga substitutionselasticiteten mellan grön och fossil energi. Formellt anger den hur många 
procent relativ användning faller för en procentuell ökning av relativpriset mellan grön och fossil energi. 
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Analysen visar också att asymmetrin mellan kostnaderna för de 

två politikmisstagen beror på hur lätt det är att ersätta fossil energi 

med grön. Om de två energiklasserna lätt kan ersättas med varandra 

blir skillnaden klart större. 

Anledningen till att det inte är särskilt dyrt att sätta ett för högt 

koldioxidpris och därigenom leda över ekonomin till koldioxidneu-

tralitet är att ekonomin på längre sikt (under några årtionden) är 

flexibel. På kortare sikt är visserligen så inte fallet – användningen av 

fossilt bränsle följer BNP nästan ett-till-ett. Men så är inte fallet på 

längre sikt, då kan en omställning ske utan särskilt stora kostnader.26 

Att en politik som bygger på prissättning av utsläpp är effektiv och 

inte behöver bli ekonomiskt kostsam bekräftas av en mer detaljerad 

analys i IMF.27 Deras modell omfattar fördelningsproblem och en 

mer realistisk beskrivning av den kortsiktiga inflexibiliteten än den 

i Hassler et al.28 Det betyder att det uppstår ett behov av att komplet-

tera koldioxidprissättning med andra politiska instrument. Specifikt 

kan ett skuldfinansierat grönt investeringsprogram motverka den 

negativa konjunktureffekten av högre bränslepriser. Det som behövs 

för detta är lånefinansierade investeringar på initialt 1 procent av 

BNP som fasas ut under 10 år. I omställningspolitiken ingår också 

att en fjärdedel av intäkterna från koldioxidprissättning används 

för riktade överföringar till hushåll med låga inkomster som särskilt 

påverkas av koldioxidprissättning och högre energipriser. Detta 

politiska paket i kombination med en realistisk mängd avskiljning 

och lagring av koldioxid innebär att världen kan nå koldioxidneutra-

litet i mitten av innevarande århundrade. Detta görs utan negativa 

effekter på BNP, med undantag för Ryssland och OPEC-länderna 

vars BNP 2050 blir 10-15 procent lägre än utan klimatomställningen. 

Enligt analysen i IMF behöver dock varken Indien eller Kina offra 

ekonomisk tillväxt under övergången till klimatneutralitet.29 Detta 

26 Hassler et al, 2021b
27 IMF, 2020
28 Hassler et al, 2021b
29 IMF, 2020
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är viktigt, eftersom det utan dessa länders deltagande blir praktiskt 

taget omöjligt för resten av världen att stoppa klimatförändringarna. 

Hassler et al. beräknar att inte ens en 20 gånger högre koldioxidspris 

i resten av världen är tillräcklig för att kompensera för frånvaron av 

prissättning i Kina.30

IMF visar också att subventioner till grön energi och grön teknik-

utveckling inte kan ersätta koldioxidprissättning.31 Skälet till detta är 

att politik som gör grön energi billigare ökar användningen av grön 

energi men är inte ett effektivt sätt att konkurrera ut fossil energi. 

För att det senare ska ske krävs ett pris på utsläpp. Detta visas i figur 

3 där den övre svarta kurvan visar de globala utsläppen utan ytter-

ligare klimatpolitik. De olika komponenterna i IMFs klimatpaket 

läggs därefter till ett i sänder. Figuren visar att det är först när ett pris 

på utsläpp läggs till (kurva 5) som utsläppskurvan viker nedåt. 

30 Hassler et al, 2021b
31 IMF, 2020

Figur 3. Figuren visar hur utsläppen förändras när olika delar av IMFs klimat-
paket successivt läggs till. Det är först när en koldioxidskatt läggs till som 
utsläppen minskar.
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Givetvis betyder inte det att subventioner till grön energi och till 

utveckling av grön teknik är en dålig politik. För det första kan sådan 

politik göra övergången smidigare med mindre folkligt och politiskt 

motstånd. För det andra är energiinfrastruktur samt forskning och 

utveckling områden där statliga åtaganden ofta är ofrånkomliga. 

Rätt utformade subventioner kan därför vara viktiga komplement 

till prissättning. Tanken att de kan fungera som substitut är riskabel.

Är den globala 
koldioxidprissättningen realistisk?
Få ifrågasätter ekonomernas påstående att koldioxidprissättning är 

den mest effektiva politiken för att minska och så småningom stoppa 

klimatförändringarna. Det hävdas dock ofta att ett globalt avtal om 

ett pris på koldioxidutsläpp är en orealistisk vision. Tyvärr har denna 

uppfattning fått till följd att en seriös internationell förhandling om 

koldioxidprissättning ännu inte har inletts. När den gör det finns det 

flera skäl till realistisk optimism om möjligheten att nå en interna-

tionell överenskommelse.

För det första visar G7-ländernas överenskommelse nyligen om 

att införa en global minimiskattesats för bolagsinkomster att inter-

nationella avtal om minimiskattesatser är möjliga. Ett stort antal 

länder har nu anslutit sig till detta förslag. Ett avtal om en minimi-

skatt för koldioxid kan vara något mindre effektivt än om avtalet 

handlar om en gemensam skattesats. Som diskuteras i Hassler et al. 

är dock det första steget i att införa en prissättning det viktigaste.32 

Därför är det viktigaste att få till stånd en överenskommelse om 

ett minimipris (och avlägsnande av fossila subventioner), även om 

nivån är förhållandevis blygsam.  

För det andra, det behövs en överenskommelse om åtminstone 

en miniminivå för koldioxidpriset, men inte om kompletterande 

32 Hassler et al, 2021a
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politik. I vissa länder kan det vara så att fördelningspolitik till 

förmån för vissa grupper av individer är nödvändiga för politisk 

acceptans. I regioner som EU kan det handla om överföringar mellan 

medlemsstater. I andra fall kan det vara rätt att dela ut intäkterna 

från koldioxidprissättning jämnt till alla hushåll. Politik behövs för 

att underlätta en smidig övergång till koldioxidneutralitet genom 

t.ex. subventioner till grön infrastruktur. Inget av detta behöver man 

komma överens om, inte heller om man väljer en direkt skatt eller ett 

system av utsläppsrätter. 

För det tredje hävdas det ofta att införandet av omfattande kol-

dioxidprissättning kommer att leda till folkliga protester mot högre 

bränslepriser som de “gula västarna” i Frankrike. Men åtminstone 

inom OECD gäller problemet med för låga eller inga utsläppspriser 

främst andra sektorer än transporter. Figur 4 visar att det genom-

snittliga effektiva priset på koldioxidutsläpp tenderar att vara 

mycket högre på bränsle som används för transporter än utsläpps-

priserna i resten av ekonomin. Den vänstra panelen visar det effek-

tiva priset på utsläpp av koldioxid från fordon. De mellersta och 

högra panelerna visar de effektiva priserna för alla andra ändamål.

Även om beräkningarna bakom uppgifterna i siffran inte tar 

hänsyn till den senaste tidens prisökning av utsläppsrätter inom EU 

ETS, är det fortfarande allmänt så att det är industri- och kraftsek-

torer där utsläppspriserna måste öka, inte bränsle som används för 

transporter. Visst kan politiska påtryckningar och lobbyverksamhet 

även här vara ett hinder, men företag inom dessa sektorer är framför 

allt rädda för ensidiga koldioxidskatter än sådana som är generella 

och inte snedvrider deras konkurrenskraft.  
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Figur 4. Effektiva koldioxidpriser (ECR).33  

33 OECD, 2016
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Slutsatser
Utsläpp av koldioxid minskar utflödet av energi från jorden till rym-

den. Det resulterande överskottet i energibalansen leder till global 

uppvärmning, men hur mycket är och kommer sannolikt att förbli 

mycket osäkert. Att vänta på mer exakt kunskap om hur känsligt 

klimatet är för utsläpp och hur känslig människors välfärd är för kli-

matförändringarna är dock en mycket riskabel strategi. För det för-

sta står klimatförändringarna i proportion till ackumulerade utsläpp 

och att vänta betyder att utsläppen fortsätter att ackumuleras. För 

det andra kan väntan innebära att en övergång till klimatneutralitet 

kan behöva ske snabbare. Eftersom ekonomin är inflexibel på kort 

sikt men flexibel på längre sikt är en snabb övergång mycket svårare 

och dyrare.

I en situation med stor osäkerhet och där det inte går att sätta 

objektiva sannolikheter för olika möjligheter behövs en robust 

politik. En sådan politik leder till bra, men inte nödvändigtvis opti-

mala, resultat för en stor uppsättning möjliga framtida utfall. Ett 

internationellt avtal om ett minimipris på utsläpp som kompletteras 

med annan typ av politik, som subventioner och omfördelning, som 

leder till klimatneutralitet i mitten av detta århundrade är en robust 

politik. I förhållande till andra strategier för att hantera klimatför-

ändringarna har den begränsade kostnader. Den kan visa sig vara 

mycket värdefull om klimatkänsligheten är högre än de bästa giss-

ningarna och möjligheten att anpassa sig till klimatförändringarna 

är svårare än vad som kan förväntas. Med andra ord är en prisbaserad 

klimatpolitik en mycket bra försäkring. Det kostar inte mycket och 

är mycket värdefullt i dåliga fall. 

Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har föreslagit 

att ett system för handel med utsläppsrätter för transport och upp-

värmning ska inrättas, vilket innebär att ett gemensamt utsläppspris 

för hela unionen skulle införas i dessa sektorer. Om systemet genom-

förs får unionen ett effektivt verktyg för att sätta skarpa gränser för 

utsläppen och fasa ut dem på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. 
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På längre sikt bör det kunna vara möjligt att slå samman detta nya 

utsläppshandelssystem med det befintliga utsläppshandelssyste-

met som gäller flyg, tung industri och kraftproduktion. 

Just nu förhandlar Sveriges och övriga EU-länders regeringar 

om huruvida kommissionens förslag ska genomföras. Sverige har 

förutsättningar för att påverka utfallet av dessa förhandlingar. För 

det krävs att vi är konstruktiva och är villiga att bidra också till andra 

länders ansträngningar. Om förslagen genomförs visar det att även 

en stor grupp länder med heterogena förutsättningar kan enas om 

en kraftfull klimatpolitik. Det vore ett stort steg mot vad som måste 

vara det övergripande målet för unionen – att globalt fasa ut fossila 

bränslen. 
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Energistadgefördraget 
och EU:s tillväxtpolitik
Henrik Horn 

 

Inledning
Internationell ekonomisk integration kan främja ekonomisk tillväxt 

genom en rad mekanismer. Exempelvis kan internationell handel 

och internationella investeringar stimulera innovation och tillväxt 

genom att leda till ökad konkurrens, utnyttjande av skalfördelar, 

större produktbredd, spridning av teknik och annan know-how. 

Denna text diskuterar de grundläggande politiska verktygen för att 

öka internationella investeringar: internationella investeringsskydds-

avtal, d.v.s. de mellanstatliga fördrag som skyddar utländska investe-

ringar mot offentliga åtgärder i värdländerna.

Investeringsskyddsavtal kan lätt uppfattas som en slags handels-

avtal fast för investeringar, d.v.s. avtal som syftar till att undanröja 

administrativt skapade hinder för internationella investeringar. Men 

i centrala delar är investeringsskyddsavtal av en helt annan karaktär, 

och som jag ser det väsentligt mer problematiska än handelsavtal. 

Denna text fokuserar främst på Energistadgefördraget (Energy 

Charter Treaty, ECT), vilket är det investeringsskyddsavtal som 

förmodligen är av största betydelse för EU ur ett tillväxtperspektiv. 

ECT är uttryckligen tillväxtorienterat; enligt dess ingress önskar de 

avtalsslutande parterna att “... katalysera den ekonomiska tillväxten 

genom åtgärder för att liberalisera investeringar och handel med 

energi...”. Sådan liberalisering skulle uppenbarligen kunna vara av 

stor vikt givet den centrala roll som energin spelar för produktionen. 
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Men ECT är också av vikt för EU:s tillväxtpolitik på grund av EU:s 

åtagande att kombinera tillväxt med starkt minskade koldioxidut-

släpp. Det investeringsskydd som ECT stipulerar kan få implikatio-

ner för EU:s och EU:s medlemsländers incitament att infria dessa 

åtaganden. Dessutom är ECT av särskilt intresse för EU:s länder 

eftersom det är det överlägset mest åberopade investeringsskydds-

avtalet i tvister mot dessa.

Nedan ges först en kortfattad allmän introduktion till investe-

ringsskyddsavtal, eftersom ECT har samma grundläggande egenska-

per som de flesta andra avtal av detta slag. I texten diskuteras sedan 

ECT sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Slutligen ger jag kortfattat 

min syn på hur Sverige och EU bör förhålla sig till ECT, och hur Sve-

rige bör hantera sina andra investeringsskyddsavtal. 

Investeringsskyddsavtal generellt

De första investeringsskyddsavtalen tillkom kring 1960, men mer-

parten har ingåtts efter 1990. Syftet med avtalen var till en början att 

skydda investeringar från utvecklade länder till utvecklingsländer, 

under en tid då exproprieringar var vanliga i utvecklingsländerna.1 

Men dessa slags avtal är numera också vanliga mellan industriländer 

– till exempel inkluderar många större regionala handelsavtal inves-

teringsskydd – och mellan utvecklingsländer. Totalt är omkring  

2 300 bilaterala investeringsavtal och 300 andra avtal med investe-

ringsskydd i kraft globalt. EU har nära 50 internationella investe-

ringsskyddsavtal som binder EU:s medlemsstater, inklusive ECT.2 

EU:s medlemsstater har cirka 1 100 bilaterala avtal med tredjeländer 

i kraft. Sverige har ett drygt 50-tal egna bilaterala avtal i kraft och är 

också medlem av ECT.

1 UNCTAD, 2015
2 International Investment Agreements Navigator | UNCTAD Investment Policy Hub, 2022
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Något om avtalens innehåll
De investeringsskyddsavtal som ingåtts fram till de senaste åren – “tra-

ditionella” avtal nedan – är anmärkningsvärt lika. De består ofta endast 

av fem till tio sidor och centrala begrepp i avtalen saknar närmare pre-

cisering. Några av de huvudsakliga komponenterna är följande:

• I stort sett alla avtal kräver kompensation vid expropriering, både 

vid direkt expropriering, där ett värdland beslagtar en investerares 

tillgångar och vid indirekt expropriering, där en åtgärd av värdlandet 

har i stort sett samma effekt för investeraren som vid direkt expro-

priering, men där det inte sker ett direkt övertagande av tillgångar.

• Avtalen kräver nästan alltid rättvis och skälig behandling av utländ-

ska direktinvesteringar och ofta även portföljinvesteringar. 

Denna amorfa bestämmelse är den vanligaste rättsliga grunden 

för tvister. Avtalen inkluderar också en rad andra väsentliga 

åtaganden, såsom fullt skydd och säkerhet för investerare och 

rättigheter för investerare att fritt överföra medel från värdlandet.

• Avtalen inkluderar oftast icke-diskrimineringsregler. De kan då 

kräva mest-gynnad-nation-behandling, d.v.s. att investeringar 

mellan avtalsslutande parter inte behandlas mindre gynnsamt än 

investeringar från tredje land.  Avtalen kräver också ofta nationell 

behandling, d.v.s. att investeringar från kontrakterande parter 

inte behandlas mindre gynnsamt än inhemska investeringar.

• Den absoluta merparten av avtalen tillåter investerare att föra 

tvister mot värdländer (Investor-State Dispute Settlement, ISDS), 

till skillnad från t.ex. handelsavtal, som inte ger exportörer eller 

importörer talerätt om avtalens efterlevnad. Tvister avgörs nor-

malt av tillfälligt sammansatta paneler bestående av tre perso-

ner. Panelbeslut kan endast överklagas på formella grunder. 

• Avtalen stipulerar normalt den tidsperiod, vanligtvis 10-20 år, 

under vilken skyddet fortsätter att gälla för befintliga investeringar 

om en part unilateralt säger upp avtalet.



H
e

n
ri

k 
H

o
rn

 •
 T

ill
vä

xt

29

En viktig aspekt av investeringsskyddsregimen är att avtalen stöds 

av ett antal internationella konventioner, till vilka flertalet av värl-

dens länder är anslutna. Dessa innebär bl.a. att länderna automatiskt 

ska erkänna och hjälpa till att verkställa panelbeslut. Avtalen vilar 

därmed på mycket kraftfulla mekanismer för genomdrivandet av 

panelbeslut, mycket starkare än de för t.ex. handelsavtal.

Ur ett mer principiellt perspektiv kan vissa av åtagandena betrak-

tas som ett direkt sätt att underlätta marknadstillträdet. Exempelvis 

föreskrivs i vissa avtal att nationell behandling krävs redan före 

investeringar är gjorda. Men det vanligaste är att skyddet som 

bestämmelserna stipulerar gäller först efter att investeringarna är 

gjorda. Båda typerna av åtaganden kan i princip främja investeringar. 

Kritiken
De flesta investeringsskyddsavtalen ingicks utan mycket politisk 

diskussion. Men på senare år har avtalen blivit hårt kritiserade i den 

politiska debatten. Många internationellt välrenommerade aka-

demiker inom juridik, och i viss mån inom statsvetenskap och eko-

nomi, har också ifrågasatt avtalens önskvärdhet, särskilt vad gäller 

de traditionellt utformade avtalen.3

Ett huvudargument i kritiken är att avtalen orsakar ”regle-

ringskyla” (från engelskans ”regulatory chill”), d.v.s. att de får 

värdländerna att avstå från politiska åtgärder som kritikerna anser 

önskvärda.  Detta orsakas främst av två generella egenskaper hos tra-

ditionella avtal: avsaknaden av undantagsregler för legitima offentliga 

åtgärder som påverkar investeringarna negativt, och den vaga 

utformningen av vissa centrala åtaganden, vilken gör det möjligt för 

paneler att göra långtgående tolkningar av avtalskraven. 

Den mycket vanliga klausulen “rättvis och skälig behandling” kan 

illustrera denna vaghet. I traditionella avtal finns normalt ingen för-

klaring till vad som är att avse med dessa vaga begrepp. Det gjorde 

det möjligt för skiljedomstolen i tvisten Tecmed vs. US att tolka 

3 För kritik ur ett ekonomiskt perspektiv, se Stiglitz (2008). Se Horn och Norbäck (2019a) för ytterligare referenser.
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bestämmelsen på följande sätt (i min översättning och med tillagd 

kursivering):4

Den utländske investeraren förväntar sig att värdlandet agerar 

på ett konsekvent sätt, utan oklarhet och fullständigt trans-

parent i relationen med investeraren, så att investeraren på 

förhand känner till alla regler och regleringar som kommer 

påverka dennes investeringar, såväl som syftena med den rele-

vanta politiken och administrativa rutiner eller direktiv.

Med tanke på hur långsiktiga investeringar kan vara lägger denna 

tolkning uppenbarligen mycket starka restriktioner på politiskt 

och administrativt beslutsfattande. Trots detta anammades reso-

nemanget av efterföljande skiljedomstolar. Senare skiljedomstolar 

har dock tenderat att göra mindre långtgående tolkningar. Exemplet 

visar dock det tolkningsutrymme som de vagt formulerade åtagand-

ena ger till skiljedomstolarna.

En annan kritik mot avtalen är att de inte genererar särskilt mycket 

investeringar. Detta stöds indirekt av den empiriska litteraturen, som 

sällan finner betydande positiva effekter av avtalen, särskilt inte vad 

gäller investeringar i utvecklade ekonomier.5 Ett vanligt påstående 

är att investerare inte ens är medvetna om förekomsten av avtalen 

när de investerar. Det är först i efterhand, när de gjort förluster p.g.a. 

offentliga ingripanden, som de ibland upptäcker existensen av avtalen 

och då kanske utnyttjar dessa för att driva tvister mot värdländerna.

En relaterad vanlig kritik är att avtalen utnyttjas av investerare 

från länder som inte är täckta av avtalen, genom att de etablerar 

brevlådeföretag i länder med avtal — s.k. forum shopping. Det inne-

bär att dessa investerare kan åtnjuta skyddet från avtalen utan att 

deras hemländer ger motsvarande skydd.

En ytterligare kritik är att avtalen diskriminerar eftersom de bara 

4 Tecnicas Medioambientales TECMED S.A. vs. The United States, Case N. ARB (AF)/002, International Centre 
for Settlement of Investment Disputes, May 29, 2003
5 Litteraturen brottas dock med en rad konceptuella problem. Se litteraturöversikten i Horn och Norbäck (2019a)
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skyddar investeringar mellan partnerländerna. Detta innebär att inves-

teringar från länder som inte är täckta av avtal kan trängas ut av avtalen.

Intensiv kritik har också riktats mot många aspekter av tvistlös-

ningsmekanismerna, som exempelvis: 

• det finns mycket begränsade möjligheter att överklaga skiljedomar;

• på grund av reglerna om konfidentialitet kan länder vara inblan-

dade i kostsamma rättsliga processer och tvingas göra kompen-

sationsbetalningar, utan allmänhetens vetskap;

• två av tre personer i skiljedomstolarna är valda av parterna och age-

rar i praktiken som partsrepresentanter, vilket äventyrar panelernas 

opartiskhet; och

• bristande konsekvens i rättspraxis skapar osäkerhet om vilka skyl-

digheter avtalen faktiskt ålägger.

Mycket som en reaktion på denna kritik har det under de senaste 

åren uppstått en trend bland framför allt industriländer att utforma 

nya avtal så att de innebär mindre strikta åtaganden för värdlän-

der. Detta sker delvis genom att begränsa de materiella åtagand-

ena, bland annat genom att lägga till undantagsregler för legitima 

offentliga åtgärder. Tvistlösningsmekanismerna genomgår också 

stora förändringar, både när det gäller utformningen och begräns-

ningar av användningen av ISDS. Exempelvis krävs att investerare 

först måste utnyttja inhemska domstolar, att en viss tid måste gå 

från att en tvist initieras till att skiljedomstol bildas, samt en ökad 

transparens. Man introducerar även striktare definitioner av vilka 

investerare och investeringar som täcks av avtalet. 

Energistadgefördraget
ECT är ett kombinerat handels- och investeringsskyddsavtal för 

energisektorn.6 Det utvecklades under 1990-talet, i hög grad under 

EU:s ledning. Ett viktigt syfte för EU var att underlätta tidigare 

6 Se Horn (2021) för en mer omfattande beskrivning och analys av ECT.
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socialistiska länders övergång till marknadsekonomier och till att 

bli medlemmar i GATT och dess efterföljare Världshandelsorgani-

sationen (WTO). EU hade också ett intresse av att säkra tillgången 

till billiga och närbelägna energikällor. ECT tillämpas för närvarande 

av 52 medlemmar, inklusive alla EU:s medlemsstater utom Italien 

(som har utträtt), EU självt och länderna i Tabell 1.

Tabell 1: Länder utanför EU som tillämpar ECT

Denna text fokuserar på investeringsskyddsdelen av ECT, vilken 

är av ovan beskriven traditionell typ, men med viss anpassning 

till energi. Det är det avtal som oftast åberopas i tvister, med för 

närvarande 145 pågående eller avslutade kända tvister hittills, varav 

80 procent inledda under det senaste decenniet. 

ECT har i hög grad blivit en EU-angelägenhet, men på annat sätt 

än avsett. Omkring 80 procent av ECT-tvisterna under det senaste 

decenniet har riktat sig mot ett EU-land, och 90 procent av dessa 

tvister har endast haft EU-investerare som klagande. Avtalet har 

alltså främst kommit att utnyttjas av EU-investerare för att föra tvister 

mot EU-länder. ECT har därmed genomgått “mission creep” ur ett 

EU-perspektiv. Det finns nu en uttalad allmän misstro mot avtalet, 

särskilt eftersom det ses som ett hinder för övergången till en grön 

ekonomi genom att det skyddar utländska investeringar i fossil 

energi (se nedan).7

EU-kommissionen har stridit för att ECT inte ska anses vara till-

7 Två nyligen tillkomna tvister mellan tyska energiinvesterare och Nederländerna har blivit mycket uppmärksam-
made och ses som exempel på hur ECT används mot regeringar som bedriver klimatpolitik. Investeringarna i fråga 
gjordes till kostnad av cirka €4,2 miljarder.

TIDIGARE  
SOVJETREPUBLIKERNA

TIDIGARE 
SOCIALISTISKA 

STATER
OECD+ ÖVRIGA

Azerbajdzjan
Armenien
Belarus
Georgien
Kazakstan
Kirgizistan

Moldavien
Tadzjikistan
Turkmenistan
Ukraina
Uzbekistan

Albanien
Bosnien
Montenegro
Mongoliet
N. Makedonien
 

Island
Japan
Liechtenstein
Storbritannien
Schweiz
Turkiet

Afghanistan
Jemen
Jordanien
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lämpligt mellan EU:s medlemsländer, eftersom det hävdas strida mot 

EU:s lagstiftning, och man fick nyligen stöd av Europadomstolen i 

detta.8 Men när tvister avgörs utanför EU ser skiljedomstolarna van-

ligtvis sig själva som obundna av EU-rätt. De kan därför även i fram-

tida tvister finna att ECT är tillämpligt mellan EU:s medlemsländer.

Ekonomiska för- och nackdelar med ECT 

ECT är ömsesidigt, som alla investeringsskyddsavtal, och skyddar 

därför både investeringar från EU i ECT-länder utanför EU, och 

investeringar från dessa länder i EU. De ekonomiska effekterna för 

EU av de två skydden skiljer sig fundamentalt.

Skyddet för EU-investeringar i övriga ECT-länder
Den ekonomiska litteraturen om investeringsskyddsavtalens driv-

krafter och konsekvenser är mycket liten. Men det finns en begyn-

nande forskningslitteratur sedan några år tillbaka.9 Den grundläg-

gande modellen i denna litteratur tycks vara väl tillämplig vad gäller 

det skydd ECT ger för EU-investeringar i ECT-länder utanför EU. 

Modellen bygger främst på tre antaganden: 

• Investeringarna är irreversibla, d.v.s. investerare kan inte dra sig ur 

investeringar när de väl är gjorda utan att förlora nedlagda resurser.

• Värdländer tar endast nationell hänsyn vid beslut om offentliga 

åtgärder. De negligerar därför konsekvenserna av sina beslut för 

lönsamheten för de utländska investeringarna. Detta leder i sin 

tur till för långtgående offentliga åtgärder från värdländerna sett 

till ländernas aggregerade intressen. 

• Värdländers unilaterala åtaganden om investeringsskydd är inte 

trovärdiga.

8 Ärende C-741/19, Moldavien mot. Komstroy LLC.
9 Se Horn och Tangerås (2021) för en formell analys, och Horn och Norbäck (2019b) för en mindre teknisk 
introduktion.
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Dessa antaganden medför sammantagna att incitamenten att inves-

tera i dessa länder blir mycket svaga. Det ekonomiska syftet med ett 

investeringsskyddsavtal är att minska denna benägenhet hos värd-

länder att vidta åtgärder med negativ påverkan på investeringarna. 

Ovan skisserade ansats tycks vara direkt tillämplig på det skydd som 

ECT ger investerare från EU i ECT-länder utanför EU:

• Många av dessa länder saknar trovärdiga inhemska investerings-

skydd p.g.a. bristande inhemska legala system. 

• Energiinvesteringar är ofta irreversibla i hög grad; det går exem-

pelvis normalt inte att få tillbaka annat än en liten del av nedlagda 

kostnader i fabriksbyggnad genom att demontera den. 

• Energiinvesteringar är dessutom också ofta mycket långsiktiga. 

Under investeringens livslängd kan därför värdlandet komma att 

fatta beslut som drastiskt försämrar avkastningen på nedlagda 

investeringar, utan att man kan dra sig ur investeringen; ett exem-

pel på detta är besluten om utfasning av fossila bränslen som tagits 

på senare år i ljuset av ökad medvetenhet om klimatproblemet. 

ECT kan i princip erbjuda en väg ur detta dilemma genom de ovan 

nämnda kraftfulla efterlevnadsmekanismer som avtalet bygger 

på, vilka ger en trovärdighet för de åtaganden om kompensation 

och annat som avtalet specificerar. Detta talar för att ECT har en 

positiv effekt för EU genom att det ökar vinsterna, och kanske även 

investeringarna, för investerare från EU.

Men med tanke på dessa länders ekonomiska profiler, är det dock 

troligt att de investeringar som på detta sätt skyddas kommer att 

koncentreras till fossila bränslen. Att det varit så hittills illustreras 

av att endast en av de 33 tvisterna mot länder utanför EU som EU-in-

vesterare hittills har varit inblandade, har i rört förnybar energi.10 Det 

kan strida mot EU:s klimatpolitiska ambitioner att stimulera dessa slags 

investeringar, vilket i så fall bör minska värdet för EU-länderna av det 

10 Baserat på textsökningar efter “renewable”, “wind”, “solar” och “photovoltaic” i sammanfattningar av vad 
tvister handlar om. 
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skydd som ECT kan ge EU-investeringar i dessa länder.

Bilden kompliceras ytterligare av den ryska invasionen av Ukraina 

som har medfört att tillgången till fossila bränslen i ECT-länder 

utanför EU har fått ett särskilt säkerhetspolitiskt värde. Detta inne-

bär dock inte med nödvändighet att ECT har ökat i värde. Detta föl-

jer endast om ECT innebär en ”regleringskyla” i dessa länder, d.v.s. 

att avtalet får dem att avstå från ingripanden som minskar fysiska 

leveranser till EU. Att dessa länder betalar kompensation till EU-in-

vesterare vid exempelvis expropriation förbättrar inte EU-länder-

nas tillgång till dessa bränslen. 

Skyddet i EU för investeringar från övriga ECT-länder
ECT är reciprokt, och skyddar därför även investeringar i EU från 

övriga ECT-länder. En central fråga här är om ECT-skyddet överstiger 

vad investerare från övriga ECT-länder ändå skulle ha i EU genom t.ex. 

EU-länders nationella lagstiftningar och genom EU-rätt. Det är av flera 

skäl svårt att svara på detta på ett systematiskt vis. Ett skäl är att avtalets 

vaga formuleringar ger skiljedomstolar stor frihet att välja hur det ska 

tolkas och det är svårt att förutse hur detta kommer att ske.11 

Ett annat fundamentalt problem är att en sådan utvärdering 

skulle kräva att man konstruerar en mängd möjliga scenarier vad gäl-

ler tvister och bedömer vilka alternativa möjligheter som investerare 

skulle ha. Det förefaller dock uppenbart att ECT erbjuder mer skydd 

i EU än vad investerare annars skulle ha tillgång till. Det erbjuder 

till exempel valet mellan att väcka tvister genom vanliga nationella 

rättssystem och EU-rättssystem, och att gå utanför dessa system, 

vilket i sig bör vara en fördel för investerare. Att fler än 90 ECT-tvis-

ter har riktats mot EU-länder talar också starkt för att investerare i 

hög grad anser att det finns fördelar med att utnyttja avtalet.

Man kan då skilja mellan två slags effekter av det högre skyddet 

som ECT ger inom EU. Den första är att skyddet kan inducera mer 

11 Ipp, Magnusson och Kjellgren (2022) analyserar merparten av de kända domsluten i ECT-tvister fram till augusti 
2021, för att bedöma avtalets påverkan på den kommande klimatanpassningen av produktionen. De finner att kli-
mataspekter inte har närmare analyserats i någon av dessa tvister och att det av ett antal skäl (inklusive avtalets vaga 
skrivningar) är osäkert hur klimatmotiverade åtgärder kan komma att bedömas av framtida skiljedomstolar.
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investeringar från länder utanför EU. Med tanke på dessa länders 

mycket begränsade kapacitet att investera i EU verkar det dock inte 

troligt att ECT kommer att ha någon påtaglig sådan effekt. Den andra 

konsekvensen är att ECT-skyddet på EU-marknaden ger upphov till 

ett flertal typer av kostnader för EU:s länder:

Kompensationsbetalningar/”regleringskyla”: I Sverige och i EU 

skyddar ett stort antal lagar och förordningar investeringar oavsett 

ursprung. Omfattningen av detta skydd återspeglar en avvägning 

mellan olika samhällsintressen. Att investeringar från ECT-länderna 

utanför EU ges högre skydd medför därför kostnader för EU-län-

derna. Dessa kostnader kan ta sig åtminstone två olika former:

• EU-länder kan behöva kompensera utländska investerare för 

offentliga åtgärder som reducerar dessas vinster i situationer där 

man utan ECT inte hade betalat kompensation. 

• För att undvika att behöva kompensera kan EU-länder avstå från 

offentliga åtgärder som de utan ECT hade genomfört – d.v.s. ”regle-

ringskyla”.

Utträngning av andra investeringar: ECT-skyddet är diskrimi-

nerande; det gäller inte för t.ex. svenska, norska eller amerikanska 

investeringar i Sverige och förmodligen inte heller för investeringar 

från övriga EU-länder (beroende på hur framtida skiljedomstolar ser 

på ECT:s tillämplighet mellan EU-länder). Detta innebär att i den 

mån ECT verkligen genererar något inflöde av investeringar, så kan 

detta ske på bekostnad av investeringar från länder som inte är täckta 

av avtalet. Det gör att värdet av en investeringsökning är oklart. 

Till exempel, om dessa nya investeringar från de övriga ECT-län-

derna bara ersätter samma slags investeringar från andra länder sker 

det ingen nettoökning av investeringarna och ECT ger i detta avse-

ende ingen fördel för EU-länderna. Om de investeringar som ECT 

genererar dessutom ersätter andra utländska direktinvesteringar 
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med starkare positiva externa effekter inom EU, då kan den ECT-in-

ducerade ökningen av investeringarna till och med vara skadlig.12

Kostsamma rättsliga tvister: ECT kan ha en ytterligare kostnad 

genom att EU-länderna kan hamna i rättsliga tvister. Exempelvis 

avsatte den svenska regeringen 25 miljoner kronor för legala kostna-

der för tvisten med Huawei i vårbudgeten 2021, som förs under det 

bilaterala avtalet med Kina. Kostnaderna för tvister delas normalt på 

något sätt, oavsett utgången av tvister. Parterna täcker till exempel 

sina egna rättegångskostnader i nästan hälften av de tvistemål för 

vilka information finns tillgänglig. Vissa EU-länder har redan ådragit 

sig avsevärda kostnader på grund av ECT. 

De ovan nämnda kostnaderna för ECT kommer sannolikt att öka 

avsevärt om EU:s uttalade ambition att bedriva mycket mer ambi-

tiös klimatpolitik genomförs:

(1) Övergången till en klimatneutral ekonomi kommer att kräva 

betydande utfasning av klimatmässigt strandade produktionsenheter. 

ECT kommer sannolikt att fördyra utfasningen av dessa tillgångar, 

eftersom ägare av sådana tillgångar förmodligen kommer att driva tvis-

ter mot EU-länderna, eller mot EU, för att få ersättning. Detta kan delvis 

vara ägare från ECT-länder utanför EU, vilka ju formellt täcks av avtalet. 

Men att döma av erfarenheterna hittills kommer det framför allt att vara 

ägare från EU som utnyttjar avtalet för sådana tvister.

(2) Det kommer att krävas mycket stora nya privata investeringar 

i energisektorn för att uppnå klimatmålen. För att stimulera dessa 

behövs stödsystem. Men som alltid vid drastiska politiska föränd-

ringar kommer misstag att göras i utformningen av dessa incita-

mentsprogram. Vidare kan underliggande omständigheter föränd-

ras: det kan komma ny information om klimatproblemet, länder kan 

12 Jurister, framför allt, hävdar ibland att investeringsskyddsavtal också gynnar värdländerna genom att främja 
“good governance”. Detta kan möjligen vara relevant för vissa utvecklingsländer. Men det finns inget skäl att tro att 
skiljedomstolar skulle ha kompetens att göra sådana bedömningar vad gäller flertalet EU-länder.
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hamna i statsfinansiella svårigheter, osv. Klimatambitiösa EU-län-

der kan därför bli tvungna att ändra sina åtgärder, vilket kommer att 

skapa utrymme för ECT-tvister. Detsamma gäller EU:s klimatpoli-

tik, eftersom EU också är medlem i ECT. Den senaste tidens erfaren-

heter visar hur relevant denna oro är. 75 procent av investeringstvis-

terna mot EU-länderna har inneburit att stödsystem för förnybar 

energi har dragits tillbaka. Spanien har till exempel ställts inför ett 

50-tal tvister av detta slag, och Italien fler än tio.

Det faktum att dessa tvister rör investeringar i förnybar energi 

påstås ibland bevisa ECT:s klimatvänlighet. Det tycks emellertid inte 

finnas något fall där ett förlorande land har återinfört stödsystem. 

Länderna har i stället typiskt valt att betala kompensation till inves-

terare. Det är möjligt att ECT har haft en positiv klimatpåverkan 

genom att avskräcka andra länder från att avveckla sitt stöd till för-

nybar energi. Det verkar dock mer troligt att dessa tvister har gjort 

andra regeringarna mer försiktiga med att införa stödsystem.

Nettoeffekten
Resonemanget ovan tyder på att ECT i sin nuvarande form:

• ger viss nytta genom skyddet av EU-investeringar i övriga 

ECT-länder, vilket bidrar till högre vinster för EU:s investerare 

och eventuellt också till säkerhetspolitiska vinster, men vilket 

kommer att ha negativa klimateffekter,

• genererar ett mycket begränsat inflöde av utländska direktin-

vesteringar till EU och i den mån så sker, eventuellt snedvrider 

investeringsmönstren, och

• kan medföra kostnader för EU-länderna i form av kompensa-

tionsbetalningar, ”regleringskyla” och tvistlösning.

Att det uppstår kostnader för investeringsskyddet inom EU är i sig 

inget tecken på att ECT är bristfälligt utformat. Utan sådana kostna-

der skulle inte avtalet ge något tillkommande skydd för investeringar 
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från övriga ECT-länder. Men mekanismen i stort sett alla kontrakt 

och avtal är att förmå parterna att inte vidta vissa åtgärder som man 

utan avtal skulle välja att genomföra. Utan sådan påverkan är avtalen 

meningslösa. Den centrala frågan är i stället: uppvägs dessa kostnader 

av vinsterna av avtalet? 

Det är mycket svårt att på ett trovärdigt sätt kvantifiera nettoef-

fekten av de ovannämnda effekterna, och det tycks inte heller finnas 

några sådana studier. Man måste därför i stället förlita sig på sin intu-

ition, som så ofta för ekonomiska beslut. Min åsikt är att de vinster 

som ECT i sin nuvarande utformning ger för EU-investerare i övriga 

ECT-länder, inte tillnärmelsevis motiverar:

• ett diskriminerande skydd för investeringar i EU,

• som används främst av EU-företag för kostsamma tvister mot 

EU-länder,

• och som sannolikt kommer att försvåra utfasningen av fossil energi. 

Jag anser att bevisbördan faller tungt på den som hävdar att detta 

skydd är önskvärt. 

ECT måste revideras

Det pågår sedan ett par år tillbaka omförhandlingar av ECT-avtalet, i 

hög grad drivna av EU. Vad vore ett önskvärt utfall av detta?

En nyckel för att neutralisera de negativa effekterna av ECT vore 

att omförhandla avtalet så att det inte ger mer skydd för inkommande 

investeringar än vad som erbjuds investerare i allmänhet i EU, oavsett 

nationalitet eller industriell sektor.  Detta skulle i princip helt ta bort 

kostnaderna för EU-länderna för skyddet av inkommande investe-

ringar. Om övriga ECT-länder önskar ha ett högre skydd i sina res-

pektive länder för att locka till sig investeringar så skulle det stå dem 

fritt att binda sig till detta på ett trovärdigt sätt genom ECT. Men 
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detta skulle innebära att avtalet inte längre blir reciprokt, vilket nog 

vore närmast unikt.

Givet att avtalet även fortsättningsvis är reciprokt, skulle ovan-

nämnda förslag innebära att EU-investeringar i övriga ECT-länder 

ges samma investeringsskydd som de har inom EU. Detta är fortfa-

rande ett starkare skydd än vad de skulle ha utan ECT. Detta skulle 

åtminstone i teorin säkerställa att ECT är till nytta för EU-länderna, 

eftersom det skulle neutralisera den negativa effekten av skyddet på 

EU-marknaden, samtidigt som vissa vinster från skyddet kvarstår i 

länder utanför EU.

Det vore en grannlaga uppgift att utforma ECT så att detta uppnås 

i praktiken. Men det är uppenbart i vilken riktning ett antal aspekter 

av ECT måste förändras. Exempelvis:

Begränsa räckvidden för materiella åtaganden
ECT bör följa trenden mot att minska omfattningen av de materiella 

åtagandena. Detta görs i andra avtal exempelvis genom definitioner 

av grundläggande begrepp, såsom “rättvis och rättvis behandling” 

och “indirekt expropriering”, och genom specificering av offentliga 

åtgärder som kan falla under avtalets förbud. Avtalens räckvidd 

begränsas också av att man inför undantagsklausuler för rimliga 

offentliga åtgärder, särskilt avseende miljö och klimat.

Minska kompensationsbeloppen
Den huvudsakliga principen för att bestämma kompensationsbe-

lopp i tvister är att de ska motsvara vad investeringarna hade gett 

för avkastning om de illegala åtgärderna inte hade vidtagits. Detta 

härrör från den väletablerade principen i internationell rätt att 

investerare ska kompenseras fullt ut för sina förluster. Principen har 

också en ekonomisk logik genom att den indirekt gör att värdländer 

tvingas ta hänsyn till de kostnader som investerarna åsamkas. 

Men principen har en svaghet när den används i tvister som gäl-

ler klimatmotiverade åtgärder, eftersom den bortser från att länder 
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har för svaga incitament att vidta klimatfrämjande åtgärder. Dessa 

åtgärder skapar ju fördelar för andra länder som också tar skada av 

klimatförändringarna, vilket inte reglerande länder tar hänsyn till. 

Klimatåtgärder ger alltså vinster för investerares hemländer som 

motverkar kostnaderna av att investerarna drabbats av uteblivna 

vinster p.g.a. åtgärderna. Kompensationsbeloppen bör därför vara 

lägre vid klimatfrämjande åtgärder. 

En möjlighet skulle kunna vara att basera kompensationen på ner-

lagda investeringskostnader snarare än uteblivna vinster, vilket skilje-

domstolar ibland redan gör. Eftersom investeringskostnaderna van-

ligtvis är mindre än de uteblivna vinsterna (för att investeringar ska 

vara lönsamma) bör denna kompensationsregel öka incitamenten 

för värdländerna att föra klimatpolitik i förhållande till ersättningen 

baserad på uteblivna rörelseresultat. Detta skulle förmodligen också 

göra att kompensationsbetalningar framstår som mer acceptabla i 

allmänhetens ögon.

Förhindra att ECT används för ”treaty shopping”
Ett grundläggande problem med ECT är att det i så hög grad utnytt-

jas för ”treaty shopping”. Till exempel är 24 av 25 företag som har 

drivit ECT-tvister under täckmantel av att vara nederländska inves-

terare, de facto utländska brevlådeföretag. Ett annat exempel är den 

tvist som Gazprom-ägda Nord Stream 2 driver mot EU. Företaget 

är inkorporerat i Schweiz, som är medlem i ECT. Därför kan ett i 

huvudsak ryskägt företag använda ECT utan att Ryssland (som inte 

är ECT-medlem) har gjort några åtaganden om att skydda investe-

ringar från EU. Möjlighet till ”treaty shopping” måste minskas radi-

kalt för att minska det framtida trycket på EU-länderna. 

Begränsa uppsägningsklausulerna

Jag anser att det vore bättre för EU:s länder att ECT upphörde exis-

tera, jämfört med att ha det existerande avtalet. Skydd för särskilt 

angelägna investeringar bör lösas genom någon form av kontrakt 
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med väl specificerade åtaganden, inte genom vagt formulerade 

generella avtal. Detta innebär dock inte att ECT bara bör sägas upp. 

ECT stipulerar ett 20-årigt fortsatt skydd för existerande inves-

teringar i länder som unilateralt säger upp avtalet. Detta innebär 

att om EU:s och EU:s medlemsstater ensidigt skulle dra sig ur ECT 

skulle befintliga investeringar i exempelvis fossila bränslen skyddas 

av avtalet i ytterligare 20 år. Det är inte ens säkert att ECT:s med-

lemsländer gemensamt kan avsluta avtalet med omedelbar verkan. 

Vissa hävdar att medlemsländerna gemensamt kan besluta vad de 

vill, inklusive att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Det tycks 

ha varit de flesta EU-länders åsikt när de avslutade sina bilaterala 

investeringsavtal inom EU. Detta verkar också rimligt ur ett ekono-

miskt perspektiv. Men vissa andra hävdar att ECT har skapat rättig-

heter för investerare som dessa inte kan berövas. 

Oavsett vilken syn som är korrekt juridiskt, så tycks 20 års skydd 

vid unilateral uppsägning vara för lång tid när det gäller en sektor 

som är stadd i så snabb omvandling politiskt och tekniskt. 

Ändra tvistlösningssystemet
Tvistlösningssystemet i ECT lider av samma allvarliga problem som 

motsvarande mekanismer i de flesta andra investeringsskyddsavtal 

(av vilka några nämndes ovan). Det borde vara högt prioriterat att 

åtgärda dessa problem. Den av EU föreslagna fasta multilaterala 

tvistlösningsdomstolen, med två instanser, förefaller vara ett steg i 

rätt riktning.

En kommentar om Sveriges övriga avtal

Många av problemen med ECT gäller investeringsskyddsavtal mer 

generellt. Sverige har som nämnts ett drygt 50-tal avtal i kraft.13 De 

skyddar inte bara energirelaterade investeringar, utan investeringar 

13 Se Norbäck och Horn, 2019, för en analys av dessa avtal.
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 generellt och de är alla av traditionell typ med alla de svagheter detta 

innebär. 

Sverige ger genom sina investeringsskyddsavtal investerare från 

exempelvis Kina, Ryssland, Sydkorea och Turkiet ett högre skydd än 

vad som ges till svenska investerare, investerare från övriga EU-län-

der eller USA. De svenska bilaterala avtalen har hittills varit mycket 

lite uppmärksammade i debatten (och förmodligen även av svenska 

investerare). Detta kan dock komma att ändras av den pågående tvis-

ten mellan Huawei och Sverige om utestängningen av Huawei från 

auktionen om 5G-licenser, vilket är den första kända tvisten under 

dessa avtal. Huawei hävdar att utestängningen orsakat företaget en 

förlust om minst 5.2 miljarder kronor för de första fem åren av de 25 

år som licenserna gäller för och att de totala förlusterna är avsevärt 

större. Huruvida Huawei kommer att övertyga en skiljedomstol 

återstår dock att se. 

Ett flertal länder har på senare år börjat modernisera sina inves-

teringsavtalsregimer, bl.a. genom att utveckla nya s.k. modellavtal. 

Detta har gjorts av Belgien-Luxemburg, Italien, Kanada, Nederlän-

derna, Norge, Slovakien och Tjeckien, bland många andra länder. 

Och de avtal som EU tecknat på senare år är väsensskilda från de 

svenska avtalen. Exempelvis införs en rad undantagsregler för offent-

liga åtgärder för miljö och hälsa. Det tycks dock inte pågå någon mot-

svarande process vad gäller de svenska avtalen. Sverige tycks i stället i 

mycket ha agerat som en bromskloss i reformarbetet inom EU. 

Det är hög tid att de svenska investeringsskyddsavtalens för-

väntade framtida ekonomiska effekter utreds och detta måste ske 

i närtid. Jag är övertygad om att slutsatsen blir att avtalen behöver 

grundligt revideras. Tvisten med Huawei är säkerligen inte den sista 

tvisten som Sverige kommer att dras in i om inte dessa avtal föränd-

ras radikalt. Det behöver även ske förändringar vad gäller det admi-

nistrativa ansvaret för avtalen. De måste förvaltas av en myndighet 

med ekonomisk kompetens och ett aktivt intresse av att de moder-

niseras, inte av UD. 
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Investeringar i  
infrastruktur och tillväxt
Lars Hultkrantz

Inledning
Politiken brottas ofta med problemet om hur mycket som ska sat-

sas på investeringar i infrastruktur. Det kan vara frestande och lätt 

att argumentera för satsningar, som ofta har stöd av starka intres-

segrupper och breda väljaropinioner, men samtidigt ohållbart att 

säga ja till allting, eftersom kostnaderna är höga. Samtidigt som 

det är självklart att välstånd, tillväxt och jobb är beroende av väl 

fungerande nätverk för transport och kommunikation är det dock 

inte troligt att välstånd uppstår med enbart asfalt, stål, betong eller 

fibernät. Denna text vänder sig till politiska beslutsfattare. Den ger 

en kunskapsöversikt och några goda råd som grund för strategiska 

överväganden om vilken tonvikt som bör läggas vid infrastruktur, 

inom ramen för nationella och regionala program som syftar till att 

främja ekonomisk tillväxt och välfärdsutveckling. 

Varor behöver transporteras och tjänster kräver kontakter. 

Få ifrågasätter att det finns ett nära samband mellan ekonomisk 

utveckling och infrastruktur. Men en viktig distinktion för den som 

ska besluta om hur begränsade resurser ska användas gäller sam-

bandets riktning: Skapar infrastrukturinvesteringar tillväxt eller är 

det tillväxt som skapar behov av sådana investeringar, d.v.s. är infra-

struktur en ”lead” eller en ”lag” i förhållande till den ekonomiska 

utvecklingen? Den frågan är särskilt relevant när politikens fokus 

ligger på att motverka ekonomisk stagnation på nationell, regional 
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eller lokal nivå.1 Om investeringar i infrastruktur kan förväntas leda 

till ökad tillväxt kan kanske även till synes samhällsekonomiskt 

olönsamma investeringar med låg direkt trafikantnytta motiveras. 

Detta eftersom projekten i slutändan kan betala sig själva genom 

effekter som vanligen inte inkluderas i samhällsekonomiska inves-

teringskalkyler. Sådana effekter kan tänkas uppkomma genom att de 

förbättrade möjligheter till transport och/eller kommunikation som 

uppstår leder till att företag och arbetskraft får vidgade geografiska 

produkt- och arbetsmarknader, vilket exempelvis ger nya marknads-

möjligheter, kunskapsspridning och bättre matchningar av arbets-

kraften, som i slutändan leder till ekonomisk tillväxt. Detta kallas 

på engelska ”wider economic impacts”, på svenska benämns de 

vanligen ”BNP-effekter”. Om sambandet mellan infrastruktur och 

ekonomisk tillväxt i stället går i den andra riktningen är det kanske 

viktigare att prioritera andra tillväxtfrämjande åtgärder, som utbild-

ning och praktik, stöd till företagande, riskkapitalmarknader, FoU, 

osv. Infrastrukturinvesteringar kan förstås fortfarande vara en viktig 

del av en tillväxtstrategi, men då kanske med större vikt på åtgärder 

för att motverka att flaskhalsar, trängsel och bristfälligt underhåll 

hämmar den ekonomiska utveckling som uppstår av andra orsaker. 

Sådana problem brukar ofta kunna identifieras direkt i investerings-

bedömningar av enskilda objekt eftersom dessa har fokus på hur 

trafikanternas nyttor påverkas, utöver investeringskostnaderna.

Två förhållanden bidrar till att politiska beslutsfattare kan ten-

dera att överdriva den roll infrastruktur har för ekonomisk tillväxt, 

särskilt när de samhällsekonomiska utvärderingarna av enskilda 

investeringsobjekt visar röda siffror. Den första är att många infra-

strukturanläggningar är lägesspecifika och därför har lägesspeci-

fika lokala och regionala effekter på den ekonomiska aktivititeten, 

medan finansieringen som regel är nationell. Detta ger upphov till 

1 I svensk kontext ligger det nära till hands att tänka på Inlandsbanan som en urtyp för en sådan satsning. Byggan-
det av den 130 mil långa banan påbörjades 1907 men blev sedan aldrig lönsam innan den lades i malpåse 1992. Även 
om trafikeringen på delar av banan ändå fortsatt med turister, torv och timmer (framgent kanske vätgas?), uteblev 
regionens ekonomiska utveckling. Norrlands inland har till stor del tömts på sin befolkning under denna tid (med 
undantag för Östersund/Åre och Malmfälten).
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den så kallade 1/n-effekten, d.v.s. ”the importance of the geographic 

incidence of benefits and costs owing to the geographic basis for 

political representation.2 Detta betyder att valda politiska beslutfat-

tare har intresse att I det enskilda fallet avvika från vad som på natio-

nell nivå bedöms vara allmännyttigt eftersom nyttorna är lokala 

medan finansieringen är spridd över en större befolkning. Det andra 

förhållandet som kan leda till snedvridna prioriteringar är svårighe-

terna att skilja mellan lokala effekter och mer övergripande effekter 

på samhällsekonomin, eftersom de lokala effekterna även är ett 

resultat av rumslig omfördelning. Exempelvis är de lokala effekterna 

i närheten av en ny tunnelbanelinjes stationer påtagliga i form av 

ökad befolkning och företagsetableringar medan negativa omloka-

liseringseffekter som sprids över många andra platser är svårare att 

uppfatta. Dessa visar sig ofta i form av lägre tillväxttakt i jämförelse 

med en i praktiken ofta omätbar kontrafaktisk utveckling.3 

Att infrastruktur kopplas ihop med regional utveckling beror på 

att nätverk för transport och kommunikation ofta kännetecknas av 

en typ av skalfördelar eller skalnackdelar som är kopplade till befolk-

ningstäthet, d.v.s. hur många användare som finns på en viss plats 

eller i ett område. Typiskt sett leder detta till att regioner som är gles-

befolkade, har låg ekonomisk aktivitet och/eller ligger avlägset från 

befolkningscentra kommer till korta vid investeringsbedömningar 

jämfört med andra regioner. Generellt gäller att hög befolkningstät-

het leder till många användare som direkt visar sig som hög trafi-

kantnytta i investeringskalkylerna. Även trängsel, som ju tvärtom är 

en täthetsnackdel, brukar öka värdet av kapacitetshöjande investe-

ringar. Dock kompenseras detta ibland av en annan täthetsnackdel, 

nämligen att höga markpriser kan driva upp anläggningskostnaderna 

jämfört med kostnaderna i glesbefolkade områden. 

Befolkningstäthetens ekonomiska fördelar har två källor. En är 

att infrastruktur ofta, men inte alltid, kräver investeringar som ger 

2 Weingast et al, 1981, s. 642
3 Detta ger ofta nyttokostnadsanalyser ett trovärdighetsproblem eftersom beslutsfattare ställs inför valet att lita 
på vad modeller visar eller vad de kan se med sina egna ögon. 
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stora fasta och bundna kostnader. Några typexempel är järnväg, flyg-

platser eller optiska fibernät. Därmed får man stordrifts- och/eller 

samutnyttjandefördelar när många kan använda samma anläggning 

eller del av ett nätverk utan att kostnaden ökar påtagligt. En andra 

källa är så kallade nätverksexternaliteter. Detta handlar om komple-

mentariter mellan ett nätverks olika användare som ökar värdet för 

den enskilde användaren genom ökad kvalitet eller variation i utbu-

det. Ett exempel är att ett större passagerarunderlag gör det möjligt 

för operatörerna att erbjuda tätare tågtrafik, vilket ökar värdet för 

den enskilde av att det finns en järnvägsförbindelse. Sådana täthets-

fördelar är som sagt typiska för infrastruktur men de har på senare 

tid ofta förändrats på ett ibland dramatiskt sätt med utvecklingen av 

informations- och kommunikationsteknologier (IKT), exempelvis 

när trådlös kommunikation har ersatt telefoni i fasta nät. Men fort-

farande kan otillräcklig tillgång eller närhet till transport- och kom-

munikationsmöjligheter, exempelvis till en flygplats med reguljär 

passagerartrafik4 eller till bredbandsnät, vara en viktig begränsning 

för utveckling av boende och företagande, även i delar av vårt land. 

Det är därför inte förvånande att infrastrukturinvesteringar ofta 

ses som ett viktigt medel att påverka den ekonomiska tillväxten, 

särskilt i stagnerande regioner eller i tider av allmänt låg tillväxt, och 

att det ofta pågår diskussioner om detta. Denna text inleds med en 

kort översikt över den svenska debatten och speciellt kring svårig-

heten att förena det mikroekonomiska perspektivet, som utgår från 

vad kalkylerna för de enskilda objekten visar, med det makroekono-

miska perspektivet där diskussionen ofta kretsar kring totala inves-

teringsvolymer. Därefter ger jag en kort översikt om vilken kunskap 

som finns idag om huruvida satsningar på infrastruktur verkligen 

bidrar till ökad tillväxt. Texten utmynnar sedan i några avslutande 

rekommendationer riktade till beslutsfattare som grundas på mina 

egna insikter efter att över en längre tid följt både forskningen och 

den svenska debatten kring infrastrukturplaneringen. 

4 Zhang & Graham, 2020
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Svensk debatt 1990 – 2021
Under krisåren i början av 1990-talet startade en rätt intensiv debatt 

om behov och möjligheter av satsningar på infrastruktur, särskilt för 

transport, för att få bättre fart på ekonomin. Krisen var kulmen på 

en period av flera decennier av låg tillväxt och återkommande kriser 

som bekämpats bland annat genom upprepade devalveringar. Blick-

arna vändes därför mot strukturella reformer och mot infrastruktur-

frågor. Den svenska debatten kom att påverkas av några tongivande 

amerikanska studier, särskilt Aschauer5 och Munnell6 som visade 

att efterkrigstidens omfattande investeringsprogram, bland annat 

byggandet av ett federalt nät av motorvägar som knöt samman hela 

landet, hade bidragit till ökad produktivitet i näringslivet och till 

ökad tillväxt. Den svenska Produktivitetsdelegationen7 tog intryck 

och föreslog, baserat på en studie som den själv beställt, kraftfulla 

satsningar på det nationella vägnätet, höghastighetsbanor och ökad 

kapacitet för flygtrafiken på Arlanda. 

Trots att detta starkt kom att påverka den svenska debatten, och 

också bidra till att ett flertal stora projekt sedermera sjösattes, blev 

det empiriska underlaget för rekommendationerna snabbt ifråga-

satta av forskare. Berndt och Hansson8 pekade på flera tillkortakom-

manden i de modeller som Aschauer och Munnell använt. Särskilt 

allvarligt för svenska vidkommande var att skattningar på svenska 

data gav märkliga resultat. När de i stället använde en annan metod 

fann de att de investeringar i infrastruktur som gjorts i Sverige sedan 

1974 hade lämnat enbart blygsamma bidrag till produktivitetsut-

vecklingen. I en granskning avlossade Wibe skoningslös kritik mot 

delegationens egen studie av sambandet mellan regionala skillnader 

i tillgång till infrastrukturkapital och produktivitet.9 Han meddelade 

att analytikerna hade missförstått både teori och data och presente-

rat rent nonsens. 

5 Aschauer, 1989
6 Munnell, 1990
7 SOU 1991:82
8 Berndt och Hansson, 1992
9 Wibe, 1992
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Efter krisen i början av 1990-talet följde en period av god tillväxt 

fram till den internationella finanskrisen 2009. Det dröjde dock till 

sekelskiftet innan infrastrukturinvesteringarna tog riktig fart, vilket 

innebar att kvoten mellan bruttoinvesteringarna i nationella väg- 

och järnvägsnät och BNP sjönk från 1,3 procent till 0,7 procent fram 

till dess, för att sedan studsa tillbaka till den tidigare nivån omkring 

år 2010. Vid det laget utlöste den nya krisen en ny omgång diskus-

sioner om behov av utökade satsningar på infrastruktur. Denna 

gång var dock huvudargumentet att investeringsvolymerna ändå 

inte ökat i takt med den starka ekonomiska tillväxten från mitten av 

1990-talet. Alla riksdagspartier, näringslivsorganisationer och andra 

tunga intresseföreträdare framhöll att investeringarna I transport-

infrastruktur var eftersatta. 

Liknande budskap gavs i flera makroekonomiska rapporter,10 

men det fick inget starkt stöd bland flertalet av de ekonomer som 

arbetade närmare med transport- och infrastrukturfrågor. Den 

främsta anledningen var resultaten i det ekonomiska underlag 

som togs fram för den nationella transportplanen 2010-21. I denna 

utvärderades 479 föreslagna järnvägs- och vägprojekt.11 Bara knappt 

60 procent av dessa kunde påvisas ha en nytta som översteg kostna-

den, och det trots att underlaget inte explicit tog hänsyn till risker 

för kostnadsöverskridanden eller själva investeringsriskerna.12 

Endast 20 procent av de föreslagna projekten var ”övertygande”.13 

En utbredd uppfattning bland transportekonomerna var att flera 

av de viktigaste utmaningarna för de nationella transporterna i 

form av kapacitetsbegränsningar och bristande funktionalitet mer 

hade att göra med brister kring utformningen av skatter och avgif-

10 I en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) vid Finansdepartementet granskade 
Vredin (2013) och Nyström (2013) de makroekonomiska rapporternas argument. Båda författarna konstaterade att 
det var svårt att dra bestämda slutsatser och att det därför fanns behov av att förbättra statistiken.
11 En översikt över hur de samhällsekonomiska analyserna av i den nationella infrastrukturplaneringens görs, har 
utvecklats över tid och dess validitetsproblem finns Andersson et al. (2018).
12 Nilsson et al. (2019) visade kostnadsöverskridande på 32 procent respektive 20 procent för ett stort antal natio-
nella järnvägs- och vägprojekt. Nilsson & Jäderholm (2021) studerade sju mycket stora projekt (som alla initierades 
i början av 1990-talet, d.v.s. vid tiden för debatten kring Produktivitetsdelegationens rekommendationer) och fann 
att kostnaderna för dessa ökat med 208 procent.
13 Eliasson & Lundberg, 2012; Lundberg et al, 2012
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ter samt eftersatt underhålls- och återinvesteringsbehov. Det fanns 

också skäl att uppmärksamma möjligheter att bygga bort flaskhalsar 

genom mindre investeringar innan man övervägde mer omfattande, 

och kostsamma, åtgärder. 

Men även dessa ekonomer medgav att det finns anledning att inte 

bara utgå från vad de transportekonomiska beräkningarna visar. Sär-

skilt vid analyser av objekt med lokal- eller regionekonomisk bety-

delse finns det anledning att ta hänsyn till synergier eller växelver-

kan som i vissa fall kan tänkas påverka den övergripande ekonomiska 

utvecklingen men som inte inkluderas i kalkylerna. Sådana effekter 

kan uppstå genom agglomeration i täta miljöer som ger bättre möj-

ligheter till ömsesidigt utbyte och påverkan mellan konsumenter 

och/eller producenter. Detta gör det möjligt att samutnyttja anlägg-

ningar, dela och sprida kunskap och idéer och få bättre matchning 

mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.14 Infrastruktur-

investering kan främja sådant utbyte exempelvis genom att under-

lätta arbetspendling inom ett större geografiskt område. 

I år fastställs en ny nationell transportplan för åren 2022-2033. I den 

proposition som föregått denna framhöll regeringen att transportsys-

temet är ”en viktig del i att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas 

med stark konkurrenskraft och tillväxt och dessutom bli världens 

första fossilfria välfärdsland”.15 Detta kan kanske läsas som ett skifte 

av tonvikt från “tillväxt” till “hållbarhet”, särskilt med betoning på 

klimatomställningen. Men precis som i den debatt om en “New Green 

Deal” som förs på båda sidor av Atlanten ska det kanske också ses som 

att uppgiften fortsatt är att främja ekonomisk tillväxt men under de 

förutsättningar som klimatomställningen ger. 

14 Duranton & Puga, 2004
15 Prop. 20/21:151, s. 27.

50
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Leder infrastrukturinvesteringar  
till tillväxt?

”På sina resor han förnam, hur väl försynens nåd reglerat, som floder 

över allt placerat, där stora städer stryka fram”. Denna vers av Johan 

Henric Kjellgren ur ”Om Salig Dumboms leverne” fångar en del av 

problemet med att förstå och förklara sambanden mellan infrastruk-

tur och ekonomisk aktivitet. Den kausala riktningen kan gå åt båda 

hållen. När versen skrevs framstod det nog som självklart för alla 

utom den lycklige dumskallen att flodernas kommunikationsleder 

bestämde var handelsstäder kom att växa. Men skrattar bäst som 

skrattar sist, senare kom ju nya transportsätt som järnväg vars banor 

drogs till just de platser ”där stora städer stryka fram”. Detta ”hönan 

eller ägget”-problem är det grundläggande ”endogenitetsproblem” 

som utgör den största utmaningen för forskning kring sambanden 

mellan infrastruktur och ekonomisk utveckling.

En studie som belyser detta problem i ett långt historiskt per-

spektiv är Krüger.16 Han studerar svensk nationalräkenskapsstatis-

tik under de tvåhundra åren efter år 1800, d.v.s. under en tidsperiod 

som inkluderar mycket omfattande anläggningar av kanaler, järnvä-

gar, vägnät och telenät. Han använder en metod för tidsserieanalys 

som innebär att man statistiskt delar upp förändringarna över tid i 

vågrörelser med olika längd. Detta gör det möjligt att studera i vilken 

utsträckning en förändring i en variabel (exempelvis x) föregår en 

förändring i en annan variabel (exempelvis y) på olika långa tidssikt. 

Eftersom orsak tidsmässigt föregår verkan, säger man att x orsakar 

y ”Grangerkausalt” om en förändring i y föregås av en förändring i x, 

men en förändring i x inte föregås av en förändring i y. Med denna 

teknik visar Krüger att offentliga infrastrukturinvesteringar ökar 

BNP på kort sikt (d.v.s. på några års sikt) – alltså en ”lead” – men att 

det långsiktiga (d.v.s. på decennielång sikt) sambandet domineras 

av en omvänd ordning – alltså en ”lag”. Man kan tänka sig att det 

16 Krüger, 2012
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kortsiktiga sambandet speglar ”Keynesianska” effekter av offentliga 

utgifter på BNP medan det långsiktiga sambandet visar att infra-

strukturen på längre sikt behöver anpassas till resultatet av ekono-

mins faktiska utveckling.

Som tidigare nämndes påverkades debatten, inte bara i Sverige, 

i hög grad av Ashauers studie av hur offentliga investeringar i USA 

under de första decennierna efter andra världskriget påverkade den 

amerikanska ekonomin.17 Denna studie öppnade ett område för 

forskning som fortfarande är mycket aktivt. Exempelvis fick Ashau-

ers slutsatser snart stöd av en ny studie av Fernald18, men den visade 

också att denna typ av investeringar har avtagande avkastning. 

Senare motorvägsinvesteringar i USA hade inte samma effekter som 

de som gjordes i det första federala nätverket. 

Under de tre decennier som har gått har det inom detta område 

gjorts ett stort antal studier med ekonometriska tekniker som har 

skattat infrastrukturens betydelse för näringslivets produktivitet 

(ofta uttryckt med elasticiteter, d.v.s. hur många procents föränd-

ring i det ena som ges av en procents förändring i det andra) inom 

olika branscher och i olika länder. På senare tid har forskare sam-

manställt resultaten av de många studierna av detta slag med så 

kallad meta-analys. En första sådan metaanalys var Melo m.fl. som 

konstaterade att det var stor spridning i resultaten från studierna.19 

Man noterade också att de flesta studier brottades med stora metod-

problem i form av bland annat icke-observerad heterogenitet i infra-

strukturvariabeln (en väg på en plats har inte samma effekt som en 

likadan väg på en annan plats), korrelation utan kausalitet och att 

data för andra väsentliga variabler som kan förklara produktivitets-

skillnader saknas. 

Denna meta-analys följdes av fler. Garcia et al. kom till liknande 

slutsatser baserat på ett större material.20 Den bild detta visade sam-

17 Ashauers, 1989
18 Fernald, 1999
19 Melo et al, 2013
20 Garcia et al, 2017
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manfattades med att variationen mellan olika studiers resultat är så 

stor att man kan finna resultat som ”passar alla smaker”. De varnade 

också för att de funnit tecken på det som kallas ”publikationsbias”, 

d.v.s. att processerna för publicering av forskningsresultat sorterar 

fram studier som visar statistiskt signifikanta samband och därmed 

sorterar bort studier som visar ett icke-signifikant resultat, vilket 

riskerar snedvrida forskningssammanställningen. När de i sin analys 

försökte kontrollera för sådan bias fann de att den skattade positiva 

elasticiteten blev mycket låg. Ytterligare en metaanalys som publi-

cerades ungefär samtidigt skattade elasticiteter som varierade från 

minus till plus beroende på vilken typ av investering det gällde och 

vilken näringsgren som påverkades.21 Bestickande nog fann de att 

de elasticiter som kunde skattas med bäst precision var “klustrade 

kring noll”, d.v.s. ju mer tillförlitligt estimatet är desto närmare lig-

ger det att visa att det saknas effekt.

En senare studie av Välilä försöker förklara det magra utfallet från 

all denna forskningsaktivitet.22 Han konstaterar att forskningsom-

rådet har ett svårt studieobjekt och att detta leder till modeller som 

skattas med låg precision. Det finns stora utmaningar både i data, 

hur de empiriska modellerna specificeras och hur de skattas statis-

tiskt. Det saknas allmänt vedertagna definitioner av infrastruktur, 

det finns en mängd mätproblem, den teoretiska förståelsen av de 

komplexa och möjligen instabila sambanden är otillräcklig och sist 

men inte minst saknas i stor utsträckning relevanta data av hög kva-

litet. Ställd inför denna långa lista av svårigheter är hans slutsats att 

det fortsatta framåtskridandet när det gäller att tackla den bristande 

modellprecisionen och dess orsaker kommer att gå långsamt.23 

Men möjligen är det en förhastad och alltför pessimistisk slutsats. 

Orsaken är att även detta forskningsområde har börjat nås av de 

betydande metodframsteg som har gjorts när det gäller att använda 

stora databaser på individ- eller företagsnivå. Dessa gör det möj-

21 Holmgren & Merkel, 2017
22 Välilä, 2020
23 ibid.
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ligt att dels gå från ekonometriska studier av aggregerade data på 

makronivå till betydligt mer differentierade data, dels, och framför 

allt, använda kvasi-experimentella tekniker för att identifiera och 

skatta kausala effekter.24 Flera sådana studier hur gjorts på senare 

tid och ytterligare andra är på gång. Eftersom Sverige och Danmark 

har mycket bra registerbaserad statistik som kan användas för sådan 

forskning finns redan flera intressanta studier i dessa länder. Flera 

har utnyttjat Öresundsbrons öppnande i detta syfte. Med hjälp av 

stora databaser på företagsnivå kan man konstruera de kontroll-

grupper som behövs för att mäta effekterna av den ökade tillgänglig-

het som broöppningen gav. Ett exempel är Achten et al. som studerar 

inkomsteffekter på lokal och regional nivå med en metod som kallas 

syntetisk kontroll och finner positiva effekter i vart fall på regional 

nivå.25 En annan studie med denna metodik är Persson et al. som 

uppskattar att den bilaterala handeln mellan Sverige och Danmark 

ökade med omkring 25 procent under åren fram till finanskrisen som 

följd av bron.26 Ett tredje exempel är Ferguson and Forslid som mer 

specifikt skattar effekter av den ökade tillgänglighet till direkta inter-

nationella flyglinjer som erbjöds företag i Skåneregionen genom 

kortare restid till Kastrup.27 Detta görs genom att beräkna skillnader 

i tre led, nämligen skillnaden (i) mellan före och efter broöppningen, 

(ii) mellan branscher vars export och import är olika beroende av 

internationellt resande samt (iii) mellan Skåneregionen och regio-

nerna kring Göteborg och Stockholm. De finner att den förbättrade 

tillgängligheten till flyglinjer hade en väsentlig påverkan på handeln, 

särskilt för kunskapsintensiva tjänstebranscher.

Ett annat tillämpningsområde som kunnat studeras med kvasi- 

experimentella tekniker gäller effekten av utrullningen av nya 

nätverk för elektronisk kommunikation. En möjlighet som flera 

forskargrupper har utnyttjat baseras på att bredbandsnäten (DSL 

eller optofiber) byggdes ut i olika takt på olika platser. Ett exempel 

24 Se Johansson & Hägglund, 2021
25 Achten et al, 2019
26 Persson et al, 2022
27 Ferguson & Forslid, 2016
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är De Stefano et al. som studerar företag som ligger i olika områden 

i nordöstra England där telenäten har drivits av operatörer som var 

olika snabba med att erbjuda bredband.28 Den studien visar inga 

effekter på företagens omsättning, sysselsättning eller nedlägg-

ningar. En liknande studie i Tyskland29 finner däremot små positiva 

effekter och en studie i Italien30 ser effekter på försäljningstillväxt 

men inte på sysselsättning. Särskilt intressant för svenskt vidkom-

mande är en studie på norska data, som finner små ökningar av pro-

duktivitet men också att tillgång till bredband (genom DSL) särskilt 

gynnade högutbildad och missgynnade lågutbildad arbetskraft.31

En annan infallsvinkel i forskningen gäller om man generellt kan 

påvisa agglomerationseffekter. Fokus ligger då inte på effekten av 

specifika investeringar eller investeringsutgifter utan på samband 

som kan kopplas till mått på tillgänglighet (kostnader inklusive tid-

såtgång för resor/kontakter) inom ett geografiskt område. Sådana 

agglomerationseffekter tänks påverka arbetsproduktiviteten och 

kan därför i princip mätas med löne- och inkomststatistik. Baserat 

på svenska data finner Börjesson et al. att lönesumman ökar med 

3-6 procent när den genomsnittliga reskostnaden minskar med 1 

procent, där det lägre värdet gäller för hela landet och det högre för 

höginkomsttagare i Stockholm-Mälardalen.32 Andra svenska studier 

av effekter på produktivitet eller sysselsättning är Anderstig et al.33, 

Norman et al.34 och Håkansson & Isacsson.35 Den senare studien är 

särskilt intressant från policysynpunkt eftersom den indikerar att 

effekterna av förbättrad tillgänglighet på ekonomisk tillväxt är lokala 

och nås inom avstånd kortare än 25 km. Det är för övrigt ett resultat 

som är förenligt med den bild som forskningen ger av effekterna av 

Öresundsbron, som ju radikalt minskade kostnaderna för resor och 

transporter på korta avstånd för ett stort antal individer och företag.

28 De Stefano et al, 2014
29 Fabritz, 2013
30 Canzian et al, 2015
31 Akerman et al, 2015
32 Börjesson et al, 2019
33 Anderstig et al, 2012 
34 Norman et al, 2017
35 Håkansson & Isacsson, 2018
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Den övergripande slutsatsen som kan dras från denna forskning 

så här långt är att det finns tillfällen när infrastrukturinvesteringar 

kan väsentligt öka den makroekonomiska produktiviteten och där-

med tillväxten, men att belägg saknas för att substantiella sådana 

effekter finns mer allmänt. Det är rimligt att tänka att de fall i vilka 

man kan hoppas på att finna väsentliga tillväxteffekter är sådana 

där transportkostnaderna (eller kommunikationskostnaderna) 

minskar radikalt, som för det federala nätet av motorvägar i USA, 

Öresundsbrons öppnande eller tillgång till bredband. En annan slut-

sats är att även om mycket av den forskning som har bedrivits inom 

detta fält har haft låg precision så ger utvecklingen på senare tid av 

kvasi-experimentella studiemetoder hopp om att kunskapsläget 

kommer att bli bättre. 

Råd till beslutsfattare

Forskningsöversikten tyder alltså på att möjligheterna att stimu-

lera ekonomisk tillväxt med hjälp av infrastrukturinvesteringar är 

begränsade. En policyimplikation av detta är att investeringsförslag 

i första hand bör bedömas på sina egna meriter. I den nationella 

transportplaneringen sammanfattas dessa i Trafikverkets objektsa-

nalyser, där det viktigaste sammanfattande ekonomiska nyckeltalet 

är ”nettonyttokostnadskvoten” (NNK), d.v.s. nuvärdet av nytta 

minus kostnad per investeringskrona. Av de skäl som redan nämnts 

är budskapet att prioriteringsbeslut bör utgå från dessa uppenbarli-

gen svårt att sälja in. Det finns en utbredd tveksamhet mot de eko-

nomiska kalkyler som utförs av Trafikverket och andra. Detta visas 

av studier som gjorts på svenska och norska data och som finner att 

det bara funnits svaga samband mellan utfallet av dessa objektsana-

lyser och de faktiskt beslutade prioriteringarna.36 Jussila-Hammes & 

Nilsson, som med data på kommunnivå studerade vilka politiska och 

36 Nilsson, 1991; Eliasson & Lundberg, 2012; Eliasson et al, 2015
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ekonomiska faktorer som kan associeras till urvalet av projekt i tre 

på varandra följande nationella transportplaner, fann att föreslagna 

objekt som hade utvärderats samhällsekonomiskt hade större chans 

att bli beslutade, men detta gällde även när analysen visade att kost-

naden var större än nyttan.37 

Det finns skäl att nämna att den svenska debatten under de 

senaste 15 åren om hur denna typ av utvärderingar av föreslagna 

investeringsobjekt görs och bör användas framför allt har kretsat 

kring ett enda enskilt projekt (och dess delar), nämligen det excep-

tionellt stora, och exceptionellt olönsamma, projektet för nya stam-

banor för höghastighetståg. Här kan man kanske konstatera att det 

tydliga budskapet från kalkylutfallet visserligen ledde till att det blev 

omfattande debatt och att flera partier ändrade uppfattning, men att 

i det långa loppet inte ser ut att ha kunnat förhindra genomförandet.

Demokratiskt valda beslutfattare är naturligtvis i sin fulla rätt och 

kan kanske ha goda skäl till att göra prioriteringar som inte följer 

utfallet av de samhällsekonomiska bedömningarna av objekten. I 

den svenska debatten är emellertid ett återkommande argument att 

kalkylerna förbiser vissa aspekter, trots att så inte är fallet. Det verkar 

som att detta till en del beror på missförstånd kring vad som faktiskt 

ingår i beräkningarna och vad som förklarar deras resultat. Ett skäl 

kan vara att den dominerande nyttokomponenten vanligen är kopp-

lad till ökad tillgänglighet, t.ex. kortare restid och/eller reseutgifter. 

Det är kanske inte alltid klart för beslutsfattare att värderingen av 

denna effekt (”restidsvärden”) inkluderar BNP-effekter (och mer än 

så eftersom även värdet av ökad fritid inkluderas). 

Ett annat skäl är att denna nyttoeffekt beräknas i kalkylerna som 

en primär effekt, t.ex. som minskad reskostnad (inklusive kostnad 

för restid) för befintliga och tillkommande resenärer. Delar av denna 

primära effekt kan sedan i verkligheten komma att föras vidare som 

indirekta sekundära effekter, exempelvis genom höjda fastighets-

värden, men det handlar då om omfördelning, inte om en utökad 

37 Jussila-Hammes & Nilsson, 2017
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nytta. Dessa ska inte räknas med eftersom det innebär dubbelräk-

ning, vilket ibland är svårt att förstå eftersom det kan röra sig om 

mycket påtagliga effekter.38

 Ett tredje skäl är att beslutsfattare kan förvånas över att effekter 

på utsläpp eller förbättrad trafiksäkerhet inte väger tyngre i kalky-

lerna, trots att de politiska målen särskilt prioriterar förbättringar 

på dessa områden. Förklaringen till att de inte väger så tungt som 

förväntat är dock inte (nödvändigtvis) att dessa effekter är under-

värderade. När det gäller utsläpp av koldioxid gäller snarast det 

motsatta eftersom det ”pris” som används i infrastrukturplane-

ringen är väsentligt högre än både den svenska koldioxidskatten och 

priset i den europeiska utsläppshandeln. Problemet är i stället att 

investeringar kan ha en förhållandevis liten effekt per satsad krona på 

uppfyllelsen av sådana mål. Utsläpp och annan miljöpåverkan liksom 

trafikolyckor beror på användningen av trafikinfrastrukturen i sin 

helhet. Det innebär att åtgärder som påverkar hur hela kapitalstocken 

utnyttjas, t.ex. fartgränser eller vägtullar, generellt får större effekt än 

åtgärder som bara påverkar hur en del av denna utnyttjas, och i den 

senare kategorin hamnar ofta investeringar. Matematiker kan förstå 

detta som skillnaden mellan ”första ordningens effekt” (en föränd-

ring) och ”andra ordningens effekt” (en förändring i en förändring).39

Ett första råd jag vill ge beslutsfattare är därför att utgå från att 

NNK är ett relevant mått på om och i vilken utsträckning ett inves-

teringsprojekt bidrar till tillväxt och välfärd. Den som har ansvar för 

att prioritera mellan investeringsprojekt och vill att resultatet ska 

leda till så stor samhällsnytta som möjligt bör därför börja med att 

studera de samhällsekonomiska utvärderingarna av projekten. Man 

kan i de flesta fall utgå från att de huvudsakliga relevanta samhällse-

konomiska effekterna är inkluderade. Det främsta skälet är att sådana 

effekter är kopplade till hur projektet påverkar tillgänglighet för med-

borgare och företag, och just det är vad dessa beräkningar visar. 

38 Andersson et al, 2018
39 Hultkrantz et al, 2003
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Naturligtvis vill jag därmed inte säga att investeringsbeslut bör 

grundas på ett enda kriterium eller nyckeltal. De ekonomiska model-

ler som utvärderingarna använder är inte perfekta, det finns osäker-

het om framtiden i allmänhet och specifika risker för de enskilda 

investeringarna,40 och fördelningsaspekter bör alltid beaktas. Dess-

utom ger, som jag konstaterat här ovan, forskningen belägg för att det i 

vissa fall faktiskt finns ytterligare ekonomiska effekter som inte fångas 

i standardmodellerna. Detta gäller särskilt sådana BNP-effekter som 

uppstår genom agglomerationseffekter41, även om detta främst verkar 

gälla lokalt inom en rätt begränsad radie42. Men det gäller att börja i 

rätt ända. Nyttokostnadsanalyserna fångar som regel en väsentlig del 

av investeringsprojektens samhällsekonomiska effekter, så det är där 

man bör ta utgångspunkten. Det är inte förenligt med mål om sam-

hällsekonomisk effektivitet och tillväxt att ignorera nyttokostnadsa-

nalyserna.  

Ett andra råd är att beslut bör grundas på underlag som så nära 

som möjligt speglar kostnad och nytta av det projekt som faktiskt 

kommer att genomföras. En stor internationell studie av Flyvjerg 

& Bester visar på basis av data från över 2000 projekt, att de ekono-

miska utvärderingar som görs före beslut systematiskt underskattar 

kostnader och överskattar nytta.43 Detta förklaras i väsentlig grad 

av att dessa utvärderingar görs i ett tidigt skede i planerings- och 

beslutsprocessen, vilket visas av svenska erfarenheter. Nilsson & 

Jäderholm undersökte kostnadsutvecklingen i olika planeringsfaser 

för sju ”megaprojekt” (alla initierade i 1990-talets början).44 Kostna-

den för dessa ökade med i genomsnitt 147 procent från den uppskatt-

ning som låg till grund för besluten men bara med 12 procent från det 

att upphandlingen påbörjades till att anläggningen stod klar. Deras 

slutsats är att “the political price of proceeding with ever more costly 

projects seems to be lower than sending them back to the drawing 

40 Detta gör inte de ekonomiska utvärderingarna meningslösa, se Asplund & Eliasson (2016).
41 Graham & Gibbons, 2019
42 Håkansson & Isacsson, 2018
43 Flyvjerg & Bester, 2021
44 Nilsson & Jäderholm, 2021
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table to look for cheaper solutions or stopping them altogether.”45 

Det finns redan inslag i den nationella infrastrukturplaneringen 

som innebär att planering och analys sker successivt med möjlighet 

till omtag. Ett problem tycks ändå vara att de objekt som en gång 

kommit in i planen förblir där vad som än händer, vilket väl i särskilt 

hög grad visas av den politiska livskraften i det förslag om nya hög-

hastighetsbanor som lämnades av en utredning år 2009, trots att 

kostnadsbilden förändrats radikalt.

Ett tredje råd är att ägna mer uppmärksamhet åt hur den befintliga 

infrastrukturen används, eller kan användas, än hur den kan byggas 

ut. Som jag konstaterade ovan har åtgärder som leder till en mer 

effektiv användning av befintlig kapacitet första ordningens effekter 

på transport- och/eller kommunikationsnätverkets övergripande 

effektivitet. EUs inre marknad upprättades med syfte att bidra till 

högre effektivitet och därmed ekonomisk tillväxt och utveckling. 

Därför antog unionen som övergripande princip på det transportpo-

litiska området att trafiken ska prissättas med samhällsekonomiska 

marginalkostnader, just för att säkerställa att transportsystemens 

resurser används effektivt. Tanken är att transportörer som väljer 

mellan olika transportslag eller färdvägar ska välja de alternativ som 

leder till lägst kostnad på samhällsnivå. Samma princip för trafik-

politiken har gällt i Sverige sedan 1980-talet men, precis som i EU, 

tillämpas detta ännu inte fullt ut.46 I synnerhet är lastbils- och järn-

vägstransporter väsentligt underprissatta. Innebörden av detta är 

att kapacitetsproblem i väsentlig utsträckning kan åtgärdas genom 

förändringar av skatter och avgifter som kan kopplas till trafikering. 

Ett fjärde råd gäller betydelsen av att beslut om traditionell trans-

portinfrastruktur bör tas under beaktande av hur denna kopplas till 

utnyttjande av IKT-tjänster. Detta råd är egentligen en variant av 

rådet att ”överväga prissättning före beslut om investering” efter-

som utvecklingen av tekniker och system för ”smarta städer” och 

45 Nilsson & Jäderholm, 2021
46 Nilsson & Haraldsson, 2018
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”smarta transporter” i snabb takt möjliggör mer effektivt utnyttjande 

av transportinfrastruktur. Exempelvis kan det tänkas att befintliga 

spåranläggningar kan utnyttjas mer effektivt inte enbart med mer 

differentierad administrativ prissättning utan med IKT-baserade 

informationssystem och/eller system för marknadsallokering47 som 

exempelvis kan möjliggöra bättre banutnyttjande, högre lastnings-

grad och längre tågsätt. 

En aspekt av detta som kräver särskild politisk uppmärksam-

het vid infrastrukturplanering är att infrastruktur för transporter 

respektive IKT ofta hanteras i separata beslutsprocesser, på både 

nationell och lokal nivå, och styrs av olika affärsmodeller och regu-

latoriska regimer. Detta gäller för övrigt även system för laddning av 

fordon. Detta kan vara bekymmersamt eftersom ”smart teknik” ofta 

är beroende av informationsdelning. Detta leder till behov av sam-

verkan kring informationssäkerhet, integritet, konkurrensneutrali-

tet, etc. Inom infrastrukturplaneringen kan det därför vara mycket 

angeläget att reda ut vilken part (t.ex. kommun, resecentrum, hamn-

företag eller Trafikverket) som ska ha det övergripande ansvaret för 

att säkerställa kompatibilitet och säkerhet för samverkande system 

och aktörer. 

Sammanfattningsvis är emellertid mitt viktigaste budskap i denna 

lilla skrift att beslutsfattare bör utgå från det beslutsunderlag de i 

många fall redan har när det gäller att bedöma i vilken utsträckning 

investeringar i infrastruktur bidrar till ekonomisk tillväxt.

47 Hultkrantz & Lunander, 2013; Isacsson & Nilsson, 2003; Lusby et al, 2011
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Effekten av ryska  
informationsoperationer
Oscar Jonsson

Introduktion
I det längre perspektivet har vårt offentliga samtal migrerat 
från att huvudsakligen ske i tryck, sedan i television och nu 
slutligen till sociala medier. Detta har skapat stora möjligheter 
för yttre påverkan av det demokratiska diskussionen genom 
informationsoperationer (ofta benämnt som disinformation, 
propaganda eller fake news). Termen informationsoperation är 
valt för att undvika antagandet om falsk information, då de mest 

framgångsrika informationsoperationerna snarare bygger på sanningar 

och halvsanningar. Informationsoperationer är organiserade försök att 

använda information för att nå ett specifikt ändamål.

Informationsoperationer har exploderat i betydelse och frek-

vens. En studie om forskningsfältet kring desinformation fann att 

60 procent av alla studier har publicerats sedan 2016 och den ryska 

inblandningen i det amerikanska valet.1 Fältet är relativt nytt och vi 

vet lite av vilken effekt informationsoperationerna egentligen har. 

Det är svårt – kanske omöjligt – att påvisa beteendeförändringar 

kopplat till specifika informationsoperationer. Hur vet vi vilken 

specifik bit av information som leder till just beteendeförändringen? 

Desinformationsfältet är fortfarande i sin linda och präglas av en 

avsaknad av koherens där olika studier undersöker olika saker med 

olika mätinstrument och olika koncept.2

Informationsoperationer är en central del av modern maktutöv-

ning. Betydelsen av sociala medier-plattformar – där majoriteten av 

1 Bateman, 2021
2 Wanless, 2021
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informationsoperationerna utspelar sig – har likaledes ökat väsent-

ligt. De har idag blivit bland världens största företag med marknads-

värde på flera biljoner dollar. Detta har baserats på föreställningen 

om att de sociala medierna kan influera människor och deras bete-

ende på ett fundamentalt sätt genom att bestämma vilken informa-

tion de ser.3 Det är så Google och Facebook har lyckats slå ut traditio-

nell medias affärsmodell baserad på annonsintäkter, och blivit bland 

världens fem största företag. Den digitala migrationen har också fått 

sitt genomslag bland strateger. Om det är den mest effektiva domä-

nen att påverka människor kommer geopolitiken också flytta dit.4

Den ryska förståelsen av 
informationsoperationer 
Den ökade nyttan av informationsoperationer har hamnat i centrum 

i ryska ledningen och militärteoretikers förståelse av det moderna 

kriget och den ryska strategin.5 Den ryska nationella säkerhetsstra-

tegin är det överordnade dokumentet i rysk strategisk planering och 

styrande för säkerhetspolitiken. Den anger att informations- och 

kommunikationsteknologier (IKT) används för att ”blanda sig i sta-

ters inre angelägenheter, undergräva deras suveränitet och kränka 

deras territoriella integritet, och då utgöra ett hot mot internationell 

fred och säkerhet”.6 Den viktigaste militären i Ryssland – General-

stabschefen Valery Gerasimov – skrev att ”informationsresurser 

har blivit ett av de mest effektiva vapnen. Deras spridda användning 

tillåter att skaka situationen inifrån ett land på några få dagar”.7 

Generalöverste Zarudnitsky, chef för den ryska militärakademin och 

tidigare insatsledning, ansåg att ”tveklöst är det psykologiska vapnet 

morgondagens vapen”.8

3 Bernstein, 2021
4  Jonsson, 2020
5 Jonsson, 2019
6 President of the Russian Federation, 2021 
7 Gerasimov, 2016
8  Zarudnitskiy, 2021
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Dessa åsikter har manifesterat sig i rysk strategi mot Väst de 

senaste åren, och särskilt i deras informationsoperationer. Den 

ryska inblandningen i det amerikanska presidentvalet 2016 bestod 

av ett flertal åtgärder, inklusive hackandet av det demokratiska par-

tiets databas.9 Själva hackandet var dock vare sig nytt eller speciellt 

intressant utan det var informationsoperationen som kom efter som 

hade den stora påverkan på den amerikanska debatten. Detta är ett 

praktiskt exempel på hur ryska strateger ser att informationsope-

rationer blir viktigare än militära medel. Det möjliggorde en påver-

kan - om än oklar hur stor - på det amerikanska politiska läget som 

militära medel skulle ha svårt att göra.10

(In)effektiviteten av 
informationsoperationer
Föreställningen om att effekten av informationsoperationer är över-

driven eller felaktigt har fått ökat stöd den senaste tiden.11 Brendan 

Nyhan med kollegor har funnit i en undersökning att Trump-supp-

orters är de mest troliga besökarna på “fake news”-portaler, men att 

det är en ganska liten del av deras informationskonsumtion och att 

de är en väldigt liten del av befolkningen.12 Detta ledde dem till att 

argumentera att påverkan av ”fake news” är överdriven. Likaledes 

har The New Yorker publicerat en kritisk artikel som ifrågasätter 

om den ryska påverkan på det amerikanska presidentvalet 2016 är 

så farligt som vi tror.13 Levya och Beckett fann “ingen huvudsaklig 

effekt av [digitala fake news] på deltagares val eller preferenser 

bland kandidater” utan såg att de främst förstärkte redan negativa 

dispositioner.14

En av de mest uppmärksammade studierna om effekten av ryska 

9 Mueller, 2019
10 För en analys om påverkan, se Jamieson, 2020. 
11 Ingram, 2019 
12 Guess et al, 2020
13 Yaffa, 2020
14 Leyva & Beckett, 2020 
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informationsoperationer undersökte 1 239 demokratiska och repu-

blikanska Twitter-konton under en månad. Forskarna analyserade 

hur ryska operationer från Internet Research Agency (IRA, mest 

känd som den ryska trollfabriken) påverkar politiska attityder och 

beteenden. Deras övergripande slutsats var att de fann ”inga bevis 

för att interaktion mellan IRA konton substantiellt påverkade sex 

olika mått av politiska attityder och beteenden över en 1-månads 

period”.15 Medan författarna var tydliga med begränsningarna i deras 

resultat – som att de studerade redan övertygade demokrater och 

republikaner – förstärkte studien bilden att informationsoperatio-

ner var ett överskattat problem. Det är dock oklart hur ett tydligt 

bevis av ett kausalt samband mellan beteendeförändring och kon-

sumerandet av ”junk news” skulle se ut (och särskilt då studien bara 

pågick en månad). 

Det är viktigt att kontrastera ovannämnda argument med longi-

tudinella och systemnivå-studier. Om man drar ut tidslinjalen finner 

man tydliga bevis på att långsiktig informationspåverkan kan för-

ändra röstmönster. Till exempel finner Peisakhin och Rozenas att 

långtida närvaro av, och informationsoperationer från, pro-ryska 

TV-kanaler substantiellt ökar röststöd för pro-ryska kandidater i 

det presidentiella och de parlamentariska valen i Ukraina 2014.16 

En annan studie från 2020 visade hur amerikaner exponerade för 

negativ rapportering om Ukraina från rysk media också såg en ökad 

negativ opinion med 10 procent av Ukraina.17

Vidare undersökte Oxford University’s forskningsprojekt om 

Computational Propaganda påverkan av “junk news” i Michigan 

under det amerikanska presidentvalet 2016. De fann att ”junk news” 

betydligt överträffade professionella medier och att det mest delade 

och klickade innehållet var ”junk news” med ”extremistiskt, sensa-

tionalistiskt, konspiratoriskt [och] maskerade kommentarer”.18 Inte 

15 Bail et al, 2020
16 Peisakhin & Rozenas, 2018 
17 Fisher, 2020
18 Howard et al, 2017
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bara var informationsmiljön mättad med ”junk news” utan de fick 

noterbart högre interaktion än vanliga nyheter. 

Med ambition att blicka bortom interaktion med individuella 

artiklar eller tweets försökte Tenove och McKay illustrera vilken 

effekt påverkansoperationer har på öppna samhällen byggt på en 

deliberativ demokratisk process (det vill säga baserat på en transpa-

rent och resonabel diskussion). De fann att modern desinformation 

”bidrog på systemnivå till att anti-deliberativa egenskaper så som 

epistemisk cynicism, techno-affektiv polarisering och genomgri-

pande känsla av falskhet”.19 Med epistemisk cynicism menas en 

misstro mot att något går att veta säkert. Detta kunde mer ”under-

minera en politisk enhets förmåga att engagera sig i kommunikation 

präglad av fakta, logik, moralisk respekt och demokratisk inklude-

ring”. En annan studie handlade om hur användandet av sociala 

medier ledde till informationsöverbelastning vilket ledde till infor-

mationsundvikelse.20 Detta stödjer uppfattningen av att den rena 

mängden disinformation eller ”junk news” bidrar till att försämra 

informationsmiljöns kvalitet.

Dessa slutsatser stämmer med en studie om Sverige som förlitade 

sig på både fokusgrupper och enkäter om vad medborgare själva var 

rädda för med informationsoperationer. Studien fann att respon-

denterna oroade sig framförallt för förstärkandet av polariseringen 

i samhället och demokratins underminerande.21 Likaledes fann 

 Bennet och Livingston att “desinformationens utbredning kan spå-

ras till de ökande legitimitetproblemen i många demokratier”.22

19 McKay & Tenove, 2021
20 Soroya et al, 2021
21 Wagnsson, 2020
22 Bennett & Livingston, 2018 
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Policyrekommendationer
Att förstå informationsoperationers effektivitet är en förutsättning 

för att kunna hantera dem. Om den rådande uppfattningen är att 

de är ineffektiva riskerar vi att ignorera dem, hoppas att informa-

tionssystemet kan lösa dem av sig själva och således bli sårbara för 

deras påverkan. En sådan strategi skulle vara beroende av individers 

förmåga att avkoda narrativ och ”media som oberoende aktörer som 

kan värna om demokratin”.23 På motsatt vis kan för mycket vikt åt 

informationsoperationer ge ett för hårt gensvar som till exempel 

begränsar yttrandefriheten eller möjliggör statlig censur.24

Nuvarande forskning menar att informationsoperationer framför 

allt har en effekt på systemnivå och att engagemang för individuella 

artiklar och tweets är mindre intressanta. Mindre prosaiskt kan man 

säga att att kvaliteten på våra offentliga diskussioner försämras, och 

med dem vår förmåga att nå en gemensam förståelse. Det får ses i lju-

set av en ökande politisk polarisering i Västvärlden, och en generell 

urholkning av den politiska mitten.25

Ryska strateger har omfamnat nyttan av informationsoperatio-

ner, särskilt på längre sikt då de kan ge politisk vinning både i det 

ryska närområdet och mot EU och NATO. Studierna ovan illustrerar 

påverkan på systemnivå och hur information kan förgifta demokra-

tins livsnerv – det fria utbytet av idéer som vilar på ett fritt informa-

tionsflöde. 

I takt med att informationsoperationer lyckas mätta nyhetsmil-

jön och överträffa spridningen av professionella nyheter, öka infor-

mationsundvikandet hos individer och generera bestående misstro 

kommer kvaliteten av demokratin att försvagas. Det finns inget alex-

anderhugg som kan lösa alla problemen med informationsmiljön, 

men åtgärder måste ändå tas för att förbättra informationsmiljön. 

Nedan kommer några policyrekommendationer för att minska sår-

barheten för informationsoperationer.

23 Hellman & Wagnsson, 2017 
24 Se till exempel Bjola, 2018
25 Muñiz, 2019 
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Politiska åtgärder

• Lagstiftare och regeringar borde stödja en bredd av åtgärder som 

siktar på det långsiktiga förbättrandet av informationsmiljön, 

inklusive förstärka medialäskunnighet, stödja faktagransk-

ningsinitiativ och analys av utländska informationsoperatio-

ner.

• Sociala media-företagen behandlas idag som plattformar utan 

ansvar för vad som publiceras på deras webbsidor. Därtill pre-

mierar deras algoritmer inflammatoriskt innehåll då det gene-

rerar den huvudsakliga valutan i sociala media: engagemang. 

Lagstiftare bör således – i likhet med EU:s föreslagna Digital 

Services Act – öka kraven på innehållsmoderering på sociala 

media-plattformarna. 

• Stater bör förbättra skyddet av dataintegritet som skyddar 

individer och minskar möjligheterna för att använda micro-tar-

geting för informationsoperationer. 

Social Media-plattformar

• Sociala medier behöver ta åtgärder för att minska skapandet av 

”junk news” genom att stärka kraven på digital identifiering och 

kundkännedom. 

• Därtill är det viktigaste sociala media-plattformar kan göra är att 

minska spridandet av falska och missvisande nyheter.26 Detta 

kan göras genom flaggande-mekanismer av misstänkt innehåll 

och genom att kalibrera algoritmerna för att ge prioritet till pålit-

liga källor. 

• Sociala media-plattformarna borde samarbeta nära med fakta-

granskande organisationer och myndigheter som övervakar 

utländska informationsoperationer. 

26 Matthews, 2021
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Konstitutionellt 
självförsvar på 2000-talet: 
skyddet av den liberala  
demokratin och 
rättsstatsprincipen
Anna Jonsson Cornell

Introduktion
Liberal demokrati och konstitutionalism går hand i hand. Begreppet 

konstitutionalism används för att beskriva ett system i vilket den 

politiska makten är bunden av en konstitution som uttrycker vissa 

värderingar, inklusive skyddet av grundläggande mänskliga rättig-

heter och friheter, maktfördelning och rättsväsendets oberoende.1 I 

ett politiskt system präglat av konstitutionalism utövas den offent-

liga makten på grundval av legalitet och respekt för grundläggande 

rättigheter. Därutöver är rättsstatsprincipen, i dess breda och mate-

riella bemärkelse en princip som respekteras och upprätthålls av alla 

innehavare av offentlig makt.2

I svåra tider präglade av desinformation och populism, samt 

nedmontering av oberoende domstolssystem, urholkning av makt-

delningsprincipen och försvagning av skydden för mänskliga rättig-

heter särskilt för utsatta grupper och minoriteter, uppstår frågan i 

vilken utsträckning liberala demokratiska rättsstater kan skydda 

sig själva och sina kärnvärden. En särskild utmaning för en liberal 

1 Grimm, 2016
2 Tamanaha, 2004
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demokrati och rättsstat är svårigheten den har att skydda sig själv 

utan att agera i strid med sina mest grundläggande principer och 

rätt igheter. «Konstitutionen är inte en självmordspakt» är en fras 

som bland annat härrör från rättspraxis från USA:s högsta domstol, 

och som ofta används för att fånga paradoxens kärna. 3

I början av 2000-talet har det blivit tydligt att illiberala demo-

kratier och i viss utsträckning auktoritära stater behöver och värde-

sätter den legitimitet som kommer av att, åtminstone nominellt, 

agera i enlighet med konstitutionen och hänvisa till rättsstaten. 

Större politiska förändringar tvingas sällan igenom i direkt strid med 

grundlagens ordalydelse. Strategier är mer sofistikerade och inrik-

tade på att förändra definitionen och den väsentliga innebörden av 

begrepp som demokrati, rättsstatlighet, konstitutionell identitet 

och nationell säkerhet. Sådana strategier skulle kunna beskrivas 

som en “begreppskidnappning” som syftar till att tömma nämnda 

begrepp på deras liberala värderingar och innehåll. Denna kontext är 

avgörande för att förstå behovet av och syftet med ett liberalt konsti-

tutionellt självförsvar.

Det övergripande syftet med denna text är att identifiera hot mot 

den liberala konstitutionella ordningen för att därefter peka på några 

åtgärder nödvändiga för att säkra och upprätthålla en liberal och 

rättsstatlig demokrati. Efter en belysning av de utmaningar som vi 

står inför kommer fokus läggas på åtgärder som kan skydda och stärka 

grundlagens ställning och normativa kraft i Sverige. Begreppet konsti-

tutionellt självförsvar, som utgår från och bygger på idén om militant 

demokrati4 och konstitutionell patriotism5, introduceras. Huvudsyf-

tet är att identifiera vilka konstitutionella (juridiska och politiska) 

förutsättningar som behövs för att skydda den liberala demokratin och 

rättsstatsprincipen i en svensk kontext.

3 Terminiello v. City of Chicago, 1949, 337 US 1. 
4 Loewenstien, 1937b
5 Müller, 2007 
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Varför och hur utmanas idén 
om liberal demokrati och 
konstitutionalism? 
Utgångspunkten för denna text är normativ i betydelsen att den tar 

avstamp i föreställningen om att liberal demokrati och rättsstatlig-

het är den nuvarande politiska normen i västerländska demokra-

tier och att detta är ett system som är värt att bevara och försvara. 

Liberal demokrati som normativ idé och politiskt system utmanas 

av enskilda stater såväl i Europa som i andra delar av världen.6 Vi ser 

uttalanden från såväl statsledare som representanter för politiska 

partier som argumenterar för att liberal demokrati inte är det enda 

demokratiska systemet och att illiberala demokratiska system skulle 

kunna vara bättre alternativ. Parallellt med detta ägnar sig samma 

ledare åt att försöka omdefiniera innehållet av såväl europeisk som 

internationell rätt. Redan 2006 introducerade ryska politiker och 

tänkare begreppet suverän demokrati för att skapa acceptans och 

legitimitet för ett alternativ till liberal demokrati, med målet att 

understryka att nationell identitet, kultur och historia måste beak-

tas när en stat utformar sina konstitutionella, politiska och rättsliga 

ramar. På samma tema, och som förberedelse inför valet till Europa-

parlamentet 2018, uttalade Victor Orbán “Kristen demokrati är 

inte liberal ... den är illiberal, om du vill.”7 Dessa uttalanden och den 

världsbild och riktning de ger uttryck för måste tas på allvar både 

intellektuellt, juridiskt och politiskt. Sammantaget illustrerar de en 

trend där makten domineras av ett parti, tillsammans med en åter-

nationalisering av den konstitutionella rätten i såväl praktiska som 

rättsliga termer. Det senare är en motreaktion mot den europeise-

ring av den konstitutionella rätten som följde efter Sovjetunionens 

upplösning i och med att flera stater blev medlemmar av Europa-

rådet och/eller EU.

De som motsätter sig liberal demokrati har i allmänhet en 

6 Pappas, 2019
7 Reuters, 2022
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snäv definition och förståelse av demokrati som huvudsakligen 

är process uell och med en stark betoning på folksuveränitet och 

majoritetens vilja. En sådan förståelse av demokrati värdesätter 

inte kvalitativa aspekter som individuell frihet, maktdelning och 

skydd av minoriteter. I sådana system styr majoritetens vilja och 

det finns inga eller väldigt få och svagt inbyggda mekanismer för att 

skydda demokratin som politiskt system. Dessutom förkastas rätts-

statsprincipen genom att dess betydelse sätts i andra hand i förhål-

lande till majoritetens vilja.

Illiberal demokrati och illiberal konstitutionalism, även om de är 

omtvistade begrepp8, är användbara för att förstå en situation där 

konstitutionen som ett normativt dokument fortfarande existerar 

tillsammans med en valdemokrati, samtidigt som den politiska pro-

cessen och resultatet av den är uppenbart illiberal till sitt innehåll. 

Pappas menar att en illiberal demokrati bör ses som en balansgång 

mellan liberal demokrati och ett auktoritärt styre, och om det är 

möjligt att motverka dess illiberala läggningar kan en liberal demo-

kratisk ordning återinföras.9 Drinóczi och Bień-Kacała10, förstår illi-

beral konstitutionalism som ett tillstånd i stater som redan upplevt 

liberal demokrati och konstitutionalism, och som går tillbaka till illi-

beral demokrati och illiberal konstitutionalism. Omvandlingspro-

cessen drivs av och utgår från, enligt författarna, en missuppfattning 

av politisk konstitutionalism och betoning av nationell identitet. De 

beskriver illiberal konstitutionalism som ett system i vilket den poli-

tiska makten relativiserar rättsstaten, demokratin och mänskliga 

rättigheter i politiskt känsliga fall, konstitutionaliserar populistisk 

nationalism samt drar fördel av identitetspolitik, patrimonialism, 

klientelism och statskontrollerad korruption. 11 

Drinóczi och Bień-Kacała jämför utvecklingen i början av 

2000-talet i Polen och Ungern och kommer till en viktig slutsats: 

8 Drinóczi & Bień-Kacała, 2019 
9 Pappas, 2019
10 Drinóczi & Bień-Kacała, 2019
11 ibid.
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omvandlingen till illiberal demokrati och illiberal konstitutionalism 

i Ungern var formell i den meningen att den ägde rum inom kon-

stitutionen, medan omvandlingen i Polen skedde på ett grundlags-

vidrigt sätt. Forskning visar hur båda staterna använde en strategi 

som gick ut på att ta kontroll över konstitutionsdomstolarna, vilket 

gjordes genom att antalet domare utökades, ändring av utnämnings-

processen för domare (Ungern), eller deras beslutsprocess (Polen), 

samt en övergripande reformering av rättsväsendet inklusive reg-

lerna för riksåklagaren.12 Som ett resultat kan dessa domstolar nu 

betraktas som den illiberala regimens tjänare. Beslutet från den 

polska konstitutionsdomstolen om statusen för EU:s stadga om 

grundläggande rättigheter i det polska rättssystemet är ett bevis 

på detta.13 Det polska beslutet följer ett mönster som vi även sett i 

Ryssland när den ryska konstitutionsdomstolen förklarade att den 

nationella konstitutionen har den högsta rättsliga statusen i den 

nationella rättsordningen, till nackdel för internationell och europe-

isk rätt (i fallet med Ryssland Europakonventionen om de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna, och i fallet med Polen, 

EU-stadgan). Denna trend och strategi för vad jag kallar åternationa-

lisering av konstitutionell rätt kommer sannolikt att öka. Domstolar 

i allmänhet, och konstitutionsdomstolar i synnerhet, kan fungera 

som nyckelspelare i balansakten mellan antingen en återgång till 

liberal demokrati och liberal konstitutionalism eller en riktning mot 

ett auktoritärt styre.14 

För att kunna utveckla ett konstitutionellt självförsvar är det vik-

tigt att förstå logiken bakom strategier som används för att förvandla 

liberala demokratier till illiberala demokratier. I vissa fall sker en 

sådan omvandling inom ramen för gällande konstitution, i andra 

fall i strid med konstitutionen. Man skulle kunna hävda att stater 

som tillämpar en inom-konstitutionell strategi fortfarande har en 

pragmatisk och sannolikt instrumentell syn på konstitutionen som 

12 ibid. 
13 Republiken Polens Konstitutionella Tribunal, 2021
14 Se på denna punkt, Ginsburg & Moustafa, 2008
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ett normativt dokument och på den roll domstolar spelar som både 

juridiska och politiska aktörer. Så kan anses vara fallet vad gäller den 

inledande fasen av Ungerns omvandling till en illiberal demokrati 

som ägde rum inom konstitutionens gränser.15 Frågan uppstår då 

om – och om ja, hur – det går att tippa balansen till förmån för liberal 

demokrati och liberal konstitutionalism med hjälp av till exempel 

inhemska domstolar och inhemsk politisk opposition, samt externa 

aktörer som fortfarande kan utöva inflytande på den illiberala regi-

men? Svaret på denna fråga är avgörande för att definiera steg mot 

konstitutionellt självförsvar.

Det finns uppenbarligen flera orsaker och förklaringar till de väx-

ande utmaningarna för idén om liberal demokrati och liberal konsti-

tutionalism, varav några är anti-globaliseringsrörelsen, nationalism, 

korruption, migrationskriser och terrorism. Dessa är alla orsaker 

eller rimliga förklaringar vars magnitud varierar i termer av hur och 

varför de utmanar den liberala demokratin och liberal konstitutio-

nalism. Det finns inte tillräckligt med utrymme för att diskutera de 

politiska processer och faktiska händelser som ligger bakom denna 

utveckling här. 

Det finns dock en övergripande förändring i samhället som utgör 

en stor utmaning för den liberala demokratin: den ökande polarise-

ringen mellan olika grupper i samhället. Hur de olika samhällsgrupp-

erna som ställs mot varandra är sammansatta avgörs av den aktuella 

sakfrågans karaktär. Grupperna identifieras ofta efter etnicitet, 

religion, socioekonomisk status, var de är bosatta (landsbygd eller 

stad) och migration. En offentlig debatt och ett offentligt rum som 

domineras av polarisering skapar en känsla av osäkerhet och otrygg-

het. Det är en stark och för många verklig känsla, vilket innebär att 

politiker har starka incitament att adressera känslan av otrygghet. 

När de gör så använder de ofta en retorik baserad på känslor, kombi-

nerat med ett budskap om tillhörighet. Politikerna riskerar därmed 

att stärka gruppidentiteter samt känslan av otrygghet och därmed 

15 Drinóczi & Bień-Kacała, 2019 
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polariseringen i samhället. Detta fenomen beskrivs ibland som 

populism. Pappas beskriver populism som en motsats till politisk 

liberalism. Hans forskning visar att ett system som styrs av populism 

och som balanserar mellan liberalism och ett auktoritärt styre till sin 

natur är sårbart och mer benäget att övergå till ett auktoritärt styre 

än en återgång till liberalism.16 

Om vi försöker fånga kärnan och innehållet i den nuvarande illi-

berala trenden, särskilt i Europa, men även i USA under president 

Trumps mandatperiod, skulle det kunna illustreras med följande 

strategier och tillvägagångssätt:

• Retorik och handlingar som relativiserar rättsstatsprincipen och 

skyddet av grundläggande rättigheter och friheter, särskilt för 

redan utsatta och marginaliserade grupper i samhället. 

• En betoning på och potentiellt missbruk samt manipulation av 

begrepp som folksuveränitet och folkvilja.17

• Värnandet av nationens intresse och dess nationella (och konsti-

tutionella) identitet och säkerhet, det vill säga identitetspolitik 

med en nationalistisk agenda förs fram som argument för illibe-

rala handlingar och beslut.

• Politiska beslut vilar på känslomässiga argument som riktar sig 

till vissa väljargrupper snarare än på vetenskapligt bevisade och 

evidensbaserade slutsatser.

Särskilt oroande är kopplingen mellan konstitutionell identitet (som 

i konstitutionalism) och nationell identitet (som i nationalism), i 

kombination med en process som kan beskrivas som en form av åter-

nationalisering av grundlagen. Denna process kan ses som en mot-

reaktion till europeiseringen av nationell konstitutionell rätt som 

16 Pappas, 2019; Drinóczi & Bień-Kacała, 2019 gör en liknande iakttagelse när de hänvisar till missuppfattningen 
och missbruket av politisk konstitutionalism och idén om folkets suveränitet i till exempel Ungern och Polen.
17 Se Drinóczi & Bień-Kacała, 2019, s. 1149. Redan 2012 påpekade Joakim Nergelius (2012) att den nya grundlagen 
syftade till att stärka regeringspartiets befogenheter, på ett sätt som kommer att göra det svårare för andra politiska 
partier eller grupper att kunna påverka samhället i framtiden.
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i sin tur är ett resultat av medlemskap i Europarådet och/eller EU. 

Åternationaliseringen av konstitutionell rätt har pågått under gan-

ska lång tid i flera medlemsstater och utvecklingen har drivits framåt 

av migrationskrisen 2015 och covid-19 pandemin. Det är viktigt att 

uppmärksamma att frågan om förhållandet mellan europarätt och 

nationell konstitutionell rätt har diskuterats i flera olika samman-

hang, till exempel kan nämnas att stater som Tyskland och Danmark 

tydligt har markerat att den nationella grundlagen står över euro-

parätten i de fall grundläggande nationella konstitutionellrättsliga 

principer som rättsstatsprincipen och ett skydd för fundamentala 

fri- och rättigheter riskerar att urholkas. Den åternationaliserings-

process som nu pågår i stater som Ryssland (om än i en helt annan 

skala), Ungern och Polen syftar inte till att värna grundläggande 

liberala rättsstatsprinciper och fundamentala fri- och rättigheter. I 

dessa fall handlar det om att värna nationella intressen, som beskrivs 

i termer av nationell säkerhet, samt kulturella och historiska värden, 

som beskrivs som nationell eller konstitutionell identitet. 

Hotet mot rättsstaten i Europa

I detta avsnitt illustreras hur rättsstatsprincipen kan manipuleras i 

en process mot illiberalism. Sajo och Tuivonen har visat hur beman-

ningen av den ungerska statsapparaten med personer trogna till den 

styrande regimen delvis skedde inom lagens formella ramar. Illojala 

drevs ut och lojalister släpptes in för att ta kontroll över media, pri-

vata företag och andra viktiga organisationer och företag med hjälp 

av lagen. På så sätt kan man säga att rättsstatsprincipen i dess snäva 

och formella mening respekterades. Författarna understryker svå-

righeten att upptäcka illiberala strategier i ett inledningsskede. Svå-

righeterna beror på att makthavare använder en politisk retorik som 

hänvisar till både rättsstatsprincipen och folkviljan för att på så sätt 
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vinna legitimitet.18 Folkviljan och folksuveränitetsprincipen hänvi-

sas till för att motivera en tunn förståelse (procedurell, formell) av 

rättsstatsprincipen som inte omfattar ett skydd för grundläggande 

fri- och rättigheter. 19 Därtill ska läggas vad som framkommit ovan, 

det vill säga att en konsolidering av makt ofta görs med hänvisning 

till konstitutionen, särskilt folksuveränitetsprincipen, och inom 

dess ramar. Sammanfattningsvis är en avgörande del av strategin för 

att förvandla en stat till en illiberal demokrati att bibehålla en fasad 

av rättsstatlighet, vilket inkluderar försök att ”böja rättsväsendet till 

dess vilja, samtidigt som man vill ses som att man följer reglerna.”20 

Upprätthållandet av en rättsstatlig fasad är viktigt på grund av den 

strategiska betydelsen av internationellt samarbete, internationell 

handel och investeringar. Det är också till viss del viktigt med hänsyn 

till den inhemska opinionen, som kan ställa krav på att rättsstatsprin-

ciperna respekteras. Häri ligger också drivkraften för illiberala stater 

att påverka den internationella agendan när det gäller förståelsen av 

rättsstatsprincipen. Vi kan tydligt se detta på internationell, regional 

och nationell nivå. Stater på väg mot illiberalism och potentiellt ett 

auktoritärt styre ansluter sig till ett formellt och processuellt mini-

malistiskt rättsstatskoncept av strategiska skäl. Det gynnar de som 

är lojala mot den nuvarande regimen samtidigt som det möjliggör 

en rättsstatsretorik i internationellt samarbete och inom till exem-

pel säkerhets- och finanssektorn. Ett tunt rättsstatsbegrepp, med 

fokus på legalitetsprincipen, möjliggör också maktkoncentration 

med hänvisning till folkviljan och folksuveräniteten. Lagen anses 

vara ett uttryck för folkets vilja och därför måste lagen vara rättvis. 

Institutionella förändringar som kommer att leda till ökad politisk 

styrning av till exempel rättsväsendet kan ur minimalistisk process-

uell synpunkt beskrivas som i enlighet med de formella ramarna 

och därmed i enlighet med rättsstatsprincipen även om effekten av 

18 Sajo & Tuovinen, 2019
19 Tamanaha, 2004
20 Sajo & Tuovinen, 2019 
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förändringarna är en ökad politisk kontroll.21 Som ett resultat måste 

varje strategi för att motverka illiberalism ta hänsyn till detta och 

synliggöra försök att undergräva en bred förståelse av rättsstaten 

som inkluderar maktdelning, ett självständight domstolssystem och 

skydd för mänskliga fri- och rättigheter.

Militant demokrati och konstitutionell 
patriotism – den konceptuella 
grunden för konstitutionellt 
självförsvar 
Det är viktigt att inse begränsningarna och sårbarheterna vad gäller 

de formella och rättsliga aspekterna av en liberal-demokratisk rätts-

stat, samt vikten av en politisk och medborgerlig kultur som förstår 

samt skyddar värdet och premisserna för de formella aspekterna av 

en liberal demokrati och rättsstatlighet. Ett starkt rättsligt ramverk 

i form av en konstitution och annan viktig lagstiftning är nödvändigt 

men inte tillräckligt. Därutöver krävs även vad Jürgen

Habermas och andra har kallat konstitutionell patriotism.22 Idén 

om konstitutionell patriotism bygger på Sternbergers tankar som 

främst handlade om att skydda det demokratiska systemet och dess 

mest vitala formella aspekter, vilket inkluderar konstitutionen och 

rättsstatsprincipen. 

Sternbergers förståelse av konstitutionell patriotism ligger nära 

Loewensteins idéer om militant demokrati.23 Kärnan i Loewensteins 

idé om militant demokrati är att illiberala politiska partier kan stop-

pas med lagliga medel. Loewensteins utgångspunkt är att åsikter per 

se inte bör eller kan kriminaliseras. Snarare bör fokus ligga på att kri-

21 Detta avser bland annat organisationen av domstolsförvaltningen, utnämningsförfarandet och ansvar för 
domstolspresidenter etc. Se Sajo & Tuovinen (2019) s. 516-518 för exempel.
22 Müller, 2007 
23 Konstitutionell patriotism har kritiserats av flera skäl som utvecklas och förklaras av Jan-Werner Müller i hans bok 
Constitutional Patriotism. Vissa kritiker skulle hävda att idén om konstitutionell patriotism är för abstrakt, att den i vilket 
fall som måste vila på en nationell identitet och en väl fungerande stat, och att den därför inte kan tjäna som en tillräckligt 
stark motidé till nationalism, att den har ett top-down perspektiv och att det är orealistiskt när det gäller hur identiteter 
skapas, och slutligen att patriotism i sig är ett kontroversiellt och förlegat begrepp som bör undvikas.
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minalisera våldshandlingar och andra åtgärder som utgör del av en 

strategi för att uppnå ett politiskt mål – baserat på fascistiska idéer 

och tekniker, eller någon annan radikal och subversiv extremism – 

som att till exempel kullkasta den demokratiska ordningen. Enligt 

Loewenstein är fascismen inte  en politisk ideologi, den är först och 

främst en politisk strategi och bör bekämpas som sådan.24 Illiberal 

populism, med samma argument, är inte en ideologi, det är främst en 

politisk strategi och därför bör politik och åtgärder för att motverka 

populism ta hänsyn till detta. 25

Både militant demokrati och konstitutionell patriotism är nära 

besläktade med perioden fram till andra världskriget. I mitten av 

1980-talet populariserade Habermas den senare termen. I hans för-

ståelse av begreppet var konstitutionell patriotism den enda möjliga 

kollektiva identiteten för västtyskar, eftersom den skulle möjliggöra 

en identitet som inte förlitade sig på en etniskt centrerad natio-

nalism.26 Habermas utvecklade konceptet till att även omfatta de 

sociala aspekterna av staten, det vill säga en fungerande välfärdsstat. 

Genom att göra så skulle demokratin som samhällssystem kunna 

upprätthållas och ett offentligt debattutrymme säkras.27 En nygam-

mal uppfattning tillhandahålls av Jan Werner Müller som förstår och 

beskriver konstitutionell patriotism med utgångspunkt i och med 

fokus på normer, värderingar och de processer som karaktäriserar 

en liberal demokratisk konstitution,28 eller som en rättsvetare skulle 

uttrycka det; som liberal konstitutionalism och rättsstatlighet. 

Dagens hot mot den liberala demokratin skiljer sig från de hot 

som fanns i början på 1900-talet och som kulminerade på 1930-

talet. I dagens Europa, och även i andra delar av världen, är det inte 

öppet uppror, subversion eller konspiration mot staten som utgör 

de största utmaningarna. Dessutom har de flesta stater en konsti-

tutionell och straffrättslig lagstiftning mer eller mindre i linje med 

24 Loewenstein, 1937b
25 Se Pappas, 2019, s. 213.
26 Müller, 2007
27 ibid.
28 ibid.
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idén om militant demokrati för att motverka sådana hot om de skulle 

uppstå. Det nuvarande hotet beskrivs istället bäst som en kidnapp-

ning eller manipulering av den liberala demokratiska rättsstaten 

inom ramen för gällande konstitutionella ramar. Vad vi ser är därför 

inte enbart maktpartiers övertagande av statsapparaten utan också 

hur maktpartier tar kontroll över grundlagen som ett normativt 

instrument och manipulerar dess innehåll och betydelse för att kon-

solidera sin makt. Givetvis är de två sammanlänkade och interagerar. 

För att skydda mot en kidnappning av grundlagen som normativt 

instrument krävs något mer än militant demokrati och konstitutio-

nell patriotism. Det krävs en grundlag som innehåller regler som ger 

goda förutsättningar för ett konstitutionellt självförsvar. Med detta 

sagt, fram till den 24 februari 2022 utgjorde ett aggressionskrig ett 

relativt osannolikt hot mot demokratiska stater i Europa. Som ett 

resultat av Rysslands krigföring i Ukraina så bör även denna risk 

numera finnas med i det europeiska riskmedvetandet.

Vad är konstitutionellt självförsvar 
och hur kan det uppnås?
“De mest perfekt utformade och utarbetade lagarna är inte värda det pap-

per som de är skrivna på om de inte stöds av okuvlig vilja att överleva.”29

Goda förutsättningar för konstitutionellt självförsvar kan anses 

föreligga vid en rättslig och politisk situation där grundlagen av hela 

samhället betraktas som ett juridiskt bindande dokument. Grund-

lagens värderingar är förankrade i samhället, dess ord och ande 

respekteras av politiker, tjänstemän, domare, näringsliv, civilsam-

hället och befolkningen. Konstitutionen har inbyggda mekanismer 

som skulle kunna hindra den från att kidnappas och manipuleras av 

illiberala och auktoritära krafter. Samhället, inklusive civilsamhället 

29 Loewenstein, 1937a
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och allmänheten, skulle protestera kraftfullt mot varje försök att 

åsidosätta eller ändra konstitutionen på något sätt som skulle skada 

dess normativa kraft och grundvalarna för den demokratiska ord-

ningen.

Traditionellt är de organisatoriska och institutionella aspekterna 

av staten reglerade i en konstitution eller styrs av konstitutionella 

konventioner (traditioner). Konstitutionerna ger därmed den for-

mella inramningen av de politiska, juridiska och sociala spelfälten. 

Vi har sett hur stater som Polen och Ungern genom antingen kon-

stitutionella eller icke-konstitutionella ändringar har förändrat 

konstitutionens innehåll och statens normativa grunder. EU-rätten 

är en viktig faktor som dessa stater inte kontrollerar, och som de är 

bundna av och därför måste beakta. Det är naturligtvis också därför 

Ungern och Polen är beredda att ta kampen med EU när det gäller 

frågor som rättsstatsprincipen och domstolssystemets oberoende. 

Det är anmärkningsvärt att, med facit i hand, se hur Polen och Ung-

ern kunde ändra sin lagstiftning i denna bemärkelse utan några 

allvarliga konsekvenser från EU. Parallellt med förändringar av den 

nationella konstitutionella ordningen har politikerna som stöd för 

en åternationalisering av den konstitutionella rätten tillämpat en 

retorik som hänvisar till EU-rättsliga begrepp som nationell säker-

het och konstitutionell identitet. Detta är en politisk strategi som 

syftar till att försvaga EU-rättens ställning i nationella rättsord-

ningar och samtidigt undergräva EU:s kompetensanspråk och i för-

längningen dess legitimitet. Det har hävdats att EU misslyckats med 

att se utvecklingen i Ungern och Polen som en systematisk nedmon-

tering av rättsstatsprincipen och den liberala demokratin och att 

detta misslyckande skulle kunna förklara EU:s initiala ståndpunkt.30 

Om det stämmer, innebär detta betydande utmaningar för EU i det 

fortsatta arbetet med att värna rättsstaten. Om en betydande del av 

30 “Här har en kombination av en avvaktande attityd från internationella organ, betoning på de processuella 
aspekterna av demokrati, svagt definierade eller underteoretiserade begrepp som konstitutionella identitet och 
rättsstatsprincip resulterat i ett system där frågor om konstitutionell tillbakagång har effektivt åsidosatts, eller 
kanske rättare sagt, ignorerats. Även där dessa frågor uppstår och behandlas på enskilda punkter, kvarstår problem 
med rätt insatsnivå.” Sajo & Tuovinen, 2019, s. 526 (min översättning).
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populistiska regimers strategier är att kontrollera och manipulera 

grundlagens innehåll och normativa verkan, måste EU utveckla 

motstrategier och anta åtgärder som kan motverka detta samt öka 

förmågan att på ett tidigt skede identifiera och blottlägga illiberala 

strategier. 

Som sagt, institutionella skyddsåtgärder för att skydda demokra-

tin och rättsstaten på såväl EU- som nationell nivå är bara en av flera 

nödvändiga komponenter. Grundlagens innehåll och normativa 

verkan, konstitutionell kultur, samt konstitutionens förankring i 

samhället och politiken är viktiga faktorer som måste beaktas när 

en politik för konstitutionellt självförsvar ska definieras på nationell 

nivå.

Konstitutionell design och grundlagen 
som ett skydd mot illiberal demokrati 
och illiberal konstitutionalism
Kan konstitutionens utformning bidra till att förhindra en illiberal 

regim från att nedmontera demokratin och konsolidera sin makt?31 

Minst tre teman är av överordnad betydelse vid ett försök att besvara 

denna fråga. 

För det första spelar konstitutionens ordalydelse och innehåll 

en viktig roll. Konstitutioner som är generella och vaga lämnar ett 

stort handlingsutrymme för både politiker och domstolar. När det 

gäller aspekter som är avgörande för det demokratiska systemet 

och rättsstaten bör därför konstitutionens formulering vara tydlig 

och specifik. Detta är särskilt fallet vad gäller maktdelnings- och 

normgivningsfrågor, domstolarnas oberoende samt grundläggande 

rättigheter och friheter (särskilt medborgerliga och politiska rättig-

heter). 

31 Forskningen om konstitutionell design är omfattande och flera viktiga jämförande studier har bidragit med 
empiriska fakta som förbättrar vår förståelse av betydelsen av konstitutionell design. Se till exempel Ginsburg, 2012; 
Lutz, 2006; Albert, 2019. Dessutom har Europarådets Venedigkommission antagit ett stort antal yttranden och 
studier i frågor om konstitutionell utformning av betydelse för att skydda demokratin och rättsstatsprincipen.
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För det andra bör en konstitution ha tydliga regler om hur den 

kan ändras för att förhindra missbruk av politisk konstitutionalism 

med hänvisning till folkets vilja. Vad gäller ändringar av en konsti-

tution bör det vara extra svårt att ändra reglerna om grunderna för 

det demokratiska styrelseskicket och rättsstatens grundvalar. Änd-

ringar av grundlagen bör bland annat kräva en kvalificerad majori-

tet och ett förfarande som gör det möjligt för flera intressenter att 

delta i processen. Detta är särskilt viktigt i förhållande till den del 

av konstitutionen som reglerar grunderna för statens styrelseskick, 

maktdelning, rättsväsendets oberoende samt grundläggande fri- 

och rättigheter. Det finns flera tekniker som gör det möjligt för olika 

intressenter att delta. Det kan till exempel handla om kravet att 

ändringsförslag ska röstas om två gånger, med ett allmänt val som 

föregår det andra beslutet om ändringen (som i Finland och Sverige) 

eller bildandet av en separat konstitutionell församling som utarbe-

tar ändringsförslagen. Huvudsyftet skulle vara att göra det svårt för 

ett dominerande parti att ensamt ändra grundlagen för att på så sätt 

konsolidera sin makt. 

För det tredje bör domstolssystemets självständighet regleras 

på ett sådant sätt att den inte kan undergrävas genom regleringar i 

vanlig lag. I praktiken skulle detta kunna innebära att grunden för 

domstolssystemet bör regleras i grundlagen, till exempel antalet 

domare i de högsta domstolarna, deras pensionsålder samt nomine-

ringsprocessen. Dessutom bör rätten till domstolsprövning, särskilt 

normprövning, regleras i grundlagen. Normprövning är när en dom-

stol prövar om till exempel en lag är i överensstämmelse med grund-

lag, eller en förordning med lag. Detta är särskilt viktigt med hänsyn 

till den roll som domstolar spelar för att säkerställa konstitutionens 

och lagens normativa kraft och innehåll.

Domstolarnas, och särskilt konstitutionsdomstolarnas, bety-

delse för att upprätthålla förutsättningarna för liberal demokrati, 

konstitutionalism och rättsstatlighet kan knappast underskattas. I 

efterkrigstidens Tyskland skulle frågan “Vem värnar demokratin?” 
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besvaras med ”konstitutionsdomstolen”. Detta är också uppenbart 

i fallet med både Ungern och Polen, där konstitutionsdomstolarna 

spelade en avgörande roll i övergången till liberal demokrati under 

1990-talet. Dessa domstolar har beskrivits som aktivistdomstolar, 

primärt av dem som vill undergräva domstolens makt och legiti-

mitet, en aktivism som åtminstone i Ungerns fall delvis krävdes 

på grund av en vagt formulerad konstitution.32 Det finns en viktig 

lärdom att dra av detta när det gäller konstitutionell design. Vagt 

definierade konstitutioner skapar ett större handlingsutrymme för 

domstolar och grundlagstolkning, vilket i sin tur gör domstolarna 

särskilt sårbara för politiska påtryckningar och kritik. Samma argu-

ment kan framföras när det gäller budgetfrågor eller andra frågor 

som i allt väsentligt är politiska, eftersom det handlar om resurser 

och hur offentliga medel ska fördelas. Kan detta problem lösas med 

hjälp av konstitutionell design? Ja, är svaret från den rättsvetenskap-

liga forskningen. 

En annan viktig lärdom från utvecklingen i Ungern och Polen 

är den svaghet som följer med ett system som primärt eller enbart 

förlitar sig på konstitutionsdomstolar för normprövning. Det har 

varit relativt lätt för politiker i Ungern och Polen att ta kontroll över 

konstitutionsdomstolarna och därigenom också det normativa inne-

hållet i konstitutionen.33 Men skulle det vara lika lätt att ta kontroll 

över hela domstolssystemet? Ett preliminärt svar på denna fråga är 

nej.34 Detta talar för en decentraliserad normprövning, vilket inne-

bär att alla domstolar (inte bara konstitutionsdomstolar) och även 

myndigheter i det svenska fallet, har en rätt och skyldighet att pröva 

en rättsregels överensstämmelse med grundlagen i ett konkret fall. 

Skulle en sådan prövning resultera i slutsatsen att rättsregeln anses 

strida mot grundlagen så ska den inte tillämpas i det enskilda fallet.

Sammanfattningsvis är två aspekter kopplade till konstitutionell 

32 Drinóczi & Bień-Kacała, 2019
33 Inte bara genom att öka antalet domare i domstolen utan också genom att ändra domstolsadministrativa 
strukturer, utnämningsprocesser för domstolsordföranden och begränsa möjligheten att anhängiggöra klagomål 
vid konstitutionsdomstolen genom att ta bort actio popularis (Ungern). Sajo & Tuovinen, 2019, s. 518.
34 Det skulle säkert ta längre tid att åstadkomma kulturella och organisatoriska förändringar.
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design av stor betydelse när det gäller balansakten mellan ett libe-

ralt och ett illiberalt demokratiskt system. För det första finns det 

en uppenbar risk att de illiberala delarna av det politiska systemet 

cementeras när grundlagen eller andra lagar med grundlagsliknande 

status ändras. Detta talar för en hög tröskel för ändringar av konsti-

tutionen och lagar med grundlagsliknande ställning. I den svenska 

kontexten skulle till exempel riksdagsordningen och lagen om 

implementering av Europakonventionen om skydd för de mänsk-

liga rättigheterna och de grundläggande friheterna kunna omfat-

tas. Dessa lagar är inte grundlagar men de har en särställning som i 

normhierarkin placerar dem mellan grundlagarna och vanlig lag. För 

det andra skapar ett system av beskydd (ett så kallat patrimoniellt 

system) starka ekonomiska incitament för nuvarande makthavare 

att se till att de förblir vid makten. När en sådan situation väl är 

etablerad kan kostnaden för att återgå till liberalismen och rätts-

statlighet i ordets breda bemärkelse bli för hög, både på individuell 

och kollektiv nivå. Det är inte ovanligt att bemanningen av stats-

förvaltningen och domstolarna med lojala tjänstemän och domare 

sker före formella ändringar av regelverket genomförs, inklusive 

förändringar i grundlagen. Flera lärdomar kan dras av detta. En 

mycket viktig faktor, som knyter an till den liberala rättsstatens 

motståndskraft, är därför nära kopplad till statstjänstemannakårens 

kultur, etik och uppförandekod. Vikten av tjänstemännens integritet 

och profession alism är svår att underskatta, särskilt när det gäller 

domare (på alla nivåer).35 En tydlig uppdelning mellan tjänstemän 

och politiskt utnämnda tjänstemän, kombinerat med ett lägre antal 

politiska utnämningar, är grundläggande för att skapa motstånds-

kraft i statsapparaten och försvåra bemanningen av densamma med 

politiskt lojala tjänstemän.

35 Se Graver, 2020; Värdegrundsdelegationen, 2014 
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Förutsättningar för konstitutionellt 
självförsvar i Sverige
Hur ser då de svenska förutsättningarna för konstitutionellt själv-

försvar ut? Handlingar som syftar till att kullkasta den demokra-

tiska ordningen är kriminaliserade, bland annat genom förbud mot 

olovlig kårverksamhet.36 Därutöver ligger ett förslag på riksdagens 

bord om en grundlagsändring som skulle möjliggöra ett förbud 

mot terroristorganisationer.37 Flera av de rättsliga regleringar som 

av Loewenstein har identifierats som nödvändiga för att skydda 

den demokratiska ordningen mot subversiva, extremistiska icke-

demo kratiska aktörer finns alltså redan. I dagens Sverige tycks det 

vara tillämpningen av nu gällande regelverk som väcker frågor.38 

Det offentliga samtalet och den svenska självbilden har sedan 

efterkrigstiden varit präglad av en konstitutionell patriotism i 

Habermas anda genom att fokus har legat på social och ekonomisk 

välfärd och ett inkluderande samhälle som skapar sammanhållning 

och trygghet. Sammanhållningen och den gemensamma identite-

ten har byggt på folkhemmet och den svenska välfärden, om man 

så vill. Bilden av staten som leverantör av välfärd snarare än staten 

som garant för rättsstatlighet har dominerat. Gradvis har vi sett en 

förändring. Välfärden har förändrats och i vissa delar försvagats, 

åtminstone för vissa samhällsgrupper, och idén om staten som 

garant för välfärd och ett inkluderande samhälle har ifrågasatts. Det 

svenska samhället är mer heterogent, och segregering och polarise-

ring har ökat. Man skulle kunna hävda att en konstitutionell patri-

otism på dessa grundvalar inte längre är trovärdig eller tillräckligt 

stark. 

Hur ser det då ut vad gäller en konstitutionell patriotism baserad 

på konstitutionalism och rättsstatlighet? Den svenska grundlagen 

har inte samma ställning (politiskt, rättsligt och i samhället i stort) 

36 Enligt svensk grundlag, regeringsfromen 2:24 2 st, är det möjligt att begränsa föreningsfriheten för de i grundla-
gen angivna fallen, vilket inkluderar olovlig kårverksamhet, se Brottsbalken 18:4.
37 Föreningsfrihet och förbud mot terroristorganisationer, prop 2021/22:42. Transparens: författaren till detta text 
satt som expert till denna del av 2020 års grundlagskommitté. 
38 Se Bull & Jonsson Cornell, 2020, s. 515.
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som till exempel den tyska eller amerikanska grundlagen, även om vi 

har sett en betydande ändring i denna riktning sedan början på 2000-

talet. Den svenska konstitutionella ordningen beskrivs bäst som ett 

system präglat av politisk konstitutionalism. Det innebär att viktiga 

konstitutionella frågor, ytterst kontrollen av regeringen, primärt 

hanteras genom politiskt beslutsfattande och inte av domstolar. 

Detta är också bakgrunden till den relativt svaga ställningen för den 

svenska grundlagen i allmänhet, och grundlagskyddet för fri- och 

rättigheter och domstolarnas oberoende i synnerhet. Förklaringen 

är att Sverige är ett parlamentariskt system som utgår från folksuve-

ränitetsprincipen och i vilket folkets vilja kommer till uttryck i den 

lagstiftning som riksdagen antar. Att beskära riksdagens makt är där-

med detsamma som att inskränka folkets vilja och det representa-

tiva system som den svenska demokratin vilar på. Det finns alltså en 

svag och relativt otydlig idéhistorisk och ideologisk grund i  Sverige 

att bygga en konstitutionell patriotism på enligt Sternbergers och 

Mullers förståelse av begreppet. Få samhällsgrupper kommer san-

nolikt att gå man ur huse för att försvara den svenska grundlagen och 

rättsstaten. 

Att svenska domstolar har utövat en viss försiktighet vid norm-

prövning, att vi inte har en konstitutionsdomstol och att riksdagen 

inte nödvändigvis känner sig bunden av lagrådets yttrande39 är 

sprunget ur det svenska parlamentariska och representativa styrel-

seskicket. Riksdagens och regeringens förhållningssätt till lagrådets 

yttrande de senaste åren väcker flera frågor av relevans för diskus-

sionen om konstitutionellt självförsvar. Ett av lagrådets, av grundlag 

givena, arbetsuppgifter är att granska hur ett lagförslag förhåller sig 

till grundlagarna och rättsordningen i övrigt. I de fall lagrådet finner 

att ett lagförslag strider mot grundlagen torde det krävas mycket 

för att regering och riksdag ska gå emot detta. Men att så ändå har 

skett är obestridligt, senast i det omdiskuterade Cementafallet då 

en enig riksdag valde att anta liggande lagförslag trots att lagrådets 

39 För en belysning av problematiken se Bull, 2019, s. 63-84.
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kritik inte föranlett ändring i regeringens proposition. Utvecklingen 

ger anledning att igen väcka frågan om inte lagrådets yttrande vad 

gäller en lags förenlighet med grundlagen bör vara bindande. Den 

teoretiska och principiella invändningen är densamma som tidigare: 

riksdagen representerar folkets vilja och därmed bör begränsning-

arna för riksdagens befogenheter vara minimala. I denna kontext 

är upprinnelsen till förslaget om ändring av regeringsformen för att 

kunna kriminalisera terroristorganisationer intressant. Efter skarp 

kritik från lagrådet valde regeringen att dra tillbaka förslaget för att 

senare återkomma med ett nytt förslag om ändring av brottsbalken, 

samt ett förslag om ändring av grundlagen. Så länge dialogen mellan 

lagrådet och regering samt riksdag respekteras på detta sätt så utgör 

lagrådet en av grundlagens viktiga väktare. Att lagrådet inte har 

mycket att sätta emot en enig riksdag kombinerat med en ökande 

trend att gå emot lagrådets yttrande är oroväckande och bör föran-

leda eftertanke. 

Låt oss återgå till frågan om konstitutionell design och dess 

betydelse för konstitutionellt självförsvar. Även om den svenska 

grundlagen är bindande för både lagstiftare och domstolar så är den 

relativt lätt att ändra. Detta gäller samtliga kapitel och paragrafer i 

grundlagen. För att ändra grundlagen krävs två beslut av riksdagen 

med enkel majoritet, med ett mellanliggande val till riksdagen. Kra-

vet på ett mellanliggande val syftar till att möjliggöra en offentlig 

debatt och en viss tidsfördröjning för att undvika överilade änd-

ringar. Faktum kvarstår dock att ett politiskt parti som har enkel 

majoritet i riskdagen kan ändra grundlagen på ett sådant sätt att 

dess makt konsolideras. För att undvika att ett sådant maktinnehav 

utnyttjas för att undergräva det demokratiska systemets grundvalar 

skulle ett par ändringar av grundlagen kunna införas. 

Ett extra starkt skydd för de delar av grundlagen som är grund-

läggande för det demokratiska styrelseskicket skulle kunna åstad-

kommas genom att en kvalificerad ordning införs för ändring av 

vissa paragrafer i regeringsformen. Utmaningen här ligger i att 
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finna en balans mellan ett parlamentariskt och representativt sty-

relseskick som vilar på folksuveränitetsprincipen och som i princip 

innebär att en nutida parlamentarisk församling inte bör kunna 

binda en framtida parlamentarisk församling, å enda sidan, och ett 

konstitutionellt självförsvar å andra sidan. 

Den 13 februari 2020 tillsatte regeringen en parlamentariskt 

sammansatt kommitté, den så kallade 2020 års grundlagskommitté, 

med uppdrag att utreda bland annat formerna för ändring av grund-

lag.40 Bakgrunden till utredningen är den snabba nedmontering av 

demokratins och rättsstatens grundstrukturer som har skett i delar 

av Europa och i andra delar av världen. Kommittén ska bland annat 

bedöma om det föreligger behov av att ändra reglerna för grundlags-

ändring så att det krävs en kvalificerad majoritet vid riksdagsbeslut 

för grundlagsändringar, om det finns behov av en kvorumregel (det 

vill säga ett krav på att ett visst antal ledamöter deltar i riksdagens 

beslut om grundlagsändring) och om valet som ska hållas mellan de 

två besluten av riksdagen ska vara ett ordinarie val. 

2020 års grundlagskommitté har också fått i uppdrag att utreda 

behovet av ett ökat skydd för domstolsväsendet.41 I denna del ana-

lyserar kommittén om det finns ett behov av att stärka de svenska 

domstolarnas och domarnas oberoende genom att utreda regle-

ringen om justitierådens antal och pensionsålder, en möjlighet för 

Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen att samman-

träda i särskild sammansättning, samt behovet av att förändra Dom-

stolsverkets organisation, styrning och roll. 

Organisatorisk och individuell självständighet gäller också till 

viss del den svenska förvaltningen. Den opartiskhet och saklighet i 

förvaltningen som legat till grund för utvecklingen av den svenska 

förvaltningsmodellen och den svenska demokratin kräver ett 

offentligt etos. Detta är inte något enskilda besitter naturligt. Det 

40 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas obeorende, Dir 2020:11. Uppdraget ska redovisas senast 
den 15 februari 2023 och det ligger i uppdraget att lämna förslag på grundlagsändringar om kommittén finner det 
nödvändigt och lämpligt.
41 Uppdraget initierades genom en tillkännagivelse från riksdagen till regeringen. 



A
n

n
a

 J
o

n
ss

o
n

 C
o

rn
e

ll
 •

 T
ry

g
g

h
e

t

92

är något som tjänstemän måste utbildas och tränas i.42 Även om vi 

i Sverige har en stark tradition av självständiga myndigheter och vi 

åtminstone historiskt sett har haft ett starkt ämbetsmannaideal så 

bör vi ställa oss frågan om vi har ett tillräckligt starkt konstitutionell 

skydd för just dessa viktiga aspekter av konstitutionellt självförsvar. 

Som nämndes ovan är en tydlig uppdelning mellan tjänstemän och 

politiskt utnämnda tjänstemän viktig i detta sammanhang. Rela-

tionen mellan dessa två tjänstegrupper är också viktig eftersom ett 

lägre antal politiskt utnämnda tjänstemän är grundläggande för att 

skapa motståndskraft i statsapparaten och försvåra bemanningen 

av densamma med politiskt lojala tjänstemän. I denna kontext bör 

nämnas att antalet politiskt utnämnda tjänstemän i Regeringskans-

liet har ökat markant sedan början på 1990-talet då antalet var ett 30-tal, 

till dagens närmare 200, tillsammans med en framväxt av en ny yrkeskår 

av så kallade policyprofessionella och myndigheter som i huvudsak har 

ideologiskt betonade uppgifter.43

Så här långt har några för det konstitutionella självförsvaret sär-

skilt viktiga områden pekats ut. Det är en vanligt förekommande 

teknik att ge vissa kapitel eller paragrafer i en grundlag ett extra 

starkt skydd genom att höja tröskeln för hur de kan ändras. Att göra 

så även i Sverige skulle kunna vara ett sätt att stärka det svenska kon-

stitutionella självförsvaret. Utan att på något sätt föreslå en uttöm-

mande lista över kapitel eller paragrafer i regeringsformen som kan 

förtjäna ett mer kvalificerat grundlagsskydd bör dock ett par kapitel 

och paragrafer av grundläggande betydelse för det demokratiska 

styrelseskicket och rättsstatens grundvalar nämnas. De kapitel och 

paragrafer som listas här har en stark koppling till de områden som 

har diskuterats tidigare i texten.  

• Regeringsformen 1 kap 1 §. Stadgar att all makt utgår från folket 

(folksuveränitetsprincipen), att grundvalarna för den demokra-

42 Rothstein, 2020 
43 ibid. 
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tiska ordningen bygger på åsiktsfrihet, allmän och lika rösträtt, 

ett representativt och parlamentariskt styre och kommunalt 

självstyre, samt att offentlig makt utövas under lagarna (legali-

tetsprincipen). 

• Regeringsformen 1 kap 2 §. Ett målsättningsstadgande som syftar 

till att tydliggöra och ge uttryck för mål som är grundläggande 

och särskilt viktiga för den svenska samhällsverksamheten, 

till exempel respekten för alla människors lika värde och den 

enskilda individens frihet och värdighet.

• Regeringsformen 1 kap 3 §. Anger vilka lagar som har status som 

grundlagar och som därmed har en särskild ställning och ett star-

kare skydd i den svenska rättsordningen. 

• Regeringsformen 1 kap 4-8 §§: Reglerar de viktigaste statsorga-

nens ställning och primära uppgifter, inklusive domstolar och 

förvaltningsmyndigheter. 

• Regeringsformen 1 kap 9 §. Grundlagsfäster likabehandlings- och 

objektivitetsprincipen som är grundläggande för ämbetsmanna-

idealet. 

• Regeringsformen 2 kap. Reglerar skyddet för grundläggande fri- 

och rättigheter. 

• Regeringsformen 8 kap 14-17 §§. Reglerar stiftande av grundlag 

och riksdagsordningen. 

• Regeringsformen 8 kap 18 §. Reglerar den formella lagkraftens 

princip som innebär att av riksdagen stiftad lag inte kan ändras 

genom föreskrift av lägre konstitutionell valör. 

• Regeringsformen 8 kap 20-22 §§.  Stadgar att det ska finnas ett 

lagråd som lämnar yttrande över lagförslag. 

• Regeringsformen 11 kap 14 §. Reglerar domstolarnas rätt och skyl-

dighet att säkerställa att grundlagens ställning och normhierar-

kin upprätthålls genom normprövning.
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• Regeringsformen 12 kap 2, 10 §§. Stipulerar ramarna för förvalt-

ningsmyndigheternas självbestämmande och deras rätt och skyl-

dighet att utöva normprövning. 

Slutligen, för upprätthållandet av rättsstaten och den demokratiska 

ordningen i Sverige, är det avgörande att säkerställa den organisato-

riska och individuella oavhängigheten och professionella etos hos 

såväl domstolar som myndigheter. Trenden visar att domstolar tar 

normprövningsfrågan, som inkluderar grundlagstolkning, på allvar, 

men vi får inte glömma bort att även förvaltningsmyndigheter har 

en rätt och skyldighet att normpröva. Om vi accepterar argumentet 

som förts fram ovan om konstitutionsdomstolars sårbarhet, och att 

en decentraliserad normprövning är att föredra, blir det tydligt att 

framtida insatser kan behöva göras på det området för att förstärka 

Sveriges konstitutionella självförsvar.

Avslutande reflektioner
Hur stoppar vi liberala demokratier från att förvandlas till illiberala 

demokratier och, i värsta fall, till auktoritära stater? Fokus bör ligga 

på de tekniker som används av illiberala regimer. Populism är främst 

en politisk strategi och bör motverkas som sådan. Ett ansvarsfullt 

politiskt ledarskap som avstår från känslostyrd politik och opportu-

nistisk retorik krävs och bör stödjas. Tydlig och precis lagstiftning, 

baserade på evidens och forskning, kan skydda domstolar från påstå-

enden om omotiverad aktivism. Lagstiftande församlingar bör und-

vika symboliska lagar med svaga möjligheter att lösa problem eller 

ändra beteenden. EU bör förstärka sin förmåga att på ett relativt 

tidigt stadium upptäcka missuppfattningar, ideologisk indoktrine-

ring och missbruk av politisk konstitutionalism och folksuveränitet, 

samt en systematisk nedmontering av rättstaten i medlemslän-

derna. Ett sådant förhållningssätt är nödvändigt för att upptäcka 

systematiska försök att nedmontera den liberala demokratin och 

rättsstaten. 
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Konstitutionell design har betydelse. Tröskeln för att ändra en 

grundlag behöver vara hög, utsträckt i tid, samt utformad så att en 

bred krets av aktörer kan delta och en offentlig debatt kan äga rum. 

Det konstitutionella skyddet för domstolarnas oberoende bör vara 

utarbetat och specifikt. Ett system med normprövning som centra-

liseras till konstitutionsdomstolar är sårbart för politisk manipula-

tion och kontroll. Normprövningen bör därför decentraliseras för 

att involvera allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar på alla 

nivåer och eventuellt även förvaltningsmyndigheter, som i Sverige. 

Slutligen, den motståndskraft som ett livskraftigt konstitutio-

nellt självförsvar kräver måste byggas nerifrån och upp. Detta kräver 

en rättslig ram och en kultur som främjar integritet och professiona-

lism vad gäller alla tjänstemän, på samtliga nivåer. Om vi accepterar 

tanken att illiberal demokrati och illiberal konstitutionalism är en 

balansakt mellan liberal demokrati och ett auktoritärt styre så kräver 

alla motåtgärder en grundlig förståelse för det politiska och kon-

stitutionella sammanhang i vilken balansgången äger rum. Om ett 

patrimoniellt system har skapats är kostnaden för att återgå till libe-

ral demokrati och rättsstat högre. Det kommer inte att räcka med 

att överväga förändringar inom ett snävt rättsstatsparadigm. Svår-

igheten ligger dock i den glidande skalan mellan liberal och illiberal 

demokrati och det faktum att förändringar i den illiberala riktningen 

kan vara formellt korrekta, det vill säga ske inom grundlagens ramar. 

Systemet som skapats för att försvara den liberala demokratin inom 

EU, baserat på ömsesidigt förtroende, respekt och nationella kon-

stitutionella traditioner, är inte anpassat till detta faktum, en punkt 

som först togs upp av Sajo och Tuovinen.44 

44 Sajo & Tuovinen, 2019 
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Den svenska
brottsparadoxen
Amir Rostami

Inledning
Varumärket Sverige är starkt och stabilt.1 Bilden av Sverige har länge 

varit positiv i resten av världen. Sverigebilden har främst bestått av 

att Sverige är ett välordnat samhälle med ett starkt trygghetssystem. 

En välfärdsstat med ett väl fungerande rättssystem, stabila politiska 

institutioner, ett starkt civilsamhälle och ett högt valdeltagande. Ett 

land utan allvarliga interna konflikter.2 Enligt Andersson och Hilson 

(2009) har idén om Sverige och den svenska modellen under en stor 

del av 1900-talet fungerat som en utopi i den politiska debatten i 

och utanför Europa, som det modernaste landet i världen.3 Sverige 

anses inte bara vara ett av världens säkraste länder utan toppar även 

diverse internationella rangordningar, beträffande, livskvalitet 

social rättvisa och jämställdhet.4 

Emellertid börjar den positiva bilden av Sverige ifrågasättas i 

både internationell media och av utländska politiker. Ökningen av 

skjutvapen- och det explosiva våldet i kriminella miljöer, där Sverige 

numera placeras i topp bland Europas länder när det gäller dödligt 

skjutvapenvåld, har medfört att den svenska brottsutvecklingen fått 

allt större uppmärksamhet så väl nationellt som internationellt.5 

Nationellt är brott och straff numera en av de viktigaste frågorna för 

väljare inför ett riksdagsval. Brottsligheten ligger i topp när svensk-

1 Svenska institutet, 2021
2 Lundberg, 2005; Rothstein, 2018; Rothstein et al, 2013
3 Andersson & Hilson, 2009: 220
4  Helliwell et al, 2020; U.S. News & World Report, 2020; U.S. News & World Report, 2021; Åberg, 2019
5 Sturup et al, 2019; Brå, 2021c
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arna listar sina viktigaste samhällsfrågor och den organiserade 

brottsligheten är den fråga som flest svenskar anger att de oroar sig 

för inför framtiden.6 Kampen mot den organiserade brottsligheten 

har varit en drivande faktor i de senaste årens förändring av den 

kriminalpolitiska inriktningen innefattandes allt ifrån straffskärp-

ningar till nya brottsbekämpande verktyg så som hemlig dataavläs-

ning. Den organiserade brottsligheten är en företeelse som beskrivs 

som en av de mest centrala hotbilderna mot Sveriges inre säkerhet.7

Internationellt har alltifrån Donald Trump till ministrar i 

andra nordiska länder använt brottsutvecklingen i Sverige som ett 

avskräckande exempel, där begreppet ”det svenska tillståndet” har 

myntats för att i mer generella termer beskriva en negativ utveckling 

i en i övrigt välmående välfärdsstat. Exempelvis har ledaren för det 

norska Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, varnat Norges medborg-

are för att låta Norge bli ett nytt Sverige där ”det svenska tillståndet” 

mycket väl skulle kunna spridas.8 Ett exempel på den överförenk-

lade och föränderliga bilden av Sverige är när tyska Bild, Europas 

största tidning, nyligen beskrev Sverige som ”det farligaste landet 

i Europa”, ett ”före detta nordiskt mönsterland” som ”har blivit till 

en verklig mardröm”.9

Politiska krafter har inte varit sena att använda ”det svenska till-

ståndet” för att vinna politiska poäng och har skapat en grogrund för 

både missförstånd och desinformation. Detta har medfört att man 

lätt få intrycket att flera delar av det svenska samhället befinner sig i 

ett kristillstånd. Alltifrån det yttre försvaret till polisens förmåga att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Ett land där gängen och 

de kriminella familjerna kontrollerar egna områden, en utopi som 

med egna medel förändrats till en dystopi. 

Men när man lyckas gå bakom svarta tidningsrubriker, förenklade 

politiska utspel och filterbubblorna i sociala medier, kvarstår frågan: 

6 Andersson et al, 2021; Novus, 2021; SOM-institutet, 2022
7 Statsrådsberedningen, 2017
8 Milne, 2017
9  Raagaard, 2021
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hur ser ”det svenska tillståndet” ut i verkligheten? Det här kapitlet 

syftar till att besvara den frågan. I det kommande avsnittet kommer 

jag att diskutera hur brottsligheten har utvecklats i Sverige, med 

fokus på våld, organiserad och ekonomisk brottslighet. Kapitlet byg-

ger bland annat på antologin ”Det svenska tillståndet”10 där vi, Amir 

Rostami och Jerzy Sarnecki, med hjälp av 20 forskare sökt ett veten-

skapligt grundat svar på frågan om hur ”det svenska tillståndet” för-

håller sig vad gäller brott, i synnerhet gällande våldet. 

Utvecklingen av brottsligheten i 
Sverige
Våldet
Ökar våldet kraftigt i Sverige? Svaret på den frågan är “det beror på”. 

Visserligen har nivån av dödligt våld fluktuerat över tid, men totalt 

sett har våldet i det svenska samhället inte ökat eller blivit grövre 

sedan början av 1990-talet. År 2012 hade vi exempelvis den lägsta 

nivån av antalet fall av dödligt våld under de senaste femtio åren. 

Även brott och skador orsakade av misshandel har efter en lång tids 

ökning stabiliserats under det senaste decenniet och uppvisar möjli-

gen till och med en nedgång. Exempelvis visar siffror från Socialsty-

relsen11 att fall av vård till följd av skador orsakade av våld minskat 

sedan slutet av 2000-talet. Minskningen är mindre när det gäller 

sjukhusvård och större när det gäller öppen specialistvård.12 Brotts-

utvecklingen i Sverige avseende våldet följer därmed internationella 

trender med ett viktigt undantag, nämligen de senaste årens ökning 

av skjutvapenvåldet. Det dödliga skjutvapenvåldet har ökat, och med 

det också det totala dödliga våldet, som dock räknat per capita fort-

farande ligger lägre än på 1980- och 1990-talet. Räknat per 100 000 

invånare var antalet fall av dödligt våld 1,3 år 1989 och 1,2 år 2020.13 

10 Rostami & Sarnecki, 2022
11 Redovisade i Sarnecki, 2022: 28–29
12 Sarnecki, 2022
13 ibid.
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Exempelvis visar en svensk studie att under perioden 1996–2015 har 

det dödliga skjutvapenvåldet bland män mellan 15 och 29 år ökat 

femfaldigt och i jämförelse med tolv europeiska länder har Sverige 

högst dödligt skjutvapenvåld per capita bland män mellan 15 och 29 

år.14

Brottsförebyggande rådet (Brå) jämför i en studie den svenska 

utvecklingen med nivåer och trender för dödligt våld i 22 andra 

länder i Europa. Brå konstaterar att när det gäller dödligt våld med 

skjutvapen ligger Sverige mycket högt jämfört med andra euro-

peiska länder. Sverige har omkring 4 avlidna per miljon invånare, 

samtidigt som det europeiska genomsnittet är cirka 1,6 avlidna per 

miljon invånare. Brå skriver också att den största skillnaden mellan 

Sverige och övriga Europa är just dödligt våld med skjutvapen mot 

20–29 åringar, där Sverige utmärker sig med runt 18 avlidna per mil-

jon invånare i den åldersgruppen, jämfört med 0–4 avlidna i de flesta 

andra länder runtom Europa.15

Brå har också i tidigare rapporter konstaterat att ökningen av det 

dödliga våldet i Sverige beror huvudsakligen på konflikter i den kri-

minella miljön där 27 procent av det dödliga våldet under perioden 

2014–201716 och 48 procent under perioden 2008–2013 kan kopplas 

till kriminella konflikter.17 Att det är en andel som stadigt har ökat, 

stöds även av Polismyndighetens statistik över antalet dödliga skjut-

ningar i kriminella miljöer, som visar att dessa har ökat från 8 till 37 

mellan åren 2006 och 2017. Vidare är flertalet av dessa skjutningar 

koncentrerade till specifika geografiska områden som brukar defi-

nieras som utsatta avseende socio-ekonomiska förhållanden och 

hög brottslighet med till exempel förekomst av platser med öppen 

droghandel.18

Ökningen av skjutvapenvåldet märks inte enbart av det dödliga 

våldet. Under de senaste 10 åren har antalet traumapatienter med 

14 Sturup et al, 2019
15 Brå, 2021b: 8
16 Brå, 2020
17 Brå, 2019
18 Gerell et al, 2021; Sturup et al, 2018
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penetrerande skador, som skjut- och stickskador, ökat i Sverige. 

Den största andelen orsakas av stickskador, men både stick- och 

skottskador har ökat stadigt under denna tidsperiod. Den absoluta 

majoriteten av dessa patienter har skador mot huvud och hals med 

följden att hälften avlider av sina skador.19 Det bör dock noteras, som 

tidigare angetts, att samtidigt visar sjukvårdsstatistik från Social-

styrelsen att om man räknar alla former av våldsskador så har dessa 

minskat under senaste tio åren.20 

Parallellt med det ökande skjutvapenvåldet vid kriminella kon-

flikter har användningen av illegala handgranater och sprängningar 

ökat i Sverige. Minst 77 handgranatsattacker ägde rum i Sverige 

mellan 2011 och 2016, varav 54 i Stockholm, Göteborg eller Malmö.21 

Enligt Nationella Bombskyddet vid Polismyndigheten inträffade 

närmare 100 sprängningar med improviserade sprängladdningar i 

Sverige under 2018. Under 2019 ökade det till totalt 140 vilket är en 

utveckling som saknar motsvarighet i andra jämförbara länder.22 

Ökningen av skjutvapenvåldet har åtföljts av en oroväckande 

trend av en minskad uppklaringsgrad. Andelen uppklarade fall av 

dödligt skjutvapenvåld har stadigt minskat från 80 procent vid bör-

jan av 1990-talet till omkring 26 procent år 2021. Till exempel var 

andelen uppklarade fall av dödligt våld med skjutvapen i kriminella 

miljöer under perioden 2015–2019 i genomsnitt 25 procent.23 Ande-

len uppklarade brott när det gäller sprängämnesvåld är ännu mer 

oroande.24 Detta innebär att en absolut majoritet av gärningsper-

sonerna inte åtalas och ännu färre fälls för brott. Detta riskerar att 

urholka medborgarnas tilltro till rättsväsendet och resulterar i det 

som inom kriminologin kallas för legal cynism. I synnerhet när dessa 

problem är starkt koncentrerade till vissa geografiska områden. 

Legal cynism åsyftar en process som resulterar i att myndigheter 

19 Arborelius et al, 2022; Günther et al, 2021
20 Sarnecki, 2022
21 Sturup et al, 2020; Rostami, 2017
22 Polismyndigheten, 2019, 2021b
23 Polismyndigheten, 2022
24 Haglund, 2020
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betraktas illegitima då de uppfattas vara oförmögna att säkerställa 

allmänhetens skydd och trygghet vilket i sin tur kan ge upphov till 

parallella samhällsstrukturer.25

Den övergripande slutsatsen av våldsutvecklingen I Sverige är 

att vissa typer av våld ökar medan andra är något konstanta eller 

minskar (exempelvis medan knivvåld mellan berusade personer och 

relationsvåld går ner, går grov brottslighet som skjutvapenvåld inom 

kriminella miljöer upp). Brottsutvecklingen i Sverige avseende vål-

det följer ofta internationella trender, men undantag för de senaste 

årens ökning av dödligt våld med skjutvapen. 

De organiserade brotten
Gällande den för samhällsutvecklingen farligaste brottsligheten, 

nämligen den ekonomiska och organiserade brottsligheten, har 

antalet individer som samarbetar i brott ökat sedan 1990-talet, både 

i absoluta tal och per capita, liksom samarbetet mellan dessa indivi-

der och olika nätverk. I fråga om våldsbrott noteras exempelvis en 

ökning där 2–5 individer är involverade i ett brottsärende, med cirka 

60 procent ökning av brott per capita och 111 procent där 6 eller 

fler individer är involverade. Beträffande ekonomisk brottslighet 

noteras en ökning av brottsärende där 2 eller 3–5 individer är invol-

verade, med 65 procent respektive 116 procent ökning per capita. 

Beträffande brottsärende där 6 eller fler individer är involverade är 

ökningen hela 371 procent.26 

När det gäller den kriminella ekonomin27 uppskattas den både 

öka sett till brottslighetens omfattning och sett till värdet av brotts-

vinster. Den anmälda bedrägeribrottsligheten har exempelvis ökat 

kraftigt sedan mitten av 00-talet, från cirka 50 000 anmälda brott 

år 2005 till över 200 000 år 2020.28 Bidragsbrotten29 har ökat stadigt 

25 Kirk & Matsuda, 2011
26 Mondani & Rostami, 2022
27 Kriminell ekonomi kan definieras som ett ekosystem där brottsvinster genereras, där i) svarta pengar från 
illegal marknad förs in i den legala marknaden, ii) eller vita pengar förs in i en illegal marknad, omsätts i den illegala 
marknaden och åter tvättas till vita pengar.
28 Brå, 2021a; Polismyndigheten, 2020
29 Den nya bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 januari 2008. Innan ingick inom kategorin bedräger-
ier med specifika brottskoder vilket tillåter analyser av bidragsbrott innan 2008. 
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under de senaste åren. När det gäller anmälda bidragsbrott anmäl-

des 2011 närmare 10 000 brott, och 2020 anmäldes drygt 27 000 

brott - en ökning med 183 procent.30 

Bedrägerier och bidragsbrott används av individer involverade 

i den organiserade brottsligheten för att säkra en grundinkomst.31 

Exempelvis bedömer Polismyndighetens Nationella Bedrägericen-

trum (NBC) att det under perioden 2018–2020 inkom drygt 473 000 

bedrägeriärenden. I dessa ärenden registrerades 47 751 personer 

som skäligen misstänkta. Av dessa förekommer cirka 54 procent i 

Polismyndighetens olika särskilda uppgiftssamlingar (SUS) med 

omfattande överlappning till narkotika och vapen. Enligt NBC:s 

beräkningar generar bedrägeribrottsligheten drygt två miljarder 

kronor i brottsvinster per år. Detta motsvarar de ungefärliga årliga 

vinstmarginalerna för narkotikaförsäljning i första led i Sverige.32 

Enligt Polismyndigheten har den illegala drogmarknaden i Sverige 

en omsättning på mellan 10 och 15 miljarder kronor, varav 80 pro-

cent behöver återinvesteras i den illegala marknaden, vilket ger en 

uppskattad vinstmarginal på mellan 1,8 och 2,8 miljarder kronor.33 

Jämfört med den illegala narkotikamarknaden ådrar sig inte bedrä-

geriaktiviteter samma verksamhets- och logistikkostnader i form av 

produktion, mellanhänder, transportvägar och lagerhållning. Varje 

del av denna process medför också en ökad upptäcktsrisk, vilket gör 

att bedrägerierna är betydligt mer fördelaktiga. 

Gällande bidragsbrottsligheten uppskattar Delegationen för kor-

rekta utbetalningar från välfärdssystemet att omkring 5,5 procent av 

de totala utbetalningarna per år, exklusive ålderspensionssystemet, 

betalas ut felaktigt. Det motsvarar ett belopp på cirka 18 miljarder 

kronor, med ett osäkerhetsintervall på mellan 11 och 27 miljarder 

kronor.34 Omkring två tredjedelar misstänkts vara beroende på 

avsiktliga fel. År 2010 uppskattade Ekonomistyrningsverket att 

30 Brå, 2021a
31 NUC, 2015
32 Polismyndigheten, 2021a
33 Polismyndigheten, 2021c
34 SOU, 2019
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3,3 procent (16,5 miljarder kronor) av 2009 års utbetalningar var 

felaktiga.35 Den statliga utredningen ”Kvalificerad välfärdsbrotts-

lighet”36 utredde en delmängd av 7 350 brottsanmälningar och kom 

fram till att 84 procent av dessa kunde definieras som kvalificerad 

välfärdsbrottslighet, som till exempel kunde vara kopplad till orga-

niserad brottslighet, med ett belopp motsvarande 508,9 miljoner 

kronors vinst. 

På samma sätt som fallet med vapenrelaterat våld är uppklar-

ningssiffrorna för bedrägerier oroande. Uppklarningsgraden för 

bedrägerier år 2020 var cirka 6 procent och 40 procent för bidrags-

brott.37 38 

Vidare uppskattar Skatteverket att den svarta ekonomin39 uppgår 

till totalt 91 miljarder kronor i genomsnitt per år för perioden 2010–

2016. Det motsvarar cirka 6 procent av de totala arbetsinkomsterna 

och 2,3 procent av BNP per år.40

Det är värt att notera att utvecklingen avseende dödligt våld med 

skjutvapen, bidragsbrott och bedrägeribrott verkar sammanfalla, 

med korrelationer mellan 0,7 och 0,9 (se figur 1). Det ska inte tolkas 

som att det finns ett kausalt samband där bedrägerier och välfärds-

brottslighet driver på våldet. Det är troligen snarare så att dessa 

brott utgör en grundinkomst för den organiserade brottsligheten, 

vilket genererar större ekonomiska tillgångar för gängen och skapar 

fler möjligheter till återinvesteringar i annan brottslighet, så som till 

exempel narkotikabrottslighet, vilket i sin tur kan generera möjliga 

konfliktytor i de kriminella miljöerna.

35 Ekonomistyrningsverket, 2011
36 SOU, 2017
37 Brå, 2021a
38  Bidragsbrott är så kallade upptäcktsbrott, till skillnad från till exempel det mesta av våld och bedrägerier. Det 
innebär att bidragsbrottet vanligtvis inte anmäls av ett offer, utan upptäcks av myndigheterna. Denna typ av brott 
har vanligtvis en högre uppklaringsgrad.
39  Enligt Skatteverket (2021) avser den svarta ekonomin inkomster som utgår från lagliga ekonomiska aktiviteter 
som borde redovisas och beskattas i Sverige men som varken, delvis eller i sin helhet, redovisas eller beskattas.
40  Skatteverket, 2021: 43
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Figur 1. Anmälda brott, 2006–2020, för bidragsbrott (per miljon invånare) och 
bedrägeri (per 100 000 invånare).

Avslutande kommentarer
Sverige är en stark välfärdsstat som vilar på stabila sociala och poli-

tiska institutioner. Trots dessa förutsättningar utgör den organise-

rade brottsligheten en betydande samhällsutmaning för Sverige. 

Den huvudsakliga drivkraften bakom den organiserade brottslig-

heten är pengar och inflytande. Detta har resulterat i att Sverige har 

ett växande problem med kriminella konflikter och en omfattande 

kriminell ekonomi som upprätthålls genom bedrägerier och väl-

färdsbrottslighet.41 Bortsett från den organiserade brottslighetens 

utveckling har brottsligheten i övrigt mestadels utvecklats i en posi-

tiv riktning. I förenklade termer har vi en mångfacetterad och para-

doxal brottsutveckling. 

Hur ska vi då hantera den svenska brottsparadoxen? Dels behöver 

kriminalpolitiken bygga på en helhetsanalys, bortom svarta tidnings-

rubriker. Beslutsfattarna måste undvika att få ett tunnelseende, där 

skjutningarna och narkotika tillåts överskugga alla andra brotts-

problem. Dessa företeelser är endast en del av den synliga brotts-

41  Mondani & Rostami, 2022; Rostami & Sarnecki, 2022
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ligheten. Samhällets insatser måste i stället riktas mot att förebygga 

samhällets sårbarhet genom reformer som har påvisbar effekt. Vi bör 

börja med att ställa den kriminella ekonomin i brottsbekämpning-

ens centrum med huvudmålet att kraftigt öka upptäcktsrisken och 

fokusera på kriminella strukturer snarare än individer och enstaka 

brott. 

Som det redogjordes för ovan omsätter den kriminella ekono-

min omfattande belopp. Bedrägerier mot staten och traditionella 

bedrägerier är mer lukrativa än den illegala narkotikabrottsligheten. 

Många av dessa brott sker genom att kriminella startar företag eller 

infiltrerar förtag.42 Staten behöver stärka arbetet med att ”gå mot 

pengarna” men också ”gå före pengarna” och förhindra felaktiga 

utbetalningar. Detta eftersom det är svårt att få tillbaka pengar som 

har förskingrats genom brottslig verksamhet så som bedrägerier 

och felaktiga välfärdsutbetalningar, men också eftersom denna typ 

av brottslighet medför stora merkostnader för staten. Lösningen är 

inte ”mer resurser till polisen”. Anslagen till polisen har redan mer 

än fördubblats sedan 2014 jämfört med 2006–2014 utan några tydligt 

mätbara positiva effekter så som till exempel en ökad uppklarnings-

procent. Snarare behöver staten omfördela medel mellan myndig-

heter och kraftig förstärka kontroll- och specialistmyndigheterna 

på det ekonomiska området såsom Skatteverket, Försäkringskassan 

och Ekobrottsmyndigheten. Inte minst med anledning av att den 

gemensamma nämnaren vid vinstdrivande brottslighet som riktas 

mot staten är användningen av företag som brottsverktyg43 vilket 

dessa myndigheter har erfarenhet och kompetens att arbeta mot.

Förutom nationell och internationell myndighetssamverkan 

handlar det i huvudsak om specialisering, metodutveckling och att 

bedriva ett brottsbekämpande- och förebyggande arbete som vilar 

på vetenskapliga utvärderingar. Potentialen för effektivitetsök-

ningar inom landets brottsbekämpande myndigheter är enorm. Att 

42  NUC, 2021
43 NUC, 2021
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Polismyndighetens FoU-verksamhet är mindre än 0,5 promille av 

myndighetens anslag44 visar att regeringen behöver prioritera dessa 

frågor på ett annat sätt. Ett första steg i en sådan prioritering vore 

exempelvis att inrätta ett gemensamt forskningsinstitut för brotts-

bekämpande myndigheter, delvis inspirerad av totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI). 

Under de senaste åren har en rad förslag om skärpta straff och utö-

kade straffprocessuella tvångsmedel introducerats. För att dessa ska 

få en brottspreventiv effekt behöver uppklaringsgraden för allvarliga 

brott kraftigt öka. Men de föreslagna åtgärderna riktar sig framför allt 

mot individer och enskilda brott och inte mot kriminella strukturer. 

Den organiserade brottsligheten har en hög adaptiv förmåga och kan 

lätt ersätta individuella förluster. För att uppnå strategiska vinster 

mot den organiserade brottsligheten behöver vi införa mer träffsäkra 

och slagkraftiga åtgärder. Även om det är komplicerat att införa utifrån 

existerande svensk lagstiftning, behöver vi börja arbetet med att införa 

en svensk version av RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organi-

zations). En sådan åtgärd skulle slå kraftfullt mot den kriminella eko-

nomin, samtidigt som den riktar in sig på kärnan av den organiserade 

brottsligheten, nämligen brottsliga sammanslutningar och strukturer. 

44 Sarnecki, 2021
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Social tillit:  
Varför är den viktig  
och hur främjas den?
Andreas Bergh1

Sammanfattning
Mänsklighetens välstånd har skapats av samarbete, och fram-

gångsrikt samarbete bygger på tillit. Människors tillit till varandra, 

inklusive till främlingar de aldrig tidigare träffat, är därför en av de 

viktigaste förklaringarna till välstånd, nästan oavsett hur välståndet 

mäts. Att främja tillit där den saknas och att skydda den där den finns 

är därför en av de viktigaste uppgifterna för politiker, beslutsfattare 

och för människor i allmänhet. I denna text diskuteras vad forsk-

ningen säger om den sociala tillitens konsekvenser, dess ursprung, 

hur den främjas och skyddas.

Vad är social tillit?
Tillit är en attityd hos individen. Den kan förstås som individens 

gissning eller bedömning av hur andra kommer att bete sig i situa-

tioner där deras pålitlighet prövas: Kommer de att bete sig ärligt och 

pålitligt eller bedrägligt och själviskt? Tillit (liksom dess motsats 

misstro) kan vara riktad mot myndigheter och samhällsinstitutioner 

eller mot specifika personer som vi känner mer eller mindre väl. I det 

första fallet talar vi om institutionell eller politisk tillit, i det andra 

fallet om partikulär tillit. Tillit kan emellertid också vara riktad mot 

1 Bergh är välfärdsforskare och docent i nationalekonomi, verksam vid Lunds universitet och Institutet för närings-
livsforskning (IFN). Epost: Andreas.bergh@ifn.se 
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okända människor och mot människor i allmänhet. Denna typ av til-

lit kallas social, allmän eller mellanmänsklig tillit, och det är denna 

typ av tillit som är i fokus i denna text.2

En person med hög social tillit anser att människor i allmänhet går 

att lita på. Det vanligaste sättet att mäta social tillit är helt enkelt att 

be någon svara på frågan: I vilken utsträckning anser du att det går att 

lita på människor i allmänhet? Denna tillitsfråga har ställts i många 

länder under flera decenniers tid i undersökningar som exempelvis 

World Values Survey, European Social Survey och the Afrobarometer.  

I flera länder görs även nationella mätningar regelbundet, exempel-

vis de svenska SOM-undersökningarna.3

Ibland ställs frågan som en ja/nej-fråga, ibland får svaren anges 

på en skala (exempelvis från 1 till 10) och ibland kontrasteras til-

litspåståendet mot ett påstående om att man kan aldrig vara nog 

försiktig när man har med andra människor att göra.4 Dessa vari-

ationer spelar dock ingen större roll för de övergripande mönster 

som avtecknar sig i svaren när det gäller exempelvis tillitsnivåer 

och trender i olika länder. Trots att tillitsfrågan kan tyckas vara vagt 

formulerad har de tillfrågade i regel inga problem att besvara den, 

dessutom är frågan lätt att översätta till olika språk. Andelen som 

instämmer i påståendet att man kan lita på människor i allmänhet i 

europeiska länder visas i Figur 1.

Varför bry sig om social tillit?
Trots tillitfrågans allmänt hållna natur samvarierar svaren med 

många intressanta och önskvärda egenskaper och utfall, både på 

individnivå och på samhällsnivå. Samhällen med hög social tillit har 

i genomsnitt också välfungerande demokratiska institutioner, högt 

och relativt jämnt fördelat ekonomiskt välstånd samt låg korrup-

2 På engelska är termerna social trust eller generalized trust vanligt förekommande inom samhällsvetenskaplig 
forskning. I kapitlet används termen social tillit eftersom det är den enklaste översättningen av den vanligt förkom-
mande engelska benämningen social trust.
3 För mer information om dessa, se https://www.gu.se/som-institutet/som-undersokningarna [läst 2022-04-15]
4 På engelska vanligen formulerat som påståendet “You can’t be too careful when dealing with other people.”
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Figur 1. Andel med hög social tillit i europeiska länder (European Social 
Survey, 2017-19).
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tion.5 Även utbildning, som ofta kopplas till välstånd, har visat sig 

främjas av social tillit.6

En mer handfast illustration av tillitens betydelse ges av Figur 2 

som visar andelen borttappade plånböcker som återlämnats till sin 

rätta ägare i olika länder runt om i världen (beräknad av forskare som 

i studiesyfte tappade bort autentiska plånböcker runt om i världen). 

Sambandet är tydligt mellan hur många som anser att det går att lita 

på människor i allmänhet och hur många plånböcker som återläm-

nades.7

Figur 2. Andel borttappade plånböcker som återlämnas och social tillit i olika 
länder.8

5 Se exempelvis Putnam, 1993; Inglehart, 1990; Rothstein & Uslaner, 2005; Knack & Keefer, 1997; Bergh & Bjørns-
kov, 2014
6 Bjørnskov, 2009; Bjørnskov & Méon, 2013 
7 Cohn et al, 2019 
8 Bjørnskov, 2021
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Sambandet i Figur 2 visar att tillitsfrågan på aggregerad nivå också 

säger något om människors pålitlighet. Det finns flera förklaringar 

till detta. En är att människor som uttalar sig om huruvida andra går 

att lita på i viss utsträckning bygger detta på erfarenheter och obser-

vationer. En annan förklaring är att människor med hög tillit själva 

tenderar att vara pålitliga (och enligt vissa tolkningar av tillitsfrågan 

uttalar sig den svarande främst om sitt eget beteende, enligt tanken 

att man känner andra som man känner sig själv).

Det finns alltså flera skäl att intressera sig för social tillit, både 

för forskare men också för politiker och medborgare. Exemplet 

med en borttappad plånbok illustrerar i vilken typ av situation som 

tillit spelar en viktig roll. Plånböcker innehåller vanligen pengar, 

kreditkort och kanske även fotografier eller liknande som är särskilt 

värdefullt för plånbokens ägare. De flesta föredrar därför sannolikt 

att leva i ett samhälle där borttappade plånböcker inte stjäls av upph-

ittaren, och istället lämnas in till polisen och återbördas till ägaren. 

Ett sådant samhälle förutsätter att människor när de hittar en tap-

pad plånbok inte faller för frestelsen att behålla den. För att uppnå 

den typ av samhälle som alla vill ha, måste människor alltså hitta sätt 

att undvika en situation där någon eller några försöker drar nytta av 

andra människors ärlighet utan att själva agera enligt ärlighetsnor-

men. Situationen är ett exempel på ett så kallat socialt dilemma, 

även känt som det kollektiva handlandets problem. 9 

Sociala dilemman är vanliga i samhällslivet. Välfungerande 

samhällen kännetecknas av att de lyckats minimera graden av 

kortsiktigt opportunistiskt beteende i dessa sociala dilemman. En 

borttappad plånbok är en olyckshändelse vars konsekvenser mildras 

om människor är ärliga. Tillit skapar ytterligare fördelar i samhället 

genom att människor som litar på andra kan bete sig annorlunda än 

människor som är misstänksamma. Det gäller till exempel de flesta 

former av handel: Ekonomiska transaktioner bygger på tillit och går 

smidigare om tilliten är hög. Om någon av parterna inte litar på den 

9 Om sociala dilemman, se exempelvis Ostrom, 1998.
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andre finns risken att transaktionen helt uteblir. Köparen måste lita 

på att säljaren levererar varan eller tjänsten och att hen inte ljuger 

eller utelämnar väsentligheter om dess beskaffenhet. Säljaren å sin 

sida måste lita på att köparen kommer att betala det överenskomna 

priset.

I samhällen med hög social tillit kan människor lägga mindre 

resurser på att undvika att bli lurade. Tillit främjar på så sätt effekti-

vitet, både i ekonomiska transaktioner och i samhället i stort. Tilliten 

minskar behovet av kontrakt, kvalitetskontroll och konflikthanter-

ing. För att använda en ekonomisk term sänks transaktionskost-

naderna av hög social tillit. Empirisk forskning har bekräftat dessa 

resonemang och visat på tydliga samband mellan tillit och materiellt 

välstånd och ekonomisk tillväxt genom att sänkta transaktionskost-

nader ökar människors produktivitet.10

Samhällets förmåga att hantera sociala dilemman är även 

avgörande för välfärdsstaten.11 För att människor ska vara villiga att 

via skatter finansiera förmåner som är tillgängliga för hela befolk-

ningen krävs tillit både till att andra medborgare inte systematiskt 

missbrukar dessa förmåner, och till att politiker och byråkrater 

använder skatteintäkterna till de förmåner för vilka de är avsedda. 

Även detta resonemang har bekräftats empiriskt: Människor med 

hög tillit är mer benägna att stödja höga offentliga välfärdsutgifter, 

och länder som historiskt har haft hög tillit är mer benägna att bygga 

upp omfattande välfärdsstater.12

Sociala dilemman är inte minst vanliga på miljöområdet. Ofta 

är det förknippat med en viss kostnad för den enskilde att bete sig 

miljövänligt – men fördelarna av beteendet kommer bara om de allra 

flesta beter sig miljövänligt. Även på detta område tycks social tillit 

vara en tillgång. Människor med hög tillit har exempelvis visats vara 

mer benägna att sopsortera och göra andra tidskrävande insatser för 

miljön och klimatet.13

10 Algan & Cahuc, 2013; Bjørnskov & Méon. 2015; Sangnier, 2013 
11 Rothstein, 2001 
12 Bergh & Bjørnskov. 2011; Camussi et al, 2018; Gianmarco & Geys, 2015
13 Sønderskov & Mannemar, 2011; Gür, 2020 
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Vad förklarar variation i tillit?
Tillit till enskilda kända människor (partikulär tillit) liksom insti-

tutionell tillit till specifika myndigheter beter sig som väntat: Ärligt 

och korrekt beteende bygger tillit. Svek, skandaler och besvikelser 

sänker tilliten. Följaktligen föll människors tillit till bankväsendet 

och finansiella institutioner under finanskrisen som blommade ut i 

världen 2008-2009. Sverige och Sveriges regering ansågs emellertid 

klara krisen bra, vilket också syntes i flera olika mått på människors 

tillit till politiska partier, riksdag och regering. Denna tillit låg i 

Sverige år 2010 väldigt högt efter att ha ökat under lång tid.14 Efter 

valen 2014 and 2018 var svenskarna emellertid mindre imponerade 

av partierna och de politiska institutionerna, sannolikt då det under 

dessa mandatperioder var betydligt svårare att bilda parlamenta-

riska majoriteter och handlingskraftiga regeringar.

I kontrast till den varierande och relativt lättförklarliga politiska 

och institutionella tilliten, är den sociala tilliten både mer konstant 

över tid och betydligt svårare att förklara. En vanlig missuppfattning 

är att den sociala tilliten långsiktigt är på väg nedåt.15 I de flesta länder 

visar data snarare att den sociala tilliten i de flesta länder – inklusive 

Sverige - är stabil över tid.16 Det är intressant att fundera på varför 

uppfattningen att tilliten faller tycks spridd trots att den motsägs av 

data. En tänkbar förklaring är en deklinistisk bias i nyhetsrapport-

eringen, som gör att försämringar och hot anses vara bättre nyheter 

eftersom de genererar mer uppmärksamhet.17

En annan tänkbar förklaring till den spridda missuppfattningen 

att tilliten faller kan spåras till forskningen om det relaterade (men 

bredare) fenomenet socialt kapital, som inkluderar både tillit, soci-

ala nätverk och deltagande i organsiationer och föreningsliv. Ämnet 

14 Den bild som stundom sprids, att människor litar allt mindre på politiker och demokratiska institutioner stäm-
mer alltså inte. Tvärtom var trenden länge positiv.
15 Se exempelvis “Vi är toleranta, men tappar tillit” (Dagens Arena, 2021-12-08. Länk: https://www.dagensarena.
se/innehall/svensken-ar-tolerant-men-tilliten-minskar/ [läst 2022-04-15]) samt ” Polariseringen ökar – men 
inte lika mycket som USA” (SVT Nyheter, 2019-09-17. Länk: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polarisering-
en-okar-men-inte-lika-illa-som-usa [läst 2022-04-15]).
16 Tillitsbarometern, 2021
17 Jag utvecklar tesen om deklinistisk bias i ”Två filter: Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra 
dig” (Bertil Ohlin förlag, 2017).



A
n

d
re

a
s 

B
e

rg
h

 •
T

ill
it

116

populariserades på 1990-talet av den amerikanske statsvetaren 

Robert Putnam som 1995 publicerade en text med den suggestiva 

rubriken “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital” (som 

senare utvecklades till en storsäljande bok). Putnamns nostalgiska 

budskap att amerikaner slutat att bowla med vänner som de gjorde 

förr, och i allt större utsträckning börjat bowla på egen hand, slog an 

en sträng hos många.18 Alla forskare var dock inte övertygade. Till 

exempel kan det tänkas att sättet på vilket vi umgås med vänner har 

förändrats så att vissa former av umgänge och nätverk har ersatts av 

andra.

När det gäller social tillit i USA hade emellertid Putnam rätt. I 

USA har denna mätts regelbundet sedan 1964, då frågan ställdes i 

American National Election Survey. Genom att kombinera denna 

mätning med General Social Survey och World Values Survey kan en 

tidsserie över social tillit i USA skapas, och den amerikanska trenden 

är tydligt fallande (som framgår av Figur 3).

Figur 3: Social tillit (andel som instämmer i påståendet ”Most people can be 
trusted”) i USA 1964-2018.19

18 Putnam, 2000. 
19 Vallier, 2020
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Intressanta samhällsfenomen som upptäcks i USA antas ofta gälla 

hela västvärlden. I själva verket är USA ofta ett undantag, och så är 

fallet även när det gäller den fallande tilliten. Ett mindre känt undan-

tag är Danmark där tilliten har ökat över tiden (från 58% år 1990 till 

77% år 2017 enligt European Social Survey). I de flesta länder syns 

emellertid ingen tydlig trend alls. I Sverige har tilliten mätts årligen 

sedan 1996 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Figur 4 

visar utvecklingen av social tillit i Sverige enligt denna mätning samt 

hur trenden ser ut enligt European Social Survey.20 Som synes har 

Sverige hela tiden legat stabilt i båda dessa mätningar (mönstret är 

detsamma även i World Values Survey).

Figur 4: Social tillit i Sverige enligt European Social Survey och enligt SOM-In-
stitutet.21

Det är mycket svårt att med säkerhet slå fast vad som förklarar 

utvecklingen av social tillit i ett enskilt land. Som förklaring till den 

fallande tilliten i USA pekade Robert Putnam först ut televisionens 

utbredning som huvudmisstänkt. Senare har Putnam ofta lyft fram 

etnisk heterogenitet som förklaring.22 För Danmarks del har det 

gjorts försök att förklara den ökande tilliten i Danmark med bland 

20 Data från SOM-mätningarna finns hos Svensk nationell datatjänst. Tillgänglig på: https://snd.gu.se/sv/cata-
logue/study/snd0905 [läst 2022-04-25]. ESS finns på https://www.europeansocialsurvey.org/.
21 För ESS visar kurvan andel som anser att det går att lita på människor i allmänhet. För SOM-data visas andelen 
som svarar 7 eller högre (så kallade hög-tillitspersoner) när tilliten mäts på en skala från 0 till 10.
22 Putnam, 1996; Putnam, 2007 
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annat graden av politisk stabilitet.23

Ett problem med dessa och liknande försök att förklara tillitens 

utveckling i ett enskilt land är att det finns en rad tänkbara förklar-

ingar som är svåra eller omöjliga att falsifiera. Det finns alltså utry-

mme för var och en att lyfta upp sina egna favoritförklaringar och 

syndabockar. Det finns emellertid också gott om kvantitativ forsk-

ning som bygger på systematiska jämförelser av länder och regioner. 

Denna forskning har visat på flera samband som hjälper oss att 

förklara mönster kopplade till tillit. I det följande presenteras fem 

slutsatser från denna forskning kring den sociala tillitens ursprung 

och hur robust den är.

1. Platser med hög variation i 
temperatur över året har högre social 
tillit.
Tanken att klimat och väder påverkar människors attityder och 

värderingar kan spåras tillbaka till (åtminstone) Montesquieus verk 

”Om lagarnas uppkomst”.24 Teoretiskt har temperaturvariation 

över året åtminstone två konsekvenser för människor som bygger 

social tillit. Till att börja med innebär kalla vintrar och varma somrar 

att det som odlas och skördas under den varma delen av året delvis 

måste sparas för att samhället ska klara sig under vinterhalvåret. 

Temperaturvariationen gör alltså att människor för sin överlevnad 

måste lösa vissa sociala dilemman när det gäller sparande och resur-

shushållning. Behovet av olika typer av försäkringsarrangemang för 

att hantera torka och missväxt ökar med vädrets variabilitet. Väder-

variation innebär också att det är klokt att utveckla handel med mer 

avlägsna områden, vilket kräver att människor litar på personer de 

inte känner personligen. 

23 Svendsen et al, 2012 
24 Engelsk titel “The Spirit of the Laws”. Tillgänglig på: https://archive.org/details/spiritoflaws01montuoft/page/
n9/mode/2up [läst 2021-10-30].
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Enkelt uttryckt innebär hög temperaturvariation över året att det 

är smart att lära sig samarbeta med och lita på främlingar. Teorin har 

nyligen fått stöd i kvantitativ forskning som visar att förindustriell 

temeraturvariation predikterar social tillit, i synnerhet i regioner där 

jordbruk var ett viktigt sätt att försörja sig.25 

2. Social tillit går delvis i arv över 
generationer.
Social tillit är en attityd som förs över mellan generationer.26 En 

intuitiv förklaring är att vi får många av våra värderingar från våra 

föräldrar, inklusive huruvida det är klokt att lita på människor i all-

mänhet eller inte. Vissa studier tyder emellertid på att tilliten också 

har en genetisk komponent som påverkar vår benägenhet att lita på 

andra och vår benägenhet att svara upp mot andra människors tillit 

genom att agera pålitligt.27 Tilliten har kopplats till vissa specifika 

hormoner (framför allt Oxytocin) och till vissa delar av hjärnan.28

Exakt vad dessa resultat betyder är omdiskuterat. En tänkbar 

tolkning är att tillit och tillitsfullt beteende inte (alltid) är resultatet 

av en rationell kalkyl rörande exempelvis sannolikheten att bli lurad 

eller sannolikheten att tilliten återgäldas. Istället kan tilliten vara mer 

känslostyrd. Många med hög tillit uppfattar att det känns bra att lita på 

andra, även om tilliten inte återgäldas.29 Ett sätt att uttrycka detta är 

att tilliten är expressiv snarare än instrumentell.

25 Se vidare Buggle & Durante, 2021; Dang & Dang, 2021; Bergh & Bjørnskov, 2011. Se också Halstead & O’Shea, 
2004
26 Uslaner et al, 2008; Ljunge, 2014 
27 Cesarini et al, 2008 
28 Riedl & Javor, 2012 
29 Schlösser et al, 2016; Goeschl & Jarke, 2017 
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3. Social tillit förklarar variation i 
institutionell kvalitet.
Upptäckten att klimatvariation förklarar variation i social tillit, både 

mellan och inom länder, har implikationer för en debatt som pågått 

under lång tid, nämligen debatten om relationen mellan social tillit 

och formella institutioner (som exempelvis rättsstaten). Kärnfrågan 

i debatten är följande:

Orsakar goda institutioner social tillit, eller orsakar hög social tillit 

goda institutioner?

Begreppet “institutioner” syftar här på lagar och regler som sätter 

gränser för människors beteende. Denna definition av institutioner 

kommer från Douglass North.30 Goda institutioner, eller institu-

tionell kvalitet, brukar definieras som institutioner med hög opar-

tiskhet i samhällsstyrningen, offentliga tjänster av god kvalitet samt 

låg korruption.31

Sambandet är starkt mellan en viss typ av institutioner och en rad 

olika mått på mänskligt välstånd, såsom genomsnittlig inkomstnivå, 

spädbarnsdödlighet eller förväntad livslängd. Vissa institutioner 

tycks även vara kopplade till högre subjektivt välbefinnande, även 

om det sambandet är mindre starkt.32 Debatten är pågående kring 

vilka institutioner som är viktigast, till exempel huruvida rättsstat 

och frihet från korruption är viktigare än ekonomiska institutioner 

som äganderätt och fri konkurrens.33 Det finns också viss oenighet 

kring hur stor roll institutioner spelar och hur mycket som förklaras 

av andra faktorer.34 Slutligen skiljer sig samhällsvetenskaperna 

något åt när det gäller vilka termer som används: Ekonomer före-

drar ofta termen “institutional quality” medan statsvetare ibland 

talar om “quality of government” (kvalitet i samhällsstyrningen). 

30 North, 1990
31 Denna definition är tagen från EU:s index för samhällsstyrningens kvalitet (tillgängligt på https://ec.europa.eu/
regional_policy/sv/newsroom/news/2018/02/27-02-2018-european-quality-of-government-index-2017 ).
32 För en argumentation för institutioners fundamentala betydelse, se Acemoglu & Robinson, 2012; Bjørnskov et 
al, 2010  
Holmberg & Rothstein, 2012
33 Gehring, 2013 
34 För en kritik av synen att institutioner förklarar allt eller nästan allt, se exempelvis Jerven, 2015.



A
n

d
re

a
s 

B
e

rg
h

 •
T

ill
it

121

Trots dessa skillnader är det rimligt att säga att det råder betydande 

enighet kring att institutionernas utformning spelar stor roll för 

välståndsnivån i olika samhällen. Men hur förhåller sig institutioner 

som rättsstat och äganderätt till en attityd som social tillit?

Enligt ett synsätt har institutioner som rättsstat och låg korrup-

tion en tillitsfrämjande effekt. Tanken är att människor som beter 

sig bedrägligt i dessa system med hög sannolikt kommer att fångas 

och straffas, och när vetskapen om att så kommer att ske är allmänt 

spridd, blir människor mindre benägna till bedrägligt beteende. I en 

välfungerande rättsstat är det alltså i högre grad rationellt att lita på 

människor i allmänhet. Ett liknande resonemang gäller ekonomiska 

institutioner som upprätthåller en hög konkurrens: Då kommer 

personer och företag som agerar bedrägligt att få dåligt rykte, vilket 

straffar sig på marknaden även utan rättsstatens inblandning.35

Resonemanget är intuitivt och rimligt och stöds av länderjäm-

förande forskning. Men förklaringsvärdet är begränsat. Även om 

teorin skulle vara helt korrekt leder den inte till så mycket mer än att 

frågan omformuleras, från Varifrån kommer social tillit? till Varifrån 

kommer tillitsfrämjande institutioner? Tillitsfrämjande institutioner 

som rättstat och opartisk förvaltning har också visar sig vara svåra 

att införa och upprätthålla eftersom deras upprätthållande kräver 

att människor i förvaltningen beter sig prosocialt och avstår från 

att gynna sig själva på andras bekostnad även när sådana tillfällen 

dyker upp (exempelvis genom att avstå från att be om mutor/sido-

betalningar och avstår från att bedriva svågerpolitik). 36 Införandet 

av tillitsfrämjande institutioner går helt enkelt mycket lättare om vi 

redan från början vet att människor går att lita på. Annorlunda utt-

ryckt: Upprätthållandet av institutioner som hjälper människor lösa 

sociala dilemman, är i sig ett socialt dilemma.37

Mycket tyder därför på att tilliten i någon bemärkelse kom 

35 Berggren & Jordahl, 2006
36 Persson et al, 2013. Se också Frisk Jensen, 2020; Svendsen & Tinggaard, 2020.
37 En av de första som formulerade denna insikt var den amerikanske sociologen Pamela E. Oliver, se Oliver, 1980.
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först, och att institutioner såsom rättsstat och välfärdsstat är kon-

sekvenser av hög tillit snarare än orsaker till hög tillit.38 Det synsättet 

leder naturligtvis också till att frågan om institutionernas ursprung 

ersätts av frågan om tillitens ursprung – men på den frågan finns 

alltså numera ett svar: tilliten har åtminstone en exogen bestämn-

ingsfaktor i form av variation i väder och klimat. 

Flera av de forskningsresultat som beskrivits hittills kan sam-

manfattas i en enkel orsakskedja:

Figur 5. Orsakskedja från temperaturvariation till välstånd

Det faktum att forskningen har hittat en orsakskedja som länkar 

ihop exogen temperaturvariation via tillit och institutioner till utfall 

som exempelvis BNP per capita, betyder inte att detta är den enda 

vägen till välstånd, och inte heller att varje steg i orsakskedjan är 

deterministiskt. Det tycks också finnas områden där institutioner 

både påverkas av och påverkar den sociala tilliten. Till exempel 

kan icke-korrupta samhällsinstitutioner och social tillit tänkas 

vara ömsesidigt förstärkande.39 Forskningsresultat om påverkbara 

faktorer som kan främja social tillit diskuteras i min femte slutsats 

nedan.

38 Bergh & Bjørnskov, 2014
39 Uslaner, 2002
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4. Social tillit är en relativt trögrörlig 
individuell attityd…
Det sägs stundom att tillit tar lång tid att bygga upp men kan förstö-

ras på en sekund. När det gäller social tillit verkar detta bara delvis 

stämma. Forskningen som visat att tilliten går i arv och kan spåras 

tillbaka i tiden till historisk temperaturvariation tyder tveklöst på att 

tilliten byggts upp under lång tid. Social tillit tycks emellertid också 

vara en seglivad attityd, både på individuell och aggregerad nivå. För-

olämpningar, hot och skador verkar exempelvis inte ha några större 

effekter på människors sociala tillit.40

En studie av utlandssvenskar har undersökt vad som händer med 

tilliten när människor med hög tillit migrerar till länder med sämre 

fungerande samhällsinstitutioner och hög korruption. Svenskar 

som har flyttat till länder med betydligt högre korruption än Sverige, 

är inte helt representativa: De har bättre självskattad hälsa och till 

och med högre social tillit än svenskar i allmänhet. Men svenskar 

som vistats längre tid i det nya landet hade lägre tillit. Något liknande 

mönster kunde inte observeras bland utlandssvenskar som flyttat 

till länder med korruption i nivå med Sveriges. Studien tyder alltså 

på att exponering för sämre fungerande samhällsinstitutioner kan 

sänka människors tillit, men fallet är litet och skedde i studien från 

en hög nivå. Trots minskningen över tiden var utlandssvenskarnas 

tillit i studien ungefär densamma som hos svenskar som bor kvar i 

Sverige.

Studien tyder dessutom på att tilliten formas i unga år. Bland 

utlandssvenskar som var minst 30 år gamla när de flyttade från 

Sverige är tilliten nämligen lika hög oberoende av vart de flyttat och 

oberoende av hur länge de bott i sitt nya land. Det är i linje med den 

psykologiska teorin om formbara år. Enligt den är människor i sin 

ungdom särskilt mottagliga för erfarenheter och intryck som for-

mar deras världsbild. Därefter är världsbilden relativt konstant livet 

40 Bauer, 2015 



A
n

d
re

a
s 

B
e

rg
h

 •
T

ill
it

124

ut. En tänkbar tolkning är att dåliga samhällsinstitutioner är mer 

skadligt för människors tillit tidigt i livet. Detta skulle i så fall kunna 

förklara den relativa stabilitet i social tillit som syns i många länders 

befolkningar, samtidigt som institutioner spelar en viktig roll i for-

mandet av ungas världsbild och attityder, som på lång sikt spelar stor 

roll för samhället.

5. …men det går att främja tillit!

Människor med hög tillit har i genomsnitt både bättre självskattad 

hälsa och högre inkomst. En omdiskuterad forskningsfråga är hur 

dessa samband ska tolkas. Leder hög tillit till bättre hälsa, eller är det 

god hälsa som leder till hög tillit? Leder hög tillit till högre inkomst, 

eller är det hög inkomst som orsakar högre tillit? Denna forskning 

är pågående, men flera nya resultat tyder på att sambandet kan vara 

dubbelriktat. Förbättringar av människors hälsa och inkomst tycks 

alltså vara tillitsfrämjande, och högre tillit kan i sin tur leda till bättre 

hälsa och högre inkomster i en positiv spiral.41 När det gäller fattig-

dom tycks dock orsakssambandet endast gå åt ett håll: Människor 

med högre tillit är i mindre utsträckning fattiga, men fattigdom tycks 

inte leda till lägre tillit.42 Det finns även tecken på att viss välfärdspo-

litik kan försvaga länken mellan dålig hälsa och lägre tillit, vilket kan 

ha varit fallet med Affordable Care Act i USA.43

Ett annat robust samband på individnivå finns mellan utbildning 

och social tillit.44 Sambandet har dokumenterats i flera hundra stud-

ier, men även här är kausaliteten oklar: Ger utbildning högre tillit 

eller är människor med hög tillit mer benägna att utbilda sig? De få 

studier som försökt identifiera den kausala effekten av utbildning på 

tillit hittar i regel positiva effekter, men de är små och sällan statis-

41 Giordano & Lindström, 2016; Brandt et al, 2015
42 Leenheer et al, 2021 
43 Mewes & Giordano, 2017 
44 Huang et al, 2009
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tiskt signifikanta.45 Det finns också visst stöd för att utbildningsre-

former som håller samman klasser längre (istället för att dela klasser 

på basis av betyg eller intresse) har små positiva effekter på tilliten.46

Slutligen är det värt att notera att en av de mest kontroversiella 

frågorna inom tillitforskningen rör sambandet mellan social tillit 

och etnisk heterogenitet. Resultaten här är minst sagt blandade, 

men under rätt förutsättningar tycks kontakter mellan olika grupper 

(så kallade ingrupp och utgrupp) kunna öka ömsesidig förståelse 

och tillit.47 En studie av värnpliktiga i Norge som slumpmässigt 

delades in i rum med eller utan etniska minoriteter fann att dessa 

gemensamma erfarenheter främjade tillit över gruppgränserna. 

48 I kontrast till detta resultat tycks emellertid etnisk heterogen-

itet i svenska klassrum ha negativa effekter på elevernas tillit.49 

Påtvingade kontakter mellan grupper som inte litar på varandra kan 

med andra ord motverka sitt syfte, och förmodligen är det en god idé 

att experimentera mer i liten skala innan långtgående policyåtgärder 

genomförs.

I en dansk studie av etnisk heterogenitet i bostadsområden 

visades att danskars tillit minskar vid etnisk heterogenitet, men bara 

om denna kommer tillräckligt nära geografiskt.50 Den typ av etnisk 

geografisk segregering som ofta blir resultatet av att människor 

föredrar att bo tillsammans med människor som delar deras kultur 

behöver alltså inte vara problematisk ur ett tillitsperspektiv.

45 Milligan et al, 2004
46 Österman, 2020; Yang, 2019
47  Dinesen et al, 2017
48 Finseraas et al, 2019
49 Loxbo, 2018 
50 Dinesen et al, 2015 
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Avslutning

Forskningen kring social tillit är ett fält som ännu utvecklas och 

växer. Många intressanta forskningsfrågor är ännu olösta och skapar 

heta debatter. Men det har också gjorts betydande framsteg. Fram-

förallt vet vi numera en hel del om den sociala tillitens konsekvenser 

och vilka fördelar som uppstår i samhällen med hög genomsnittlig 

social tillit. De senaste åren har också viktiga framsteg gjorts rörande 

tillitens orsaker och ursprung. En god nyhet från denna forskning är 

att politik som vi förmodligen vill föra av andra skäl också sannolikt 

är tillitsfrämjande. Politik som främjar en god ekonomisk utveck-

ling, folkhälsa, utbildning och rättsstat, och som motverkar korrup-

tion, kommer sannolikt också att fämja den sociala tilliten.
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Tillit till offentliga  
institutioner –  
en skör tillgång
Johan Quist

Inledning
Sverige har sedan en lång tid tillbaka varit ett land med hög mellan-

mänsklig tillit. Svenskar litar generellt på varandra. Vi litar också på 

våra offentliga institutioner. Det finns en tilltro till att Skattever-

ket, Polismyndigheten och sjukvården finns där för kollektivet och 

samtidigt agerar rättvist i det enskilda fallet. Den här texten pekar 

på att tillit är en skör tillgång och att det finns en risk att de offent-

liga institutionernas tillförlitlighet urholkas om vi är oförmögna att 

hantera dagens komplexa samhällsutmaningar. Ytterst är det en text 

om demokrati, och vår förmåga att bevara den förhållandevis starka 

mellanmänskliga tillit vi har i Sverige idag. 

En oroande oförmåga

Organisatoriska gränser skapar ordning och reda i sjukvården lik-

som i övriga delar av den offentliga sektorn. Genom uppdelning och 

avgränsning reduceras behovet av förhandling om vem eller vilka 

som ska utföra en viss aktivitet. En sådan funktionsindelning är en 

central ingrediens i den traditionella byråkratin. Specialisering och 

gruppering av olika experter i skilda funktionella enheter är också 

vad bilder av organisationer ofta visar. Bilderna överensstämmer 

med verkligheten då det ofta är utifrån sådana principer som verk-
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samheter styrs och följs upp. Den organisatoriska funktionsindel-

ningen dominerar som princip i Sverige idag och understöds av data-

system för styrning, ledning och uppföljning, eftersom systemen i 

regel har utformats utifrån ett sådant funktionstänkande. 

Risken med ett sådant funktionstänkande är att fokus på enskilda 

delar ofta suboptimerar helheten. Perspektivet lider av en slags när-

synthet som förhindrar att verksamheten betraktas i sitt större sam-

manhang, och det blir svårare att se den kedja av aktiviteter där den 

egna uppgiften ingår. Den funktionellt indelade enheten betraktar 

gärna aktiviteter som om de hade ett självändamål. Ett besök på en 

vårdcentral får ett egenvärde och ses inte i relation till medborga-

rens resa i ett större vårdsystem. 

Under New Public Management (NPM)-eran har det för många 

blivit än viktigare att lösa den egna funktionens uppgifter och rappor-

tera uppåt i befälskedjan.1 En eventuell ineffektivitet på systemnivå 

uppfattas sällan av de styrande, vars institutionaliserade ansvar är 

begränsat till att bevaka den interna effektiviteten inom sin egen funk-

tion. Styrsystemet ger dem en slags funktionsegoistisk närsynthet. 

Ambitionen att styra kan störa snarare än att ge förutsättningar för 

värdeskapande. Det blir de vertikalt orienterade delsystemen för styr-

ning och ledning som tillgodoses snarare än aktörerna i det större och 

horisontellt orienterade tjänstesystem som verksamheten är till för. 

En viktig organisationsteoretisk princip i sammanhanget är att 

behovet av samordning ökar i takt med den funktionella indelningen. 

Ju mer man delar upp desto större blir behovet av att samordna olika 

enheter.2 En pandemi tar inte hänsyn till organisatoriska gränser. 

Den är ett för stort stycke för den funktionsindelade förvaltningen. 

Därmed prövar en pandemi vår förmåga att samordna. Känslan är 

att vi i vissa fall tycks ha klarat testet, men att vi på andra områden 

fallerat. I många fall just på grund av funktionsegoism.  

Oförmågan att skydda äldre och sköra från smitta på särskilda 

1 McNulty & Ferlie, 2004
2 Thompson, 1967
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boenden under pandemin har varit smärtsam. I det här fallet går det 

inte att som utomstående betraktare se någon tydlig arena där myn-

digheter, regioner, kommuner och privata aktörer har kunnat mötas 

för att hantera den gemensamt ägda situationen. Detsamma gäller 

andra områden som krävt en hög grad av samordning, till exempel 

svårigheten att etablera en robust testapparat samt möjligheten att 

förse alla som behöver med adekvat skyddsutrustning. Det tycks 

som att alla aktörer i första hand använt den egna organisationen 

som utgångspunkt för sitt agerande.

Svårigheter med samordning finns alltid i en funktionsindelad 

offentlig förvaltning. Men det blir särskilt tydligt i en kris. Det går i 

pandemin att finna besvärande likheter med brister i samordning 

vid tidigare kriser. Jag minns med viss förfäran hur jag i rollen som 

god man fick följa mottagandet av tre ensamkommande ungdo-

mar under hösten 2015 och framåt. Det går inte med bästa vilja att 

beskriva mottagandet som koordinerat. Överlämningar lyste ofta 

med sin frånvaro. De bristerna hade ett pris och i en kris är det all-

tid den som redan är utsatt som löper störst risk att råka illa ut. I 

pandemin är det gamla och sjuka som tagit den plats som de ensam-

kommande ungdomarna hade i den förra. När vi nu står inför en ny 

flyktingkris i och med kriget i Ukraina bör vi ställa oss frågan hur vi 

ska kunna undvika ett splittrat flyktingmottagande den här gången. 
Samordning är genuint svårt och den lär säkerligen brista igen. 

Samtidigt som dessa kristider är omskakande kan dagens situation 

också ses som ett klassrum för alla med intresse för organisering och 

förändring. En lärdom som skulle kunna appliceras på andra utma-

ningar är den om behovet av gemensamma arenor för att hantera det 

gränsöverskridande.

Ungdomsbrottslighet, tvångsvård av unga med psykosociala pro-

blem och nyanländas etablering är exempel på sektorövergripande 

samhällsutmaningar som visat sig vara svåra att bemästra. De poli-

tiska verktygen räcker inte alltid till. Kännetecknade är de återkom-

mande rapporterna om hur såväl medarbetare som medborgare och 



Jo
h

a
n

 Q
u

is
t 

•
T

ill
it

130

företag har svårt att skapa värde i gränslandet mellan de inblandade 

aktörerna. Aktörerna fungerar inte väl tillsammans. De resurser och den 

tid som förloras gör utmaningarna till ett samhällsekonomiskt problem.

I den moderna tjänsteforskningen betonas vikten av att lämna 

industriepokens bild av värdeskapande som ett tvåpartsförhållan-

de.3 Tjänster utformas alltför ofta utifrån den felaktiga uppfatt-

ningen att värde skapas av en producent och levereras i färdigt skick 

till en passiv konsument. Vad offentliga aktörer istället bidrar med 

är att ställa resurser till förfogande för de aktiva medborgarnas egna 

värdeskapande. Konstaterandet bygger på den enkla iakttagelsen 

att värde inte uppstår förrän medborgare använder och interagerar 

med organisationernas resurser. Trots sin enkelhet får iakttagelsen 

många konsekvenser för hur tjänster förstås och utformas. 

Såväl materiella som immateriella ting är att betrakta som resur-

ser. Resurserna har skilda förmågor. Exempelvis kan en universitets-

lärare föreläsa medan en e-legitimation kan ge access till elektroniska 

system. Om värde ska uppstå måste resurserna vara tillgängliga och 

nyttiga för det värdeskapande som ska ske. Resursernas användbar-

het avgörs av deras konstruktion, position och förmåga till samspel 

med andra resurser i tjänstesystemet. Av relevans för denna text är 

att värdeskapande kan ske först när resurserna har integrerats så att 

de fungerar tillsammans. Ägs resurserna av flera fristående aktörer i 

ett tjänstesystem så måste aktörerna samverka för att resurserna ska 

kunna integreras.

För att förstå problematiken kan offentliga tjänster betraktas som 

öppna system som ingår i, och är oskiljbara från, den miljö i vilken 

värdeskapandet sker. Ett alltmer vanligt synsätt inom tjänsteforsk-

ningen är att värdeskapandet ses som: 

A product of a complex series of, often iterative interactions, 

between the service user, the service organization and its mana-

gers and staff, the physical environment of the service, other 

3 Vargo & Lusch, 2016
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organizations and staff supporting the service process, and the 

broader societal locus of the service.4 

Dagens styrning och arbetssätt förmår inte att fullt ut stödja och 

bejaka utvecklingen av det viktiga och mycket omfattande värdeska-

pande som sker i gränslandet mellan aktörerna.5 Det finns en övertro 

till möjligheterna att genom traditionell, mekanisk styrning kunna 

åtgärda svåra samhällsutmaningar genom lagstiftning, resurstilldel-

ning och kontroll. Kommunikationen mellan olika nivåer och aktö-

rer sker ofta via promemorior och andra dokument.6 

Det professionella handlingsutrymmet för medarbetarna är i 

många fall kringskuret av föreskrivna arbetssätt, prestationsba-

serade mätetal och administrativa bördor. För den som vill ändra 

något upplevs ofta strukturerna som rigida. Det finns många grind-

vakter i form av jurister, controllers och andra som mäter och beva-

kar sakernas rådande tillstånd. För den som utbildat sig och utgör 

demokratins stöttepelare kan det vara personligt förödande att se 

hur fel saker prioriteras och att arbetssätten är otillräckliga för att 

klara grunduppdraget. 

När medborgare i allt högre utsträckning upplever sprickor i det 

offentliga, att värdeskapandet inte hänger samman, riskerar deras 

förtroende för de offentliga institutionerna att minska. Ytterst är det 

en fråga om vår demokrati. Utan nya sätt att möta komplexa sam-

hällsutmaningar riskerar vi att förlora fotfästet. 

Vägen framåt 

Det bärande argumentet i denna text är att det behövs nya arenor och 

arbetssätt för att möta komplexa samhällsutmaningar. Lyckligtvis 

står vi inte på ruta ett i denna fråga. Det finns en framväxande kunskap 

inom området. Resterande del av denna text syftar till att beskriva 

4 Radnor et al, 2014
5 McNulty & Ferlie, 2004
6 Fransson et al, 2019
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vad vi vet och var vi står, samt att staka ut vägen framåt. Gemensamt 

behöver vi bidra till såväl praktiska försök som ny teoretisk kunskap.

Vi är mitt uppe i ett praktiskt försök, en prototyp, när det gäller 

en svensk sådan arena.7 Parallellt med det aktiva arbetet drar vi lär-

domar från detsamma. Flera liknande försök inom andra områden 

är dessutom på väg att startas upp. Den första prototypen är inom 

ämnesområdet ”Nära vård”. Arbetet handlar inte om en ny orga-

nisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om 

primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare 

ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Problembilden 

känns igen från inledningen av denna text. Systemets delar är inte 

utformade på så sätt att sammanhängande vårdkedjor skapas. Nära 

vård beskrivs inom vår prototyp som en tjänstelogisk omställning 

där medborgaren intar en mer aktiv roll. Vi behöver lämna den indu-

striella logiken och begreppsparet ”producent-konsument”. 

Det vi skapat är en aktörsneutral arena där utmaningen får leva 

sitt eget liv, utan de begränsningar som organisatoriska gränser och 

kommandolinjer ger.8 Finländska forskare beskriver att ett system 

med fristående aktörer har mycket att vinna på inrättandet av en 

aktörsneutral arena för integration och uppgörelser, där oförenliga 

ståndpunkter kan lösas upp:

Within a system fostering institutional pluralism, one means 

to support innovation is to create “protected” spaces—both 

physical and mental—within which experimenting with 

solutions and negotiating conflicts is possible without the 

immediate burdens of the day-to-day reality.9

Ibland används ”policy lab” som etikett på liknande arenor. Genom 

att flytta utanför de traditionella byråkratiska strukturerna fram-

7 Författaren till denna text är själv aktiv i detta arbete.
8 En beskrivning av arenan finns på SKR:s hemsida: https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/nara-
vard/omstallningtillnaravard.57446.html [Sett 14-04-2022]
9 Siltaloppi et al, 2016
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hålls förmågan att skapa mer kreativa lösningar.10 Möjligen är det 

mer korrekt att beskriva vår prototyp som en flytt av arbetet till 

 mellanrummen. Vi är fortsatt helt beroende av att alla relevanta 

aktörer vill bidra, men på en ny arena och med nya arbetssätt. Sys-

temdesign är det övergripande begreppet för arbetet och vi försöker 

tillsammans att förstå vilka systemfaktorer som hindrar omställ-

ningen till nära vård. Forskare beskriver hur arbetet med systemde-

sign vilar på en handlingsorienterad ansats och på så vis bidrar till 

arbetet med komplexa samhällsutmaningar på delvis nya sätt.11 Det 

stämmer väl in på vårt arbete. Vi skapar och testar nya vägar. 

Under det senaste decenniet har regeringar utforskat möjlighe-

terna att flytta policyarbetet närmare medborgarna. I detta arbete 

har till exempel tjänstedesign använts för att låta medborgarnas 

upplevelser av interaktioner med det offentliga färga politiskt 

beslutsfattande. Forskaren Anna Whicher talar om att ”Open Poli-

cy-making has become a dominant paradigm for experimentation in gov-

ernment focused on developing and delivering policy in a fast-paced and 

digital world using collaborative and iterative approaches.”12 I vår pro-

totyp har vi haft förmånen att arbeta nära statliga utredningar. I ett 

sådant fall13 tog vi i ett första steg fram ett antal målbilder, grundade 

i målgruppens behov och upplevelser av långvarig interaktion. Mål-

bilderna blev vägledande för utredningens fortsatta arbete på flera 

sätt. Bland annat faciliterade vi en stor workshop där målbilderna 

användes för att låta profession, chefer och politiker i regioner och 

kommuner ringa in sådana systemfaktorer som hindrar upplevelser 

i enlighet med målbilderna. I ett senare steg, när utredningen hade 

formulerat sina förslag återvände vi till samma målgrupp för att i 

ett tidigt skede få deras syn på genomförbarheten. Vi bad också om 

förslag på modifiering och inspel till utredningens konsekvensbe-

skrivning. 

10 Lewis, 2021
11 Vink et al, 2021
12 Whicher, 2021
13 Samsjuklighetsutredningen, dir. 2020:68
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Det senare kan beskrivas som ”policy prototyping”14. Pandemin 

har visat på behov av en rapp omställningsförmåga samtidigt som 

den snabbat på ett antal förändringar som redan var i rörelse. Det är 

angeläget att finna arbetssätt som hjälper beslutsfattare att komma 

till snabba beslut. Policy prototyping är ett sätt att korta ledtider 

och öka möjligheten att i flera iterationer testa lösningar. Ett annat 

sådant exempel beskrivs i Nogueira och Schmidt15, där liknande 

metoder användes för att finna vägar att minska matsvinn och få ett 

mer hållbart livsmedelssystem i Chicago. Vad som framför allt skil-

jer dylika arbetssätt från traditionell utredning och beredning är att 

nya metoder används för att experimentera och låta aktörerna själva 

erfara hur resurserna behöver integreras. Sådana arbetssätt har i 

många sammanhang visat sig kunna förmå aktörerna att aktivt för-

ändra institutionaliserade sanningar och frammana innovation som 

annars hade uteblivit.16 

En annan viktig förståelse för arbetet med vår prototyp är att 

systemet inte enbart omfattar en operativ mikronivå med ett antal 

aktörer. Det är å ena sidan viktigt att erbjuda möjligheter för pro-

fessionella medarbetare i dessa organisationer att mötas och inse 

att man möter olika delar av en och samma medborgare, och på så 

sätt kan en förståelse gro om att man delar på ansvaret för brister i 

välfärdsleveransen. Det ger mer robusta förutsättningar för koordi-

nering om medarbetare i olika organisationer får samtala sig fram 

till en hyggligt gemensam uppfattning om hur interaktionen bäst 

bör gå till. Men lika viktigt, å andra sidan, är att förstå de begräns-

ningar i handlingsutrymme som medarbetarna upplever i form av till 

exempel regelverk, föreskrivna arbetssätt, prestationsbaserad upp-

följning och ersättningsmodeller. Inom forskningsgruppen brukar 

vi tala om detta i termer av ”osynliga ryggsäckar”, vad individen har 

med sig in i rummet. Det är systemets meso- eller makroaktörer som 

skapar mer eller mindre begränsande förutsättningar. En ambition 

14 Whicher, 2021
15 Nogueira & Schmidt, 2021
16 Patrício et al, 2011
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i vår prototyp är att finna vägar att låta de olika nivåerna i systemet 

mötas i en högre utsträckning än vad de gör idag. Att låta en statlig 

utredning arbeta i flera olika steg direkt mot professionella i regio-

ner och kommuner är ett sådant exempel. 

För att illustrera behovet av koordinering mellan mikro-, meso- 

och makronivå använder vi metaforen av en hiss. Vi letar ständigt 

efter nya idéer för hur olika frågor kan färdas upp och ner i systemet 

och på så vis kan få en mer optimal utformning. Det handlar inte 

enbart om att låta medborgare och profession färga policyarbetet, 

utan en neutral arena av det här slaget kan också bringa en större för-

ståelse på mikronivå att regelverkens begränsningar kan ha varit mer 

upplevda än verkliga. Forskning från Tyskland beskriver liknande 

resultat.17 Där har så kallade ”digitaliseringslabb” utgjort tillfälliga 

neutrala arenor där individer från olika nivåer inom förvaltningen 

har fått mötas. Författarna pekar på hur arbetssättet kompletterar 

traditionellt beslutsfattande. Den neutrala arenan reducerade dess-

utom den formella auktoriteten, vilket skapade mer nyfikenhet för 

andra aktörers utgångspunkter oavsett på vilken nivå i systemet de 

verkar. Culander och Kupers uppmanar i samma anda regeringar 

att skapa ”eco-structures that are conducive to more bottom-up policy 

solutions, providing people with institutional space to self-organize in new 

ways to solve social problems.”18 

Slutord

En central del av många tjänstepersoners och politikers identitet, 

deras hela estetik, är i ett fördefinierat format knutet till ord. Propo-

sitioner, promemorior och powerpointpresentationer kan alla ses 

som uttryck för en ambition att forma samhället genom text. Poli-

tiken förknippas sällan med experimentlusta och ordning och reda 

17 Fleischer & Carstens, 2021
18 Colander & Kupers, 2014
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är sannolikt alltför högt värderat. Den här texten visar på behovet av 

nya vägar och förhållningssätt.

Perspektiv från praktisk erfarenhet på mikronivå kan enklare 

snappas upp också på meso- och makronivå om en aktörsneutral 

arena för överläggningar finns att tillgå. Det flyttar fokus från poli-

tikens resurstilldelning, såsom 2000 fler poliser, till konkreta hand-

lingar och reformer. Handlingskraft bör enbart bedömas utifrån för-

mågan att angripa, och bidra till att lösa, de samhällsutmaningar vi 

står inför. Det utmanar det politiska systemet i Sverige till handling. 

I bästa fall blir resultatet effektiva, tidigare förbisedda, reformför-

slag som gynnar den enskilda medborgaren och stärker demokratin.

Det är tydligt att det traditionella arbetssättet där de olika nivå-

erna i förvaltningen blir alltför isolerade från varandra, inte längre 

kan säkra förtroendet för de offentliga institutionerna. Forskning 

visar att om tilliten till institutioner eroderar är också den mellan-

mänskliga tilliten i allvarlig fara19, och således tilltron till att det 

demokratiska systemet kan leverera. 

19 Rothstein & Stolle, 2018
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Medieförtroendet i 
Sverige och Europa – 
bättre och stabilare än 
sitt rykte 
Jesper Strömbäck

Inledning
Under det senaste decenniet har frågan om människors tillit till 

traditionella medier blivit både viktigare och alltmer omdiskuterad 

i Europa. En anledning är att många upplever eller befarar att männ-

iskors medieförtroende är på nedgång. Ytterligare en anledning är 

framgången för högerpopulistiska partier och framväxten av en flora 

av högeralternativa medier. Bland mycket annat förenas dessa av 

att de systematiskt attackerar, kritiserar och försöker underminera 

förtroendet för traditionella nyhetsmedier.1 Samtidigt är fria och 

oberoende medier en omistlig del av den liberala demokratin och 

nödvändiga för att människor ska kunna informera sig om politik 

och samhälle. Det förutsätter dock att de traditionella nyhetsme-

dierna både används brett och att människor har förtroende för 

dem och deras rapportering.2 Forskning visar också att människors 

förtroende för medierna påverkar i vilken grad de använder och tar 

till sig information från medierna.3 Givet detta har det blivit allt vik-

tigare att förstå människors medieförtroende liksom vilka faktorer 

som påverkar detta och vilka effekter (bristen på) medieförtroende 

1 Benkler et al, 2018; Fawzi, 2019; Figenshou & Ihlebaek, 2019; Holt, 2018
2 Strömbäck et al, 2020
3 Damstra et al, 2021; Fletcher & Park 2017; Jackob, 2010; Tsfati, 2010 
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kan ha. Det gäller särskilt i dagens medielandskap där sociala, digi-

tala och politisk-alternativa medier har blivit viktigare som informa-

tionskällor och där tillgången till desinformation – falsk och missvis-

ande information – med all sannolikhet är större än någonsin.4

Mot den här bakgrunden är det övergripande syftet med den här 

forskningsöversikten att (a) kartlägga och jämföra hur stort förtro-

endet för traditionella medier är i Europa, (b) diskutera vad vi vet om 

olika faktorers betydelse för att förklara människors medieförtro-

ende, och (c) sammanfatta vad forskning visar om medieförtroendet 

i Sverige. Genomgående kommer termen nyhetsmedier att syfta på 

traditionella nyhetsmedier såsom tidningar, TV och radio.

Att förstå och mäta medieförtroende

Innan diskussionen kring vad forskningen visar när det gäller 

människors förtroende för medier finns det skäl att kort diskutera 

begreppet medieförtroende. Det är nämligen ett komplext begrepp 

och det finns många sätt att mäta det på.5 En del av problemet är att 

förtroende som begrepp är snarlikt andra begrepp som exempelvis 

trovärdighet och pålitlighet. I vissa studier används dessa begrepp 

som synonyma med medieförtroende, i andra studier betraktas de 

som föregångare till eller aspekter av medieförtroende.6 

Detta till trots råder det en bred enighet inom forskningen om att 

begreppet medieförtroende syftar på en relation mellan medborgarna 

och medierna där medborgarna, om än ofta underförstått och vane-

mässigt, i situationer där det råder osäkerhet förväntar sig att interak-

tioner med medierna ska leda till fördelar snarare än nackdelar.7 Den 

typ av osäkerhet det framför allt handlar om är vad som är sant och 

relevant. Att ha förtroende för medierna innebär i det perspektivet en 

förväntan om att mediernas rapportering är sann och relevant.

4 Benkler et al, 2018; Kavanagh & Rich, 2018
5 för översikter, se Fawzi et al., 2021; Strömbäck et al., 2020
6 Kohring & Matthes, 2007; Prochazka & Schweiger, 2019; Yale et al, 2015
7 Strömbäck et al., 2020. Se även Fawzi et al., 2021; Hanitzch et al, 2018; Tsfati & Cappella, 2003
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Samtidigt säger detta inte mycket om vad begrepp som ”medier” 

och nyhetsmedier” syftar på. Hittills har forskningen om människ-

ors medieförtroende huvudsakligen byggt på enkätundersökningar 

där människor har tillfrågats om deras medieförtroende på en gene-

rell eller en institutionaliserad nivå. Ett exempel är enkätundersök-

ningar där människor får svara på frågor om vilket förtroende de har 

för odefinierade medier såsom ”tidningar”, ”radio” eller ”TV”. Det 

gäller särskilt i internationellt jämförande studier. Ytterligare ett 

exempel är European Values Study, som mäter medieförtroende 

genom frågan ”hur stort förtroende” människor har för en uppsätt-

ning institutioner och organisationer, där ”pressen” och ”sociala 

medier” är två av flera. På liknande sätt innehåller Eurobarometern 

frågan: “I would like to ask you a question about how much trust 

you have in certain media and institutions. For each of the following 

media, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it”. I de 

senaste undersökningarna ställs den frågan för ”television”, ”radio”, 

”the written press”, ”online social networks” och ”the internet”.

Den här typen av breda mått är ofta nödvändiga i internationellt 

jämförande studier där det inte finns utrymme att fråga om individu-

ella medier. Resultaten blir dessutom svåra att jämföra mellan län-

der om man specificerar i för hög grad. Användningen av breda mått 

är därför förklarligt men problematiskt på många sätt, främst med 

anledning av att det är osäkert hur människor egentligen tänker när 

de uppger vilket förtroende de har för ”TV” eller ”den tryckta press-

sen”. Därtill har människor i regel mer förtroende för vissa medier 

än för andra, men vi vet inte hur det påverkar hur man väljer att svara 

i enkätundersökningar. Forskning visar därutöver att människor ger 

uttryck för lägre medieförtroende när frågorna handlar om gene-

rella kategorier eller ospecificerade medier jämfört med frågor om 

förtroendet för specifika medier.8 Den här typen av breda mått tar 

heller inte hänsyn till att människors medieförtroende kan variera 

beroende på om frågorna handlar om medierna i allmänhet, speci-

8 Daniller et al, 2017
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fika medietyper, specifika medier, eller vilka bevakningsområden 

som är i fokus.9 Svensk forskning visar exempelvis att människor har 

mer förtroende för vissa medier än för andra, samt att förtroendet är 

högre för mediers bevakning av sjukvård och näringsliv jämfört med 

bevakningen av invandring och brottslighet.10 

Med andra ord har breda mått på medieförtroende en rad brister, 

vilket man bör komma ihåg när man tar ställning till vad empirisk 

forskning visar. Man bör också komma ihåg att undersökningar som 

frågar om människors förtroende för ospecificerade medier med 

stor sannolikhet underskattar vilket medieförtroende människor 

egentligen har.11 

Förtroendet för medierna i Europa

När det gäller medieförtroendet i Europa finns det bara en under-

sökning som regelbundet genomförs och som omfattar alla EU-län-

der, och som därmed möjliggör jämförelser över tid samt mellan län-

der. Det är Standard Eurobarometer, som årligen (undantaget 2020) 

frågar om människors förtroende för TV, radio och den tryckta 

pressen. Jag kommer därför att förlita mig på Eurobarometern, trots 

att det breda mått som används där är problematiskt.

I Figur 1 redovisas förtroendet för TV i alla EU-länder samt Stor-

britannien under perioden 2016–2021. Som framgår av Figur 1 fluk-

tuerade förtroendet för TV mer eller mindre i alla länder och det är 

svårt att utläsa någon trend. Det enda undantaget utgörs av Luxemburg, 

där förtroendet ökade tydligt över tid. Därutöver är tre saker värda att 

notera. För det första, om man jämför 2016 med 2021 ökade förtroendet 

i tretton länder medan det sjönk i åtta och var oförändrat i sju (även om 

en del förändringar var mycket små). För det andra låg den genomsnitt-

liga förtroendenivån under hela perioden stabilt runt 50 procent. För 

9 Strömbäck et al., 2020
10 Andersson, 2017; 2021a
11 Daniller et al, 2017
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det tredje är det tydligt att förtroendet för TV skiljer sig åt mellan olika 

länder. För svensk del ökade förtroendet under perioden, från 72 till 78 

procent.

Figur 1. Förtroende för TV i Europa, 2016–2021 (%).

När det gäller radio redovisas förtroendet i Figur 2. Förtroendet 

ökade under perioden 2016–2021 i sexton länder, minskade i tio och 

var oförändrat i tre – även om förändringarna återigen i många fall 

var små. Liksom för TV fluktuerade förtroendet för radion mellan 

åren. Den genomsnittliga förtroendenivån var dock stabil och varie-

rade mellan 57 och 59 procent under perioden. På den övergripande 

nivån var med andra ord förtroendet för radio högre än förtroendet 

för TV. För svensk del ökade förtroendet något, från 82 till 85 pro-

cent.

Källa: Standard Eurobarometer 86, 88, 90, 92 och 94. Figuren visar andelen respondenter som har svarat 
att de tenderar att ha förtroende för TV.
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Figur 2. Förtroende för radio i Europa, 2016–2021 (%).

När det gäller förtroendet för den tryckta pressen redovisas resulta-

ten i Figur 3. De visar att förtroendet för den tryckta pressen under 

perioden 2016–2021 ökade i 18 länder, minskade i nio och var oför-

ändrat i två. Jämfört med TV och radio ökade förtroendet för den 

tryckta pressen därmed i fler länder, samtidigt som förtroendet åter-

igen fluktuerade mellan åren. Resultaten visar också att förtroendet 

för den tryckta pressen på en genomsnittlig nivå var tämligen stabilt 

fram till 2021, då det ökade från 46–47 procent till 51 procent. En 

möjlig förklaring till ökningen är coronapandemin, som påverkade 

förtroendet för såväl politik som medier.12 För svensk del ökade för-

troendet från 60 till 72 procent.

12 Andersson, 2021b; Van Aelst & Blumler, 2022

Källa: Standard Eurobarometer 86, 88, 90, 92 och 94. Figuren visar andelen respondenter som har svarat 
att de tenderar att ha förtroende för radio.



Je
sp

e
r 

S
tr

ö
m

b
ä

ck
 •

T
ill

it

143

Sammantaget visar resultaten att medieförtroendet på den aggre-

gerade nivån under perioden var högst för radio, följt av TV och den 

tryckta pressen. Intressant att notera är att förtroendet var tämligen 

stabilt på den aggregerade nivån, medan det fluktuerade mer mellan 

åren i enskilda länder. Det är också tydligt att förtroendenivåerna 

skiljer sig mellan länder. Den kanske viktigaste noteringen är att det 

var vanligare att medieförtroendet ökade under 2016–2021 än att det 

minskade. Det kan framstå som förvånande med tanke på att det ofta 

påstås att medieförtroendet sjunker (även inom forskningen), men 

sådana påståenden och intryck beror troligen på att man har tagit för 

stort intryck av utvecklingen i USA, där förtroendet för medierna har 

sjunkit under en längre tid. Även där har dock medieförtroendet ökat 

efter att ha nått bottennivåer 2016.13 Relevant i det sammanhanget är 

att forskning från Reuters Institute visar att förtroendet för medi-

erna är lägre i USA än i något annat av de 46 länder som ingår i deras 

13 Brenan, 2020

Figur 3. Förtroende för den tryckta pressen i Europa, 2016–2021 (%).

Källa: Standard Eurobarometer 86, 88, 90, 92 och 94. Figuren visar andelen respondenter som har svarat att 
de tenderar att ha förtroende för den tryckta pressen.
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årliga undersökning. I den tillfrågas människor om förtroendet för 

”most news most of the time” och ”most news I consume most of 

the time”. I undersökningen från 2021 uppgav 44 procent att de för 

det mesta har förtroende för de flesta nyheter, medan 50 procent 

uppgav att de för det mesta har förtroende för de nyheter som de 

konsumerar. Det var en ökning jämfört med året innan, men ungefär 

samma andelar som 2018 och 2019. Någon generell trend mot sjun-

kande tillit till medierna går därför inte att fastställa.14 Vidare ökade 

medieförtroendet mot slutet av perioden, vilket åter kan tolkas som 

en effekt av corona-pandemin.15 

Bortom detta visar resultaten att förtroendenivåerna skiljer sig 

mellan länder. Även om skillnaderna varierar beroende av medie-

typ är förtroendet generellt störst i länder som Sverige, Danmark, 

Finland och Nederländerna, medan det är lägre i medelhavsländer 

som Spanien, Frankrike och Grekland. Det leder till frågan: vad kan 

förklara hur stort förtroendet för medierna är?

Faktorer som kan förklara människors 
medieförtroende
En viktig notering före diskussionen om vad som förklarar männ-

iskors medieförtroende är att de flesta internationellt jämförande 

studier på området bygger på tvärsnittsdata. Med tvärsnittsdata 

kan man analysera sambanden mellan medieförtroende och andra 

faktorer, men däremot inte orsakssamband. Med det sagt bör en dis-

tinktion göras mellan faktorer på länder-nivå respektive individnivå. 

Länder-faktorer kan till exempel vara skillnader i mediesystemet 

och politiska strukturer, och relationen mellan dessa inom olika 

länder.16 Graden av pressfrihet är ett exempel. Baserat på data från 

World Values Survey visar studier att ungefär 12–13 procent av vari-

14 Hanitzsch et al, 2018
15 Andersson, 2021b
16 Fawzi et al, 2021
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ationen i medieförtroende kan förklaras av faktorer på länder-nivå.17 

Faktorer på individnivå tycks därmed ha större betydelse. Baserat 

på tidigare forskning råder det dock ingen enighet om vilken bety-

delse olika faktorer på individnivå har: olika studier pekar helt enkelt 

i olika riktning. Det gäller särskilt betydelsen av sociodemografiska 

faktorer.18 Vissa studier finner exempelvis att kön har betydelse för 

medieförtroendet medan andra finner motsatsen. På samma sätt 

visar vissa studier att högre utbildning har ett positivt samband 

med medieförtroende medan andra studier finner motsatsen eller 

att utbildningsnivån inte har någon betydelse. Troligen beror dessa 

motstridiga resultat bland annat på att undersökningarna har gjorts 

i olika länder, vid olika tidpunkter och att olika mått på medieför-

troende har använts. En slutsats som ändå kan dras är att “we find 

low and high levels of news media trust among citizens of all ages, 

genders, and levels of education.”19  

Betydelsen av sociodemografiska faktorer är som tidigare nämnt 

inte helt fastställd i forskningen. Däremot råder en större samstäm-

mighet vad gäller betydelsen av politiska faktorer såsom politiskt 

förtroende, politisk ideologi och partipolitiska sympatier. Flera 

studier visar på ett positivt samband mellan politiskt förtroende 

– exempelvis förtroende för riksdagen – och förtroende till medi-

erna.20 Vissa studier tyder också på att sambandet mellan politiskt 

förtroende och medieförtroende har blivit starkare över tid. Utifrån 

resultaten av en internationellt jämförande studie drar Hanitzsch 

med kollegor (2018) slutsatsen att “the political environment seems 

to play an important role in the formation, maintenance, and decline 

of trust in the press”, och att “press trust and political trust seem to 

be connected in an upward spiral in some countries and a downward 

spiral in others.”21 Av betydelse i sammanhanget är hur politiskt 

självständiga medierna är, i vilken grad journalistiken är professio-

17 Hanitzsch, Van Dalen & Steindl, 2018; Tsfati & Ariely, 2014
18 Gronke & Cook, 2007; Hanitzsch, Van Dalen & Steindl, 2018; Jackob, 2010; Ladd, 2012; Tsfati & Ariely, 2014
19 Fawzi et al, 2021, s. 6 
20 Ariely, 2015; Hanitzsch, Van Dalen & Steindl, 2018; Jones, 2004; Lee, 2010; Tsfati & Ariely, 2014
21 Hanitzsch, Van Dalen & Steindl, 2018, s. 17
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naliserad, och i vilken utsträckning tidningarna är politiskt partiska. 

En studie visar till exempel att länken mellan medieförtroende och 

förtroende för politiken är starkare i medielandskap där medierna är 

mindre självständiga, journalistiken mindre professionaliserad, och 

tidningarna starkare präglade av politisk partiskhet.22 Det tyder på 

att ju mer mediesystemet är en del av det politiska systemet, desto 

starkare är länken mellan medieförtroende och politiskt förtroende.

Ett annat mönster är att det finns positiva samband mellan all-

mänt politiskt intresse och människors förtroende för medierna.23 

Det skulle kunna förklaras av att de som är politiskt intresserade 

också är mer intresserade av nyheter om politik och samhälle, och 

det leder till att de både använder och har större förtroende för 

medierna än de som är mindre politiskt intresserade. Teorin styrks 

av forskning som visar att det finns ömsesidigt förstärkande sam-

band mellan medieanvändning och politiskt intresse.24 För svensk 

del visar forskning att det finns ett sådant samband för public service 

(TV och radio) om än inte för TV4.25 

Flera studier visar också på positiva samband mellan användning 

av traditionella nyhetsmedier och medieförtroende, och att använ-

dandet av olika typer av alternativa medier (t.ex. politiskt partiska 

alternativmedier, pratshower och sociala medier) är förknippat 

med lägre förtroende för traditionella nyhetsmedier.26 Det gene-

rella mönstret är att de med lågt förtroende för traditionella medier 

använder alternativa medier i högre utsträckning, och tvärtom.27 

Även om det saknas studier som undersöker detta samband över tid 

finns det tecken på att detta samband har blivit starkare i takt med 

framväxten av allt fler alternativ till traditionella nyhetsmedier. I 

det tidigare medielandskapet, präglat av bristfälliga valmöjligheter 

och massmediernas dominans, hade människor inte så mycket att 

22 Ariely, 2015
23 Hanitzsch, Van Dalen & Steindl, 2018; Tsfati & Ariely, 2014
24 Strömbäck & Shehata, 2010
25 Strömbäck & Shehata, 2019
26 Fletcher & Park, 2017; Jackob, 2010; Jones, 2004; Kalegoropoulos et al., 2019; Newman & Kalegoropoulos, 2018; 
Prochazka & Schweiger, 2019; Tsfati, 2010; Tsfati & Cappella, 2003
27 Strömbäck et al, 2020
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välja på om de ville följa nyheterna: de var tvungna att vända sig till 

traditionella nyhetsmedier oavsett om de hade förtroende för dem 

eller inte. I dagens medielandskap, präglade av större valmöjligheter 

än någonsin, kan människor hitta en mängd olika alternativ till tradi-

tionella nyhetsmedier.

Många av dessa alternativ är så kallade ”politiskt-alternativa” 

medier, med vilket avses medier som drivs av politiska agendor och 

som framställer sig som alternativ till – och öppet utmanar – tradi-

tionella nyhetsmedier.28 Det kan exempelvis handla om olika digi-

tala medier, pratshower och TV-kanaler (i etern eller på webben), 

och de har över tid blivit allt viktigare – även om både utbudet och 

efterfrågan skiljer sig mycket mellan länder.29 Den här typen av poli-

tiskt-alternativa medier är särskilt attraktiva för dem som har en 

stark preferens för nyheter och politisk information som bekräftar 

de verklighetsuppfattningar och åsikter som de redan besitter. 

Föga förvånande visar forskning också att de som använder poli-

tiskt-alternativa medier kännetecknas av misstro mot traditionella 

nyhetsmedier.30 Särskilt höger-alternativa medier utmärks av regel-

bunden kritik mot och försök till att underminera förtroendet för 

traditionella nyhetsmedier31, genom vilket de ytterligare minskar 

förtroendet för traditionella medier bland sina användare.

Följaktligen visar forskning att det finns ett samband mellan 

politisk ideologi, eller partitillhörighet, och människors medieför-

troende. Detta är särskilt tydligt i USA, där konservativa och repu-

blikaner hyser mycket lägre förtroende för nyhetsmedierna än libe-

raler och demokrater.32 Samma mönster visar sig även i Sverige och 

andra länder, där sympatisörer till radikala och högerpopulistiska 

partier har betydligt lägre förtroende för traditionella nyhetsme-

dier än sympatisörer till andra partier.33 Internationellt jämförande 

28 Holt, Figenshou & Frischlich, 2019
29 Heft et al, 2019; Kalogeropoulos et al., 2019
30 Fletcher & Park, 2017; Schulze, 2020
31 Benkler, Faris & Roberts, 2018; Fawzi, 2019; Figenschou & Ihlebaek, 2019
32 Gottfried, Stocking & Grieco, 2018; Jurkowitz et al., 2020; Lee, 2010
33 Andersson, 2021a; Fawzi, 2019; Strömbäck & Karlsson, 2017
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 forskning visar därutöver att partianhängare generellt utmärks av 

att ha mindre tillit till medier i allmänhet men större förtroende för 

de medier de frekvent använder.34 En trolig förklaring till den låga 

tilliten bland partianhängare är att politiskt engagerade individer 

har en större tendens att uppleva ”fientliga medier-fenomenet”, 

d.v.s. upplevelsen att medierna missgynnar den egna sidan och gyn-

nar motståndarna i en politisk konflikt.35 Sådana upplevelser leder 

naturligt nog till lägre medieförtroende. 

Medieförtroendet i Sverige

Diskussionen har så här långt behandlat medieförtroendet i Europa, 

men det finns goda skäl att gå närmare in på högtillitslandet Sverige. 

Eurobarometern visar att Sverige är ett av de länder som har högst 

medieförtroende i Europa, och att förtroendet har ökat under senare 

år. I Sverige finns omfattande forskning om det inhemska medieför-

troendet, vilken i hög grad bygger på de återkommande SOM-un-

dersökningarna. Dessa studier möjliggör en mer detaljerad analys 

av svenskarnas medieförtroende. Förtroendet undersöks inte bara 

för medieinstitutioner som ”dagspressen” och ”radio och TV”, utan 

därutöver för specifika medier som SVT, SR, TV4, Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 

SOM-undersökningarna visar att medieförtroendet på en över-

gripande nivå är både stabilt och – för etermedierna – högt.36 Högst 

är det för SVT och SR, följt av TV4. En viktig förklaring till att medie-

förtroendet för tidningar är lägre är att det finns samband mellan 

hur ofta människor använder olika medier och vilket förtroende de 

har för dem. Ett exempel är att förtroendet för Ekonyheterna är näs-

tan 30 procentenheter högre bland regelbundna användare än bland 

34 Suiter & Fletcher, 2020
35 Perloff, 2015; Strömbäck & Johansson, 2017
36 Andersson, 2020, 2021a; Andersson & Weibull, 2017; Holmberg & Weibull, 2019
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dem som sällan eller aldrig lyssnar på Ekonyheterna. För Dagens 

Nyheter (online) är förtroendet över 40 procentenheter högre 

bland regelbundna användare än bland dem som sällan eller aldrig 

använder sajten.37 Enligt den senaste publicerade studien baserad 

på SOM-undersökningarna uppgav 76 respektive 70 procent att de 

hade mycket eller ganska stort förtroende för SVT respektive SR. För 

TV4 var motsvarande andel 56 procent, för Dagens Nyheter 46 pro-

cent, för Svenska Dagbladet 41 procent, för Aftonbladet 26 procent 

och för Expressen 21 procent.38 

När det gäller betydelsen av olika förklaringsfaktorer visar 

SOM-undersökningarna att sociodemografiska faktorer såsom 

kön och ålder har ett begränsat förklaringsvärde. Det som i stället 

har visat sig ha störst betydelse är (a) vilket samhällsvärde man 

tillskriver olika medier, (b) hur oberoende man uppfattar att olika 

medier är, och (c) partisympati.39 Över tid visar forskning dessutom 

att förtroendet för medierna har blivit alltmer politiserat.40 Medan 

medieförtroendet har sjunkit bland dem som står till höger ideo-

logiskt och bland sympatisörer främst till Sverigedemokraterna, 

har förtroendet för medierna varit på en stabil nivå eller ökat hos 

övriga grupper.41 Enligt SOM-undersökningen från 2020 hade 86 

respektive 80 procent av Socialdemokraternas sympatisörer stort 

förtroende för SVT och SR, medan motsvarande andel bland Sveri-

gedemokraternas sympatisörer var 52 respektive 43 procent.42 Detta 

ligger i linje med att kritiken mot de traditionella nyhetsmedierna i 

Sverige framför allt kommer från Sverigedemokraterna och högeral-

ternativa medier.

37 Andersson, 2020
38 Andersson, 2021a
39 Andersson, 2020, 2021a
40 Andersson & Oscarsson, 2020; Andersson, 2017, 2019, 2020, 2021a; Strömbäck & Karlsson, 2017
41 Andersson & Oscarsson, 2020; Strömbäck & Karlsson, 2017
42 Andersson, 2021a
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Sammanfattning och slutsatser
För att sammanfatta resultaten av den här forskningsöversikten kan 

åtminstone sex slutsatser dras. För det första finns det ingen generell 

trend av sjunkande förtroende för traditionella medier. I stället visar 

internationellt jämförande forskning att medieförtroendet i Europa 

på den institutionella nivån fluktuerar inom olika länder samtidigt 

som det är stabilt på den aggregerade nivån. För det andra har soci-

odemografiska faktorer som kön och ålder begränsad betydelse för 

att förklara i vilken utsträckning människor har förtroende för tra-

ditionella nyhetsmedier. För det tredje hänger politiskt förtroende 

och medieförtroende nära samman, särskilt i länder där medierna är 

integrerade i och en del av politiken och det politiska systemet. För 

det fjärde har politiskt intresse ett tydligt och positivt samband med 

medieförtroende. För det femte finns det samband mellan människ-

ors medieanvändning och deras förtroende för traditionella medier. 

De som har förtroende för traditionella medier använder dem mer, 

medan de som saknar eller har mindre förtroende för dessa medier 

i stället använder sig av sociala medier och olika politisk-alternativa 

medier. För det sjätte visar forskning att de som bär på populistiska 

attityder, sympatiserar med högerpopulistiska partier och står 

längre till höger politiskt tenderar att ha lägre förtroende för tra-

ditionella nyhetsmedier. Det gäller i Sverige men också i resten av 

Europa.

Om man utgår från att det är önskvärt att människor har för-

troende för traditionella nyhetsmedier och att dessa förtjänar för-

troende, visar forskningen på en både positiv och mindre positiv 

utveckling. Vad som är oroväckande är att traditionella medier 

utsätts för alltmer politiskt motiverade attacker från partier, politi-

ker och politiskt alternativa medier till höger – inte minst med tanke 

på att dessa politiska krafter har vuxit sig starkare under det senaste 

decenniet. Rapporteringen i högeralternativa medier präglas i hög 

grad av propagandadynamik.43 I praktiken innebär det att nyheter 

43 Benkler et al, 2018
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som bidrar till stärkandet av människors politiska identiteter över-

skuggar en rapportering som präglas av sanning och relevans. Målet 

för politisk-alternativa medier är inte att tillhandahålla den typ av 

information som människor behöver för att fritt och självständigt 

kunna ta ställning i olika samhällsfrågor. Målet för dessa medier är 

snarare att tillhandahålla politiskt färgade och motiverade verklig-

hetsbeskrivningar som syftar till att stärka specifika politiska berät-

telser och bekräfta människors verklighetsuppfattningar och poli-

tiska identiteter.44 Användandet av sådana medier riskerar därmed 

leda inte bara till att människor blir felinformerade, utan också till 

en nedåtgående spiral av minskat förtroende för och minskat använ-

dande av traditionella nyhetsmedier. Det riskerar också att leda till 

ökad acceptans för politiska förslag som innebär att mediernas fri-

het och oberoende inskränks.

För att motverka en sådan utveckling är det viktigt att medierna 

själva värnar och stärker en högkvalitativ journalistik som förtjänar 

högt förtroende. Det är inte minst viktigt för public service, som 

har högt förtroende men som också är måltavla för många politiskt 

motiverade attacker. Det är också essentiellt att politiker som värnar 

om den liberala demokratin respekterar, stärker och, närhelst det är 

påkallat, betonar vikten av fria och oberoende medier. När kritik mot 

nyhetsmedierna är befogad är det vidare viktigt att kritiken är speci-

fik och välmotiverad, för att undvika att stärka politiskt motiverade 

påståenden om att ”medierna” i allmänhet inte skulle vara trovär-

diga. Svepande påståenden om ”fake news” bör därför alltid undvi-

kas. Slutligen är det också viktigt att ytterligare ansträngningar görs 

för att stärka nyhetsmediernas oberoende och förutsättningar att 

fullfölja det som är deras främsta demokratiska funktion: att tillhan-

dahålla sann och relevant information om sådant som människor 

behöver veta för att fritt och självständigt kunna ta ställning i sam-

hällsfrågor.45 Med tanke på demokratins globala tillbakagång under 

44 Benkler et al, 2018; Strömbäck et al, 2022
45 Kovach & Rosenstiel, 2021
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2000-talet och de stora utmaningar som demokratier står inför är 

behovet av nyhetsmedier som tillhandahåller sann och relevant 

information kanske större än någonsin.
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