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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Tid:

2022-01-26 kl:09:00-12:00

Kallade

För kännedom

Ordinarie ledamöter:
Per Eriksson (C) ordf.
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf.
Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf.
Per Svenberg (S)
Aneth Amundson (S)
Adam Starck (S)
Hans Jarstig (KD)
Raymond Pettersson (C)
Helen Skogelin Torvaldsson (BA)
Mari Hultin (L)
Jon Hammarin-Heinpalu (MP)
Kristina Nero (V)
Gun Lusth (M)
Olle Moln Teike (SD)
Ulf Svensson (SD)

Ersättare:
Annki Stark (S)
Irada Alieva Söderberg (S)
Markus Kauppinen (S)
Anton Axelsson (KD)
Haykanush Vardanyan (KD)
Jessica Hagård (C)
Matilda Henriksson (C)
Fredrik Sveningson (L)
Monica Persson (MP)
Henrik Dinkel (V)
Ami Fagrell (V)
Elisabeth Wahlström (M)
Ann-Katrin Löfstedt (M)
Maria Högberg (SD)
Anders Vigortsson (SD)

Tjänstemän:
Jane Ydman, regiondirektör
Karin Hermansson, regional
utvecklingsdirektör
Camilla Holm, budgetchef
Peter Friberg, sektionschef samordning,
uppföljning och analys
Linda Byman, nämndsekreterare

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Per Eriksson (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Jon Hammarin-Heinpalu (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Dan Sylvebo (-)
Samuel Godrén (SD)

Personalrepresentanter:
Irene Tengberg Herrstedt, SACO
Carina Thållén, ersättare
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RJL 2022/3

Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet, 2022-01-26
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

•
•
•

Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-12-15
Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2022-01-12
Protokoll Jönköpings läns arkivförbund 2021-12-01

Inkomna handlingar

•
•

Nyhetsbrev från Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor och kallelse till årsmöte
RJL 2022/89 Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna

•

N 2021/0382Näringsdepartementet, Uppdrag att stödja arbetet med att utveckla effektiva
strukturer för validering på regional nivå
Fi2020/02647 Finansdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna
Ku2021/01113,01320,0518 Kulturdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende
Statens kulturråd
Ku2021/02377 Kulturdepartementet Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende nämnden för
hemslöjdsfrågor
N 2021/03087 Uppdrag att överlämna förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma
jordbrukspolitiken 20203-2027 Europeiska kommissionen

Utgående skrivelser
Regeringsbeslut

•
•
•
•

Cirkulär från SKR
Beslut från SKR
Övrigt
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RJL 2022/2

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet 2022-01-26
Ärendetyp
RS 3.1
RS 3.1
ANA 4.2.1
ANA4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1

Ärenderubrik
Arvodering digitala sammanträden
Studiebesök av förtroendevalda i vårdens verksamheter
Lime Technologies Sweden AB- Lime CRM
BRAVO! Musik & Teater, kvarteret Arken
Svenska kyrka Jönköping- Messias
Vestil trä läder och metall HN konsult
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Diarienummer
RJL 2020/683
RJL 2020/683
Avtal 21/802
RJL 2021/1660
RJL 2021/1163
Avtal 20/386

Beslutsdatum
2021-12-15
2022-01-04
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-09

Beslutsdelegat
Maria Frisk
Maria Frisk
Ulrika Josefsson
Ulrika Josefsson
Ulrika Josefsson
Ulrika Josefsson

Dokument
Utskriftsdatum: 2022-01-03
Diarieenhet:

Utskriven av:

Sebastian Karlberg

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remisslista december 2021
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Annexes to the communication from the
Commission - Guidelines on State aid for
broadband networks

Siv Kullberg

2021-12-02

Näringsdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2521

Samråd gällande ändringar i riktlinjerna för
statsstöd till bredband

REMISS

Ny översiktsplan Nässjö kommun

Anders Rodewald

2021-12-06

Nässjö kommmun

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2626

Remiss - Ny översiktsplan Nässjö kommun

REMISS

2021.13491

2021.13866

2021.13876

I

I

I

Förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna Evelina Örn
råden om kriterier för bestämmande av
människans död

2021-12-09

Socialstyrelsen

RJL 2021/2628

Remiss - Förslag till ändring i föreskrifterna och REMISS
allmänna råden om kriterier för bestämmande av
människans död

2021.14007

Från delar till helhet - En reform för
samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade
insatser till personer med samsjuklighet

Laura Habib

2021-12-13

Socialdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2646

Remiss - Från delar till helhet - En reform för
samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade
insatser till personer med samsjuklighet

REMISS

Äldreomsorgsplan 2022-2031 Gislaveds
kommun

Laura Habib

2021-12-17

Gislaveds kommun

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2689

Remiss - Äldreomsorgsplan 2022-2031
Gislaveds kommun

REMISS

Regional utvecklingsstrategi Region Kalmar län

Karl-Gustav Bartoll

2021-12-17

Region Kalmar län

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2701

Remiss - Regional utvecklingsstrategi Region
Kalmar län

REMISS

Resttillstånd efter polio

Evelina Örn

2021.14224

2021.14320

2021.14327

I

RLK o Verksamhetsnära
funktion

I

I

I
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2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2705

Remiss - Resttillstånd efter polio

REMISS

Avancerad Crohns sjukdom

Evelina Örn

2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2706

Remiss - Avancerad Crohns sjukdom

REMISS

Högisoleringsvård vid högsmittsamma
sjukdomar

Evelina Örn

2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2707

Remiss - Högisoleringsvård vid högsmittsamma REMISS
sjukdomar

2021.14330

2021.14332

2021.14334

I

I

Inflammatorisk tarmsjukdom

Evelina Örn

2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2708

Remiss - Inflammatorisk tarmsjukdom

REMISS

Tarmrehabilitering för barn

Evelina Örn

2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2709

Remiss - Tarmrehabilitering för barn

REMISS

Vård vid tarmsvikt hos vuxna

Evelina Örn

2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2710

Remiss - Vård vid tarmsvikt hos vuxna

REMISS

Visceral transplantation

Evelina Örn

2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2711

Remiss - Visceral transplantation

REMISS

Ärftliga näthinnesjukdomar

Evelina Örn

2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2712

Remiss - Ärftliga näthinnesjukdomar

REMISS

Barnintensivvård

Evelina Örn

2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2713

Remiss - Barnintensivvård

REMISS

ECMO vid primär respiratorisk svikt

Evelina Örn

2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2714

Remiss - ECMO vid primär respiratorisk svikt

REMISS

Avancerad bäckenkirurgi

Evelina Örn

2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2715

Remiss - Avancerad bäckenkirurgi

REMISS

Interregionala intensivvårdstransporter

Evelina Örn

2021-12-17

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2716

Remiss - Interregionala intensivvårdstransporter REMISS

2021.14336

2021.14338

2021.14340

2021.14342

2021.14344

2021.14346

2021.14350

2021.14353

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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2021.14364

Prioriteringsmöte React-EU fas 2

Johanna Stejdahl

2021-12-20

Strukturfondpartnerskapet Småland och öarna

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2717

Remiss - Prioriteringsmöte React-EU fas 2

REMISS

EU-kommissionens paket för effektiv och grön
mobilitet

Erik Bromander

2021-12-21

Infrastrukturdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2734

Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv REMISS
och grön mobilitet

2021.14425

2021.14440

I

I

Trafikverkets delrapport Beredskapsflygplatser
för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

Erik Bromander

2021-12-22

Infrastrukturdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2738

Remiss av Trafikverkets delrapport
REMISS
Beredskapsflygplatser för att säkra
samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets
slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra
samhällsviktiga flygtransporter

2021.14444

I

Anmälningsplikt för ratavirusinfektion

Evelina Örn

2021-12-22

Socialdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2739

Remiss - Anmälningsplikt för ratavirusinfektion

REMISS

Handlingsprogram för olycksförebyggande
arbete 2022-2023

Evelina Örn

2021-12-29

Gislaveds kommun Räddningstjänsten

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2799

Remiss - Handlingsprogram för
olycksförebyggande arbete

REMISS

2021.14881

I

I
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ Paragrafer
Tid:

2022-01-12 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§ Paragraf
Kurser och konferenser
Beslut
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser:
• SKR Internationella dagen 2022, den 20 april.
Presidiet föreslår att två från den politiska ledningen och en från
oppositionen medges delta.
• Länsteatrarnas vårmöte 2022, 6-8 april i Skellefteå.
Presidiet föreslår att Adam Starck (S) ges möjlighet att delta.
• Jordbrukspolitik för framtiden, den 26 januari.
Presidiet avstår från deltagande.
• Konstområdesdialoger inför arbetet med kulturplanen.
Presidiet föreslår att två från den politiska ledningen och en från
oppositionen medges delta vid respektive tillfälle.
Anmälan sker via nämndsekreteraren.
Beslutet skickas till
Nämnd förarbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Internationella dagen 2022

Onsdagen den 20 april 2022 anordnar Sveriges Kommer och Regioner (SKR) en heldag
för dig som är förtroendevald eller tjänsteperson i kommun eller region med ett intresse för
EU- och internationella frågor.
SKR:s internationella dag är ett populärt och årligt återkommande evenemang där du har
möjlighet att ta del av aktuella frågor i EU och internationellt som berör din kommun och
regioner, diskutera globala och lokala utmaningar och utbyta erfarenheter med kollegor.
2022 blir ett spännande år på många sätt. Det lokala självstyret står i fokus då Europarådets
kongress granskar Sveriges genomförande av konventionen om det lokala självstyret.
Konferensen om Europas framtid diskuteras runt om i EU. Sverige förbereder sig inför att ta
över det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023. Hur vill vi, det
lokala och regionala Sverige, att EU ska se ut i framtiden och vilken är vår roll i det? Det är
en av frågeställningarna som kommer att stå i fokus för Internationella dagen 2022.
Årets konferens kommer bli digital och innehålla interaktiva moment. Efter årsskiftet
presenteras mer detaljerad information om programmets innehåll, och anmälan öppnas. Du
hittar då mer information här.
Vi hoppas att du redan nu reserverar onsdagen den 20 april 2022 i din kalender.
Varmt välkommen!

Anders Knape
Ordförande
Sveriges Kommuner och Regioner

Jelena Drenjanin
Ordförande beredningen för EU-frågor
Sveriges Kommuner och Regioner
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Till länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, scenkonstchefer och
konstnärliga ledare
Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte 2022
Varmt välkomna till ännu ett medlemsmöte. I vår är vi inbjudna till Västerbottensteatern i
Skellefteå̊. Tillsammans kommer vi samlas på̊ en teater som nyligen flyttat in i ett nytt
kulturhus. Vi kommer här att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan
komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer även bjuda in intressanta gäster och
samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation
för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i
våra respektive teatrar.
Det formella årsmötet kommer hållas den 8 april och det blir mycket tid för enskilda som
gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst.
Datum: onsdag 6 april till fredag 8 april
Tid: Lunch 12.00 den 6 april till kl. 10.00 den 8 april
Plats: Västerbottensteatern, SARA kulturhus, Kanalgatan 43b, 931 31, Skellefteå
Årsmöte: 9.00 – 10.00, 8 april
Anmälan: Senast den 1 mars
Klicka på̊: Anmälan medlemsmöte
Avgift: Deltagaravgiften på 1500 kr per person faktureras i efterhand.
Hotell: Ni kommer kunna välja att boka på två olika hotell,
-Skellefteå̊ stadshotell: q.skellaftea@choice.se, 0910–711060, kod: Länsteatrarnas vårmöte
-The Wood hotel (på̊ Sara kulturhus): reservation@woodhotel.se, 0910–488800, kod:
Länsteatrarnas vårmöte
OBS! Sista dag för att få rabatterat pris hos hotellet är den 1 mars så se till att boka boende i
god tid. Boka gärna flyg eller annan transport så snart som möjligt!
Länsteatrarna i Sverige och Västerbottensteatern hälsar er välkomna!
Robert Uitto, Ordförande Länsteatrarna & Fransesca Quartey, vd Västerbottensteatern
Vi vill även poängtera att det är viktigt att ni alla ska känna er trygga med er vistelse på̊
vårmötet. Vi förutsätter att ni som deltagare också̊ tar ert ansvar genom att vara
vaccinerade och är symtomfria under mötesdagarna.
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Subject:

Save the date - sakråd om den gemensamma jordbrukspolitiken

Från: Anna Wikström <anna.wikstrom@regeringskansliet.se> För N Strategisk plan
Skickat: den 16 december 2021 16:03
Ämne: Save the date - sakråd om den gemensamma jordbrukspolitiken
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Subject:

VB: Inbjudan till konstområdesdialoger

Hej igen,
Kan du skicka vidare detta till kulturutskott och nämnd?
Tack på förhand,
Cajsa

Konstområdesdialoger inför arbetet med ny regional kulturplan, Region Jönköpings län

Välkommen att diskuterar, vrida och vända på Region Jönköpings läns kulturplan och det konstområde
som intresserar dig mest. Vilken är din bild av villkoren i Jönköpings län för just ditt konstområde? Om du
betraktar läget i ett tidsperspektiv, har det blivit bättre eller sämre med åren? Vilka är de största
utmaningarna enligt dig? Vilka är de största möjligheterna? Vilka är de viktigaste
förändringarna/förbättringarna som skulle kunna genomföras? Inbjudna är konstnärer, verksamheter,
kulturaktörer, föreningar, tjänstepersoner och politiker m fl.
Anmäl dig till någon/några av nedanstående dialoger senast 21 januari här: esMakerNX3
Alla dialoger sker digitalt via Zoom och leds av Nätverkstan.
27/1, kl. 10.00-12.00 Dans, teater, nycirkus och opera
27/1, kl 13.00-15.00 Film, medie- och informationskunskap, spelkultur
28/1, kl. 13.00-15.00 Arkiv, museum, kulturmiljö, natur- och kulturarv
31/1, kl. 10.00-12.00 Bildning, litteratur och yttrandefrihet
1/2, kl 10.00-12.00 Bild och form, hemslöjd, gestaltad livsmiljö
3/2, kl. 10.00-12.00 Musik
3/2 kl. 18.00-20.00 Dialog med er som inte har möjlighet att delta på dagtid (alla konstformer)
Läs hela inbjudan och mer om arbetet med den nya kulturplanen här: Inbjudan till regionala
konstområdesdialoger-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se)
Du får gärna sprida denna inbjudan i dina egna nätverk.
____________________________
Cajsa Löf
Kulturstrateg
Sektionen för kulturutveckling
010-2428497
070-2251480
cajsa.lof@rjl.se
Region Jönköpings län
www.rjl.se
Följ Kultur, Region Jönköpings län på Facebook
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-11
Tid:

2022-01-12 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§7
Intern kontrollplan 2022
Diarienummer: RJL 2021/2331
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
• fastställa regionövergripande intern kontrollplan för 2022.
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den
regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2022.
Beslutsunderlag
• Missiv daterat 2021-12-30
• Intern kontrollplan 2022
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2021-12-30

1(2)

RJL 2021/2331

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Intern kontrollplan 2022
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
• fastställer regionövergripande intern kontrollplan för 2022.

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande
planen som fastställs av regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2022.

Information i ärendet
Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys, där
bedömningar av väsentlighet, d.v.s. hur allvarliga konsekvenserna kan bli av
brister eller fel i verksamheten.
Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande
kontrollplan. Huvuddelen av kontrollmomenten ska utformas på ett sätt som gör
att de berör alla eller flertalet av regionens olika verksamhetsdelar. Nämnderna
ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de områden man ansvarar
för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand av den
regionövergripande kontrollplanen som fastställts av regionstyrelsen. Om
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas.
Förslag till regionövergripande intern kontrollplan för 2022 framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
•
•

Missiv daterat 2021-12-30
Intern kontrollplan 2022
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MISSIV

2(2)

RJL 2021/2331

Beslut skickas till
Regionledningskontoret, kansliavdelningen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Ulrika Strånge
Verksamhetscontroller
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2021-11-30

RJL 2021/2331

Regionledningskontoret
Förvaltningsnamn
Avsändare

Intern kontrollplan 2022
Lagstiftning
Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 ska nämnderna var och en
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan
författning som gäller för verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Reglemente
Region Jönköpings län (RJL) har ett reglemente för intern styrning och kontroll
som är beslutat av Regionfullmäktige. I reglementet fastställs syfte och inriktning,
ansvar och roller m.m. Det anges att den regionövergripande internkontrollplanen
för nästkommande år ska vara klar senast i december och innehålla vilka
rutiner/kontrollmoment som ska följas upp, vilka delar av verksamheten som
berörs, anvisningar för genomförandet, när rapportering ska ske och genomförd
riskbedömning.

Definition, syfte och arbetssätt
Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till
tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet
med mål, uppdrag och övriga styrdokument. Den interna kontrollen ingår i
styrningen och är en del i ledningssystemet. Intern kontroll bidrar till
• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet.
• att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är
tillförlitlig och rättvisande.

43

2021-11-30

•

RJL 2021/2331

att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal m.m.1

Enligt RJL:s reglemente ska den interna kontrollen ske utifrån två sätt:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:
• tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige
och styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av
verksamhetsmål och ekonomiska ramar
• verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden
2. Via en årlig regionövergripande kontrollplan kontrolleras:
•
•
•
•
•

följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

Den regionövergripande internkontrollplanen för 2022 har tagits fram utifrån
verksamhetsområdenas risk- och väsentlighetsanalyser, tidigare identifierade
riskområden, resultat av tidigare genomförda kontrollmoment och övergripande
diskussioner inom ekonomichefsgruppen.
Inför framtagandet av internkontrollplanen för 2022 har ett första steg att utveckla
arbetet med riskanalysen tagits. Målet är att utveckla riskanalysarbetet så den
täcker hela organisationen och att fler får bidra.
Samtliga verksamhetsområden och vissa regionövergripande avdelningar på
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att genomföra en riskanalys. I
riskanalysen har verksamhetsområdena gjort en bedömning av väsentlighet, dvs.
hur allvarliga konsekvenserna kan bli av olika brister och fel i verksamheten. Till
detta kopplas bedömningar av sannolikheten över att brister eller fel kan
förekomma. Enligt uppdraget avseende riskanalysen ska risker kopplas till
aktuella mål, uppdrag, åtagande eller process inom resp. verksamhetsområde. Det
handlar om att ringa in de viktigaste riskerna som kan hindra eller hota
verksamheten. Verksamhetsområdena har arbetet efter en konsekvens- och
sannolikhetshetsmatris med en skala på 1-4, vilket har gett varje identifierad risk
ett samlat riskvärde på 1-16. Insamlade riskanalyser ses som en sammanställning
av bruttorisker och utifrån dessa har en muntlig diskussion skett med resp.
ekonomichef kring de risker som bedömts ha ett riskvärde på 9-16.

1

SKR, Intern kontroll, 2018
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Regionövergripande intern kontrollplan för 2022
Kontrollmoment

Syfte/frågeställning

Metod/underlag

Berörda verksamhetsområden

Riskbedömning
utifrån
sannolikhet och
konsekvens

Verksamheter som
bedriver sjukvård, men
som inte är anslutna till
Central loggfunktion.

Kännbar/
möjlig.

Verksamhetsområden
som arbetar med
sjukvård och tandvård.

Kännbar/allvarlig

Intervjuer med inköpsfunktionen
och berörda personer som hanterar
direktupphandlingar ute i
verksamhetsområdena.

Avser verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service, område
inköp.

Kännbar/möjlig

Granskning av dokumentation av
genomförda direktupphandlingar.

Stickprov på
direktupphandlingar
kommer att göras på ett
urval av samtliga
verksamhetsområden
inom RJL.

Ansvarig för utförande och
rapporteringstidpunkt

1

Logghantering och
åtkomstkontroll för ITsystem

Vilka rutiner och riktlinjer
finns för logghantering?

(Följsamhet till lagar,
policy, riktlinjer)

Hur är följsamheten till
gällande lagstiftning och
fastställda riktlinjer?

(Ändamålsenliga och väl
dokumenterade system
och rutiner)

Hur ser arbetssättet kring
logghantering ut i
verksamheterna?
Sker det någon
uppföljning/sammanställning
för att kunna arbeta proaktivt
med ev. förbättringsområden
utifrån resultat av
loggkontrollen?

Analys av gällande lagstiftning,
fastställda riktlinjer m.m.
Patientdatalagen 4 kap § 3.
Intervjuer med ett urval av
ansvariga verksamhetschefer och
personal på central loggfunktion.
Granskning av aktuella underlag.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret med hjälp
av berörda funktioner inom aktuella
verksamhetsområden.
Rapport lämnas senast i mars 2022.

Sker det någon uppföljning
av att medarbetare går
fastställd utbildning?

2

Kompetensförsörjning

Finns en regionövergripande
struktur för kompetensförsörjningsarbetet?
Hur sker prognoser och
planering på längre sikt?
Vilka nyckeltal används? Hur
följs pensionsavgångar
m.m.?
Hur används kompetensförsörjningsplaner?
Används avgångssamtalen
som underlag för att utveckla
kompetensförsörjningsarbete?

Intervjuer med berörda funktioner
inom HR-avdelningen vid
Regionledningskontoret och HRfunktionen inom aktuella
verksamhetsområden.
Granskning av strategier, planer och
annan berörd dokumentation.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret med hjälp
av berörda funktioner inom aktuella
verksamhetsområden.
Rapport lämnas senast i april 2022.

Hur fortlöper arbetet med
Kompetensförsörjningsenheten?

3

Direktupphandling

Hur ser följsamheten ut till
gällande riktlinjer för
genomförande av
direktupphandling och
dokumentationsplikt?
Arbetssätt, riktlinjer och
rutiner?
Hur följs
dokumentationsplikten?

Analys av leverantörsreskontran för
inköp upp till direktupphandlingsgränsen.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret med hjälp
av berörda funktioner inom aktuella
verksamhetsområden.
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Berörda verksamhetsområden

Riskbedömning
utifrån
sannolikhet och
konsekvens

Avser IT-centrum och ett
urval av andra
verksamhetsområden.

Kännbar/sannolik

Avser samtliga
verksamhetsområden
inom RJL.

Kännbar/möjlig

Alla
verksamhetsområden.

Allvarlig/möjlig

Ansvarig för utförande och
rapporteringstidpunkt
Rapport lämnas senast i maj 2022.

4

IT-säkerhetsattack

Finns fastställda rutiner
avseende händelse att RJL
blir utsatt för en ITsäkerhetsattack?
Finns en tydlig
ansvarsfördelning mellan ITcentrum och systemägarna?

Interjuver med berörda personer
inom IT-centrum och ett urval av
systemägare.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret med hjälp
av berörda funktioner inom aktuella
verksamhetsområden.
Rapport lämnas senast i november
2022.

5

Systematiskt
arbetsmiljöarbete
(SAM)
(Följsamhet till lagar,
policy, riktlinjer)
(Rättvisande och
tillförlitlig redovisning)

Hur säkerställs följsamhet till
Arbetsmiljöverkets
föreskrifter och allmänna
råd?
Hur arbetar RJL med
systematiskt
arbetsmiljöarbete?
Finns en arbetsmiljöpolicy i
enlighet med gällande
föreskrifter och finns
skriftliga rutiner för SAM?
Omfattar SAM alla fysiska,
psykologiska och sociala
förhållanden som har
betydelse för arbetsmiljön?

Intervjuer med ansvariga funktioner
inom SAM-arbetet. Granskning av
dokumentation i enlighet med
gällande föreskrifter och allmänna
råd.
Ytterligare stickprov på underlag
kan komma att tas på ett urval av
verksamhetsområden.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret med hjälp
av berörda funktioner inom aktuella
verksamhetsområden.
Rapport lämnas senast i
september/oktober 2022.

Hur sker uppgiftsfördelning?

6

Sociala medier
(Följsamhet till lagar,
policy, riktlinjer)
(Ändamålsenliga och väl
dokumenterade system
och rutiner)

Syftet är att kontrollera om
RJL har fastställda riktlinjer
för hur användande av
sociala medier (ex.
Facebook, Instagram) ska
ske. Vilken koppling finns
till kraven i GDPR?

Granska RJL:s riktlinjer i
förhållande till kraven i GDPR.
Granska följsamhet till dessa genom
att ta stickprov på ett antal konton
på olika sociala medier och
kontrollera vem som är ansvarig,
hur hantering sker osv.

Hur sker gallring, hantering
av personer som medverkar
på bild, rätt till radering osv.?

Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret med hjälp
av berörda funktioner inom aktuella
verksamhetsområden.

Finns medvetenhet/
kännedom kring ev. riktlinjer
och lagkrav ute bland olika
verksamhetsområden?

7

Uppföljning av tidigare
genomförda
kontrollmoment

Syftet är att följa upp vilka
åtgärder som vidtagits utifrån
givna rekommendationer i
tidigare rapporter och
uppdrag från
regiondirektören.

Ett urval av
verksamhetsområden
kan komma göras
beroende på
användningen av sociala
medier.

Rapport lämnas senast i juni 2022.

Ett urval av tidigare
kontrollmoment där bedömning
görs att väsentliga iakttagelser har
identifierats följs upp för att
kartlägga vilka åtgärder som
vidtagits och vilka som ev. kvarstår.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret med hjälp
av berörda funktioner inom aktuella
verksamhetsområden.
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Aktuella
verksamhetsområden
beroende på vilka
kontrollmoment som
följs upp.

Kännbar/möjlig
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Berörda verksamhetsområden

Ansvarig för utförande och
rapporteringstidpunkt

Riskbedömning
utifrån
sannolikhet och
konsekvens

Rapport lämnas senast i december
2022.

Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av denna
regionövergripande internkontrollplan.
Verksamhetsområdena kan komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade
kontrollmoment med egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den
omfattning som behövs för att upprätthålla en god intern kontroll.

Rapportering av kontrollmoment i den regionövergripande
kontrollplanen 2022
Varje genomfört kontrollmoment redovisas löpande enligt ovan tidplan till
regiondirektören. Rapporterna publiceras på intranätet efter överlämnade till
regiondirektören. Slutredovisning av genomförda kontrollmoment för 2022
återredovisas till nämnder och styrelse i februari 2023.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-11
Tid:

2022-01-12 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§8
Remiss - Vägen mot fossiloberoende jordbruk
Diarienummer: RJL 2021/2285
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Näringsdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad
remiss – Vägen mot fossiloberoende jordbruk SOU 2021:67. Region
Jönköpings län bedömer att utredningen i stort lämnar relevanta förslag i
viktiga frågor rörande omställningen till ett fossilfritt samhälle. Region
Jönköpings län bedömer att utredningen på en övergripande nivå innehåller
förslag som möter behoven av målavvägningar mellan konkurrenskraft,
självförsörjning och klimatmål i det svenska jordbruket. Region Jönköpings
län anser att förslagen i utredningen i stort ligger i linje med den regionala
utvecklingsstrategin, den regionala livsmedelsstrategin och den nyss
antagna strategin för smart specialisering. Region Jönköpings län vill lämna
några inspel på hur förslagen kan utvecklas för att tydligare hantera de
målavvägningar som finns mellan konkurrenskraft, självförsörjning och
klimatmål.
Remissen sambehandlas med nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.
Beslutsunderlag
• Missiv daterad 2022-01-03
• Förslag till yttrande daterad 2022-01-26
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Remiss Vägen mot fossiloberoende
jordbruk SOU 2021:67
Förslag till beslut
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö samt nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Näringsdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss –
Vägen mot fossiloberoende jordbruk SOU 2021:67. Region Jönköpings län
bedömer att utredningen i stort lämnar relevanta förslag i viktiga frågor rörande
omställningen till ett fossilfritt samhälle. Region Jönköpings län bedömer att
utredningen på en övergripande nivå innehåller förslag som möter behoven av
målavvägningar mellan konkurrenskraft, självförsörjning och klimatmål i det
svenska jordbruket. Region Jönköpings län anser att förslagen i utredningen i stort
ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin, den regionala
livsmedelsstrategin och den nyss antagna strategin för smart specialisering.
Region Jönköpings län vill lämna några inspel på hur förslagen kan utvecklas för
att tydligare hantera de målavvägningar som finns mellan konkurrenskraft,
självförsörjning och klimatmål.

Information i ärendet
Utredaren Helena Jonsson lämnade i juni 2021 över betänkandet till regeringen.
Arbetet har pågått sedan februari 2020. Utredningens uppdrag har varit att utreda
och föreslå åtgärder och styrmedel för att främja:
- Övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende
jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder,
- Jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel
utöver drivmedel,
- Övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för
arbetsmaskiner,
- Innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen av
biodrivmedel.
Utredningen har avgränsats och det innebär att s.k. biologiska utsläpp, utsläpp
från djurhållning och mark inte ingår i utredningens uppdrag.
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Utredningen tar sin utgångspunkt i att omställningen i jordbruket inte drivs av
lönsamhet. Idag är lönsamheten och konkurrenskraften låg i det svenska
jordbruket och utredningen menar därför att stärkt konkurrenskraft är en
förutsättning för den gröna omställningen i sektorn.
Utredningen konstaterar att det inte finne en enskild åtgärd som svarar mot
utredningens uppdrag utan föreslår sex huvudsakliga förslag som tillsammans ska
bidra till ett fossiloberoende jordbruk. De sammantagna förslagen är:
- Ett jordbruksavdrag införs,
- Den återbetalning av dieselskatt som jord- skogs- och vattenbruket kans
ansöka om fasas ut,
- Jordbruksverkets instruktion förtydligas och den årliga uppföljningen av
livsmedelsstrategin kompletteras,
- En biopremie för rena biodrivmedel införs,
- Dem befintliga klimatpremien utvidgas,
- Det befintliga gödselgasstödet och biogasstödet utökas och förlängs.

Beslutsunderlag
•
•

Missiv daterad 2022-01-03
Förslag till yttrande daterad 2022-01-26

Beslut skickas till
Näringsdepartementet
REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Anna Olsson
Sektionschef Hållbar utveckling
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Näringsdepartementet

Vägen mot ett fossiloberoende jordbruk
SOU 2021:67
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över betänkandet Vägen
mot fossiloberoende jordbruk SOU: 2021:67

Sammanfattning
Region Jönköpings län bedömer att utredningen på en övergripande nivå
innehåller förslag som möter behoven av målavvägningar mellan konkurrenskraft,
självförsörjning och klimatmål i det svenska jordbruket. Region Jönköpings län
anser att förslagen i utredningen i stort ligger i linje med den regionala
utvecklingsstrategin, den regionala livsmedelsstrategin och den nyss antagna
strategin för smart specialisering. Region Jönköpings län anser dock att vissa av
förslagen kan utvecklas för att tydligare hantera målavvägningar och vill därför ge
några inspel.

Synpunkter på förslaget
Jordbruksavdrag och återbetalning av dieselskatten
Region Jönköpings län tillstyrker förslaget om att återbetalningen av dieselskatten
bör fasas ut då denna kompensation motverkar omställningen till ett
fossiloberoende jordbruk och har negativ påverkan på klimatmålen både på
nationell och regional nivå. För att klara konkurrenskraften införs istället ett mer
generellt skatteavdrag, jordbruksavdraget. Region Jönköpings län håller med om
att ett avdrag behöver finnas under en övergångsperiod för att dämpa
konsekvenserna av att återbetalningen av dieselskatten tas bort. Konstruktionen
för avdraget behöver dock vidareutvecklas så att det inte ensidigt bidrar till målen
gällande konkurrenskraft och livsmedelsförsörjning utan samtidigt kopplas till
förbrukning av fossila bränslen och ger incitament för omställning till ett
fossiloberoende jordbruk. Som förslaget nu är utformat är det tveksamt om det i
tillräckligt hög grad bidrar till klimatomställningen.
Region Jönköpings län tillstyrker förslaget om att Jordbruksverket får ett tydligare
uppdrag att följa jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet. Men detta bör inte
ske utan att uppdraget samtidigt innebär att följa jordbrukets klimatomställning i
förhållande till andra branscher i Sverige.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Premier och stöd
Det förslag utredningen föreslår gällande biopremie, befintliga klimatpremien och
stöd till produktion till biogas är enligt Region Jönköpings län viktigt och ligger
helt i linje med de regionala mål som finns på området. Region Jönköpings län
menar dock att dessa förslag tillsammans med rekommendationer kring forskning
och utveckling bör tillfogas en mycket större tyngdpunkt.
Tills teknikskiftet av arbetsmaskiner övergått till el, vätgas samt att nya system för
att bruka marken blivit vanligare kommer jordbruket vara beroende av befintlig
maskinpark som är omfattande, har en långsam utbytestakt och saknar
arbetsmaskiner som drivs av förnybara drivmedel. Region Jönköpings län menar
därför att ett ekonomiskt stöd, t.ex. genom skatteavdrag, för konvertering av
befintliga maskiner till fossilfri drift verkligen skulle bidra till omställningen.
Jordbrukets roll i den framtida energiförsörjningen
Region Jönköpings län anser att det är positivt att utredningen lyfter fram
jordbrukets roll i den framtida energiförsörjningen. Jordbruket har en viktig roll
att spela i landets totala energiomställning med sin tillgång på biomassa av olika
slag. Med den kunskapsutveckling som sker på området menar Region
Jönköpings län att jordbruket rätt använt kan dra nytta av denna utveckling till sin
absoluta fördel i ett konkurrenshänseende. För att detta ska bli möjligt behöver
nya affärsmodeller utvecklas, mer kunskapsstöd etableras, innovationsutveckling
behöver ske och fler samverkansplattformar bildas. Ett närmre samarbete med
t.ex. företagsfrämjare inom andra sektorer skulle kunna bli fruktbart, där
kunskaper inom olika branscher kopplas ihop och bidrar till att inrymma
energiproducentperspektivet i jordbrukarens roll. Denna utveckling behöver
stimuleras nationellt men kan med fördel ske i praktiken regionalt och lokalt.
Utredningen gläntar på dörren till detta område men tar inte steget fullt ut. Om så
skedde skulle konkurrenskraft och grön omställning gå hand i hand.
Ett helhetsperspektiv på jordbrukets totala klimatpåverkan
Region Jönköpings län föreslår Regeringen att i ett nästa steg fortsätta utreda och
föreslå åtgärder för att utifrån ett helhetsperspektiv främja omställningen inom
jordbrukets övriga utsläppsområden, t,ex, biologiska utsläpp, utsläpp från
djurhållning och mark och utsläpp som sker utanför Sverige. Inom dessa områden
finns stora utmaningar men också möjligheter, t.ex. genom att utreda var
möjligheterna till kolinlagring finns.
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REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande Nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

53

Per Eriksson
Ordförande Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Vägen mot
fossiloberoende
jordbruk

BETÄNKANDE AV
UTREDNINGEN OM
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Till statsrådet

Regeringen beslutade den 13 februari 2020 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja
en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk (dir. 2020:16). Regeringen förordnade samma dag landshövding Helena Jonsson att vara
särskild utredare.
Regeringen beslutade den 17 december 2020 att förlänga utredningstiden från 28 februari 2021 till den 31 juli 2021 (dir. 2020:136).
Som experter i utredningen förordandes fr.o.m. 1 april 2020 forskare
Serina Ahlgren (Research Institutes of Sweden), sakkunnig i jordbruksfrågor Pim Bendt (Naturskyddsföreningen), handläggare Maja
Cederlund (Naturvårdsverket), energirådgivare Karin Ahlberg Eliasson
(Hushållningssällskapens förbund), professor Per-Anders Hansson
(Sveriges lantbruksuniversitet), handläggare Kristin Hedström (Tillväxtverket), departementssekreterare Christophe Kellner (Finansdepartementet), utredare Tobias Markensten (Statens jordbruksverk), departementssekreterare Julien Morel (Miljödepartementet),
skatteexpert Martin Mörman (Lantbrukarnas Riksförbund), universitetslektor Charlotte Norrman (Linköpings universitet), kansliråd
Olle Rosén (Finansdepartementet), styrelseledamot Karin Varverud
(Svenska Bioenergiföreningen), departementssekreterare Peter
Wallenberg (Näringsdepartementet) och handläggare Anna Wistrand
(Statens energimyndighet).
Fr.o.m. den 2 september 2020 entledigades Olle Rosén och i stället
förordnades departementssekreterare Elsa Hanson (Finansdepartementet). Julien Morel entledigades fr.o.m. den 28 december 2020
och i stället förordnades kansliråd Johan Kristensson (Miljödepartementet) samma datum. Fr.o.m. den 26 januari 2021 entledigades
Maja Cederlund och handläggare Per Andersson (Naturvårdsverket)
förordnades i stället som expert från och med samma datum.
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Som utredningssekreterare anställdes departementssekreterare
Mattias Gotting och kansliråd Helena Wickström från och med den
1 april 2020. Mattias Gotting anställdes under april på halvtid och från
och med den 1 maj på heltid.
Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om fossiloberoende jordbruk, överlämnar härmed betänkandet Vägen mot
fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67).
Stockholm i juli 2021
Helena Jonsson
/Mattias Gotting
/Helena Wickström
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Sammanfattning

Utredningens uppdrag och avgränsningar
Enligt utredningsdirektiven dir. 2020:16 Ett fossiloberoende jordbruk
ska en särskild utredare föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja
en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Syftet med utredningen
är att ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedelsoch livsmedelsberedskapen.
Utredaren ska utreda och föreslå åtgärder och styrmedel för att
främja
• övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder
för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket,
• jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel utöver drivmedel,
• övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner,
• innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen
av biodrivmedel.
Utredningen identifierade redan initialt ett antal avgränsningar. I utredningsdirektiven står att s.k. biologiska utsläpp, utsläpp från djurhållning och mark, inte ingår i utredningens uppdrag.
Utredningen har även valt att inte analysera utsläpp som uppkommer utanför Sveriges gränser dock med ett undantag, mineralgödsel
då detta är särskilt utpekat i utredningsdirektiven. Utredningen har
vidare valt att fokusera analyser och förslag primärt med utgångs-
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punkt i jordbruket. Vid utarbetandet av förslagen har dock hänsyn tagits
även till andra branscher och då framför allt skogs- och vattenbruket.

Utredningens övergripande överväganden
Utredningen konstaterar i detta betänkande att omställningen i jordbruket inte drivs av lönsamhet. Svenska jordbruksföretag konkurrerar på en global marknad där förutsättningar ser mycket olika ut.
En del företag konkurrerar genom att försöka minska sina kostnader
medan andra söker nischer där det finns en bättre betalningsförmåga.
Utredningen ser att det för vissa företag kan finnas möjligheter att
få ersättning för de merkostnader som uppstår exempelvis vid ett byte
från fossila drivmedel till förnybara. Den stora andelen av företagen
har svårt att föra vidare merkostnaderna i livsmedelskedjan och dessa
får därmed en försämrad konkurrenskraft. I dag är lönsamheten och
konkurrenskraften generellt låg inom jordbruket. Att öka lönsamheten och konkurrenskraften ger långsiktigt hållbara företag och ger
därmed förutsättningar för:
• att byta ut fossila drivmedel och andra insatsmedel mot mer kostsamma förnybara alternativ,
• en robust livsmedelsproduktion som ger en ökad försörjningsförmåga.
Utredningen har funnit att det saknas en definition av begreppet
fossiloberoende jordbruk och konstaterar därför att det ingår i utredningens uppdrag att definiera begreppet. Utredningen har konstaterat att fossiloberoende är inte är samma sak som fossilfritt. På lång
sikt kommer dock fossila insatsmedel att fasas ut och därmed går också
fossiloberoende mot att bli fossilfritt.
Utredningen har valt att definiera ett fossiloberoende jordbruk som
ett jordbruk som i huvudsak drivs av förnybar energi och där insatsmedlen i huvudsak är producerade av förnybara råvaror eller återvunnet material.
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Utredningens förslag och rekommendationer
Det finns inte en enskild åtgärd eller ett enskilt styrmedel som svarar
mot utredningens uppdrag om ett fossiloberoende jordbruk samtidigt som det bidrar till klimatmålen, mål om ökad livsmedelsproduktion och minskar sårbarheterna i livsmedelskedjan. Utredningen
konstaterar att det behövs flera åtgärder och har därför valt att lägga
sex förslag samt ett antal rekommendationer som tillsammans ska
bidra till ett fossiloberoende jordbruk.
Låg lönsamhet och konkurrenskraft har seglat upp som avgörande
begränsningar för jordbrukets klimatomställning. En låg lönsamhet
i jordbruket innebär en sårbarhet i livsmedelskedjan. Genom att förbättra lönsamheten kan företagens möjligheter att ställa om mot
fossiloberoende stärkas samtidigt som försörjningsförmågan ökar.
Stärkt konkurrenskraft och lönsamhet kan uppnås genom minskade
utgifter, ökade intäkter eller ökad produktivitet. Svensk produktion
har i jämförelse med andra länder låga utsläpp av växthusgaser per
producerad enhet. Även kraven på miljö så väl som djurskydd och
smittskydd är högt ställda. Svenska jordbrukare har inte fått ersättning för det mervärde som skapas i den svenska produktionen. Utredningen konstaterar att de förväntningar som har funnits och finns
på att marknaden ska lösa detta inte har infriats för den största andelen av företagen.
De förslag som utredningen lämnar förstärker varandra och bör
ses i ett sammanhang. Förslagen innebär dels att satsningar görs för
att öka konkurrenskraften och lönsamheten för att därigenom skapa
utrymme för företagen att ställa om men syftet är också att stärka
försörjningsförmågan i landet. Dels föreslår utredningen satsningar
på omställning från fossila drivmedel till förnybara drivmedel.
Utredningen har konstaterat att på kort sikt till år 2030 ligger den
största potentialen för att minska fossilberoendet i att öka användningen av biodrivmedel. Detta eftersom det i dag saknas större arbetsmaskiner som kan drivas av el eller andra drivmedel som biogas och
etanol. Utredningen bedömer att till 2045 bör en omställning till
självkörande arbetsmaskiner och nya system för att bruka marken,
vilka i dag är under utveckling, att vara verklighet.
Förslagen som utredningen lämnar riktar sig till regeringen och omfattar förslag om ändringar av lagstiftning och om budgetfinansiering.
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Utredningens huvudförslag är en grön skatteväxling där ett jordbruksavdrag införs och växlas mot en utfasning av den återbetalning
av dieselskatt som jord-, skogs- och vattenbrukets företag i dag kan
ansöka om. Utredningen har konstaterat att det inte är möjligt att
genomföra en ensidig utfasning av dieselskatten då en sådan skulle få
alltför långtgående konsekvenser för det svenska jordbruket, för miljön
och för försörjningsförmågan. Utredningen förslår därför att ett jordbruksavdrag införs som en kompensationsåtgärd.
Utredningens sammantagna förslag är:
• ett jordbruksavdrag införs,
• den återbetalning av dieselskatt som jord-, skogs- och vattenbruket
kan ansöka om fasas ut,
• Jordbruksverkets instruktion förtydligas och den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin kompletteras,
• en biopremie för rena biodrivmedel införs,
• den befintliga klimatpremien utvidgas,
• det befintliga gödselgasstödet och biogasstödet utökas och förlängs.
De rekommendationer som utredningen presenterar handlar om åtgärder och styrmedel där staten inte behöver agera direkt utan det
kan i stället handla om att en åtgärd bör få fortsätta eller att marknaden eller någon aktör behöver agera. Utredningen rekommenderar att:
• satsningar görs på forskning och utveckling av nya affärsmodeller,
• rådgivningsmöjligheter inom Greppa Näringen i form av Klimatkollen och Energikollen får fortsätta,
• jordbruket fortsatt prioriteras inom Klimatklivet,
• satsningar görs på forskning och utveckling av arbetsmaskiner
inom jordbruket som drivs av förnybara bränslen,
• satsningar görs på forskning och utveckling av nya drivmedel som
kommer från jordbruket,
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• möjligheter till investeringsstöd till biogasanläggningar (stallgödsel)
fortsatt får finnas,
• ett stöd till produktion av fossilfri gödsel genom ex. Industriklivet och/eller Klimatklivet kan övervägas när sådan produktion
blir aktuell i Sverige,
• ett verktyg för prissättning på koldioxid på mineralgödsel som
importeras till EU från tredje land införs, dvs. en så kallad Carbon
Border Adjustment Mechanism (CBAM),
• insamling och återvinning av ensilageplast ökas genom satsningar
på att öka kunskapen om innehållet i plasten samt satsningar på
att öka kunskapen om samt tillgängligheten till insamlingssystemet.
Sammantaget bedömer utredningen att de förslag och rekommendationer som lämnas kommer att främja utvecklingen mot ett fossiloberoende jordbruk. Utredningen bedömer att dessa förslag och
rekommendationer tillsammans kommer att bidra till att nå klimatmålen, målen enligt livsmedelsstrategin och samtidigt bidra till att
minska sårbarheterna i livsmedelskedjan och bidra till en högre försörjningsförmåga.
Utredningens förslag beskrivs mer ingående nedan.
Ett jordbruksavdrag införs
Utredningen förslår att ett jordbruksavdrag införs. Avdraget föreslås baseras på företagens intäkter. Detta till minskad inkomstbeskattning i näringsverksamheten. Skattekompensationen medför sänkt skatt
på jobb och företagande och ska betraktas som en del i en grön skatteväxling. Jordbruksavdraget ska omfatta företag inom jord-, skogsoch vattenbruk. Den andra delen av skatteväxlingen innebär en utfasning av den återbetalning av dieselskatt som jord-, skogs- och
vattenbruksföretag i dag kan ansöka om.
Utredningen anser att en rimlig nivå är ett jordbruksavdrag dimensionerat utifrån 7 procent av jordbruksintäkten. Det ger en sänkt skattebelastning för företagen inom jord-, skogs och vattenbruket som för
ett genomsnittsår minskar från cirka 6,75 miljarder kronor till cirka
4,75 miljarder kronor.
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Avdraget kommer att behöva anmälas till EU-kommissionen som
ett statsstöd.
Återbetalningen av dieselskatten för jord-, skogsoch vattenbruket fasas ut
Utredningen föreslår att den återbetalning av dieselskatt som jord-,
skogs- och vattenbrukets företag kan ansöka om stegvis fasas ut till
2030. En utfasning kan inte ske ensidigt utan kompensation då det
skulle medföra alltför långtgående konsekvenser. En höjd kostnad för
drivmedel utan kompensation riskerar att leda till att företag läggs
ner, mark upphör att brukas och produktionen minskar. Särskilt utsatta är jordbruksföretag i skogsbygder och i norra Sverige där lönsamheten redan i dag är svag.
En ensidig utfasning av återbetalningen av dieselskatten utan kompensation bedöms leda till att produktion i Sverige avvecklas och
ersätts av import. De importerade varorna har en högre klimatpåverkan vilket leder till ökade utsläpp på global nivå. Även försörjningsförmågan påverkas negativt.
En utfasning av den nedsättning som finns för dieselskatten ska
ses som den andra delen av utredningens huvudförslag om en grön
skatteväxling. Den första delen som utgörs av införandet av ett jordbruksavdrag beskrivs ovan.
Utredningen konstaterar att en tät uppföljning av konkurrenskraften och lönsamheten i jordbruket måste göras. Det behöver säkerställas att utvecklingen går i positiv riktning. Jordbruksverket bör följa
denna utveckling genom sitt utökade uppdrag vilket beskrivs närmare
under nästa rubrik.
Jordbruksverkets instruktion förtydligas och myndighetens
uppdrag om uppföljning av livsmedelsstrategin kompletteras
Utredningen föreslår att Jordbruksverkets instruktion förtydligas
vad gäller myndighetens ansvar att bevaka jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet. Motivet till förslaget är att utredningen anser
att det bör vara tydligt att myndigheten i allt sitt arbete ska verka för
konkurrenskraft och lönsamhet. Även om ändringen i sak inte inne-
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bär någon ändring av myndighetens arbete menar utredningen att
den har ett stort signalvärde.
Utredningen föreslår även att Jordbruksverket i den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin kompletterar denna med ett antal nya
indikatorer för att följa prisutvecklingen vad gäller insatsmedel. Myndigheten förslås i uppföljningen även göra en internationell utblick.
Detta är viktigt då svenska jordbrukare verkar på en global marknad
där många länder ständigt gör förändringar i syfte att skapa konkurrenskraft för sitt jordbruk men också för att möta globala utmaningar.
Uppföljning bör kunna ge en mer heltäckande bild av konkurrenskraften och lönsamheten som sådan i jordbruket. Uppföljningen bör
även kunna användas som grund för att bedöma konsekvenser av
olika förslag ex. som bakgrundsunderlag till de kontrollstationer som
ska genomföras vad gäller reduktionsplikten. Ändringen av uppdraget
bör även inkludera en uppföljning av de förslag till åtgärder och styrmedel som utredningen förslår.
En biopremie införs
Utredningen förslår att en biopremie införs som ett nationellt stöd
för att utjämna den prisskillnad som finns mellan fossila och förnybara drivmedel. Biopremien förslås införas redan 2022 och bör omfatta tillgängliga rena biodrivmedel med undantag för biogas. Av
förenklingsskäl föreslås samma nivå gälla för alla rena biodrivmedel.
Denna nivå baseras på prisskillnaden mellan FAME och jord-, skogsoch vattenbrukets skattereducerade diesel. Energimyndigheten föreslås bli administrativt ansvarig för premien.
Utredningen bedömer att förslaget om en biopremie är förenlighet med EU:s statsstödsregler. För stödet tillämpas undantag genom
de-minimis förordningarna.
Den befintliga klimatpremien utvidgas
Utredningen föreslår att klimatpremien enligt förordning (2020:750)
om statligt stöd till vissa miljöfordon utvidgas för att även omfatta
arbetsmaskiner som drivs av biogas och bioetanol. Genom utvidgningen kommer det öppnas möjligheter för jord- och skogsbrukets
arbetsmaskiner att kunna omfattas. Den utvidgning som föreslås
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kommer dock att träffa även andra sektorer då det inte är möjligt att
rikta stödet mot endast jord- och skogsbruket.
För att finansiera utvidgningen föreslår utredningen att en omfördelning av de medel som finns under anslag 17 Klimatpremier under
UO 20 Allmän miljö- och naturvård görs.
Gödselgasstödet förlängs och utökas
Utredningen föreslår att stödet till produktion av biogas från stallgödsel förlängs. Förslaget innebär också att biogasstödet (uppgraderingsstödet) permanentas samt att ett nytt stöd till förvätskning införs.
De tre stöden kan kombineras, och om en aktör producerar biogas
från gödsel och sedan uppgraderar och förvätskar gasen skulle denne
vara berättigad till samtliga tre stöd. Förslaget lämnades redan i december 2019 av Biogasmarknadsutredningen i SOU 2019:63 Mer biogas!
För ett hållbart Sverige.

Konsekvenser av utredningens förslag
Konsekvenserna för miljön
Utredningens förslag till åtgärder och styrmedel kommer att främja
utvecklingen mot ett fossiloberoende jordbruk.
Sveriges jordbruk har redan i dag låga växthusgasutsläpp per kilo
producerad vara. Svenskt jordbruk skapar också mervärden i form av
god djurvälfärd, biologisk mångfald och ett attraktivt landskap. Utredningens samlade förslag bedöms leda till ytterligare minskade utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn. Utredningens förslag
som stärker det svenska jordbrukets konkurrenskraft och minskar
också risken för att produktionen i Sverige läggs ner och flyttas utomlands. En ökad svensk produktion leder till lägre utsläpp globalt. Genom
utredningens förslag bedöms även möjligheterna och utrymmet öka
för företagen att kunna investera i teknik, kunskap och rådgivning
som ger bättre resurshushållning och förnybara drivmedel. Utsläppen
av växthusgaser från de arbetsmaskiner som används i jordbruket kommer att minska genom de förslag till omställning av arbetsmaskiner
som förslås tillsammans med satsningar på förnybara drivmedel.
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Konsekvenserna för företagen
De förslag som utredningen lägger kommer att omfatta såväl jord-,
skogs- och vattenbruk. Ett av förslagen kommer även att omfatta i
princip alla sektorer inom Sverige som använder sig av arbetsmaskiner.
Företagsammansättningen inom jord-, skogs- och vattenbrukssektorn skiljer sig åt. Jordbruket domineras av småföretag med få anställda där det finns en stor bredd utav verksamhetsgrenar. De många
små företagen har en stor betydelse för landsbygden. Även om det
är flest små företag finns ett fåtal stora heltidsjordbrukare och det är
dessa som står för den stora andelen av produktionen i landet. Jordbruket är en del i livsmedelskedjan som totalt sett är en förhållandevis en stor sektor i Sverige där många är sysselsatta och stora produktionsvärden uppstår. Skogsbruket består både av många småföretag
där verksamheten är en bisyssla och av stora skogsbolag där hela
förädlingskedjan från skogen till konsument ingår. Till skillnad från
i jordbruket utförs en stor andel av arbetet i skogsbruket utav maskinentreprenörer. Vattenbruket är en relativt liten sektor som domineras av små företag men där antalet ökar.
Förslagen kan om de genomförs samlat ge förutsättningar för att
stärka jordbruksföretagens lönsamhet och produktion för att nå livsmedelsstrategins mål samtidigt som ett ökat fossilberoende åstadkoms.
Kostnader för arbetskraft, skatter på produktionsmedel, djurskyddsoch växtskyddslagstiftning, tillståndsprövning enligt miljöbalken
samt tillämpning av regelverk har stor påverkan på jordbruks- och
trädgårdsnäringens konkurrenskraft. Genom framför allt jordbruksavdraget bedömer utredningen att företagens förmåga att bära den allt
tyngre bördan av kostnader och administration kan möjliggöras samtidigt som stöd till klimatåtgärder ökar företagens bidrag till klimatomställningen.
Företagen inom jord-, skogs och vattenbruket är huvudsakligen
småföretag på landsbygden. Stärkt lönsamhet i branschen kan göra
att befintliga företag utvecklar sin verksamhet och nya företag startas.
Det finns flera studier som visar på de gröna näringarnas positiva
effekt på landsbygdsutvecklingen. En förbättring av företagens konkurrenskraft och lönsamhet påverkar inte bara det enskilda företaget
utan gynnar hela landsbygdsutvecklingen.
En höjd kostnad för branschens drivmedel utan kompensation
riskerar att leda till att företag läggs ner. Enligt analyser i SASM-
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modellen skulle det skulle viss del av spannmålen i slättbygderna
ersättas med vall och extensiv köttproduktion. I skogsbygderna och
i norra Sverige skulle djurhållningen minska och svårbrukade marker
skulle överges. Minskningen av arealen betesmark skulle bli tydligast
i södra Sveriges skogsbygd. Företagen i dessa områden har ofta lägre
transporter till jordbruksmark då störst andel av marken är skog.
Nedläggningen i dessa områden skulle minska antalet arbetstillfällen
men kanske framför allt bidra negativt till landsbygdsutvecklingen
genom att områdenas attraktivitet minskar och en minskad verksamhet och befolkning leder till mindre investeringar i infrastruktur m.m.
Konsekvenserna för försörjningsförmågan
Utredningens förslag bedöms sammantaget bidra till en ökad försörjningsförmåga. De åtgärder som införs och som syftar till att ställa
om från fossila drivmedel till förnybara kommer att minska behovet
av import. Här vill dock utredningen påpeka vikten av att det finns
en inhemsk produktion. I annat fall ersätts endast ett importbehov
av fossila drivmedel till ett importbehov av förnybara drivmedel. En
sådan omställning innebär ingen ökad försörjningsförmåga.
Utredningen bedömer att de förslag som utredningen lägger vad
gäller konkurrenskraft och lönsamhet kommer också att bidra till en
ökad försörjningsförmåga. Genom att det finns lönsamma jordbruksföretag som kan producera livsmedel i hela landet minskar sårbarheten i hela livsmedelskedjan.
Konsekvenserna för staten
Utredningen bedömer sammantaget att utredningens förslag kommer att medföra högre kostnader för staten.
Utredningens förslag om en ny biopremie kommer att innebära
ytterligare kostnader för staten, både i form av kostnader för själva
stödet och i form av ökad administration. Här konstaterar dock utredningen att kostnaden för denna biopremie inte kan täckas genom en
omfördelning av anslagen under något befintligt anslag under UO 23
utan här menar utredningen att det bör vara frågan om ny finansiering.
Förslaget om att fasa ut nedsättningen av dieselskatt till jord-,
skogs- och vattenbruket har bedömts minska statens kostnader i och

24

78

SOU 2021:67

Sammanfattning

med att återbetalningen fasas ut. Samtidigt minskas även kostnaden
för administration av återbetalningen som sker på Skatteverket.
Även om infasningen av jordbruksavdraget sker samtidigt som nedsättningen fasas ut bedöms dock kostnaderna för staten sammantaget att öka. Detta genom minskade skatteintäkter till följd av jordbruksavdraget. Administrationen för Skatteverket bedöms vara av
samma omfattning för jordbruksavdraget som för återbetalningen av
dieselskatt. Utredningen menar att det för förslaget om ett jordbruksavdrag bör tillskjutas nya medel.
Utredningens samlade förslag kommer att innebära att administrationen både ökar och minskar hos statens myndigheter. På totalen
kan utredningen dock konstatera att det är en ökning. De myndigheter som direkt berörs av förslagen är Energimyndigheten, Jordbruksverket och Skatteverket.

Utredningsområden
Konkurrenskraft
Svenska jordbruksföretag konkurrerar på en global marknad där
förutsättningar ser olika ut både vad gäller natur och politik. De flesta
länder har en omfattande jordbrukspolitik. Även om det inom EU
finns en gemensam jordbrukspolitik så beslutar medlemsländerna
mycket utav det som rör förutsättningarna för företagandet till exempel skatteregler på nationell nivå. Utredningen har jämfört skatteregler för jordbruk för ett antal länder inom EU och OECD och
konstaterar att alla länder tillämpar särregler för jordbruket. Motiven
som anges för detta är att jordbruk ses som en speciell sorts företagande som verkar under speciella förutsättningar. Andra motiv
som lyfts fram är vikten av en säker livsmedelsförsörjning men även
andra aspekter så som miljö- och landsbygdspolitik spelar in.
Drivmedel
Den största andelen av det drivmedel som används i jordbruket är
i dag är fossil diesel. Andelen biodrivmedel som blandas in i dieseln
ökar dock genom reduktionsplikten som är ett nationellt styrmedel.
Jord-, skogs- och vattenbruket använder samma diesel som trans-
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portsektorn. En del företagare beställer drivmedel till en lagringstank
på gården medan andra företagare tankar på vanliga drivmedelstationer.
Utredningen konstaterar att om den utstakade reduktionsplikten
följs kommer dieseln att innehålla en stor andel biodrivmedel år 2030.
HVO är det enda drivmedel som i princip direkt kan ersätta den fossila
dieseln utan att det behöver göras några förändringar i traktorn eller
arbetsmaskinen. HVO används även i stor utsträckning för att uppfylla kraven som reduktionsplikten. FAME som i Sverige görs på raps
används också för inblandning men tillåts endast upp till 7 procent.
Det går inte att som med HVO, i samma motor växla mellan ren
FAME och fossil diesel. Det finns dock tester som visar att fabriksnya traktorer kan köras direkt på FAME utan problem. Äldre arbetsmaskiner behöver viss omställning i form av filterbyten, oljebyten
och rengöring av bränsletankar.
Den framtida prisutveckling för biodrivmedel är osäker. Priset
påverkas t.ex. av efterfrågan på världsmarknaden. Efterfrågan i Sverige
kommer med största sannolikhet att öka på grund av reduktionsplikten. Priset på biodrivmedel kommer sannolikt också att påverkas om
Sverige inte längre kan ha kvar skattebefrielsen på höginblandade biodrivmedel efter årsskiftet.
Drivmedelsbehovet för arbetsmaskiner inom jordbruket varierar
mellan olika aktiviteter och påverkas av många faktorer. Det är möjligt att genomföra åtgärder för att hushålla och effektivisera användningen av drivmedel. Energiförbrukningen beror av vilken arbetsmaskin och vilket redskap som används. Förbrukningen beror även
på hur förhållandena ser ut i fält vad gäller jordart, markstruktur och
vattenhalt påverkar energiförbrukningen. Val av traktor och redskap
är en viktig del i att utnyttja drivmedel effektivt men förbrukningen
beror även på handhavandet. Genom rätt underhåll av traktor och
maskiner samt framför allt genom att anpassa körsätt kan drivmedelsförbrukningen minskas.
Dieselskatt
Den som förbrukar vissa bränslen i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks och vattenbruksverksamhet kan ansöka om att få återbetalat en
viss del av skatten. Denna möjlighet finns även i andra branscher som
sjöfart och fiske. Nedsättningen av skatten innebär att fossila bräns-
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len subventioneras. Samtidigt är nedsättningen viktig för jordbrukets
konkurrenskraft och sektorns fortlevnad i landet. Drivmedelskostnader är en betydande utgift för jordbruksföretagen. Bränsle och drivmedel står för omkring 7 procent av kostnaderna för insatsmedel.
Höginblandade och rena biodrivmedel helt undantagna och befriade från både energiskatt och koldioxidskatt och berättigar därför
inte heller till återbetalning. Nivån på nedsättningen är i dag 1,93 kronor/liter diesel. Kostnaden för staten för denna återbetalning uppgår
till omkring 750 miljoner kronor per år men enligt prognoser kommer jordbrukets energianvändning att minska framöver. Anledningen
till minskningen bedöms vara effektiviseringar, energibesparingar och
till del elektrifiering.
Arbetsmaskiner
På grund av jordbrukets stora maskinpark och långsamma utbytestakt kommer förbränningsmotorn att spela en fortsatt stor roll under
en lång tid framöver. Det saknas i dag arbetsmaskiner som drivs av
förnybara drivmedel för större arbetsmaskiner. Utredningen ser därför att en stor del av omställningen till fossiloberoende till 2030 måste
ske med biodrivmedel som går att använda i den befintliga maskinparken.
På längre sikt till 2045 ser utredningen att ett teknikskifte är rimligt. Självkörande maskiner och nya system för att bruka marken finns
på idé-stadiet men bör till 2045 vara verklighet. Biogasdrift, elektrifiering eller vätgasdrift kräver i regel nya maskiner, men det finns exempel på hur befintliga arbetsmaskiner genomgått konvertering. Inget
av detta finns dock på marknaden än.
Utvecklingen måste dock ske parallellt. Utredningen konstaterar
att det går att redan i dag genomföra åtgärder för att energieffektivisera. För arbetsmaskiner som används inomgårds finns redan i dag
en potential att elektrifiera dessa. Det är dock svårare att genomföra
samma omställning för fältmaskinerna då dessa ofta används över ett
stort geografiskt område och effektbehovet kan vara mycket högt då
väder m.m. kräver snabba insatser i rätt tid.
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Produktion av biodrivmedel
Av det biodrivmedel som används i Sverige i dag är den absoluta
majoriteten importerat. Sverige har flera konkurrensfördelar när det
gäller att producera fossilfria drivmedel. Sverige ligger relativt långt
fram vad gäller forskning och utveckling inom t.ex. biogasproduktion
och förgasning. Tillgången till råvaror från bland annat skogen är
mycket god i Sverige i ett europeiskt och internationellt perspektiv.
Det finns en potential för att öka produktionen av biogas från
stallgödsel. Fördelen med att röta stallgödsel är att processen ger
både biogas och biogödsel. Genom att röta gödseln uppnås dessutom
multipla miljövinster. Att potentialen inte utnyttjas mer beror dels
på att lönsamheten har konstaterats blivit för låg med nuvarande nivå
på stödet. Även tillståndsprocesserna kopplade till biogasproduktionen upplevs som utmanande, framför allt är det tidsaspekten dvs. att
det tar lång tid att få tillstånd beviljat som upplevts som utmanande.
Övriga insatsmedel särskilt mineralgödsel och ensilageplast
I dagens moderna jordbruksproduktion används många olika typer
av insatsmedel även om de stora grupperna av insatsmedel kan sägas
vara: drivmedel, gödselmedel, bekämpningsmedel, foder, plast och
utsäde. För att välja ut vilka insatsmedel som utredningen ska analysera vidare har utredningen jämfört den energianvändning som är
kopplad till produktionen av dessa insatsmedel.
Utredningen konstaterar att det är produktionen av kvävemineralgödsel som är mest energikrävande och som ger upphov till störst
utsläpp av växthusgaser. Kväve är också det näringsämne som är
mest kritiskt för odlingen. Utredning har därför valt att fokusera just
på kvävemineralgödsel. Utredningen konstaterar efter en jämförelse
av mängden tillfört kväve från olika gödsel att det även framöver
kommer finnas ett behov av att tillföra kvävemineralgödsel. Således
är det angeläget att minska utsläppen av växthusgaser från produktionen. Redan i dag finns stora skillnader i produktionen av kvävemineralgödsel beroende på om gödseln tillverkas inom EU eller utanför. Utredningen konstaterar att det i dag finns planer på att producera fossilfri mineralgödsel runt om i världen och även i Sverige men
inga beslut är fattade än. Det finns inte heller någon fossilfri gödsel
på marknaden i dag.
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Det andra insatsmedlet som utredningen gått vidare med är ensilageplast. Ensilageplasten står för den största andelen av den plast som
används i jordbruket. I dagsläget är majoriteten av ensilageplasten
baserad på fossil råvara men andelen återvunnet ökar allt mer. Eftersom vallodlingen är den största utsläppsposten såväl kopplat till energianvändning som utsläpp av växthusgaser, är det viktigt att möjligheten till en bra konservering av odlat foder säkerställs för att inte
riskera svinn. Mot bakgrund av detta har utredningen bedömt att det
är genom att öka insamlingen och återvinningen av ensilageplasten
som bäst klimatnytta uppnås. Det finns i dag ett frivilligt insamlingssystem för lantbruksplast som fungerar i stort sett väl.

Bakgrund om jordbruket, klimatet och beredskapen
Det svenska jordbruket omfattade år 2019 drygt 60 000 företag med
växtodling och animalieproduktion. Antalet jordbruksföretag har
minskat; år 2006 fanns över 72 000. De flesta jordbruksföretag drivs
på deltid, år 2016 var omkring 15 500 heltidsföretag och 47 500 deltidsföretag. Det svenska jordbruket uppvisar en stor bredd. Växtodlingen domineras av vall och spannmål. Jordbruksmarken omfattar
cirka 3 miljoner hektar, varav 2,6 miljoner hektar är åkermark. Arealen jordbruksmark har minskat sedan en lång tid tillbaka.
Det råder olika förutsättningar för att bedriva jordbruk i olika delar
av Sverige. Skånska jordbrukare verkar på samma breddgrad som jordbrukare i Danmark, medan det nordligaste jordbruket i Sverige ligger
norr om polcirkeln. Terräng, arrondering och jordmån varierar mellan
olika regioner. I södra Sverige skiljer sig förutsättningarna även mellan
de jordbruk som befinner sig i slättbygd och de som bedrivs i skogsoch mellanbygder.
Efterfrågan på livsmedel har ökat de senaste decennierna och förutspås att fortsätta öka globalt i takt med förbättrade levnadsvillkor i
kombination med en befolkningsökning. Även i Sverige växer efterfrågan på livsmedel. Sverige importerar jordbruksprodukter och livsmedel till ett betydligt större värde än vad som exporteras. Under
år 2018 uppgick importen till 120 miljarder kronor och exporten till
53 miljarder kronor.
Det svenska jordbruket bidrar till utsläpp av växthusgaser i form
av metan från djurens fodersmältning, metan och lustgas från gödsel-
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hantering och lustgas från kväveomvandling i mark. Jordbruket bidrar också med växthusgaser genom energianvändning till arbetsmaskiner, spannmålstorkar, uppvärmning av lokaler och växthus m.m.
Utöver detta bidrar jordbruket även med nettoutsläpp av koldioxid
genom kolförrådsförändringar i åkermark och betesmark.
På klimatområdet har det slagits fast att Sverige senast år 2045
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå målet kommer alla sektorer i samhället behöva bidra och så även jordbruket.
Den främsta sårbarheten i jordbruket är kopplad till drivmedelstillgången. Utredningen konstaterar att andra sårbarheter som finns
är kopplade till behovet av importerade insatsmedel förutom drivmedel samt den låga lönsamheten hos företagen i primärproduktionen.
Det begrepp som används i betänkandet för att beskriva beredskapen är försörjningsförmåga. Enligt ansvariga myndigheter ska målet
med Sveriges försörjningsförmåga vara att tillse att hela befolkningen
har tillgång till den mängd och sammansättning av säkra livsmedel,
inklusive dricksvatten, som behövs för att upprätthålla sin hälsa under
minst en tremånadersperiod av höjd beredskap och samhällsstörningar.

Utredningens arbete
Utredningens arbete har pågått mellan april 2020 och juni 2021. Då
utredningsarbetet har pågått under en pandemi där myndigheternas
rekommendationer har begränsat fysiska möten har i princip samtliga möten som utredningen hållit varit digitala.
Ambitionen har genomgående under utredningsarbetet varit att
bedriva arbetet på ett öppet och förutsättningslöst sätt i syfte att ringa
in problem, utmaningar och lämpliga lösningar. Till utredningen har
en expertgrupp om 15 experter kopplats. Utredningen har hållit åtta
expertgruppsmöten. Utredningen har även hållit två hearings samt haft
ett 90-tal bilaterala möten utöver detta.
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1.1

Förslag till ny förordning (2021:xx) om statligt
stöd till användningen av vissa biodrivmedel
inom jord-, skogs- och vattenbruk

1 § För att främja en övergång till ett fossiloberoende och bidrag
till minskning av utsläppen av växthusgaser får Statens energimyndighet bevilja statligt stöd i form av bidrag enligt denna förordning. Bidrag ges om det finns medel.
Ordförklaringar
2 § I denna förordning betyder
biodrivmedel: ett vätskeformigt bränsle som framställs av biomassa
och som uppfyller kriterierna i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Förutsättningar för stöd
3 § Stöd får ges till företag inom jord-, skogs- och vattenbruk för
förbrukning av rena och höginblandade biodrivmedel i arbetsmaskiner.
4 § Stöd får endast beviljas i enlighet med de villkor som anges i
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 samt, kommissionens förordning (EU)
717/2014.

31

85

Författningsförslag

SOU 2021:67

Stödberättigande kostnader
5 § Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan fossila diesel och biodrivmedel enligt Statens energimyndighets
beräkning.
Ansökan om stöd
6 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Statens
energimyndighet. Ansökan ska innehålla
1. sökandens namn,
2. typ av biodrivmedel och förbrukad mängd.
7 § Ansökan ska också innehålla en redogörelse för allt annat stöd
av mindre betydelse som sökanden har mottagit under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.
Prövning och beviljande av stöd
8 § Statens energimyndighet prövar och beviljar stöd enligt denna
förordning.
Utbetalning av stöd
9 § En begäran om utbetalning av ett beviljat stöd ska ha kommit in
till Statens energimyndighet inom 1 år efter utgången av det kalenderår, den kalendermånad eller det kalenderkvartal som ansökan avser.
10 § Ett stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för
betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen
som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och
oförenligt med den inre marknaden.
11 § Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd helt
eller delvis inte ska betalas ut om
1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna
oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med
för högt belopp,
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2. stödet har beviljats felaktigt eller med för högt belopp på grund
av att uppgifterna i vägtrafikregistret är felaktiga,
3. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för
högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
4. ett villkor för stödet inte har följts.
Tillsyn
12 § Statens energimyndighet utövar tillsyn över att villkoren för
stödet följs.
Återbetalning och återkrav
13 § Mottagaren av ett utbetalat stöd är återbetalningsskyldig om
stödet inte skulle ha betalats ut enligt 10 §.
Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som en
stödmottagare är återbetalningsskyldig för.
14 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.
Bemyndigande
15 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Uppföljning och utvärdering
16 § Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera de stöd
som ges enligt denna förordning.
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Offentliggörande, rapportering och registerföring
17 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.
Överklagande
18 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut
enligt 10 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
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Förslag till förordning om ändring i förordning
(2009:1464) med instruktion för Statens
jordbruksverk

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk att 2 a § ska ha följande lydelse
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2a§
Myndigheten ska arbeta för
Myndigheten ska
en konkurrenskraftig och hållbar
1. inom de områden som avses
livsmedelsproduktion genom att i 1 § verka för att det övergribeakta behovet av stärkt konkur- pande målet enligt livsmedelsstrarenskraft för företag, tillhanda- tegin om en konkurrenskraftig och
hålla god service och lättillgänglig hållbar livsmedelskedja som riksinformation samt verka för för- dagen antagit nås
enkling och administrativa lätt2. beakta behovet av stärkt lönnader.
samhet och konkurrenskraft för
företag i de områden som avses i
1 § och,
3. till de aktörer som omfattas
av 1 § tillhandahålla god service
och lättillgänglig information samt
verka för förenkling och administrativa lättnader.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
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Förslag till förordning om ändring i förordning
(2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon 1–3 §§ och 6 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
För att främja introduktionen
För att främja introduktionen
av miljölastbilar och eldrivna ar- av miljölastbilar och miljöarbetsmaskiner på marknaden och betsmaskiner på marknaden och
bidra till minskning av utsläpp av bidra till minskning av utsläpp av
växthusgaser, får Statens energi- växthusgaser, får Statens energimyndighet bevilja statligt stöd i myndighet bevilja statligt stöd i
form av bidrag enligt denna för- form av bidrag enligt denna förordning för köp av sådana for- ordning för köp av sådana fordon. Bidrag ges om det finns don. Bidrag ges om det finns
medel.
medel.
Förordningen är meddelad med
Förordningen är meddelad med
stöd av 8 kap. 11 § regeringsfor- stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 19 § och 8 kap. men i fråga om 19 § och 8 kap.
7 § regeringsformen i fråga om 7 § regeringsformen i fråga om
övriga bestämmelser.
övriga bestämmelser.
2§
I denna förordning betyder
bioetanol: ett etanolbränsle som till minst 94 procent är framställt av sådan biomassa som avses i 1 kap. 2 § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,
miljölastbil: en tung lastbil enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och som är avsedd att drivas enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en
extern källa, eller dessa i kombination,
eldriven arbetsmaskin: ett momiljöarbetsmaskin: ett motortorredskap eller en traktor enligt redskap eller en traktor enligt
lagen om vägtrafikdefinitioner lagen om vägtrafikdefinitioner
som har en nettoeffekt över 75 kW som har en nettoeffekt över 75 kW
och som drivs enbart av elektrisk och som är avsedd att drivas enbart
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energi från en bränslecell, ett batterie eller en extern källa,

av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell,
ett batteri eller en extern källa,
eller dessa i kombination.
I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som
i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014
genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den
inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
3§
Stöd får endast beviljas föreStöd får endast beviljas företag, kommuner och regioner för tag, kommuner och regioner för
köp av en miljölastbil eller en köp av en miljölastbil eller en
eldriven arbetsmaskin som
miljöarbetsmaskin som
1. är eller ska bli registrerad enligt förordningen (2019:383) om
fordons registrering och användning,
2. ska ställas på enligt förordningen om fordons registrering och
användning och inte tidigare har varit påställd enligt den förordningen,
och
3. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans.
6§
Stöd får inte beviljas för köp
Stöd får inte beviljas för köp
av miljölastbilar och eldrivna av miljölastbilar och miljöarbetsarbetsmaskiner som
maskiner som
1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller
annan författning eller villkor i ett tillstånd, eller
2. har påbörjats innan ansökan om stöd har getts in till Statens
energimyndighet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

37

91

92

2

Utredningens uppdrag

2.1

Utredningsdirektiven

Genom utredningsdirektiv dir. 2020:16 Ett fossiloberoende jordbruk uppdrog regeringen till en särskild utredare att föreslå åtgärder
och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende
jordbruk. Syftet med utredningen är att ta fram förslag som bidrar
till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen.
Utredaren ska utreda och föreslå åtgärder och styrmedel för att
främja
• övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder
för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket,
• jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel utöver drivmedel,
• övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner,
• innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen av drivmedel.
Utredaren ska även överväga hur de föreslagna åtgärderna och styrmedlen kan utvärderas och hur utvärdering kan gynnas exempelvis
genom stegvis införande. Vid utformning av förslagen måste EU:s
statsstödsregler särskilt beaktas. Enligt direktiven ska utredaren
även utreda vilka konsekvenser förslagen kan få i förhållande till EUrätten i övrigt.
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Genom regeringsbeslut den 17 december 2020 förlängdes utredningstiden till den 31 juli 2021. 1

2.2

Utredningsområden

Utredningen har utifrån utredningsdirektiven identifierat fem utredningsområden:
• Nedsättningen av energi- och koldioxidskatt som jord-, skogsoch vattenbruket har i dag (återbetalningen av dieselskatt).
• Kompensationsåtgärder för en stärkt och ökad konkurrenskraft
inom det svenska jordbruket.
• Drivmedel som är fossiloberoende och mindre fossilintensiva.
• Inhemsk produktion av biodrivmedel inklusive biogas.
• Insatsmedel (utöver drivmedel) som är mindre fossil- och resursintensiva jämfört med i dag.
Utifrån dessa utredningsområden har sedan analysarbetet bedrivits.
För samtliga områden har en bakgrund och nuläge tagits fram. En
analys gjorts av utmaningar och möjliga lösningar. Utredningen har
sedan landat i ett antal förslag och rekommendationer.
I fråga om de utredningsområden som omfattar drivmedel och
övriga insatsmedel har analysen skett i ett antal steg. Det första steget
är att analysera hur vi kan effektivisera användningen och hushålla
med resurserna. Efter det har utredningen analyserat om det är möjligt
att återanvända resurser eller använda återvunna material. Utredningen
har även analyserat möjligheterna att ersätta de fossila insatsmedlen
mot förnybara. Utredningen menar att analysförfarande även följer
utredningens definition av fossiloberoende jordbruk, se rubrik 2.5
Fossiloberoende jordbruk.

1

Dir. 2020:136 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett fossiloberoende jordbruk (N 2020:01).
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Utredningens avgränsningar

Utredningen identifierade redan initialt ett antal avgränsningar. I utredningsdirektiven står att s.k. biologiska utsläpp, utsläpp från djurhållning och mark, inte ingår i utredningens uppdrag.
Utredningen har sedan även valt att inte analysera utsläpp som
uppkommer utanför Sveriges gränser. Ett undantag från detta har
dock gjorts vad gäller mineralgödsel. Produktionen av mineralgödsel
sker utanför Sverige. Mineralgödsel är särskilt utpekat i utredningsdirektiven vilket motiverar ett undantag.
Utredningen har vidare valt att fokusera analyser och förslag
primärt med utgångspunkt i jordbruket. Vid utarbetandet av förslag
kommer dock hänsyn tas även till andra branscher och sektorer. Detta
gäller främst skogs- och vattenbruk som också omfattas av samma
möjligheter till återbetalning av dieselskatten vad gäller drivmedel
som jordbruket.

2.4

Utredningens arbete

Det faktiska utredningsarbetet har pågått mellan april 2020 och
juli 2021. Då utredningsarbetet har pågått under en pandemi där
myndigheternas rekommendationer har begränsat fysiska möten har
i princip samtliga möten som utredningen hållit varit digitala.
Ambitionen har genomgående under utredningsarbetet varit att
bedriva arbetet på ett öppet och förutsättningslöst sätt i syfte att
ringa in problem, utmaningar och lämpliga lösningar. Till utredningen
har en expertgrupp om 15 experter kopplats. Utredningen har under
utredningens gång hållit åtta expertgruppsmöten. Expertgruppen har
haft möjlighet att bidra med inspel och synpunkter under utredningens gång. Expertgruppen har även haft möjlighet att lämna synpunkter på utredningens betänkande och förslag. Samtliga experter
utom en har också gjort så. Utöver expertgruppsmöten har utredningen även hållit två hearings samt ett 90-tal bilaterala möten med
olika intressenter. En mer utförlig beskrivning av utredningens samrådsaktiviteter finns i bilaga 4.
Utredningen har tagit hjälp av jur.dr. Urban Rydin för att genomföra en analys av vissa skattefrågor. Denna analys ligger till grund för
kapitel 4 Skatter samt bilaga 3.
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Fossiloberoende jordbruk

I utredningens uppdrag ingår att förslå åtgärder och styrmedel för
ett fossiloberoende jordbruk. I utredningens arbete används begreppet
jordbruk vilket med meningen:
• företag inom jordbruksnäringen dvs. företag med växtodling och
animalieproduktion,
• företag inom trädgårdsnäringen dvs. företag med odling av grönsaker, frukt, bär och prydnadsväxter som bedrivs på friland eller
i växthus, samt
• företag inom hästnäringen.
Utredningen har funnit att det saknas en definition av begreppet
fossiloberoende jordbruk. Det saknas i utredningsdirektiven och utredningen har heller inte funnit någon tydlig definition någon annanstans. Utredningen konstaterar därför att det ingår i utredningens
uppdrag att definiera begreppet.
Begreppet fossiloberoende har förekommit i andra sammanhang
bl.a. inom transportområdet och i direktiven till Fossiloberoende
fordonsflotta – ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser (dir. 2012:78). I betänkandet Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
föreslås en definition av begreppet fossiloberoende fordonsflotta
som ett vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med biodrivmedel eller elektricitet. I definitionen exkluderas indirekta utsläpp
av klimatgaser från till exempel fordonstillverkning, bränsletillverkning och infrastrukturhållning. Detta motiveras med att utredningen
behövde ett hanterbart utredningsområde samt att utredningen valt
att fokusera på det Sverige har störst rådighet över.
I de utredningsdirektiv som beslutats för Utredningen om fossiloberoende jordbruk omfattas uttryckligen även indirekta utsläpp. Den
definition som använts för fossiloberoende fordonsflotta är därför
inte direkt tillämpbar för att beskriva ett fossiloberoende jordbruk.
Utredningen konstaterar att fossiloberoende jordbruk inte är
samma sak som fossilfritt jordbruk. På lång sikt kommer dock fossila
insatsmedel att fasas ut och därmed går också fossiloberoende mot
att bli fossilfritt. Det finns en tydlig koppling mellan minskat fossilberoende och en ökad försörjningsförmåga. Den största delen av de
insatsmedel som används inom jordbruket i dag är importerade, där-
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ibland fossila drivmedel. I en händelse av kris är den svenska livsmedelsproduktionen sårbar. Ett jordbruk som är fossiloberoende är mindre
beroende av import och därmed mindre sårbart.
Utredningen har valt att definiera ett fossiloberoende jordbruk
som ett (svenskt) jordbruk som i huvudsak drivs av förnybar energi
och där insatsmedlen i huvudsak är producerade av hållbara förnybara råvaror eller återvunnet material.
I utredningens arbete har definitionen använts som utgångspunkt
vid analysen av möjliga förslag. Se rubrik 2.2 Utredningsområden ovan.

2.6

Betänkandets disposition

Utredningen är översiktligt uppdelat i tre huvuddelar där den första
delen eller inledningen av betänkandet är i stort sett formalia med
överlämnande till statsrådet och sammanfattning.
I den andra delen beskrivs utredningens arbete mer fördjupat.
Denna del innehåller en beskrivning av utredningens uppdrag, utredningsområden med problembeskrivning, analyser och förslag inklusive konsekvensanalyser. I den andra delen ingår även en samlad
kons.ekvensanalys av utredningens samlade förslag samt bakgrundsdokument som beskriver svenskt jordbruk, klimatarbetet samt beredskap och försörjningsförmågan. Vidare återfinns även det särskilda
yttrande som inkommit till utredningen, här.
I den tredje delen av betänkandet ingår de bilagor som läggs till
betänkandet däribland utredningsdirektiven, ett fördjupat underlag
av det skatteförslag som utredningen lämnar samt en beskrivning
av de samrådsaktiviteter som utredningen har genomfört.
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Konkurrenskraft

3.1

Bakgrund

3.1.1

Utredningens uppdrag

I utredningens uppdrag ingår att föreslå åtgärder och styrmedel för
att främja övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende
jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder
för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket.
I direktiven anges att undantag och nedsättningar av koldioxidskatten
kan vara nödvändiga utifrån konkurrenskraftsskäl. En utfasning av nedsättningar behöver också ske på ett sätt så att man undviker koldioxidläckage – det vill säga förändringar i koldioxidbeskattningen ska
inte leda till att utsläpp flyttas från Sverige till ett annat land, till exempel genom ökad import av livsmedel med större klimatpåverkan eller
att svensk resurs-, miljö- och klimateffektiv produktion läggs ned.
I direktiven hänvisas till Konkurrenskraftsutredningens betänkande
Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring (SOU 2015:15). De utmaningar som Konkurrenskraftsutredningen lyfte fram var bl.a. att kostnader för arbetskraft,
skatter på produktionsmedel, djurskydds- och växtskyddslagstiftning,
tillståndsprövning enligt miljöbalken samt tillämpning av regelverk
har stor påverkan på jordbruks- och trädgårdsnäringens konkurrenskraft. Konkurrenskraftsutredningen kom även fram till att staten bör
skapa förutsättningar för det svenska jordbruket att konkurrera på
villkor som ligger i paritet med konkurrentländerna. Skatt på diesel
ansågs i utredningen vara den mest betungande produktionsmedelsskatten för sektorn i Sverige. Dieselskatten beskrivs i kapitel 6.
I direktiven hänvisas även till att Jordbruksverket i sin uppföljning av livsmedelsstrategin har konstaterat att jordbrukets lönsamhet och produktion behöver öka för att nå livsmedelsstrategins mål.
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Begrepp kopplat till konkurrenskraft och lönsamhet

Konkurrenskraft är ett relativt begrepp som också kan omfatta olika
nivåer i en ekonomi. I detta betänkande används begreppet på företags och eller branschnivå. På företagsnivå och branschnivå kan konkurrenskraft definieras som ett företags eller branschs förmåga att sälja
sina produkter i konkurrens med utländska producenter på hemmamarknaden eller på export.
Ett företags resultat är skillnaden mellan företagets intäkter och
kostnader. Lönsamhet är företagets resultat satt i relation till i företagets bundna egna kapital. En förbättrad lönsamhet kan uppnås på
flera sätt, dels genom sänkta kostnader (för t.ex. insatta resurser,
regelverk, styrmedel), dels genom ökade intäkter genom ökad volym
eller ökat försäljningsvärde (marknadspris eller höjt förädlingsvärde).
En förbättrad lönsamhet kan även uppnås genom ökad produktivitet.
Produktivitet i sin tur definieras som förhållandet mellan produktionsvolymen och de resurser som förbrukas i produktionsprocessen. En ökad produktivitet innebär t.ex. att en minskad mängd resurser
används för en oförändrad produktionsvolym eller att produktionen
ökar med en oförändrad resursförbrukning. När produktiviteten
ökar bidrar det såväl till minskad resursåtgång per producerad enhet
som till företagens lönsamhet.
3.1.3

Tidigare utredningar och arbete

Jordbrukets konkurrenskraft har diskuterats och utretts under en lång
tid. Med syfte att skapa en överblick över diskussionerna och arbetet
har utredningen nedan valt att lyfta fram några av de utredningar,
uppdrag och arbete som bedrivits under de senaste drygt 30 åren.
En ny livsmedelspolitik och avregleringen av jordbruket
Beslutet som fattades av riksdagen 1990 om en ny livsmedelspolitik
(prop. 1989/90:146) var unikt internationellt, endast Nya Zeeland hade
gjort en liknande reform 1984. Att avreglera jordbruket blev resultatet av en flera år lång debatt om jordbrukets behov av marknadsanpassning och stora överskott av livsmedel.
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Avregleringen av jordbruket kom dock att avstanna i och med
Sveriges ansökan om medlemskap i dåvarande EG 1991. Från år 1995
är Sverige medlem i EU och svensk jordbrukspolitik blev en del av
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP).
Utredningen om livsmedelssektorns omställning och expansion
Strax efter EU-inträdet tillsattes ett antal utredningar som kopplade
till svensk livsmedelsproduktion. En av dessa var Utredningen om
livsmedelssektorns omställning och expansion som tillsattes 1996
(dir. 1996:73).
I betänkandet En livsmedelsstrategi för Sverige (SOU 1997:167)
konstaterades att EU-inträdet innebar en starkt förändrad konkurrenssituation. Det svenska jordbruket hade före EU-inträdet begränsade erfarenheter av att arbeta i en konkurrensutsatt marknad.
Utredningen såg en risk att svenskt jordbruk skulle krympa utan jämbördiga villkor. Utredningen pekade särskilt ut statens ansvar att
medverka vid utvecklingen av branschen eftersom staten tidigare starkt
påverkat förutsättningarna.
Utredningen konstaterade att det svenska jordbrukets kostnader
för skatter och avgifter torde höra till de högsta inom EU. Utredningen föreslog att jordbruket skulle få samma beskattning på el och
eldningsolja som den svenska industrin eftersom jordbruket efter
EU-inträdet – liksom tillverkningsindustrin – blev konkurrensutsatt
och även är kapitalintensiv. Utredningen föreslog även att, om övriga
EU-länder inte höjer eller förändrar sina produktionsskatter eller
avgifter inom två år, såsom beskattningen på dieselolja och handelsgödsel, bör de svenska totala produktionsskatterna för jordbruket
anpassas till de beskattningsnivåer som gäller i Sveriges konkurrentländer.
Den 1 juli 2000 befriades jord- och skogsbruket från energiskatt
och större delen av koldioxidskatten på eldningsolja, samma upplägg
som övrig industri. Det dröjde dock till 2005, tio år efter anslutandet
till EU:s gemensamma marknad, innan Sverige började med återbetalning av energi och koldioxidskatt på diesel i syfte att anpassa förutsättningarna för jordbruksföretagen. Ytterligare fem år senare kom
handelsgödselskatten att avskaffas.
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Uppdrag om konkurrensen i den svenska livsmedelskedjan
Med syfte att skapa en helhetsbild över marknads- och konkurrenssituationen i hela livsmedelskedjan gav regeringen Konkurrensverket
i uppdrag att granska konkurrensen i livsmedelskedjan. De redovisade uppdraget 2011 i två rapporter1. I rapporten ”Mat och marknad
från bonde till bord” (2011:3) konstaterade myndigheten att konkurrensen i livsmedelskedjan i stort fungerar väl. I rapporten lyftes
dock fram att dagligvaruhandeln i Sverige är mer koncentrerad än i
andra länder och att både livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln
är branscher där ett fåtal stora företag står för en stor del av försäljningen. Bland butikskedjorna står de tre största för cirka 90 procent av
omsättningen. De tre största livsmedelstillverkarna står för igenomsnitt 75 procent av omsättningen inom varje produktkategori. Konkurrensverket konstaterar att marknadskoncentrationen är hög i båda
dessa led.
Myndigheten konstaterade vidare att små aktörer ofta har en utsatt position. De enskilda jordbrukarna förhandlar oftast inte utan får
acceptera de priser som köparna av jordbruksvaror sätter, utan egen
möjlighet att påverka priset. På samma sätt får enskilda konsumenter
acceptera de priser som dagligvarukedjorna sätter, utan egen möjlighet att påverka priserna. När livsmedelstillverkare och dagligvarukedjor möts förhandlar de däremot om priserna. Jordbrukare och
konsumenter kan visserligen som kollektiv påverka priserna genom
att ”rösta med fötterna”. Men det är en långsam process. Den jordbrukare eller konsument som i dag måste sälja sin jordbruksvara till
lågt pris eller köpa sina livsmedel till högt pris, har ensam liten möjlighet att påverka.
År 2017 fick Konkurrensverket återigen uppdrag att analysera konkurrensen i livsmedelskedjan2. De konstaterade att det fortfarande
fanns en hög marknadskoncentration och köparmakt inom både handels- och förädlingsledet.

1
2

Konkurrensverket 2011, Rapport 2011:3 och rapport 2011:4.
Konkurrensverket 2018, Rapport 2018:4.
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Konkurrenskraftsutredningen
Regeringen tillsatte 2013 en särskild utredare med uppdrag att utreda
möjligheterna för en framtida livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion (Kommittédirektiv 2013:20). I uppdraget ingick att belysa konkurrenskraften i näringarna och att ta fram förslag till strategi
och åtgärder för en livskraftig produktion. Utredningen tog namnet
Konkurrenskraftsutredningen (L2013:01).
I sitt delbetänkande Tillväxt och värdeskapande – Konkurrenskraft
i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring (SOU 2014:38) konstaterades
att svenskt jordbruk, trädgårdsnäring och livsmedelsproduktion är
en näring med stor betydelse för sysselsättning och tillväxt i Sverige.
Utredningen lyfte fram flera sektorer som tappat i konkurrenskraft
och lönsamhet. Problemen finns framför allt i animalieproduktionen
i landets skogs- och mellanbygder där omvandlingstakten i jordbruket
varit lägre. Utredningen varnade även för kraftigt minskad produktion fram till 2030 om inte produktivitetstakten ökar eller svenskt
lantbruk kan få ut högre priser än de världsmarknadspriser som förväntas.
Konkurrenskraftsutredningen presenterade sitt slutbetänkande
Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig
jordbruks- och trädgårdsnäring i mars 2015. I slutbetänkandet konstateras att Sverige har goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar produktion av livsmedel. I betänkandet konstateras
att den svenska produktionen har förlorat marknadsandelar sedan
EU-inträdet och att konsumtionen har ökat men tillgodosetts i allt
högre grad av importerade produkter. I utredningen konstaterades
även att kostnader för arbetskraft, skatter på produktionsmedel, djurskydds- och växtskyddslagstiftning, tillståndsprövning enligt miljöbalken samt tillämpning av regelverk har stor påverkan på jordbruksoch trädgårdsnäringens konkurrenskraft. Utredningen kom även fram
till att staten bör skapa förutsättningar för det svenska jordbruket att
konkurrera på villkor som ligger i paritet med konkurrentländerna.
Konkurrenskraftsutredningen föreslog vidare att regeringen skulle ta
fram en vision och en strategi för livsmedelsproduktionen i Sverige.
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En livsmedelsstrategi för Sverige
Med utgångspunkt i Konkurrenskraftsutredningens förslag lade regeringen i januari 2017 fram en proposition (2016/17:104) om En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
I propositionen föreslås en vision, ett övergripande mål för livsmedelskedjan samt tre strategiska mål inom områden som bedöms
särskilt viktiga för att nå det övergripande målet och för utvecklingen
av livsmedelskedjan. Målen tar sikte på 2030. Det övergripande målet
för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja
där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta
nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning
och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen,
både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas
efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad
självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska
minska. Riksdagen har ställt sig bakom målen i livsmedelsstrategin.
Inom ramen för livsmedelsstrategin har regeringen tagit fram tre
handlingsplaner varav den senaste beslutades i januari 2021.
Jordbruksverkets har regeringens uppdrag att årligen utvärdera och
följa upp livsmedelsstrategin samt att göra en fördjupad analys vart
fjärde år. Syftet med de årliga rapporterna är bl.a. att ge regeringen
relevanta beslutsunderlag för det vidare arbetet med livsmedelsstrategins genomförande. I rapporten redovisas utifrån ett antal indikatorer
hur utvecklingen i livsmedelskedjan har sett ut.
3.1.4

Jordbrukets konkurrenskraft i dag

När utredningen ska redovisa hur konkurrenssituationen ser ut i dag
har utredningen valt att utgå ifrån de årliga uppföljningar av livsmedelsstrategin som görs av Jordbruksverket på regeringens uppdrag.
Myndighetens uppföljning av jordbruksföretagens lönsamhet visar
att dessa i genomsnitt har en dålig lönsamhet vid jämförelse med ekonomin som helhet. Lönsamheten har dessutom försämrats under perioden 2011 till 2018.
Den uppskattade timlönen (inklusive stöd) inom jordbruket är i
grova drag hälften av vad den är inom hela ekonomin. Situationen är
ungefär likadan när EU-genomsnittet studeras. Det råder stora skillnader mellan branscherna vad gäller den uppskattade timlönen. Fram-
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för allt har nötköttsproducenterna genomgående lägre siffror än de
andra större branscherna. Gris- och fjäderfäkött har de senaste åren
legat nästan tre gånger högre (med undantag för 2014). Företagen
med äggproduktion och växthusodling har gått mot strömmen och
förbättrat sin lönsamhet. Den svåra torkan sommaren 2018 ledde
dock till ett ekonomiskt bakslag för alla branscher.
Att det finns stora skillnader mellan produktionsgrenarna syns
också när utvecklingen i Sverige jämförs med den i EU. De senaste
tio årens trend med minskande produktion av mjölk, nötkött och griskött i Sverige syns inte på EU-nivå. Motsvarande branscher har haft
en betydligt mer positiv utveckling i många andra EU-länder. Skillnaden är särskilt tydlig vad gäller mjölkproduktion där EU-snittet har
ökat med 17 procent samtidigt som den svenska produktionen minskat med 5 procent. Här har dock den svenska mjölkproduktionen ökat
det senaste året. Den svenska produktionen av matfågel och spannmål har haft en betydligt mer positiv utveckling jämfört med övriga
branscher.
Det svenska jordbrukets lönsamhet och produktion behöver öka
för att målen i livsmedelsstrategin ska nås. Det finns risk att en fortsatt sjunkande lönsamhet leder till minskad produktion och att företagen hamnar efter i utvecklingen jämfört mot konkurrentländer.
3.1.5

Befintliga styrmedel

Det finns en rad styrmedel som påverkar konkurrenskraften. Under
denna rubrik har utredningen valt att lyfta fram några av dessa.
Konkurrenskraftsutredningen har pekat på skatternas styrande
effekt på konkurrenskraften. Utredningen har bedömt att skatter behöver beskrivas mer grundligt och har därför avsatt ett eget kapitel
för dessa i betänkandet, se kapitel 4 Skatter.
Ett annat styrmedel som också är ytterst relevant för jordbrukets
konkurrenskraft och lönsamhet är den gemensamma jordbrukspolitiken, även denna beskrivs under ett annat kapitel, kapitel 13 Bakgrund jordbruk.

51

105

Konkurrenskraft

3.1.6

SOU 2021:67

EU:s statsstödsregelverk

Hur regleras statsstöd?
Bestämmelserna om statligt stöd utgör en central del av EU-rättens
konkurrensregler. Statsstödsreglerna fanns med i Romfördraget och
sågs 1957 som ett sätt att säkerställa en sund konkurrens mellan olika
ekonomiska aktörer men även mellan medlemsstaterna, särskilt mellan
de större och de mindre som kan ha olika möjligheter att stödja sina
egna företag.
Bestämmelserna om statligt stöd finns i artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget. Bestämmelserna omfattar stöd från offentliga aktörer såsom
stat, kommun eller landsting till en verksamhet som bedrivs på en
marknad.
Tillämpningen av statsstödsreglerna i Sverige regleras i lagen
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler.
Vad är ett statsstöd?
Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som
snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna
vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Av artikel 107.2 och 107.3 framgår att Europeiska kommissionen tillåter vissa former av statligt stöd.
EU-kommissionen ska godkänna:
1. Stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter så länge
som stödet inte diskriminerar med avseende på varornas ursprung.
2. Stöd som är ägnat att avhjälpa skador som orsakas av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser.
3. Stöd ges i vissa områden i Tyskland i den utsträckning stödet är
nödvändigt för att uppväga de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom delning av Tyskland.
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Kommissionen får godkänna:
1. Stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där
levnadsstandarden är onormalt låg eller där det rådet allvarlig brist
på sysselsättning och i de regioner som avses i artikel 349 i EUFfördraget [de yttersta randområdena, bland andra Kanarieöarna,
Madeira, Guadeloupe] med hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala situation.
2. Stöd för att främja genomförande av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse eller för att avhjälpa en allvarlig störning
i en medlemsstats ekonomi.
3. Stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter
eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.
4. Stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd
inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen i
en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.
5. Annat stöd i enlighet med vad rådet på förslag från kommissionen
kan komma att bestämma genom beslut.
Även bestämmelserna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i
artikel 106.2 kan utgöra grund för kommissionen att tillåta ett statligt stöd.
EU-kommissionens granskning och beslut
Artikel 108 innehåller bestämmelser om EU-kommissionens granskning av statligt stöd. Enligt artikel 108.3 ska medlemsstaterna anmäla
planer på att vidta eller ändra stödåtgärder till kommissionen. Kommissionen ska göra en preliminär granskning av åtgärden och besluta
något av följande alternativ:
1. att den inte utgör stöd,
2. att den, även om den utgör stöd, är förenlig med den inre marknaden eller
3. att, om det är tveksamt, inleda ett formellt granskningsförfarande.
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I det fall det blir ett granskningsförfarande ska kommissionen fastställa att åtgärden inte utgör stöd, att det är fråga om stöd som är
förenligt med den inre marknaden, med eller utan villkor, eller att
åtgärden utgör stöd som inte får införas eftersom det inte är förenligt
med den inre marknaden.
En åtgärd får inte genomföras förrän den godkänts av kommissionen. Detta förbud kallas för genomförandeförbudet. Kommissionens beslut kan prövas av EU-tribunalen och EU-domstolen. Det är
enbart EU-domstolens tolkning och tillämpning av statsstödsreglerna som är rättsligt bindande.
För att klargöra reglerna och för att underlätta tillämpningen av
statsstödsreglerna har EU-kommissionen tagit fram riktlinjer för de
vanligaste stödområdena. Det finns bl.a. riktlinjer för statligt stöd
till miljöskydd och energi för 2014–2020 (EEAG) och riktlinjer för
statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020. Dessa riktlinjer har tillfälligt förlängs och
EU-kommissionen. Under perioden juni och juli 2021 har kommissionen skickat ut ett utkast till nya EEAG riktlinjer på konsultation.
Enligt tidsplanen ska nya riktlinjer beslutas under 2021. När det gäller
riktlinjerna för jordbruket ska dessa enligt EU-kommissionens tidsplan skickas ut på offentligt samråd under andra kvartalet 2021.
Undantag från statsstödsbestämmelserna
Av artikel 109 framgår att rådet får på förslag av kommissionen och
efter att ha hört Europaparlamentet anta de förordningar som behövs för tillämpningen av artiklarna 107 och 108 och får särskilt
fastställa villkoren för tillämpningen av artikel 108.3 och vilka stödåtgärder som ska vara undantagna från detta förfarande.
Med stöd av artikel 109 i EUF-fördraget har EU-kommissionen
bemyndigats3 att anta förordningar om undantag från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3. EU-kommissionen har även ett bemyndigande för att anta förordningar om stöd av mindre betydelse, vilket
är stöd som inte uppfyller samtliga kriterier i artikel 107.1 och som
3

Bemyndigandet finns i rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen
av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (i dess lydelse enligt rådets förordning [EU] nr 733/2013 av den 22 juli
2013 om ändring av förordning [EG] nr 994/98 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd).
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därför inte måste anmälas. För närvarande gäller tre gruppundantagsförordningar och fyra förordningar om stöd av mindre betydelse, s.k.
de mimisstöd.
De tre gruppundantagsförordningar som antagits innebär att stödåtgärder är undantagna från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3
och därmed från genomförandeförbudet. I gruppundantagsförordningarna anges vilka stödåtgärder som omfattas av undantag och villkoren för det. Förordningarna är:
• Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014
genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den
inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (även
kallad GBER),
• Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014
genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (även kallad ABER), och
• Kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är
verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskerioch vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (även kallad FIBER).
Kommissionen har antagit fyra förordningar om stöd av mindre betydelse, s.k. de minimis-stöd. Av förordningarna följer att stöd som
beviljas ett företag under en angiven tidsperiod och som inte överskrider ett bestämt belopp inte omfattas av anmälningsskyldigheten
i artikel 108.3 i EUF-fördraget. Stöd av mindre betydelse anses nämligen inte uppfylla samtliga kriterier i artikel 107.1 och omfattas därmed inte heller av genomförandeförbudet i artikel 108.3. De fyra
förordningarna är:
• Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som
beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse,
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• Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,
• Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn4, och
• Kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom
fiskeri- och vattenbrukssektorn
I artikel 106 i EUF-fördraget finns bl.a. bestämmelser om konkurrensreglernas tillämpning på företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Reglerna innebär att
undantag kan göras i den mån tillämpningen av reglerna hindrar att
de särskilda uppgifter som tilldelats företagen fullgörs. Kommissionen ska enligt artikel 106.3 säkerställa att bestämmelserna i artikeln
tillämpas och, när det är nödvändigt, utfärda lämpliga direktiv eller
beslut vad avser medlemsstaterna.
3.1.7

EU:s arbete mot otillbörliga handelsmetoder
i livsmedelskedjan

Med anledning av att priserna på jordbruksråvaror under 2007 och
2008 sköt i höjden för att sedan falla brant lade EU-kommissionen
fram ett meddelande med en rad åtgärder för att förbättra konkurrensen i livsmedelskedjan. I kommissionens meddelande En bättre
fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa (KOM (2009) 591
slutlig) uppgavs att bristen på marknadsinsyn, ojämna styrkeförhållanden i fråga om förhandlingsförmåga och konkurrensbegränsande
metoder hade lett till snedvridningar på marknaden. Kommissionen
hade under flera år följt utvecklingen av livsmedelspriserna och kom
till slutsatsen att om inga åtgärder vidtogs skulle detta innebära negativa effekter på konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan. Syftet med
4

För att ett stöd ska anses vara ett stöd av mindre betydelse får den totala summan som beviljas
ett enda företag inom jordbrukssektorn inte överstiga 20 000 euro under en period om tre
beskattningsår (det s.k. individuella taket).
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de åtgärder som föreslogs var dels att säkerställa att konsumenterna
inte betalar oskäligt mycket för olika livsmedelsprodukter, dels att
mervärdet distribueras på ett rimligt sätt mellan de aktörer som är
verksamma i livsmedelskedjan, t.ex. jordbrukssektorn, livsmedelsindustrin och distributionsledet.
Frågan om otillbörliga handelsmetoder har därefter behandlats i
flera meddelanden och rapporter samt i en grönbok från 2013, Grönbok om otillbörliga affärsmetoder i B2B-leveranskedjan för livsmedel
och icke-livsmedel (COM (2013) 37 final).
Under 2015 blev frågan än mer aktuell, inte minst på grund av de
svårigheter med fallande priser på vissa jordbruksprodukter som
jordbrukarna ställdes inför. I en rapport från EU-kommissionen5
från januari 2016 kartlades vilka åtgärder som vidtagits i olika medlemsstater för att stävja otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.
Det konstaterades i rapporten att det skett en stor utveckling i arbetet
mot otillbörliga handelsmetoder under de senaste åren. Det ansågs
samtidigt alltför tidigt att utvärdera åtgärdernas övergripande effekter i de olika medlemsstaterna. Redan i juni samma år uppmanade dock
Europaparlamentet kommissionen att lägga fram förslag till en EUramlagstiftning för att komma åt problemen6. I december 2016 uppmanade rådet kommissionen att ta fram en konsekvensbedömning i
syfte att föreslå en EU-ramlagstiftning eller andra icke lagstiftande
åtgärder för att motverka otillbörliga handelsmetoder.
EU-kommissionen lade 2017 fram ett förslag till direktiv som
sedan förhandlades. Den 17 april 2019 antogs Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga
handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan.
Enligt direktivet bör ett minimiskydd mot otillbörliga handelsmetoder
införas för att minska förekomsten av sådana otillbörliga handelsmetoder som kan komma att få en negativ inverkan på jordbruksbefolkningens levnadsstandard Direktivet benämns ofta UTP-direktivet (från engelskans unfair trading practices). Direktivet har växt fram
ur en långvarig diskussion om konkurrensförhållanden i jordbruksoch livsmedelskedjan.
5

Report from the commission to the European parliament and the council on unfair businessto-business trading practices in the food supply chain (COM(2016) 32 final).
6
Europaparlamentet uttalade i en resolution den 7 juni 2016 om otillbörliga affärsmetoder i
livsmedelskedjan att en unionsrättslig lagstiftning var nödvändig för att bekämpa otillbörliga
handelsmetoder och säkerställa att europeiska jordbrukare och konsumenter omfattas av rättvisa försäljnings- och inköpsvillkor (2015/2065[INI]).
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Direktivet trädde i kraft den 30 april 2019 och ska vara genomfört
senast den 1 maj 2021. Bestämmelserna ska börja tillämpas senast
den 1 november 2021. Regeringen överlämnade den 16 mars 2021
prop. 2020/21:134 om Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid
köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter till riksdagen. Riksdagen
har antagit lagförslagen enligt propositionen.
3.1.8

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska säkerställa att offentliga inköp öppnas upp för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagarna bygger på direktiv från EU. Direktiven är en
viktig del i arbetet med att främja fri rörlighet för varor och tjänster
inom EU.
De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem principer som alla har sin grund i EU-rätten. Principerna är:
• Principen om icke-diskriminering vilket gör det förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet.
• Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar och information.
• Principen om transparens medför en skyldighet för den upphandlande myndigheten att vara öppen med upphandlingen och hur
den kommer att genomföras. Upphandlingsdokumenten vara klara
och tydliga och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.
• Proportionalitetsprincipen innebär att kraven som ställs i upphandlingsdokumenten måste vara rimliga i förhållande till det som
ska upphandlas.
• Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter
ska gälla också i övriga EU- och EES-länder.
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Rätt använd kan offentlig upphandling vara ett effektivt verktyg för
att åstadkomma flera positiva effekter i samhället, t.ex. ökad tillväxt
och sysselsättning, innovation samt goda hållbarhetseffekter. Utredningen menar också att offentlig upphandling har en viktig roll i att
visa vägen mot konsumtion som har ett mindre klimatavtryck.
Utredningen konstaterar att det redan i dag ställs klimat- och miljökrav vid offentlig upphandling. Exempelvis ställs krav på förnybara
drivmedel regelmässigt vad gäller bussar som ska användas i kollektivtrafiken men även vid upphandling av snöröjning finns utsläppskrav på arbetsmaskiner. Det är dock som framgår av principerna ovan
inte möjligt att ställa krav som innebär att ex. bränslet ska vara producerat av svenska råvaror. Samma sak gäller vid upphandling av livsmedel dvs. det är inte möjligt att ställa krav som innebär att livsmedel
ska vara svenskproducerat. Det finns dock flera kommuner som
visat att det är möjligt att ställa krav på att maten ska vara producerad
på ett sätt som motsvarar svenska regelverk. Utredningen ser att
offentliga aktörer i högre utsträckning skulle kunna verka för att nå
såväl miljömålen som att gynna svenskt lantbruk.

3.2

Förslag och rekommendationer

3.2.1

Allmänna överväganden

Det är inte lönsamheten som driver omställningen mot ett fossiloberoende jordbruk. Generellt sett är lönsamheten och konkurrenskraften i svenskt jordbruk låg. Svenska jordbruksföretag konkurrerar på en global marknad där förutsättningar ser olika ut vad gäller
natur så väl som politik. De flesta länder har en omfattande jordbrukspolitik. Även om det inom EU finns en gemensam jordbrukspolitik beslutar medlemsländerna mycket utav det som rör förutsättningarna för företagandet till exempel skatteregler på nationell nivå.
Låg lönsamhet och konkurrenskraft i jordbruket har också seglat
upp som avgörande begränsningar för jordbrukets klimatomställning.
En låg lönsamhet innebär även en sårbarhet i livsmedelskedjan. Genom
att öka lönsamheten ökar således utrymmet för omställning mot ett
fossiloberoende jordbruk samtidigt som försörjningsförmågan stärks.
Stärkt konkurrenskraft och lönsamhet kan uppnås genom minskade utgifter, ökade intäkter eller ökad produktivitet. Svensk produktion har i jämförelse med andra länder låga utsläpp av växthusgaser
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per producerad enhet. Även kraven på miljö så väl som djurskydd
och smittskydd är högt ställda. Svenska jordbrukare har inte fått ersättning för det mervärde som skapas i den svenska produktionen.
Utredningen konstaterar att de förväntningar som har funnits och
finns på att marknaden ska lösa detta inte har infriats.
Företagen inom jord-, skogs- och vattenbruket är huvudsakligen
småföretag på landsbygden. Stärkt lönsamhet i branschen kan göra
att befintliga företag utvecklar sin verksamhet och nya företag startas. Det finns flera studier som visar på de gröna näringarnas positiva
effekt på landsbygdsutvecklingen. En förbättring av företagens konkurrenskraft och lönsamhet påverkar inte bara det enskilda företaget
utan gynnar hela landsbygdsutvecklingen. Det kan t.ex. innebära att
företag inom andra branscher startas, befolkningsunderlaget tryggas
och därigenom offentlig service.
Sverige har höga ambitioner och krav för det inhemska jordbruket
när det gäller miljö, djurskydd och smittskydd men har svårt att konkurrera på EU:s inre marknad. Svensk produktion har i jämförelse
med andra länder låga utsläpp av växthusgaser per producerad enhet.
För att den svenska jordbruksproduktionen inte ska tappa mer i konkurrenskraft är det viktigt att kontinuerligt följa upp konkurrenskraften och lönsamheten. Detta gäller både mot de beslut som har
fattats ex. vad gäller reduktionsplikten men även mot beslut som kommer att fattas inom det närmaste året ex. beslut om en ny jordbrukspolitik. Utredningen kan inte nog trycka på vikten av en kontinuerlig
uppföljning av konkurrenskraften och lönsamheten för jordbruket.
3.2.2

Förtydligande av Jordbruksverkets instruktion
och uppdrag

Utredningen föreslår att Jordbruksverkets instruktion förtydligas
vad gäller myndighetens ansvar att bevaka jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet.
Utredningen föreslår även att den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin kompletteras med ett antal nya indikatorer för
att följa prisutvecklingen vad gäller insatsmedel samt med en internationell jämförelse.
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Förtydligade av Jordbruksverkets instruktion
Enligt Jordbruksverkets instruktion (2 a §) ska myndigheten arbeta
för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion genom
att beakta behovet av stärkt konkurrenskraft för företag, tillhandahålla god service och lättillgänglig information samt verka för förenkling och administrativa lättnader.
Utredningen konstaterar att i jämförelse med myndighetens övriga
uppgifter behandlas konkurrenskraft mycket övergripande. Den paragraf där konkurrenskraft omnämns kan uppfattas som otydlig i fråga
om myndighetens faktiska uppgift.
Utredningen anser att det bör vara tydligt att myndigheten i allt
sitt arbete ska verka för konkurrenskraft och lönsamhet. Detta kan
jämföras ex. med de skrivningar som finns i myndighetens instruktion i fråga om miljömålen.
För att förtydliga detta föreslår utredningen därför en ändring av
2 a § i förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk (se kapitel 1 Författningsförslag). Utredningen motiverar således ändringen med att konkurrenskraft och lönsamhet bör ges en
större tyngd rent formellt. Även om förslaget i sak inte bedöms innebära några förändringar i arbetsuppgifter eller prioriteringar på områden så menar utredningen att signalvärdet är stort. I Jordbruksverkets framtida arbete behöver konkurrenskraften och lönsamheten i
jordbruket vara en prioriterad uppgift. Utredningen bedömer således
att förslaget inte innebär några ändringar av anslag eller finansiering.
Komplettering av uppdraget att årligen följa
upp livsmedelsstrategin
Priset på insatsmedel påverkar företagens lönsamhet och det är viktigt att prisutvecklingen bevakas. Utredningen föreslår att Jordbruksverket ges i uppdrag att i sin årliga uppföljning av livsmedelsstrategin
även utveckla nya indikatorer för en sådan bevakning. Exempel på priser som utredningen anser bör följas är priset på gödsel, växtskyddsmedel, foder och drivmedel.
Utredningen menar att genom en sådan uppföljning ges en större
helhetsbild över vilka kostnader som jordbruket och livsmedelsproduktionen har. Utredningen konstaterar dock att denna uppföljning
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även behöver sättas i relation till prisutvecklingen i andra länder och
föreslår därför att en internationell jämförelse görs.
Utredningen menar att detta utökade uppdrag kommer att kunna
användas för att ge en mer heltäckande bild av konkurrenskraften
och lönsamheten som sådan i jordbruket. Underlaget bör även kunna
användas för att bedöma konsekvenser av olika förslag ex. i de kontrollstationer som ska genomföras vad gäller reduktionsplikten. Då
reduktionsplikten är ett nationellt styrmedel är det särskilt viktigt
att analysera konsekvenserna för det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Utredningen menar att ett sådant underlag kommer att
erhållas genom det utvidgade uppdraget.
Uppdraget bör även användas i uppföljningen av de av utredningen
förslagna åtgärderna och styrmedlen. Detta innebär att ex. ett införande av ett jordbruksavdrag och utfasning av nedsättningen av dieselskatt skulle omfattas.
3.2.3

Utredningens rekommendation

Satsning på forskning och utveckling – nya affärsmodeller
Utredningen rekommenderar att satsningar bör göras vad gäller
forskning och utveckling av nya affärsmodeller dvs. satsningar på
att analysera möjligheter och metoder för det svenska jordbruket
att föra vidare högre kostnader för fossiloberoende produktion
till övriga delar av livsmedelskedjan.
Konkurrenskraftsutredningen konstaterar att både dagligvaruhandeln
och förädlingsledet har en betydande köpar- och säljarmakt gentemot tidigare och senare led i livsmedelskedjan. Primärproducenten
har enligt utredningen ofta svårt att påverka avräkningspriser. I konkurrenskraftsutredningen konstateras vidare att den svenska livsmedelsproduktionen, som historiskt sett har haft ett nationellt fokus,
har få alternativ och kunder och därför lätt hamnar i prispress från
uppköpsled och från import till lägre priser.
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Ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk behöver kunna få
betalt både för de mervärden och merkostnader som uppkommer i
produktionen. Genom satsningar på att utveckla nya affärsmodeller
kan de merkostnader som insatser för klimat och miljö innebär föras
vidare i kedjan till konsument samtidigt som det blir enklare för konsumentens efterfrågan att skicka signaler till primärproducenten.
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4

Skatter

4.1

Bakgrund

Skatter syftar främst till att finansiera offentliga utgifter. Skatt på arbete
och konsumtion har störst betydelse för statens skatteinkomster.
Skattepolitiken ska skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och
hög sysselsättning, rättvist fördelat välstånd, samt ett miljömässigt och
socialt hållbart samhälle. En del skatter fungerar som styrmedel för
att få individer och företag att ta större hänsyn till de effekter, exempelvis på miljö och klimat, som deras val orsakar. Syftet med sådana
skatter är att förändra eller styra hur aktörer väljer att fatta beslut.
Tabell 4.1

Skatteuttaget i Sverige
Några skatter av intresse för utredningen i miljarder kronor

Skatt
Skatt på arbete
varav Direkta skatter 1
varav Indirekta skatter 2
– Arbetsgivaravgifter
– Egenavgifter
– Särskild löneskatt
Skatt på kapital
Mervärdesskatt
Energiskatt
Koldioxidskatt

2010
868,6
469,3
399,3
403,3
12,5
33,4
188,5
324,1
41,2
27,3

2020
1 297
674,9
622,1
608,4
12,8
49,9
279,3
474,2
52,7
22,9

Källa: Egen bearbetning av ESV rapport 2011:13 Utfallet på statens budget 2010 samt prop. 2019/20:1
Budgetpropositionen för 2020.
1 Direkta skatter omfattar här kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, jobbskatteavdrag,
husavdrag och övrigt.
2 Indirekta skatter omfattar här arbetsgivaravgifter, egenavgifter, särskild löneskatt, nedsättningar,
skatt på tjänstegruppliv, avgifter till premiepensionssystemet.
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4.1.1

Globaliseringen leder till utmaningar med beskattning

EU:s medlemsstater beslutar och ansvarar var och en för sina skatteregler. Skatteområdet är inte ett harmoniserat område även om vissa
skatter är harmoniserade. Skatt på arbete hanterar medlemsstaterna
självständigt men det sker viss samordning inom EU bland annat för
att undvika dubbelbeskattning och skatteflykt. När det gäller punktskatter och moms finns det EU-regler som syftar till att motverka
att skillnader i beskattning hämmar handeln inom unionen och snedvrider konkurrensen.
Globaliseringen försvårar möjligheterna att ta in skatt på arbete
och kapital eftersom rörligheten ökar. Sammansättningen av de svenska
skatterna har varit förhållandevis stabil de senaste decennierna. Hushållens inkomstskatter har dock minskat något som andel av BNP,
främst till följd av sänkt direkt skatt på arbete. Det framträder inga
markanta skillnader när svenska skatter jämförs med länder i nordvästra Europa.
Sverige har dock jämförelsevis höga skatter på arbete och utmärker
sig genom att arbetsgivare åläggs en relativt omfattande skatt, den
allmänna löneavgiften som tas ut samtidigt med arbetsgivaravgiften.
Samtidigt har Sverige ett jämförelsevis lågt uttag av skatt på egendom.1

1

Konjunkturinstitutets rapport Svenska skatter i internationell jämförelse
ISBN 978-91-88637-20-8.
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Figur 4.1

Skatter

Totala skatteintäkter som andel av BNP 2000 och 2019
i ett antal OECD-länder
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Källa: OECD 2020, Revenue statistics 2020.

I OECD:s jämförelse från år 2000 ligger Sverige högst vad gäller
skattekvot, se figur 4.1 ovan. Men vid jämförelse år 2019 har flera länder gått om Sverige vad gäller skattekvoten, däribland Danmark och
Frankrike. Även Finland och Tyskland har ett högre skattetryck än
genomsnittet. De ligger dock lägre än Sverige. Polen låg år 2000
under OECD-genomsnittet men ligger nu strax över. Österrike har
legat kvar på ungefär samma nivå de senaste åren medan Nederländerna höjt skatterna något. Irland som redan år 2000 låg under
OECD-genomsnittet har minskat skattetrycket ytterligare, under
samma period.
Det är viktigt att titta närmare på hur skattepengarna används när
skatter jämförs mellan länder. Satsningar på välfärd och exempelvis
infrastruktur kan stärka ett lands konkurrenskraft jämfört med länder där motsvarande kostnader hanteras enskilt. Skattekvoten är ett
mått på ett lands totala skatter i förhållande till samhällsekonomin
och beräknas genom att skatter inklusive sociala avgifter sätts i förhållande till BNP.
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4.1.2

Sverige har historiskt utmärkt sig med höga skatter

Under 1900-talet skedde flera stora förändringar av det svenska
skattesystemet vilka ledde till en ökad skattekvot. Sedan 1947 betalas
inkomstskatten (genom preliminärskatten) direkt av arbetsgivaren
i stället för den anställde. År 1955 infördes arbetsgivaravgifterna som
lades på inkomsten och höjdes efterhand. År 1965 var skattekvoten
i Sverige 32 procent, genomsnittet i OECD var då 25 procent. Skattekvoten steg och 1978 var den 45 procentenheter i Sverige, medan
OECD-genomsnittet var 30 procent.
Sverige utmärkte sig alltså med höga skatter och systemet tappade
i legitimitet och ifrågasattes. En större skattereform genomfördes
1990–1991 och syftet var att göra systemet enklare och mer transparent. Detta följdes av 1994 års företagsskattereform.
Reformen innebar att sex inkomstslag blev tre (tjänst, kapital och
näringsverksamhet). Inkomstslagen utgjordes före reformen av tjänst,
jordbruksfastighet, rörelse, annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet och kapital. Inkomst av jordbruksfastighet var alltså ett eget
inkomstslag liksom det fortfarande är i många andra länder, bland
annat Tyskland (se även rubrik ”Tyskland”). Skattereformen föregicks av flera utredningar som publicerade flera betänkanden; Reformerad inkomstbeskattning (SOU 1989:33), Reformerad företagsbeskattning (SOU 1989:34), Reformerad mervärdeskatt m.m. (SOU 1989:35)
samt Inflationskorrigerad inkomstbeskattning SOU 1989:36.
Efter reformerna ökade skatteuttaget på arbete men har därefter
sjunkit dels genom kompensation bl.a. genom införande av jobbskatteavdrag.
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Figur 4.2

Skatter

Inkomstskattens andel av arbetskraftskostnader (Ensamstående,
utan barn, medelinkomst)
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Källa: OECD, Taxing Wages 2020.

4.1.3

Miljöskatter har lett till förändrat beteende

Miljörelateringen av skattesystemet har ökat liksom inslaget av differentiering bl.a. för att stimulera den varaktiga sysselsättningen. Energiskatt på ett antal bränslen och elektrisk kraft infördes i Sverige redan
1929 för bensin och motoralkoholer. Dieselolja för fordonsdrift
började beskattas 1937 och konsumtionsskatt på el började beskattas
1951.
Energibeskattningen omstrukturerades i samband med reformen
1990–91 bland annat genom införande av en skatt på koldioxid och
svavel i bränslen. Energiskatterna var från början motiverade av fiskala skäl men har sedan gått mot att syfta till en miljöstyrande effekt.
Energiskatten förändrades 1993 då tillverkningsindustrin befriades
från energiskatt på el och bränslen och även koldioxidskatten reducerades för dessa företag.
Skatteintäkterna från miljö- och energiskatterna har minskat som
andel av BNP under 2000-talet. Detta beror inte på sänkta ambitioner utan beror på att effekterna varit lyckade och miljöskadligt beteende har minskat. Detta är också en utmaning vid grön skatteväxling
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eftersom lyckade miljöskatter krymper sin egen skattebas och därför
är problematiskt utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.
4.1.4

Jordbruket undantas från viss beskattning
för att stärka konkurrenskraften

Sedan en lång tid har jordbruket verkat under omfattande statliga
regleringar i form av lagar, regler, ekonomiska stöd och särskild beskattning. Den svenska jordbrukspolitiken hade länge fokus på landets livsmedelsförsörjning och bestod av såväl ett gränsskydd (tullar/
avgifter) som prisregleringar. På 1990-talet togs prisregleringarna bort.
I och med Sverige medlemskap i EU 1995 blev jordbrukspolitiken
gemensam med övriga medlemsländer.
Efter EU-inträdet konstaterades att beskattningen av diesel, eldningsolja, el och handelsgödsel riskerade branschens lönsamhet i och
med den ökande konkurrens som öppnandet av den inhemska marknaden ledde till. Utredningen om livsmedelssektorns omställning
och expansion förslog i sitt betänkande En livsmedelsstrategi för
Sverige (SOU 1997:167) att skatten på handelsgödsel skulle anpassas
till beskattningsnivån i konkurrentländerna. Skatten avskaffades 2010
och beslutet har varit omdiskuterat. Utredningen föreslog även att
jordbruket skulle ges samma villkor som tillverkningsindustrin i fråga
om skatt på el och eldningsolja. Den 1 juli 2000 befriades jord- och
skogsbruket från energiskatt och större delen av koldioxidskatten på
eldningsolja, samma upplägg som övrig industri. Det dröjde till 2005
innan jord- och skogsbruket fick en nedsättning av koldioxidskatten
på diesel.
Dessa nedsättningar har ifrågasatts och för gruvnäringen avskaffades 2019 alla skattenedsättningar. För jord-, skogs- och vattenbruket
har nedsättningarna också diskuterats och storleken har varierat sedan
införandet. Från 1 januari 2022 kommer den skattenedsättning som
finns för eldningsolja att helt avskaffas för flera branscher inklusive
jord-, skogs- och vattenbruk.
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4.1.5

Skatter

Jordbruket styrs med nationell beskattning
och europeiska stödsystem

Avvikelser från en enhetlig beskattning definieras i statsbudgeten
som skatteutgifter. En skatteutgift uppstår om skatteuttaget för en
viss grupp eller en viss kategori av skattebetalare är lägre än vad som
är förenligt med normen inom ett visst skatteslag.
I Konkurrenskraftsutredningens betänkande Attraktiv, innovativ
och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring (SOU 2015:15), som utgjorde underlag till livsmedelsstrategin,
konstaterades att kostnader för arbetskraft, skatter på produktionsmedel, djurskydds- och växtskyddslagstiftning, tillståndsprövning enligt miljöbalken samt tillämpning av regelverk har stor påverkan på
jordbruks- och trädgårdsnäringens konkurrenskraft. Utredningen kom
även fram till att staten bör skapa förutsättningar för det svenska jordbruket att konkurrera på villkor som ligger i paritet med konkurrentländerna. Skatt på diesel ansågs i utredningen vara den mest betungande
produktionsmedelsskatten för sektorn i Sverige.
Exempel på svenska särregler inom inkomstbeskattning
I Sverige finns i 17 kap. 5 § IL särskilda regler med innebörd att djur
i jordbruk och renskötsel alltid anses som lagertillgångar. Bakgrunden till detta är att djur i jordbruk systematiskt kan vara såväl en lagertillgång som en kapitaltillgång (anläggningstillgång) i form av inventarier.
Den inkomstskatterättsliga definitionen av lagertillgångar finns i
17 kap. 3 § IL. Tillgångar som är avsedda för omsättning eller förbrukning betecknas som lagertillgångar enligt IL. Den inkomstskatterättsliga
definitionen av kapitaltillgångar i inkomstslaget näringsverksamhet
finns i 25 kap. 3 § 2 st. IL. Tillgångar som inte utgör lagertillgångar,
pågående arbeten, kundfordringar, inventarier och immateriella rättigheter är kapitaltillgångar enligt IL.
Gränsdragningen mellan lagertillgångar och kapitaltillgångar är
viktig då det vid inkomstbeskattningen föreligger betydande skillnader i beskattning av tillgångar som klassificeras som lager- respektive
kapitaltillgångar. Den särskilda klassificeringsregeln för djur i jordbruk och renskötsel har sin grund i att man ville undvika klassificeringsproblem och ska därför ses som en förenklingsregel. Det har i
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sin tur medfört ett behov av särskilda värderingsregler. För djur i
jordbruk och renskötsel finns således en särskild värderingsregel
(85-procentsregeln) som innebär att djuren inte får tas upp till ett
lägre belopp än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssammansättning som det är
fråga om. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre
värde än vad som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde (17 kap. 5 § första stycket IL).
Det finns också i det svenska systemet två särskilda regleringar
inom skogsbruket som bör kommenteras i detta sammanhang, nämligen reglerna om skogsavdrag och skogskonto.
Reglerna om skogsavdrag är en avdragsmöjlighet som tillkommit
för att säkerställa en principiellt korrekt beskattning. Till skillnad
från i princip all annan näringsverksamhet präglas skogsbruk av en
verksamhetscykel som är mycket lång, från 70–120 år från plantering
till slutavverkning. Beskattningen ska endast ske för inkomster och
inte kapitaluttag. Inkomster från skogsbruk uppkommer endast genom
tillväxten i skogen och prisförändringar, vilket således ska skiljas från
kapitaluttag. Sedan slutet av 1970-talet finns därför skogsavdraget som
schablonmässigt identifierar hur stor del av en avverkningsinkomst
som utgör kapitaluttag.
Ett annat för skogsbrukaren viktigt instrument är skogskontot,
ett bankkonto som tillhandahålls via banksystemet. Detta ger möjlighet att genom kontoinsättning i praktiken periodisera skogsinkomster över tolv år. Insättningar ger avdrag och uttagen inkomstbeskattas. Reglerna medför att skogsägaren kan periodisera inkomsten till
år då skogsbrukets kostnader uppkommer. Den ger också möjlighet
för skogsägaren att räntefördela skogsinkomster, något som i enlighet med resonemangen nedan möjliggör en korrekt beskattning. Utöver avsättning till skogskonto kan man i vissa fall vid t.ex. storm- och
brandskador göra avsättning till skogsskadekonto. Då är motsvarande
periodiseringstid tjugotvå år.
Sammanfattningsvis har Sverige flera olika inkomstskatteregler
som tillkommit för de särskilda omständigheter som präglar jord- och
skogsbruk.

72

126

SOU 2021:67

Skatter

Jämförelse med andra länder
När OECD 2020 jämförde beskattning med fokus på jordbruk konstaterades att det är uppenbart att alla undersökta länder har särskilda
inslag i sina inkomstskattesystem för jordbruksföretag.2 OECDstudien beskriver en stor variation när det gäller skattebestämmelser
för jordbruket. OECD konstaterar också en utbredd användning av
skattelättnader specifikt för jordbruket, även om deras betydelse och
metoder varierar. Det är vanligt med undantag för jordbruk upp till
en viss storlek i form av förenklade krav på redovisning och bokföring. Det är också vanlig med särskilda regler kopplade till fastigheter,
särskilt när det gäller beskattning i samband med generationsskifte
och andra överlåtelser. Det förkommer också särskilda momsregler
för jordbrukare i flera länder, även skattelättnader för bränsle är vanligt. Ofta kom undantagen till för längesedan och har inte setts över.
I en sammanfattning konstateras bl.a. följande skillnader i olika
länder:
• Förmånligare behandling vid beskattning av inkomster, vinster
och kapitalvinster:
– möjlighet att använda kontantprincip i stället för belöpandeprincip,
– förenklade bokföringsregler där den beskattningsbara inkomsten fastställs utifrån schablonberäknade eller fiktiva intäkter
och utgifter,
– skatter tas ut från inkomst av fastighet i stället för faktiska
jordbruksaktiviteter,
– skatteundantag i form av särskilda avdrag,
– skatteundantag för mindre jordbruksföretag eller jordbruksföretag med låga inkomster,
– skatteundantag för subventioner,
– skatteundantag för inkomst från särskilda produkter,
– skatteundantag för inkomst från särskilda geografiska regioner,
– skatteundantag för inkomst från yngre jordbrukares jordbruksverksamhet,
2

OECD 2020, Taxation in agriculture.
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– skatteundantag genom genomsnittsberäkningar av inkomst,
– skatteundantag genom inkomstutjämning,
– skatteundantag genom uppskjuten beskattning,
– skatteundantag genom inkomstkompenseringssystem,
– särskild lagervärdering för djur för skatteändamål,
– särskild behandling av jordbrukstillgångars förbrukning (avskrivning) när inkomst beräknas. Särskilt genom (för) höga
avskrivningsprocent eller direktavskrivningar,
– undantag vid kapitalvinstbeskattning.
• Förmånligare behandling vid beskattning av fastighetsinnehav,
– undantag från uttag av jordskatter (land taxes),
– särskild värdering för skatteändamål som är lägre än marknadsvärde,
– fördelaktiga (lägre) skattesatser för fastighetsskatt,
– lägre jordskatter (land taxes) för att motverka upphörande av
jordbruk och uppmuntra till jordbruksverksamheter,
– undantag från betalning av lokala respektive regionala företagsskatter,
– eftergifter av skatter vid överlåtelse och/eller förvärv av gårdar,
– eftergift av stämpelskatter,
– eftergifter av arvs- och gåvoskatt.
Trots att skattereglerna för jordbruket har varit relativt konstant
över tid noterar OECD några förändringar. Till exempel genomförde Irland en förändring av skatter i syfte att möjliggöra bättre nyttjande av mark, underlätta generationsskiften, öka investeringar och
förmå fler unga att träda in i sektorn. Österrike och Nederländerna
har tagit bort sina skatterabatter på bränsle för jordbruket 2013, dock
har Nederländerna kvar en lägre energiskattesats för gas som används
för uppvärmning av växthus. Under 2019 har Belgien och Österrike
genomför förändringar som syftar till att minska volatiliteten i jordbruksinkomsterna. Frankrike ersatte två program, avdrag för oförut-
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sedda omständigheter (la déduction pour aléas) (DPA) och skatteavdrag för investeringar (DPI), med ett årligt skatteavdrag för försiktighetsbesparingar (déduction pour épargne de précaution) (DEP).
Många av dessa specialregler motiveras av de särskilda omständigheter som präglar jordbruksverksamhet och är ett utflöde av en vilja
att premiera den egna livsmedelsförsörjningen och en miljövänligare
livsmedelsproduktion.
Det är härefter motiverat med vissa nedslag i olika länder för att
beskriva beskattning av jordbruksinkomster. Dessa nedslag utgör givetvis inte en fullständig genomgång av olika länders särskilda regler för
beskattning av jordbruk utan utgör just nedslag för att visa på företeelsen.
Norge
Sverige har som konstaterats en lång historia av särskilda regler för
jord- och skogsbruket och även dagens system innehåller sådana inslag. Att inte bara Sverige har sådana inslag framgår av vårt grannland
Norge där det också finns sådana inslag.
Ett viktigt sådant regelsystem är reglerna om jordbruksfradrag.
Bakgrunden till detta ”fradrag” som sedan början av 2000-talet medges mot jordbruksinkomst är de norska jordbruksförhandlingarna
(se vidare under rubrik 4.2.6 En svensk version av det norska jordbruksfradraget).
I Norge separeras för beskattningsändamål jordbruk och skogsbruk. Till de särregler som finns för skogsbeskattningen i Norge hör
genomsnittstaxeringen. Som huvudregel ska intäkter av skogsbruk
som drivs som enskild näringsverksamhet fastställas till det belopp
som varit den genomsnittliga avkastningen under de senaste fem åren.
Genomsnittstaxering ska vidtas när skogsägaren har bedrivit skogsnäring i åtta år. Reglerna medför att intäkterna från skogsbruket kan
utjämnas mellan åren. De gör att skogsägaren inte beskattas för hela
inkomsten omedelbart utan får en skattekredit som kan beskrivas
som ett räntefritt lån. Avverkningsåret beskattas 1/5 av intäkten och
därefter beskattas 1/5 de närmaste fyra åren. Det ger också möjligheter att minska såväl marginalbeskattningen som det genomsnittliga skatteuttaget.
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Andra särregler som specifikt avser skogsbeskattning är de om
skogsfond samt skattelättnader för skogsvårdande insatser. Avsättning till skogsfond är obligatoriskt och syftar till att förbättra skogsägarnas möjligheter att bedriva ett hållbart skogsbruk. Skogsfonden
ska därmed säkra investeringar i ny skogsproduktion och skogsvårdande insatser. Som skogsvårdande insatser inbegrips bl.a. grävning
av diken, plantering och beredning av mark, röjning av kalhyggen, inhängning av skogsvårdsmark samt nyplantering. För skogsvårdande
insatser är alla kostnader avdragsgilla.
Skogsägaren kan med det nuvarande systemet välja att avsätta en
återbetalningsbar summa som motsvarar mellan 4 och 40 procent av
bruttovärdet av den skog som avyttras. Medlen som sätts av till skogsfonden deponeras på ett individuellt skogskonto. Den summa som
deponeras för skogsvård dras av från det kalkylerade överskottet från
intäkterna av gjorda virkesförsäljningar. Samtidigt tas den summa som
sätts av som huvudregel upp som inkomst för det år som den sedan
betalas ut. Dock är bara 15 procent av den avsatta summan som är
beskattningsbar medan resten är skattefri. Ett villkor för denna skattelättnad är att de medel som frigjorts används för skogsvårdande insatser. Medel kan även tas i anspråk för underhåll och upprustning
av skogsbilvägar. I tillägg till denna användning av skogsfond med
skattelättnad kan vissa typer av investeringar i skogsbruket, som t.ex.
plantering, utgiftsföras direkt. I några kommuner och län ges det
också direkta bidrag till vissa aktiviteter. Den samlade skatteeffekten
av dessa åtgärder kan därför bli betydande.
I Norge finns liksom i Sverige särskilda regler för jordbruks- och
skogsbruksbeskattning som skiljer sig från andra näringar.
Finland
I Finland finns två inkomstslag i Inkomstskattelagen nämligen kapitalinkomst och förvärvsinkomst. Jordbruksverksamhet beskattas inte
enligt denna allmänna lag utan enligt Inkomstskattelagen för gårdsbruk. Denna beskattning grundas på kontantprincipen medan belöpandeprincipen gäller för övrig näringsverksamhet.
Däremot beskattas skogsbruk enligt den allmänna Inkomstskattelagen vilket leder till ett krav på uppdelning. När det gäller skogsbruket finns det en hel del undantag som endast gäller skogsbruket

76

130

SOU 2021:67

Skatter

och grunden för skogsbrukets beskattning är att inkomsterna räknas
som kapitalinkomst, inte som förvärvsinkomst, vilket betyder att
skogsägaren betalar skatt enligt kapitalskatteprocenten (30 procent).
När det gäller virkesförsäljning finns det en viss procent av inkomsterna som räknas som skattefri inkomst när fråga är om s.k. leveransarbete. Värdet av leveransarbete är skattefritt upp till 125 m3 virke.
Och därutöver finns möjlighet att använda en schablonvärdering eftersom inkomsten till viss del är en förvärvsinkomst (det egna arbetet).
Vid rotförsäljning är inkomsten av virkesförsäljningen alltid till
hela beloppet kapitalinkomst inom skogsbruket. Med rotförsäljning
avses virkesförsäljning där köparen tar hand om avverkningen av det
virke som överenskommits i avverkningsavtalet och transporterar
virket till användningsstället. Köpesumman inkluderar enbart rotpriset på virket.
En viktig del i den finska skogsbeskattningen är skogsavdraget.
Det är ett avdrag som får göras på skog som har anskaffats efter
år 1992 och skogsägaren får vid virkesförsäljning göra avdrag med
50 procent av anskaffningsutgiften för skog. Avdraget får utgöra högst
40 procent av jordbrukets sammanlagda kapitalinkomster under beskattningsåret. Om fastighetsköpet, utöver skog, har omfattat även
andra egendomsposter uppskattas skogens andel av den totala anskaffningsutgiften. Skogsavdrag som görs under ett beskattningsår ska uppgå till minst 1 500 euro. Skogsavdrag får göras årligen tills hela skogsavdragsgrunden för den aktuella skogen har utnyttjats.
Genom en utgiftsreservering kan skogsägare överföra en del av
skogsbrukets kapitalinkomster, som har uppkommit under beskattningsåret, som intäkt under påföljande år för att täcka de utgifter
som då uppkommer i skogsbruket. Utgiftsreserveringen får uppgå
till högst 15 procent av skogsbrukets kapitalinkomst under beskattningsåret, med avdrag för eventuellt skogsavdrag. En skadereservering får också göras av försäkrings- eller skadeersättning som har utgått för en skogsskada. För en sådan skadereservering finns ingen övre
beloppsgräns, utan avdraget får motsvara den beräknade kostnaden för
att återställa den skadade skogen.
I Finland finns liksom i Sverige särskilda regler för jordbruks- och
skogsbruksbeskattning som skiljer sig från andra näringar.
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Tyskland
Ett viktigt jordbruksland i Europa är Tyskland. Det tyska inkomstskattesystemet består av sju inkomstslag varav ett är jordbruk och
skogsbruk. Ungefär 40 procent av jordbrukarna i detta land beskattas dock enligt ett frivilligt system för schablonbeskattning som
riktar sig till mindre jordbruksföretag. Det är fördelaktigt för vissa
men inte för alla vilket givetvis styr valet av system.
Schablonbeskattningen bestäms av olika delar: a) schabloninkomst
per hektar baserad på en låg värdering av jordbruksmarken, b) särskilt bestämda inkomster i form av skogsbruk, avyttring av mark, uttag från fond för återinvesteringar, överlåtelse av företaget och service
till inte jordbruksföretag. Detta endast till den del de överstiger ett
belopp om på 1 534 euro/år och c) erhållna ränteintäkter minus betalade räntekostnader och övriga finansieringskostnader och bestående åtaganden. För jordbruksinkomst finns ett särskilt högt ”grundavdrag” vid beskattning av jordbrukaren och dennes familj. I Tyskland
är familjen skattesubjektet och inte individen.
Frankrike
Ett annat viktigt jordbruksland i Europa är Frankrike. Fram till en
reform 2017 beskattades ungefär 60 procent av jordbrukarna i detta
land enligt ett schablonsystem. Detta system var bara tillgängligt för
mindre jordbruksföretag. Även i Frankrike styrdes valet av vilket
system som var mest fördelaktigt för den individuelle jordbrukaren.
Den schablonmässiga beskattningen bestäms av vilken typ av gård
det är, storleken på denna och andelen av arrenderad mark. Systemet
anges av OECD ge en ”underestimation of the fiscal income”.
Detta schablonbeskattningssystem har ersatts av ett nytt med
namn Micro-BA. Det kan användas om omsättningen genomsnittligt under en treårsperiod understiger 82 800 euro/år. Den beskattningsbara inkomsten uppgår till den genomsnittliga treårsinkomsten
minskad med ett avdrag om 87 procent för kostnader. Detta avdrag
ges automatiskt och behöver inte styrkas.
Övriga jordbruksföretag beskattas i ett generellt gällande system
kallat ”réel normal” baserat på belöpandeprincipen respektive i ett
system ”réel simplifié”, som är ett förenklat system av det system
som gäller för större företag baserat på kontantmetoden. De har där

78

132

SOU 2021:67

Skatter

möjlighet att på yrkande få beskattning utifrån inkomstnivån för
inkomståret och de två föregående åren delat med tre. För yngre
jordbrukare finns en möjlighet att minska inkomsten de fem första
åren med mellan cirka 44 000–58 000 euro per år.
I Frankrike finns också en möjlighet till avdrag för jordbruksföretag för oförutsedda händelser. Detta gäller för företag med ”riktig” bokföring under förutsättning att minst 50 procent av det avdragna beloppet sätts in på ett bankkonto. Beloppet kan sedan användas inom sju år för klimatkostnader och under särskilda omständigheter stormskador, torkskador, köp av extra foder p.g.a. sådana
oförutsedda händelser etc. samt för försäkringspremier för sådana
ändamål. Beskattning sker vid utbetalning och kan då möta dessa extraordinära kostnader.
Belgien
Även beskattningen av jordbruksföretag i Belgien sker genom ett
schablonbeskattningssystem, detta är baserat på genomsnittssiffror
och inte verkliga inkomster. Ungefär 70–80 procent av jordbrukarna
väljer detta system. Även här utifrån om det ger fördelar jämfört med
det system som gäller för andra företagare inklusive jordbrukare som
väljer det. Det höga antalet jordbruksföretag i detta system visar att
systemet i regel är fördelaktigt och därför kan förmodas ge en lindrigare beskattning.
Här finns också en möjlighet för jordbruksföretag med väsentligen högre inkomst att få skattemyndigheterna att basera beskattningen på genomsnittsbeskattningen för tre jämförbara jordbruksföretag. Det kan också noteras att EU-stöden beskattas i Belgien
genom en särskild låg skattesats om 16,5 procent som dock inte alltid är fördelaktig eftersom jordbruksföretag i schablonbeskattningssystemet i många fall får en låg och till och med negativ inkomst.
Nederländerna
I Nederländerna finns skattelättnader för skogsbruksinkomster genom
en särskild ”forestry allowance”. Det finns ett miljöbetingat inslag i
dessa regler eftersom det endast medges om skogsbruksverksamhetens syfte är att upprätthålla ett långsiktigt skogsbruk.
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Polen
I Polen beskattas inte EU-stöden som således är skattefri och i detta
land väljer de flesta jordbrukare beskattning genom en skatt beräknad utifrån jordbruksmarken. Detta ger en låg beskattning för jordbrukaren och dennes familj.
4.1.6

Förenklade krav kan leda till dolda subventioner

I många länder är jordbrukare inte skyldiga att vara momsregistrerade. Det innebär att de inte behöver redovisa moms, skicka in momsdeklarationer eller göra anspråk på betalad moms. Detta minskar
jordbrukarnas administrativa kostnader. För att kompensera ickemomsregistrerade jordbrukare för den moms de betalar ut för inköp
av varor och tjänster har dessa EU-medlemsstater schablonregler enligt EU-kommissionens föreskrifter. Enligt detta system kan ickemomsregistrerade jordbrukare lägga till en viss procentsats på priserna
på sina jordbruksprodukter som säljs till momsregistrerade företag,
eller kompenseras jordbrukarna med ett engångsbelopp som betalas
av staten. Även om de flesta länder begränsar jordbrukarnas rätt att
använda schablonbeloppet efter inkomst, bör det noteras att ett betydande antal jordbrukare i Europa använder denna förenklade metod.
Nittio procent av jordbrukarna i Spanien verkar under ett sådant
system kallat REAGP.
I Tyskland använder 65 procent av jordbrukarna ett schablonbelopp ”Pauschalbesteuerung” och i Polen är det över 60 procent av
jordbrukarna. Från och med den 1 januari 2018 upphörde Nederländerna med ett schablonmässigt system för jordbrukare. Lettland
införde en omvänd moms 2016 genom att momsen på spannmål och
oljeväxter som bearbetas för konsumtion betalas av mottagaren av
spannmålen. Från och med den 1 januari 2019 kan icke-momsregistrerade jordbrukare i Irland ansöka om återbetalning av moms som
betalats för byggnation av lantbruksbyggnader, dränering och markförbättrande åtgärder.
Enligt beräkningar gjorda 2009 av det danska institutet för livsmedelsekonomi3 innebär den tyska momsordningen för jordbruk att
en tysk jordbrukare tjänar 3,5 danska kronor mer per smågris och
23,8 danska kronor per slaktsvin vilket totalt innebär cirka 27 danska
3

Danska institutet för livsmedelsekonomi 2009, Lind et al. 2009.
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kronor per producerad gris i ”hela kedjan”. Detta om man i kalkylen
antar en avskrivningsperiod på 25 år för byggnader och 12,5 år för
inredning.
Det tyska systemet är uppbyggt så att jordbrukaren får lägga på
10,7 procent på sitt försäljningspris. Standardmomsen är 19 procent
men för livsmedel och drycker och andra basvaror, t.ex. foder gäller
7 procent vilket alltså kan leda till fördelar för en tysk jordbrukare.
Systemet har fått en del kritik från andra EU-länder, framför allt
från jordbrukare i Frankrike och Danmark som påpekat systemets
snedvridning av konkurrenskraften. Även EU-kommissionen har
kritiserat systemet och dragit tyska staten till EU-domstolen för att
inte tillämpa EU:s momsregler korrekt. Enligt reglerna kan medlemsstaterna tillämpa ett schablonsystem för moms enligt rådets
direktiv 2006/112/EG. Enligt detta är det möjligt för jordbrukare att
debitera sina kunder ett standardbelopp – eller ”schablonbelopp” –
på sålda jordbruksprodukter och tjänster. Dessa jordbrukare kan i
sin tur inte kräva kompensation för moms som de redan har betalat.
Systemet är avsett för jordbrukare som bedöms få administrativa
svårigheter med de normala momsreglerna eller förenklade regelverk
för små företag. Enligt EU-kommissionen tillämpar Tyskland dock
schablonbeloppet som standard på alla jordbrukare, inklusive stora
jordbruksföretag, oavsett om de stöter på sådana administrativa svårigheter eller inte. De enda jordbrukarna som inte kan dra nytta av
systemet är så kallade kommersiella djuruppfödare. Enligt siffror
från den tyska revisionsmyndigheten (Bundesrechnungshof) överkompenseras tyska jordbrukare för den moms de har betalat. Detta
är inte tillåtet enligt EU:s regler och genererar stor snedvridning av
konkurrensen på den inre marknaden, särskilt till förmån för stora
jordbrukare som inte skulle ha några problem med det normala momsarrangemanget. EU-kommissionen har drivit processen sedan den
8 mars 2018 då ett EU-överträdelseförfarande inleddes genom att en
formell begäran sändes till de tyska myndigheterna om att ändra sin
momslagstiftning. Det pågår, vad utredningen har kunnat förstå,
fortfarande förhandlingar mellan Tyskland och EU-kommissionen
om hur systemet kan avgränsas tydligare för att kunna passa inom
regelverket. Enligt ett förslag som Tyskland lade fram i slutet av 2020
ska företag med en omsättning över 600 000 euro inte kunna använda sig av systemet från 2022. Det skulle innebära att 20 000 före-

81

135

Skatter

SOU 2021:67

tag hindras från att använda det fördelaktiga momssystemet. Kommissionen har dock inte nöjt sig med förslaget utan processen fortgår.
4.1.7

EU:s statsstödsregelverk

Skatter kan omfattas av EU:s statsstödsregelverk
Ett statsstöd kan se ut på många olika sätt. En direkt subvention till
ett företag kan utgöra ett statsstöd, men statsstödsbegreppet omfattar mer än bara direkta subventioner. Statsstöd innefattar även andra
åtgärder som på olika sätt mildrar de kostnader och utgifter som ett
företag har. I detta ingår skatter och skatteregler t.ex. stöd i form av
skatteavdrag eller skattereduktioner, sänkta skattesatser eller särskilda
undantag som således kan utgöra statsstöd. Som även beskrivs i kapitel 3 Konkurrenskraft finns möjligheter till undantag.
Även om skatter inte omnämns i statsstödsregelverket är reglerna
ändå tillämpliga på skatteområdet. Detta klargjordes redan 1974 i
EU-domstolen mål. EU-domstolen slog då fast att alla undantag eller
reduktioner av skattesatser för vissa företag kan ifrågasättas såsom
utgörande statligt stöd. Det var dock först i slutet av 1990-talet som
EU-kommissionen blev mer aktiv på området, vilket även ledde till
att EU-domstolen oftare fick applicera statsstödsreglerna på skattebestämmelser.
Skattepolitiken är inte en harmoniserad politik inom EU och
Sverige har haft som ingång att skattepolitik ska vara en nationell angelägenhet. Medlemskapet i EU innebär dock att EU-rätten har företräde framför nationell rätt. Det innebär att skattelagstiftning som
exempelvis utgör hinder för fri konkurrens på EU:s inre marknad
eller påverkar de fria rörligheterna negativt inte är tillåten.
EU-domstolen brukar i mål som rör skatteåtgärders förenlighet
med statsstödsbestämmelserna beskriva det som att följande kriterier måste vara uppfyllda för att en nationell åtgärd ska anses utgöra
statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget:
1. Åtgärden måste röra sig om en statlig åtgärd eller en åtgärd som
vidtas med hjälp av statliga medel. Eftersom skatter belastar statsfinanserna och beslutas av staten bör detta kriterium vara uppfyllt
vad gäller skatter. Även minskade inkomster för staten i form av
bortfall av skatteintäkter räcker för att kriteriet ska vara uppfyllt.
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2. Åtgärden måste ge företag en fördel som minskar de kostnader
som normalt belastar deras budget. En sådan fördel kan ges genom
olika former av skattelättnader för företaget, bl.a. genom minskning av beskattningsunderlaget (undantagsvisa avdrag, extraordinära avskrivningar eller överavskrivningar, inskrivning av reserver
i balansräkningen osv.), total eller partiell nedsättning av skattebeloppet (skattebefrielse, skattekredit osv.), och uppskov med,
avskrivning av eller särskild omläggning av skatteskulden.
3. Åtgärden måste påverka konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna. Enligt rättspraxis är villkoret om påverkan på handeln
uppfyllt om det stödmottagande företaget bedriver en ekonomisk
verksamhet som är föremål för handel mellan medlemsstaterna.
Redan det faktum att stödet förstärker detta företags ställning i
förhållande till andra konkurrerande företag inom ramen för handeln inom unionen gör att det kan antas att handeln påverkas. Detta
påverkas inte av det faktum att ett stöd är av relativt liten betydelse eller av att det stödmottagande företaget är litet eller att
dess andel av den gemensamma marknaden är mycket begränsad
och inte heller av det att stödmottagaren inte är verksam med export
eller av att företaget exporterar nästan hela sin produktion utanför unionen.
4. Åtgärden måste vara selektiv dvs. skapa en fördel för mottagaren,
men inte andra företag, som befinner sig i en jämförbar rättslig
och faktisk situation. Av alla kriterier är det detta som är det mest
komplexa vad gäller tillämpningen på skattefrågor. Detta då regler rörande skatt vanligtvis är generellt utformade och inte riktade
till en på förhand definierad krets av företag. Om åtgärden gynnar
samtliga företag är selektivitetskriteriet inte uppfyllt.
Statsstödsreglerna utgör betydligt mindre hinder vid harmoniserade
skatter, då åtgärden inte är begränsad till ett medlemsland. Direktbeskattningsområdet är mindre harmoniserat än det indirekta. Direkta
skatter anses ofta vara mer av en nationell angelägenhet än indirekta
skatter. De kan också användas som verktyg för att främja ett lands
konkurrenskraft. För de skatter som inte är harmoniserade har primärrätten mycket stor relevans i och med EU-domstolens praxis,
och vad gäller statsstöd är även EU-kommissionens beslut samt EUtribunalens domar centrala.
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Statsstödsrätten är föremål för förändringar, och beroende på hur
vissa principiella frågor kommer att tolkas av EU-domstolen framöver, kommer statsstödsreglerna att ha mer eller mindre påverkan på
medlemsstaternas skattesystem. Det ganska osäkra rättsläget gör det
nödvändigt att följa utvecklingen noga och i detalj undersöka framtida skattereformers förenlighet med statsstödsreglerna. Det finns
fall med regler som hade kunnat tolkas som selektiva, men som i
slutändan godkändes av kommissionen. Med beaktande av statsstödsreglernas övergripande karaktär är det inte alltid helt enkelt att på
förhand avgöra om en viss åtgärd, särskilt en skatteåtgärd, utgör ett
statligt stöd som kan vara oförenligt med reglerna.
EU-kommissionen kontrollerar de stöd som medlemsstaterna vill
tillämpa och som inte faller under undantagsbestämmelserna. Kommissionen kan godkänna dessa stöd om de bidrar till ett mål av unionsgemensamt intresse. Det kan exempelvis handla om de mål som finns
på klimat- och energiområdena. Kommissionens godkännanden är tidsbegränsade. Sverige har sådana godkännanden bl.a. för skattebefrielsen för biogas.
4.1.8

Utredningens överväganden

Vid en jämförelse av skatteregler för jordbruk inom EU och OECD
går det att konstatera att alla länder tillämpar särregler för jordbruket.
Motivet som anges är att jordbruk ses som en speciell sorts företagande. Vikten av säker livsmedelsförsörjning men också andra aspekter så som miljö- och landsbygdspolitik spelar in.
Sverige och Danmark har skattesystem som i stor utsträckning
behandlar jordbruksföretagare som företagare i övriga branscher,
dessa länder har få undantag och skattelättnader. Nederländerna ligger också nära detta förhållningssätt och har ett jordbruk som styrs
tydligt mot effektivitet, de fokuserar sin jordbrukspolitik på att stödja
investeringar och överlåtelser av ägande. Tyskland och Frankrike
kan anses ha ett mer traditionellt förhållningssätt där jordbruksföretag hanteras som en separat kategori som beskattas i särskilda inkomstslag. Mycket av dessa särregler kan härröras gamla regelverk men långt
ifrån alla.
Utredningen har i sitt arbete konstaterat behov av kompensationsåtgärder för att åstadkomma en utveckling mot ett konkurrens-
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kraftigare och mer fossiloberoende jordbruk. För att åstadkomma
detta ser utredningen möjligheter till kompensation på skatteområdet. Under 2020 diskuterades skattefrågan och inte minst behovet
av en större reform på skatteområdet flitigt, av bland andra ESO.

4.2

Analys av möjliga åtgärder på skatteområdet

I det s.k. januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och
Liberalerna finns en punkt nr 5 om grön skatteväxling som lyder:
”Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka. En kraftfull grön
skatteväxling ska genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot
sänkt skatt på jobb och företagande.”
Under denna rubrik görs en analys av möjligheter att göra en grön
skatteväxling. Utredningens utgångspunkt i analysen är hur en utfasning av den återbetalning av energi- och koldioxidskatt som jord-,
skogs- och vattenbruk har möjlighet att ansöka om sedan 2005 ska
kompenseras. Eftersom nedsättningen av skatten omfattar jord-,
skogs- och vattenbruk menar utredningen att en grön skatteväxling
ska omfatta alla dessa näringar.
I sammanhanget konstaterar utredningen även att behovet av en
större skattereform har lyfts fram av flera aktörer under de senaste
åren. Bl.a. i ESO:s rapport Vårt framtida skattesystem4. I rapporten
föreslås en genomgripande skattereform som motiveras med att
Sverige måste hantera utmaningar som ser annorlunda ut jämfört med
skattereformen 1990–1991, bland annat nämns miljö- och klimatfrågor.
4.2.1

Skatteutredningar i närtid

Som ett led i arbetet med att genomföra punkt 5 i januariavtalet beslutade regeringen i december 2019 att tillkalla en särskild utredare
för att utreda förenklade skatteregler i syfte att underlätta och främja
egenföretagande, dir. 2019:102 Förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande. Utredningen har lämnat ett första
delbetänkande i september 2020, Enklare skatteregler för enskilda
näringsidkare (SOU 2020:50) samt ett slutbetänkande 1 juli 2021
[namn när utredningen officiellt lämnat betänkandet]. Under utred4

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2020:7 Vårt framtida skattesystem
– en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform.
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ningsarbetet har några av de förslag som lagts fram i betänkandet
SOU 2020:50 analyserats.
Vidare har även förslag som lagts fram för enskilda näringsidkare
av Skatteförenklingsutredningen (Fi 2012:09) i sitt betänkande Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som
är delägare i handelsbolag (SOU 2014:68) övervägts. Utredningen
har analyserat dessa förslag och konstaterar inledningsvis att de flesta
jordbrukare bedriver sin näringsverksamhet som enskild näringsverksamhet. En möjlig ordning är då att genomföra generella skatteändringar för företagsformen.
I betänkandet Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare
(SOU 2020:50) har lagts fram flera intressanta förslag som kan utgöra grunden för sådana åtgärder. Som exempel kan nämnas ändrad
ordning för räntefördelning och företagssparande, räntefördelning
ska kunna ske även startåret och sparad räntefördelning ska alltid få
göras även om kapitalunderlaget är noll.
Bland förslagen i Skatteförenklingsutredningens betänkande
SOU 2014:68 kan som i sammanhanget intressanta lyftas fram införandet av ett nytt stickår där dagens 1952 förändras till 1996, att
skogsavdrag generellt ska få göras enligt de regler som i dag gäller
vid rationaliseringsförvärv (förenklat skogsavdrag), förenklad och
förtydligad återföring av skogsavdrag och återställande av tre beloppsgränser som syftar till att undvika arbetskrävande uppgiftsskyldighet
avseende förhållandevis ringa belopp.
Enligt utredningen är dessa förslag eftersträvansvärda för de enskilda näringsidkarna men de är generella för samtliga enskilda näringsidkare. Det är, enligt utredningens bedömning, inte heller lämpligt att införa dem enbart för jordbrukare. Det gör att de inte är tillräckligt träffsäkra för den kompensation som utredningen ska föreslå.
En viktig målgrupp är vidare de som bedriver sitt jordbruk via
aktiebolag. Här finns inga generella förslag som kan balansera de som
finns för enskilda näringsidkare. I januariavtalet har överenskommits
om en översyn av de s.k. 3:12-reglerna. Då en sådan utredning ännu
inte tillsatts är de eventuella kommande förslagen inte möjliga att
beakta i detta sammanhang.
Utredningens sammanfattande bedömning är att de förenklingsförslag som presenteras i ovanstående utredningar inte är tillräckligt
träffsäkra för det som denna utredning vill uppnå genom uppdraget
om ett fossiloberoende jordbruk, även om förslagen i sig är angelägna.
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Vilka tekniska möjligheter till kompensation finns
på skatteområdet

Utredningen har i sitt arbete analyserat vilka andra tekniska möjligheter det finns för en kompensation på skatteområdet. I detta har
utredningen landat i följande fyra möjliga lösningar:
1. sänkta sociala avgifter,
2. höjt grundavdrag,
3. en ny skattereduktion, och
4. en svensk version av det norska jordbruksfradraget.
Dessa fyra punkter analyseras närmare nedan.
4.2.3

Sänkta sociala avgifter

Gällande rätt
Socialavgifter tas ut för finansiering av de sociala trygghetssystemen
och utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgifter betalas i första hand av arbetsgivare medan egenavgifter normalt betalas av fysiska personer som bedriver aktiv näringsverksamhet, dvs. enskilda näringsidkare i företagsformerna enskild firma och
enkelt bolag samt fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
Särskilt om egenavgifter
Regler om socialavgifter finns i socialavgiftslagen (2000:980) och egenavgifterna består av sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift,
ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, arbetsmarknadsavgift
och arbetsskadeavgift.
Den inkomstgrundande ålderspensionen intar i sammanhanget
en särställning då den ingår i ett fristående försäkringssystem vid
sidan av statens budget. Utbetalda inkomst- och tilläggspensioner i
fördelningssystemet ska löpande finansieras av inbetalda avgifter
samt tillgångarna i AP-fonderna. Systemet är konstruerat så att det
ska vara finansiellt självreglerande, där eventuella anpassningar sker
på förmånssidan, inte genom en förändrad avgiftssats. Ålderspensions-
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avgift utgår med 10,21 procent av avgiftsunderlaget enligt socialavgiftslagen.
Utöver socialavgifter ska, enligt lagen (1994:920) om allmän löneavgift, ytterligare en avgift betalas av enskilda näringsidkare och
fysiska personer som är delägare i handelsbolag (samt av arbetsgivare).
Den allmänna löneavgiften debiteras i samband med, och på samma
underlag som egenavgifterna. Författningstekniskt ingår den allmänna
löneavgiften inte i egenavgifterna men eftersom den inte särskiljs i
debiteringsförfarandet brukar den i dagligt tal ingå i begreppet socialavgifter. Den allmänna löneavgiften uppgår för inkomståret 2021 till
11,62 procent av underlaget och medför att egenavgifterna och den
allmänna löneavgiften tillsammans uppgår till 28,97 procent av underlaget.
Definitionen av aktiv näringsverksamhet
Bestämmelserna om aktiv och passiv näringsverksamhet kom till vid
1990 års skattereform. De har inte längre betydelse för indelning i
förvärvskällor men används numera i praktiken för att skilja mellan
avkastning av arbete och avkastning av kapital bl.a. ur socialförsäkringssynpunkt. Såväl inkomst av aktiv näringsverksamhet som passiv
näringsverksamhet beskattas trots detta som inkomst av näringsverksamhet med möjlighet att med stöd av reglerna om räntefördelning
beskatta inkomsten som inkomst av kapital.
Med aktiv näringsverksamhet avses en näringsverksamhet i vilken
den som är skattskyldig för verksamheten har arbetat i inte oväsentlig omfattning. Annan näringsverksamhet anses som passiv. Lagregleringen finns i 2 kap. 23 § IL.
De olika verksamhetsgrenarna i en enskilt bedriven näringsverksamhet ska inte delas upp i en aktiv och en passiv del beroende på
företagarens aktivitet i respektive verksamhetsgren. I stället görs bedömningen av aktivitetsgraden i hela näringsverksamheten som således är antingen aktiv eller passiv.
Som huvudregel gäller att en näringsverksamhet, där företagaren
lägger ner en stor del av sin arbetstid, alltid är aktivt bedriven. Bedömningen baseras på företagarens kvantitativa arbetsinsats och är
antalet arbetstimmar tillräckligt hög bedöms näringsverksamheten
som aktiv. Vid bedömningen av om en verksamhet är aktiv eller passiv
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är den centrala frågan om den skattskyldige har arbetat i näringsverksamheten ”i inte oväsentlig omfattning”, 2 kap. 23 § IL. I lagstiftningens förarbeten anges följande: (prop. 1989/90:110, del 1, s. 646
och uttalandet har bekräftats genom RÅ 2002 ref. 15).
”En verksamhet utgör aktiv näringsverksamhet om den skattskyldige i inte oväsentlig omfattning arbetat i verksamheten. I det motsatta fallet utgör verksamheten passiv näringsverksamhet. Kravet på
aktivitet innebär i normalfallet att den skattskyldige ska ha ägnat
sysslorna i verksamheten minst en tredjedel av den tid som åtgår för
en vanlig anställning på heltid.”
I den praktiska hanteringen tillämpas Skatteverkets uttalande i rättslig vägledning som anger en timgräns om 500 timmar per år. Skatteförenklingsutredningen har i SOU 2023:68 s. 284 angivit 600 timmar.
Gränsen går således någonstans kring 500–600 timmar vilket överensstämmer med förarbetsuttalandet om en tredjedels normalarbetstid.
En näringsverksamhet kan också vara aktiv om arbetsinsatsen
tidsmässigt är av oväsentlig omfattning i den mening som avses i
2 kap. 23 § första stycket IL. Det avgörande är i ett sådant fall arbetsinsatsens betydelse för avkastningen. En verksamhet vars avkastning
helt eller till allt övervägande del närmast kan ses som ersättning för
arbete, t.ex. verksamhet som konsult, skribent eller hantverkare,
utgör således alltid aktiv näringsverksamhet oavsett omfattningen
(prop. 1989/90:110, del 1, s. 646 och RÅ 2002 ref. 15).
Svårare blir gränsdragningen när det är fråga om en verksamhet
som baserar sig på innehavet av en tillgång och den nedlagda arbetsinsatsen är av begränsad omfattning. Näringsidkarens befattning med
verksamheten kan då närmast ha karaktären av förmögenhetsförvaltning. Tydliga sådana fall kan vara innehav av utarrenderade jordbruksfastigheter eller av hyresfastigheter eller skogsfastigheter vilkas
skötsel omhänderhas av annan.
Om däremot den skattskyldige i ett jord- eller skogsbruk utför
allt det arbete som krävs får denna arbetsinsats anses ha sådan betydelse för avkastningen att det förhållandet att verksamheten är av
mindre omfattning och att arbetsinsatsen därför blir begränsad inte
hindrar att verksamheten bedöms utgöra aktiv näringsverksamhet
(RÅ 2002 ref. 15).
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Nedsatta socialavgifter för de personer som vid årets
ingång har fyllt 65 år
På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och
som omfattas av det reformerade pensionssystemet, dvs. är födda
1938 eller senare, ska bara ålderspensionsavgift och inte övriga socialavgifter betalas. Detta gäller även för dem som betalar egenavgifter.
För dem tas inte heller någon allmän löneavgift ut.
För personer som är födda 1937 eller tidigare tas inga socialavgifter ut.
Regionalt avdrag vid avgiftsberäkningen
Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag som är verksamma i vissa angivna kommuner i Norrland
och västra Svealand får göra avdrag vid beräkningen av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften. Syftet med avdraget är att stimulera småföretagandet och att bidra till god service i de delar av
landet som har de största geografiska lägesnackdelarna med bl.a. långa
avstånd, liten hemmamarknad, sämre tillgång till service, låg befolkningstäthet och ogynnsamma klimatförhållanden.
Reglerna finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall
vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Bestämmelserna innebär i
huvudsak att företag som är verksamma i stödområdet får göra ett
avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av den
allmänna löneavgiften och egenavgifterna (samt arbetsgivaravgifterna).
För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i
handelsbolag får avdraget uppgå till högst 18 000 kronor per år. En
enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som har anställda och
därmed redovisar både egenavgifter och arbetsgivaravgifter kan totalt
få ett företagsstöd med 85 200 kronor I första hand görs avdraget
från arbetsgivaravgifterna.
Bedömningen av avdragsgrundande verksamhet vid beräkningen
av regionalt avdrag har två dimensioner, en geografisk och en branschmässig avgränsning. I avgiftsunderlaget för det regionala avdraget ingår
endast inkomst från ett fast driftsställe i stödområdet. Om verksamheten bedrivs från flera fasta driftsställen måste inkomsten fördelas
mellan dem.
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Bestämmelserna om regionalt avdrag får, mot bakgrund av EUrättens regler om förbjudna statsstöd, inte tillämpas på verksamhet
som avser fiskeriverksamhet, vattenbruksverksamhet, jordbruksverksamhet inklusive renskötsel samt transportverksamhet. Den som utöver sådan verksamhet bedriver annan verksamhet kan få regionalt
avdrag. Även i detta fall måste inkomsten fördelas mellan de olika
verksamheterna.
Generellt nedsatta egenavgifter
Den 1 januari 2010 infördes en nedsättning av egenavgifterna för
enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag i syfte att göra det mer attraktivt att starta, driva och utveckla
företag (prop. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU 16, rskr 2009/10:278).
Nedsättningen uppgick till 5 procentenheter och var utformad som
ett avdrag vid avgiftsberäkningen. Avdrag fick göras med högst
10 000 kronor per år.
Den 1 januari 2014 förstärktes nedsättningen genom att avdraget
vid avgiftsberäkningen höjdes med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med
5 000 kronor till 15 000 kronor per år (prop. 2013/14:14, bet. 2013/
14:SfU5, rskr 2013/14:74). En förutsättning för avdrag är att överskottet av näringsverksamheten överstiger 40 000 kronor och att den
avgiftsskyldige vid årets ingång inte har fyllt 65 år. Avdraget får inte
medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften.
Tillfälligt sänkta egenavgifter
För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets spridning har regeringen beslutat att tillfälligt sänka egenavgifterna för
enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Ersättning som utgör underlag för den tillfälligt nedsatta
egenavgiften får inte också ingå i underlag för regionalt avdrag vid
avgiftsberäkningen.
Den tillfälliga nedsättningen gäller för hela inkomstår 2020 och
upp till ett överskott på 100 000 kronor. Den som är född 1955 eller
senare betalar i praktiken enbart ålderspensionsavgift (10,21 procent)
på överskott upp till 100 000 kronor. Den som har högre överskott
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betalar egenavgifter enligt sedvanliga regler inklusive den generella
nedsättningen.
För inkomst mellan 100 000 kronor och 300 000 kronor betalas
28,97 procent minskat med den generella nedsättningen på 7,5 procent med ett tak på reduktionen som uppgår till 15 000 kronor
Socialavgifter för passiv näringsverksamhet
Med passiv näringsverksamhet förstås näringsverksamhet som inte
är aktiv. Denna klassificering definieras genom frånvaron av arbetsinsatser. Till den del inkomst av passiv näringsverksamhet består av
arbetsinkomster kan den dock grunda sociala förmåner inom ramen
för reglerna om sjukpenninggrundande inkomst.
Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar inte egenavgifter. I stället betalas 24,26 procent av underlaget i särskild löneskatt.
Särskilt om arbetsgivaravgifter
Sociala avgifter tas också ut i form av arbetsgivaravgifter, som i första
hand betalas av arbetsgivare. Utöver socialavgifter ska, enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift, ytterligare en avgift betalas av
arbetsgivare. Den allmänna löneavgiften debiteras i samband med, och
på samma underlag som, arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna.
Författningstekniskt ingår den allmänna löneavgiften inte i arbetsgivaravgifterna men eftersom den inte särskiljs i debiteringsförfarandet brukar den i dagligt tal ingå i begreppet socialavgifter. Den allmänna löneavgiften uppgår för inkomståret 2020 till 11,62 procent av
underlaget. För inkomståret 2020 uppgår arbetsgivaravgifterna och
den allmänna löneavgiften tillsammanstill 31,42 procent av underlaget.
Regler om socialavgifter finns i socialavgiftslagen (2000:980) och
arbetsgivaravgifterna består av sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, arbetsmarknadsavgift och arbetsskadeavgift.
Den inkomstgrundande ålderspensionen intar i sammanhanget
en särställning då den ingår i ett fristående försäkringssystem vid
sidan av statens budget. Utbetalda inkomst- och tilläggspensioner i
fördelningssystemet ska löpande finansieras av inbetalda avgifter samt
tillgångarna i AP-fonderna. Systemet är konstruerat så att det ska vara
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finansiellt självreglerande, där eventuella anpassningar sker på förmånssidan, inte genom en förändrad avgiftssats. Ålderspensionsavgift utgår med 10,21 procent av avgiftsunderlaget enligt socialavgiftslagen.
Nedsatta arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång
har fyllt 15 men inte 18 år
Från och med 1 augusti 2019 finns en nedsättning av det samlade
uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till
ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad.
Nedsatta socialavgifter för personer som vid årets
ingång har fyllt 65 år
På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och
som omfattas av det reformerade pensionssystemet, dvs. är födda 1938
eller senare, ska bara ålderspensionsavgiften och inte övriga socialavgifter betalas. För personer som är födda 1937 eller tidigare tas inga
socialavgifter ut. För personer som vid årets ingång har fyllt 65 år tas
inte heller någon allmän löneavgift ut.
Regionalt avdrag vid avgiftsberäkningen
Arbetsgivare som är verksamma i vissa angivna kommuner5 i Norrland
och västra Svealand får göra avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Syftet med avdraget är att
stimulera småföretagandet och att bidra till god service i de delar av
landet som har de största geografiska lägesnackdelarna med bl.a. långa
avstånd, liten hemmamarknad, sämre tillgång till service, låg befolkningstäthet och ogynnsamma klimatförhållanden. Bestämmelserna i
stödområdeslagen innebär i huvudsak att företag som är verksamma
i stödområdet får göra ett avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av den allmänna löneavgiften och arbetsgivar5

Stödområdet enligt lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen
enligt lagen om allmän löneavgift och socialavgiftslagen, ”stödområdeslagen”.
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avgifterna. För arbetsgivare uppgår avdraget till högst 7 100 kronor
per månad.
Avdraget får inte tillsammans med avdraget för personer som
arbetar med forskning och utveckling (se nedan) medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften. Det regionala avdraget lämnas i enlighet med kommissionens förordning av mindre betydelse
(kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
Nedsatta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar
med forskning eller utveckling
Den 1 januari 2014 infördes ett skatteincitament för forskning och
utveckling (prop. 2013/14:1 Förslag till statens budget, finansplan
m.m. avsnitt 6.9). Reglerna, som finns i 2 kap. 29–31 §§ socialavgiftslagen, innebär att vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer
som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med
10 procent av avgiftsunderlaget för dessa personer. Avdraget får inte
medföra att de avgifter som ska betalas understiger ålderspensionsavgiften. Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige får efter
den 1 april 2020 inte överstiga 450 000 kronor per månad. Dessförinnan uppgick beloppsgränsen till 23 0000 kronor per månad. Vid bedömningen av avdragsrätten ska flera avgiftsskyldiga som ingår i
samma koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag
anses som en avgiftsskyldig.
En förutsättning för avdraget är att personerna har arbetat med
forskning eller utveckling i en viss utsträckning, som huvudregel
under minst tre fjärdedelar och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid under kalendermånaden. På sådan ersättning till personer som
arbetar med forskning eller utveckling som berättigar till avdrag från
arbetsgivaravgifterna och som utges efter den 31 mars 2020 ska även
den allmänna löneavgiften sättas ned med tio procentenheter enligt
3 § lagen om allmän löneavgift. Den allmänna löneavgiften ska dock
som lägst anses vara 0 procent.
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Nedsatta arbetsgivaravgifter för företag som anställer en första person
Den 1 januari 2017 infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för enskilda näringsidkare med enskild firma som anställer
en första person. Nedsättningen gäller inte för enskilda näringsidkare som enkla bolag. Nedsättningen regleras i lagen (2016:1053)
om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under
åren 2017–2021. Genom ändringar som träder i kraft den 1 januari
2021 görs nedsättningen permanent (prop. 2020/21:14).
Reglerna innebär att enskilda näringsidkare, som inte har haft någon
anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter
den 31 mars 2016, bara ska betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på ersättningen till den anställde under de tolv första kalendermånaderna. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild
löneskatt behöver alltså inte betalas. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller till den del ersättningen inte överstiger 25 000 kronor per månad. Anställningen ska omfatta minst tre månader och en
arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen av avgifterna
för företag som anställer en första person lämnas i enlighet med kommissionens förordning av mindre betydelse (kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse, samt för jordbrukssektorn
kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 och för fiske 3.2 i
kommissionens förordning (EU) nr 717/2014).
Den 1 januari 2018 utökades stödet till att även omfatta aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också
är delägare samt till handelsbolag utan anställda och med högst två
delägare. De nya reglerna omfattar anställningar som påbörjades
tidigast den 1 april 2017 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget,
finansplan m.m. avsnitt 6.10). Den 1 augusti 2019 förlängdes nedsättningen till 24 kalendermånader för anställningar som har påbörjats
efter den 28 februari 2018.
Genom budgetpropositionen för 20216 har nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas. Den tillfälliga utvidgningen av nedsättningen gäller företag som inte har någon
anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en
anställd och som anställer ytterligare en person. Nedsättningen gäller
6

Prop. 2020/21:1 s. 326.
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för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021.
Arbetsgivaravgifterna sätts ned tillfälligt för personer
som fyllt 18 men inte 23 år
En tillfällig nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter
och allmän löneavgift har införts på ersättning till personer som vid
årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen innebär att
endast ålderspensionsavgiften och nio tjugondelar av de övriga avgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas på ersättning upp till
25 000 kronor per kalendermånad. På lönesumma som överstiger
detta belopp ska nedsättning inte ske.
Det särskilda avdraget från den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna i stödområdet ska inte kunna medföra att avgifterna
understiger ålderspensionsavgiften enligt socialavgiftslagen.
Den tillfälliga nedsättningen gäller för ersättning som har utgetts
under perioden den 1 april 2021 till och med den 31 mars 2023.
Avgift eller skatt?
Arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är i principiellt hänseende,
försäkringsavgifter men det faktiska försäkringsinslaget varierar mellan
försäkringsslagen och för flertalet försäkringar saknas en direkt koppling mellan avgiften och förmånen. Den inkomstgrundade ålderspensionen intar dock en särställning med en klar koppling mellan inbetalda avgifter och ålderspension.
Den allmänna löneavgiften är dock i både rättslig och ekonomisk
mening en skatt (prop. 1994/95:122 s. 18).
Utredningens överväganden
Med en teknik kopplad till de sociala avgifterna försvåras kompensation till företag i bolagssektorn. Aktiebolag betalar sociala avgifter
i form av arbetsgivaravgifter på lön som tas ut av ägaren men inte på
vinstmedel som stannar kvar i bolaget (eller tas ut som utdelning).
En lösning som innebär att arbetsgivaravgifter på löner som utgår
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för arbete i jordbruksproduktion inte ska tas ut är mycket komplicerad och därför inte möjlig.
Det finns vidare i dag många olika särregleringar när det gäller
uttag av sociala avgifter och med en ny variant kopplad till verksamhet för jordbruk kompliceras ett redan komplicerat system ytterligare. Det är vidare inte bara så att antalet olika grupper med olika
uttag av sociala avgifter ökar utan det blir fler och fler personer som
kvalificerar sig för många grupper. En yngre jordbrukare bosatt i
stödområde och som bedriver sin verksamhet som enskild näringsverksamhet är ett sådant exempel.
Ålderspensionsavgiften kan vidare inte reduceras eftersom den
finansierar ett fristående system med stark förmånskoppling. Det
innebär att ålderspensionsavgiften inte kan reduceras varför tekniken i vissa situationer riskerar att inte ge en kompensationseffekt.
När det gäller övriga socialavgifter har även de i viss mån ett samband
med sociala förmåner. Det innebär att det inte heller för dem är möjligt att sänka dem som en skattekompensation för jordbrukare.
Det kan dock noteras att den särskilda löneskatten systematiskt
utgör en skatt. Det innebär att den kan slopas av kompensationsskäl,
den kan i sig vara kompensationen eller ett delmoment i ett system
med ett tänkt jordbruksavdrag. I förstnämnda situation är den maximala kompensationen i princip 11,62 procent av inkomsten. Den
låga nivån ger en betydligt lägre effekt än en skattesänkning och är
därför inget realistiskt alternativ.
Det svenska skattesystemet är dualt (tudelat), dvs. uppdelat på
arbets- och kapitalinkomster. De beskattas på olika sätt och ger olika
effekter bl.a. på sociala förmåner. Sociala avgifter tas endast ut på
arbetsinkomster och en koppling av kompensationen till arbetsinkomster ger då en styrande effekt för företagarna. För att få kompensation måste de nämligen välja att beskatta sin inkomst som
arbetsinkomst. Då skattesystemet ska vara neutralt i förhållande till
företagarens handlingsalternativ talar även detta emot en kompensationslösning med enbart sänkta socialavgifter. Kompensationen bör
kopplas till en teknik som är neutral med avseende på beskattning som
arbetsinkomst eller kapitalinkomst.
En teknik som kopplas till visst slag av inkomst före beslut om
företagssparande eller slutbeskattning i form av arbetsinkomst eller
kapitalinkomst är därför ett enklare system som inte heller ger en
styrande effekt.
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De som har underskott betalar inga sociala avgifter och får då ingen
kompensation. För att kunna hantera denna problematik måste det
införas regler som är mer komplicerade och systematiskt mer tvivelaktiga än vid huvudalternativet.
Sammanfattningsvis är utredningens bedömning att nedsatta sociala
avgifter inte är en lämplig teknik för nu aktuell skattekompensation.
4.2.4

Höjt Grundavdrag

Gällande rätt
Någon form av grundavdrag har funnits i skattelagstiftningen sedan
lång tid tillbaka. Grundavdraget har ett fördelningspolitiskt syfte då
det främst avser att lindra beskattningen för låginkomsttagare. Bestämmelser om grundavdrag finns i 63 kap. 1–5 och 11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).
Rätt till grundavdrag har fysiska personer som är obegränsat
skattskyldiga under någon del av beskattningsåret och som har haft
förvärvsinkomst. Grundavdragets storlek är beroende av den fastställda
förvärvsinkomstens storlek. Det får inte överstiga den skattskyldiges
sammanlagda överskott av tjänst och aktiv näringsverksamhet sedan
allmänna avdrag gjorts.
Sedan den 1 januari 2009 finns ett s.k. förhöjt grundavdrag för personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, 63 kap. 3 a § IL.
Det förhöjda grundavdraget syftar till att förbättra de ekonomiska
villkoren för personer som har fyllt 65 år. Detta har stegvis byggts ut
och regleringen innebär att grundavdraget uppgår till grundavdragsbeloppet enligt 3 § med tillägg av ett särskilt belopp som anges för
vissa inkomstintervall.
Den senaste förstärkningen trädde i kraft den 1 januari 2021 och
förändrades då så att den skillnad i beskattning som jobbskatteavdraget medför i princip tas bort.
Utredningens överväganden
Ett val av kompensationsteknik i form av ökade grundavdrag strider
mot det grundläggande syftet för grundavdrag, nämligen att lindra
beskattningen för låginkomsttagare.
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Det svenska skattesystemet är dualt (tudelat), dvs. uppdelat på
arbets- och kapitalinkomster. De beskattas på olika sätt. Grundavdrag medges endast för arbetsinkomster och en koppling av kompensationen till arbetsinkomster ger även i detta fall en styrande effekt
för företagarna. För att få kompensation måste de nämligen välja att
beskatta sin inkomst som arbetsinkomst. Även kompensation i form
av ökat grundavdrag som bara medges vid arbetsinkomster ger en
styrande effekt på företagarens olika handlingsalternativ. Det talar
emot lösningen.
Grundavdraget beräknas i praktiken med en tabell som konstruerats med hänsyn till inkomst av näringsverksamhet och lön. Det finns
en tabell för ”pensionärer” och en för ”inte pensionärer”. Systemet
skulle kompliceras genom att viss inkomst kopplad till jordbruk måste
brytas ut och hanteras särskilt sett ur grundavdragssynpunkt.
Då aktiebolag inte har grundavdrag utan det förbehålls bolagets
ägare (anställda) för deras löneinkomster kan inte aktiebolag kompenseras genom detta val av teknik.
De som har underskott får inget grundavdrag och kan då inte heller
få en kompensation. För att kunna hantera denna problematik måste
det införas regler som är mer komplicerade och systematiskt mer
tvivelaktiga än vid huvudalternativet.
Sammanfattningsvis är utredningens bedömning att höjda grundavdrag inte är en lämplig teknik för nu aktuell skattekompensation.
4.2.5

En ny skattereduktion

Gällande rätt
I Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift
och 67 kap. IL finns bestämmelser om skattereduktioner. Enligt 67 kap.
2 § IL ska skattereduktion göras i tur och ordning för:
1. fastighetsavgift för pensionärer,
2. sjöinkomst,
3. allmän pensionsavgift,
4. arbetsinkomst (jobbskatteavdrag),
5. sjukersättning och aktivitetsersättning,
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6. förvärvsinkomst,
7. boende i vissa områden (regional skattereduktion),
8. underskott av kapital,
9. hushållsarbete,
10. installation av grön teknik,
11. gåva, och
12. mikroproduktion av förnybar el.
Jobbskatteavdraget, skattereduktionen för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion), skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning samt skattereduktionen för förvärvsinkomster ska endast räknas av mot kommunal inkomstskatt.
Övriga skattereduktioner räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om
statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt
lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.
Den som inte kan utnyttja sina skattereduktioner på grund av att
skatterna inte uppgår till framräknat belopp för skattereduktion kan
inte spara resterande del av skattereduktionerna till ett annat inkomstår. Juridiska personer har endast möjlighet till skattereduktion enligt
punkten 12.
Det finns också ytterligare förslag om nya tillfälliga skattereduktioner. Den ena gäller för arbetsinkomster under 2021 och 2022 för
att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin (Fi2021/
01644). I ordningsföljd blir den nummer 14.
Vidare föreslås en skattereduktion för investeringar i inventarier
som anskaffas år 2021. I ordningsföljd blir den nummer 15.
Dessutom föreslås att en ny skattereduktion för reparationsarbeten införs för privatpersoner. Förslaget innebär att den skattereduktion som i dag gäller för arbete i form av installation, reparation och
underhåll av data-och it-utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete
samt reparation och underhåll av vitvaror utvidgas till att även omfatta arbete som sker utanför bostaden, exempelvis på en verkstad.
Även reparation och underhåll av möbler, hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och barnvagnar inkluderas i den nya skattereduktio-
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nen. I ordningsföljd blir den nr 10, dvs. kommer strax efter skattereduktionen för hushållsarbete.
De tre nya skattereduktionerna föreslås få räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.
Det bör också noteras att i betänkandet Grönt sparande
(SOU 2020:17) föreslår Utredningen om grönt sparande införandet
av en skattereduktion som om det genomförs blir en av sexton skattereduktioner.
De två tillfälliga skattereduktioner föreslås således ligga sist i avräkningsordningsordningen, dvs. göras efter de skattereduktioner
som anges i inkomstskattelagen och lagen om skattereduktion för
kommunal fastighetsavgift.
Skattskyldiga med sjöinkomst under hela beskattningsåret får
skattereduktion med 14 000 kronor vid anställning på fartyg som går
i fjärrfart och med 9 000 kronor vid anställning på annat fartyg. Skattskyldiga som har sjöinkomst under en del av beskattningsåret får
skattereduktion med en andel av beloppet som motsvararden andel
av året som sjöinkomst uppbärs under (67 kap. 3 § IL).
Obegränsat skattskyldiga, och vissa begränsat skattskyldiga, har
rätt till skattereduktion för arbetsinkomster (jobbskatteavdrag). Jobbskatte-avdragets storlek är beroende av den skattskyldiges inkomster
och om denne är över 65 år. Den som är obegränsat skattskyldig
under del av beskattningsåret får jobbskatteavdrag med en andel som
motsvarar andelen av beskattningsåret som den skattskyldige var
obegränsat skattskyldig. Med arbetsinkomster avses skattepliktiga
inkomster av anställning och av aktiv näringsverksamhet som närmare definieras genom hänvisningar till socialförsäkringsbalken (67 kap.
5–9 §§ IL).
Obegränsat skattskyldiga, och vissa begränsat skattskyldiga, har
rätt till skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning.
Underlaget för skattereduktion består av sådan sjukersättning och
aktivitetsersättning som ska tas upp till beskattning enligt inkomstskattelagen. Reduktionens storlek är beroende av inkomsternas storlek. Reduktionen minskas för dem som är obegränsat skattskyldiga
del av året på motsvarande sätt som för jobbskatteavdraget (67 kap.
9 a–9 d §§ IL). Reduktionen kan kombineras med jobbskatteavdraget
om den skattskyldige även har arbetsinkomster.
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Fysiska och juridiska personer har rätt till skattereduktion för
viss produktion av förnybar el som beräknas utifrån mängden förnybar el som har matats in i elnätet, dock inte mer än vad mikroproducenten har förbrukat från elnätet (67 kap. 27–33 §§ IL).
Dessutom finns det flera skattereduktioner som inte har direkt
koppling till den skattskyldiges inkomster enligt inkomstskattelagen. Här kan särskilt nämnas skattereduktion för allmän pensionsavgift (67 kap. 4 § IL), skattereduktion för hushållsarbete, s.k. rotoch rutavdrag (67 kap. 11–19 §§ IL) och skattereduktion för kommunal
fastighetsavgift (lagen om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift).
Den 1 december 2020 infördes även en regional skattereduktion.
Den innebär att personer som är bosatta i kommuner som i sin helhet ingår i stödområde A eller B, främst i Norrland och nordvästra
Svealand, får en skattereduktion om 1 675 kronor per år (prop. 2019/
20:175, bet. 2020/21:SkU6, rskr. 2020/21:28). Vidare har nyligen införts en skattereduktion för installation av grön teknik (prop. 2020/21:1
Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 13.4)
och en skattereduktion för förvärvsinkomster (prop. 2020/21:37).
Utredningens överväganden
Som framgår av redogörelsen ovan finns i dag ett stort antal existerande skattereduktioner och fyra föreslagna, totalt sett sexton skattereduktioner.
Ett avdrag minskar underlaget för den skatt och de avgifter som
tas ut på den intäkt som avdraget minskat. I det svenska skattesystemet är skillnaden ganska stor i beskattningen av pensionärer och yngre
personer. Denna skillnad har sin grund i skillnaden i grundavdrag,
jobbskatteavdrag (skattereduktion på arbetsinkomst) och uttag av
sociala avgifter.
Vid en skattereduktion sänks skatten krona för krona och några
olika effekter mot bakgrund av olika nivåer för beskattningen för
samma inkomst uppkommer därför inte.
Ett stort negativt inslag är dock att skattereduktioner blivit allt
mer populära hos lagstiftaren. Det innebär att fler och fler kan påräkna att inte få skattereduktion eftersom skatten inte räcker till för
reduktionen. Den stora mängden skattereduktioner leder också till
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en stor komplexitet som ökar för varje ny skattereduktion. Om kompensationen för jordbrukare ges i den tekniska formen av skattereduktion och de fyra föreslagna skattereduktionerna införs blir detta den
sjuttonde skattereduktionen.
Om en preliminär skattereduktion överstiger den skatt som ska
reduceras får skattebetalaren betala tillbaka det överskjutande beloppet. Om jordbrukskompensationen ges i form av en skattereduktion
riskerar således jordbrukaren att inte få den kompensation den gröna
skatteväxlingen motiverar.
Komplexitetsskäl talar därför emot en lösning med skattereduktion även om kompensationstekniken på visst sätt är bättre.
Frågan om tydlighet och pedagogisk effekt bör också prövas. Många
av skattereduktionerna benämns i folklig mun avdrag och skattereduktioner är betydligt svårare att pedagogiskt förklara och förstå.
Ett avdrag är däremot betydligt mer lättförståeligt även om effekten
i sig är svårgripbar för den vanlige medborgaren.
Skattereduktionen kan dessutom inte ges om jordbruksföretaget
går med underskott. Såväl denna problematik som problematiken
med att skattereduktionen är för stor för skatten kan dock lösas
genom att överskjutande belopp utbetalas. Det gjordes när en tillfällig
skattereduktion infördes för att stimulera till att tillvarata skadat
virke i samband med stormen Gudrun, den s.k. 50-kronan. Denna teknik ansågs motiverad i den katastrofsituation som stormen medförde och har aldrig använts i ”normallägen”.
Sammanfattningsvis är utredningens bedömning att en ny skattereduktion inte är en lämplig teknik för nu aktuell skattekompensation.
4.2.6

En svensk version av det norska jordbruksfradraget

Det norska skattesystemet
I Norge indelas inkomsten i alminnelig intäkt och personintäkt. Den
alminnelige intäkten består lite förenklat av alla inkomstskattepliktiga
inkomster som lön, inkomst av näringsverksamhet (såväl kapitalintäkt som personintäkt), skattepliktig aksjeinntekt och andra kapitalintäkter inklusive överlåtelsevinster. I den alminnelige intäkten ingår
således både kapitalinkomster och arbetsinkomster. Från summan av
dessa intäkter dras alla avdrag, bl.a. avdrag för löneintäkters förvärvande, premier till eget pensionssparande och ränteutgifter. Från den
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alminnelige inkomsten medges ett ”grundavdrag”. Beskattningen sker
proportionellt med 22 procent som fördelas mellan kommunen, fylket och staten.
Till denna ”grundbeskattning” kommer skatt på personintäkt.
Detta är den del av den skattepliktiga inkomsten som hänför sig till
eget arbete. Därför ingår bl.a. lön, pensioner (har sin grund i eget
arbete) och personintäkten (nettoinkomst) av enskild näringsverksamhet. Ränteintäkter och andra kapitalintäkter utgör inte personintäkt. Inget avdrag medges från denna inkomst. Personintäkten utgör
underlag för trinnskatt och trygdeavgift (sociala avgifter). Trinnskatt
tas ut progressivt i flera steg (trinn) och blir då en form av toppskatt.
Den tas ut med a) 1,9 procent b) 4,2 procent c) 13,2 procent respektive
d) 16,2 procent i olika inkomstskikt. Trygdeavgift utgår med olika
procentsatser beroende på typ av inkomst och för annan näringsintäkt med 11,4 procent.
Även det svenska skattesystemet indelar inkomster i arbetsinkomster och kapitalinkomster, dock med en annan systematik. Alla
kapitalinkomster beskattas i inkomstslaget kapital, vilket inkluderar
kapitalinkomsten för enskilda näringsidkare som beräknas genom
räntefördelning. Avdrag medges för bl.a. kapitalförluster och ränteutgifter. Beskattningen sker proportionellt med 30 procent och skatten är statlig.
Arbetsinkomsterna indelas i två inkomstslag, inkomst av tjänst
(efter avdrag för löneintäkters förvärvande) och nettoinkomst av
enskild näringsverksamhet (minskad med företagssparande i form av
olika skattebetingade konton, t.ex. skogskonto, och fonder, t.ex. expansionsfond samt kapitalinkomstdelen beräknad genom reglerna
om räntefördelning). Från summan av inkomst av tjänst och näringsverksamhet dras vid skatteberäkningen av ett grundavdrag. Beskattningen sker progressivt genom uttag av kommunalskatt (kommun
och landsting), statlig inkomstskatt (20 procent över viss nivå) och
egenavgifter (avdragsgill i inkomstslaget näringsverksamhet) med
28,97 procent (med många justeringar).
Det norska jordbruksfradraget görs mot virksomhetsinntekt som
utgör alminnelig inkomst vilket ger en effekt om 22 procent.
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Skälen för det norska jordbruksfradraget
Det norska finansdepartementet föreslog för år 2001 införandet av
ett jordbruksavdrag vid bestämmandet av positiv intäkt från jordoch hagebruksvirksomhet. Förslaget hade sin bakgrund i att i jordbruksuppgörelsen för år 2000 infördes en reduktion av jordbrukets
målpriser och avsikten var att kompensera för detta genom ett sådant avdrag.
Det norska jordbruksfradraget, reglerna
Villkor för fradrag
Det norska jordbruksfradraget görs mot alminnelig intäkt till en personlig skattebetalare som uppfyller minst ett av villkoren nedan:
• Skattebetalaren har haft intäkt från verksamhet i form av jordbruk och/eller trädgårdsskötsel (gartneri og hagebruk).
• Skattebetalaren har drivit biskötsel (honungsproduktion) och/
eller pälsdjursuppfödning även om driften drivits utan anknytning till jordbruk eller trädgårdsskötsel (gartneri og hagebruk).
Vad är jordbruk och ”hagebruk”?
Huvudregeln är att skattebetalaren måste ha bott på driftsenheten i
enlighet med folkbokföringsreglerna under mer än halva intäktsåret.
Det finns inget krav på att skattebetalaren äger driftsenheten. Jordbrugsfradrag kan ges till en person som hyr eller arrenderar driftsenheten om villkoren i övrigt är uppfyllda.
Fradrag kan ges även om intäkten fastställs skönsmässigt på
grund av att inkomstdeklarationen inte lämnas eller har stora brister,
under förutsättning att villkoren för avdrag är uppfyllda.
Som jordbruk och ”hagebruk” räknas verksamhet som genom
bruk av jord och/eller genom hållande av husdjur producerar mat eller
foder. Som jordbruk eller ”hagebruk” räknas i detta avseende också
gartneridrift, odlande av blommor och andra plantor på friland eller
under glas, plast och liknande samt förädling (tiltrekking) av plantor
(produktion av plantor från frö eller sticklingar).
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Som jordbruk och ”hagebruk” räknas också pälsdjursnäring, avel,
uppfödning (till två års ålder) och uppstallning av häst under förutsättning att detta sker med utnyttjande av gårdens produktionsmedel och vid användande av egenproducerat foder om gårdens produktionsmedel till huvudsaklig (mer än 50 procent) del används.
Även biskötsel räknas som jordbruk och ”hagebruk”.
Som utgångspunkt för bedömningen finns ett villkor att omfattningen av de ovannämnda aktiviteterna av sig själv är tillräckliga för
att det ska föreligga jord- och ”hagebruks”verksamhet som ger rätt till
jordbruksfradrag. Andra aktiviteter som ingår som en integrerad del
av jordbruksverksamheten kan efter omständigheterna räknas med i
en värdering om det föreligger verksamhet.
Intäkt vid hållande av alpakka omfattas också av reglerna om jordbruksfradrag. Intäkt av skogsbruk och renskötsel ger inte rätt till jordbruksfradrag.
Krav på utövande av verksamhet
För att få jordbruksfradrag är det en förutsättning att skattebetalaren driver verksamhet av det slag som angivits ovan mer än halva
intäktsåret. Det är vidare en förutsättning att verksamheten består
av produktion av egna produkter. Det är inget villkor att skattebetalaren själv deltar aktivt i jordbruksverksamheten.
Utarrendering
Jordbruksfradrag ges till producenten, dvs. den som utövar jordbruksdriften. Arrendator av jordbruksegendom kommer därför normalt att vara berättigad till avdraget om bosättningskravet uppfylls.
Den som arrenderar ut jordbruksmark kan normalt inte få jordbruksfradrag. Undantag från detta är de fall då denne själv bedriver
verksamhet med en inte obetydlig produktion av egna produkter från
gårdsbruket och uppfyller kravet på bosättning.
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Dödsfall
Ensam arvinge som tar över den avlidnes skulder beskattas tillsammans med den avlidne året efter dödsfallet, Arvingen träder då in i
den avlidnes skattepositioner. Detsamma gäller för efterlevande make/
maka/sambo som ”overtar i uskifte og for dødsbo.”
Om det finns fler arvingar eller den ensamme arvingen inte övertar ansvaret för den avlidnes skulder uppstår ett dödsbo som är ett
eget skattesubjekt. Dödsboet träder in i den avlidnes skattepositioner. Den som övertar verksamheten på skiftet, träder in i dödsboets
skattepositioner.
Har den avlidne vid tidpunkten för dödsfallet inte uppfyllt kraven
på bo- och driftstid enligt ovan kan en ensam arvinge/efterlevande/
dödsboet medräkna den avlidnes bo- och driftstid vid bedömningen
av om de uppfyller kraven. Dödsboet kan uppfylla bosättningskravet
i en övergångsfas även om ingen av arvingarna faktiskt bor på egendomen.
Fradragets storlek
Jordbruksfradraget medges med upp till 90 000 kronor med ett belopp
motsvarande verksamhetsintäkten. Verksamhetsintäkt överstigande
90 000 kronor upp till 354 211 kronor berättigar till jordbruksfradrag
med 38 procent. Verksamhetsintäkt överstigande 354 211 kronor ger
maximalt avdragsbelopp om 190 400 kronor Jordbruksfradraget kan
bara ges mot positiv intäkt.
Maxgränsen på 190 400 kronor gäller per skattebetalare per intäktsår och per driftsenhet. Även om en skattebetalare driver flera
avdragsberättigade verksamheter kan denne inte få mer än ett jordbruksavdrag. Men maxgränsen beräknas utifrån summan av verksamheterna.
Makar som bor på samma driftsenhet kan bara få ett gemensamt
jordbruksfradrag med en maxgräns. Det gäller oavsett om makarna
driver en gemensam verksamhet eller var och en driver sin verksamhet på var sin driftsenhet.
Bor makarna på var sin driftsenhet och driver två åtskilda verksamheter får de var sitt jordbruksfradrag. Detta gäller oavsett om beskattas som makar eller separat. Makar som bor på var sin driftsenhet
men driver båda driftsenheterna som en verksamhet kan välja att
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registrera verksamheten som ett ”bolag med deltakerfastsetting” och
får då två jordbruksfradrag.
Jordbrukare som har olika driftsenheter samarbetar ofta med gemensamma driftslösningar genom olika former av samdrift. I sådana fall
medges varje deltagande jordbrukare var sitt jordbruksfradrag med
var sin maximigräns.
Om flera skattebetalare driver jordbruks- och/eller ”hagebruks”verksamhet gemensamt på samma driftsenhet medges de bara ett jordbruksfradrag med en maximigräns. Fradraget fördelas utifrån intäktsfördelningen.
Jordbruksfradraget ska inte reducera inkomstunderlaget för beräkning av personintäkt. Det fråndras intäkten i den kommun där jordbruksintäkten är skattepliktig.
Begreppet driftsenhet
Vad som utgör en driftsenhet värderas konkret. Normalt är en egendom bara vara en driftsenhet men på vissa villkor kan en egendom
delas upp i flera driftsenheter som var och en kan ge grundlag för
krav på ett fradrag under förutsättning att de brukas av olika personer. Det är en förutsättning att varje driftsenhet har ett visst omfång
och en viss storlek med hänsyn till produktionen.
Om en del av en driftsenhet utarrenderas kommer jordägaren att
ha rätt till jordbruksfradrag bara om han själv står för driften av en
inte obetydlig produktion på gården (gårdsbruket). Det kan då bli
två driftsenheter på samma jordbruksegendom. Om jordägare och
arrendator närstående (i nær familie) kan de inte få mer än ett jordbruksfradrag med en samlad maximigräns. Fradraget fördelas i förhållande till fördelningen av produktionsintäkten.
Då en person äger/hyr/driver flera egendomar ses dessa normalt
som en driftsenhet, t.ex. där det är naturligt att anse driften av egendomarna som en verksamhet.
Brukar en arrendator också en annan egendom, som han äger eller
hyr, tillsammans med den arrenderade ses den samlade verksamheten
som en driftsenhet med avseende på jordbruksfradraget.
I ett bolag med ”deltakerfastsetting” där deltagarna deltar med
var sin jordbruksegendom som brukas av bolaget (samdrift) blir var
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och en av egendomarna en driftsenhet om villkoren för respektive
egendom är uppfyllt.
Jordbruket bedrivs genom ett driftsaktiebolag
Något jordbruksfradrag är i dag inte möjligt för aktiebolag.
Närmare om ”fradragsgrundande” intäkter
Generellt:
Jordbruksfradraget beräknas utifrån verksamhetsintäkt i jordbruksoch/eller ”hagebruks”verksamhet. Om vad som ska utgöra jordbruk
och ”hagebruk” se ovan.
Nettointäkten från nedan angivna aktiviteter kan tas med i underlaget för jordbruksfradrag om aktiviteterna drivs i anslutning till jordbruks- eller ”hagebruks”verksamheten.
• Utnyttjande av jakt- och fiskerättigheter.
• Uttag av jord, sand, sten och torv.
• Plockande (sanking) av bär, kottar, mossa, tång, alger och liknande.
• Utförande av tjänster för andra med användande av betydande
driftsmedel som nyttjas till minst 60 procent i egen jord- och skogsbruksverksamhet eller uthyrning av sådana driftsmedel förutsatt
att aktiviteten ingår som en del i jordbruksverksamheten och inte
utövas som en självständig verksamhet.
Även nedanstående intäkter ska tas med i underlaget om aktiviteten
drivs i anslutning till jordbruks- eller ”hagebruks”verksamheten.
• Intäkt vid uthyrning av driftsbyggnader, bostadsbyggnad på gård
och annan bostad (s.k. överloppsbyggnad) som tillhör jordbruksegendomen när uthyrningen inte är en självständig verksamhet.
• Intäkt från uthyrning av stugor som tillhör gårdsbruket när uthyrningen inte är en självständig verksamhet.
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• Intäkt vid uthyrning (arrende) av tomter också när tomterna ligger
i skog som utgör en egen verksamhet.
• Intäkt från utarrenderade fallrättigheter.
Vid uthyrning av byggnader inklusive stugor finns det inget krav om
att de måste brukas i egen jord- eller skogsbruksverksamhet. För driftsbyggnader finns ett krav på att denna tidigare har varit driftsbyggnad
i jordbruksverksamhet. Intäkt vid uthyrning av tomter omfattas av
underlaget för jordbruksfradrag oavsett om hyresgästen använder
tomten till bostad, fritidsbostad eller annan användning inklusive
näringsverksamhet.
Kapitalvinster vid försäljning av ovanstående ägodelar tas med i
underlaget. Detta gäller dock inte vinster vid avyttring av uthyrda
tomter belägna i skog som är egen verksamhet.
Biintäkter från annan verksamhet kan tas med i underlaget för
jordbruksfradrag när omsättningen inte överstiger 30 000 kronor.
Sjukpenning o.dyl.:
Sjukpenning, föräldrapenning, graviditetspeng och arbeidsavklaringspenger som ersätter intäkter som berättigar till jordbruksfradrag
ingår i underlaget för jordbruksfradrag med bruttobeloppet.
Kostnader, underskott m.m. som reducerar beräkningsunderlaget:
Det belopp som jordbruksfradraget ska beräknas utifrån är alla intäkter av den art som ingår i underlaget minskat med alla kostnader/
underskott som härrör från dessa intäkter. Underlaget ska inte reduceras med kostnader som är knutna till annan intäktsgivande aktivitet
eller underskott i sådan annan aktivitet. Underlaget ska inte heller reduceras med tidigare års underskott.
Kostnader som härrör från driftsmedel som brukas både i jordbruk och skogsbruk inklusive avskrivning fördelas mellan de båda
verksamheterna utifrån utnyttjandet. Detta gäller t.ex. traktor.
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Utredningens överväganden
Som tidigare angivits utgör varken nedsatta sociala avgifter, höjt
grundavdrag eller en ny skattereduktion lämpliga tekniker för den
kompensation på skatteområdet som utredningen ska överväga. En
annan teknik måste övervägas.
I vårt grannland Norge finns ett system med jordbruksfradrag.
Syftet bakom detta avdrag är att kompensera det norska jordbruket
för att inkomstnivån inte kan höjas i jordbruksförhandlingar. För
svenskt vidkommande är kompensationen motiverad av bl.a. ökade
kostnader. Även det svenska syftet talar för att kompensationen borde
kunna medges i form av en svensk version av det norska avdraget.
Då såväl de två ländernas inkomstskattesystem som målgrupperna
för respektive lands kompensation är ganska lika stärker detta denna
uppfattning. Enligt uppgifter utredningen inhämtat från Norge fungerar det norska systemet bra och effektivt såväl sett ur kompensationssynpunkt som sett ur tillämpningssynpunkt.
En annan omständighet som måste tillmätas betydelse är hur lättförståeligt och tydligt systemet för kompensation är. Detta är inte
minst viktigt eftersom det på kort tid tillsatts två utredningar med
syfte att förenkla skattereglerna för de minsta företagen, de som utgör enskild näringsverksamhet. Några större förenklande lagregleringar har förslagen ännu inte medfört. Detta och den omständigheten
att de flesta jordbrukare är enskilda näringsidkare medför att detta
krav blir särskilt viktigt för nu aktuella förändringar.
Utredningen vill erinra om att Lagrådet i samband med 1994 års
företagsskattereform uttalade att den då föreslagna lagstiftningen,
som i allt väsentligt fortfarande utgör stommen i dagens beskattningssystem för företagargruppen, fick anses ligga nära gränsen för vad
som kan accepteras i fråga om komplexitet. Detta särskilt som den i
huvudsak riktar sig till mindre rörelser.7
Enligt utredningens uppfattning ger ett avdrag som görs vid beräkningen av inkomst av näringsverksamhet en tydlig information
om syftet med avdraget och målgruppen som ger en stor pedagogisk
effekt. Det kommer inte att nämnvärt försvåra tillämpningen av skattereglerna och avgränsningen i det norska systemet har inte varit särskilt problematisk. Det talar för en lösning med ett avdrag som lämpligen kan ges namnet jordbruksavdrag.
7

Lagrådets uttalande, prop. 1993/94:50 s. 427.
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Ett införande av jordbruksavdraget ger en möjlighet till en precis
identifikation av målgruppen och att således öronmärka skattelättnaden med avseende på ett generellt stöd för jordbruksproduktion
och kompensation för ökade kostnader.
Även om reglerna om jordbruksavdrag i sig medför en ökad komplexitet leder alternativen: sänkta egenavgifter, höjt grundavdrag och
införandet av ytterligare en skattereduktion till en ännu större komplexitet.
Genom att koppla avdraget till intäkt av visst slag behöver bara
denna identifieras. Om avdraget skulle ges på inkomstnivå måste även
kostnaderna fördelas.
För att få kompensationen är det en fördel om inte jordbrukaren
behöver välja att slutbeskatta sin inkomst som arbetsinkomst för att
få den. Detta är effekten om alternativen sänkta egenavgifter eller
höjt grundavdrag införs. Skattesystemet ska i möjligaste mån vara
neutralt och likformigt och reglerna ska inte styra företagare till olika
handlingsalternativ. Rent tekniskt kan jordbruksavdraget nämligen
ske före såväl räntefördelning som beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

4.3

Utredningens förslag

4.3.1

Allmänna överväganden

Den skattekompensation som utredningen förslår medför sänkt skatt
på jobb och företagande och ska betraktas som en del i en grön skatteväxling. Den andra delen av en sådan skatteväxling beskrivs i kapitel 6
Dieselskatten och innebär en utfasning av den återbetalning av dieselskatt som jord-, skogs- och vattenbrukets företag i dag kan ansöka om.
Förslagen som utredningen lägger fram i detta kapitel syftar till
att säkerställa en rättvis spelplan för det svenska jordbruket som agerar på en global marknad. Utredningen konstaterar att jordbruk i alla
EU-länder har särregler kopplade till skatter. Många länder försöker
skapa konkurrenskraft för sin inhemska produktion för att möta
globala utmaningar. Efterfrågan på livsmedel och biomassa växer på
den inhemska marknaden, EU:s inre marknad och världsmarknaden.
Livsmedelsförsörjningen är en central del i alla länders politik som
nu allt mer också kopplas till klimatomställningen bland annat genom
produktion av förnybar energi. Många länder har identifierat att det
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krävs en ambitiös jordbruks- och livsmedelspolitik för att stå emot
den allt hårdare konkurrensen på den globala livsmedels- och råvarumarknaden samtidigt som hållbarhet måste spela en mer framträdande roll. Steg bort från en fossilberoende ekonomi leder till skiften
på råvarumarknaderna och lyfter än mer fram betydelsen hos de gröna
näringarna inom jord-, skogs- och vattenbruket. För att möta utmaningarna måste Sverige ha ett företagsklimat som säkerställer dessa
näringars konkurrenskraft och fortlevnad.
Det svenska jordbruket ligger i framkant vad gäller hänsyn till
klimat, miljö, djurskydd och smittskydd. Dock resulterar inte alla
dessa faktorer i ett högre pris på den råvara som produceras trots
högre kostnader i produktionen. Bristande lönsamhet gör att nödvändiga investeringar skjuts på framtiden eller uteblir och på sikt äventyrar branschens fortlevnad. Ett minskat skatteuttag skulle öka möjligheterna till stärkt lönsamhet, kompensera för högre kostnader som
förutsättningarna i Sverige leder till och bidra till att det startas fler
företag inom de gröna näringarna. Stärkt lönsamhet skulle ge ökade
möjligheter för jordbrukare att kunna vidta fler åtgärder för att minska
fossilberoendet. Det ger jordbrukare ekonomi att välja insatsmedel
med bättre klimatprestanda men också investera i teknik, kunskap
och rådgivning som ger bättre resurshushållning. Dessa åtgärder innebär annars allt för stora kostnader. För att Sverige ska kunna en ta
tätposition i klimatomställningen behöver produktionen av livsmedel
och biomassa öka. I dag är landet beroende av import för försörjning
av livsmedel och biodrivmedel.
Utredningen gör bedömningen att utan denna skattekompensation kommer inte det svenska jordbruket att ha möjlighet att ta de
högre kostnaderna som ett fossiloberoende jordbruk kommer medföra. Dessa högre kostnader riskerar att minska lönsamheten och
konkurrenskraften vilket kan leda till en minskad inhemsk livsmedelsproduktion. Genom att flytta produktionen utomlands kommer den
globala miljöpåverkan av svensk konsumtion att öka eftersom det
svenska jordbruket har lägre miljö- och klimatpåverkan per producerad enhet än de flesta andra länder.
Förslaget om skattekompensation behöver dock kännetecknas av
vissa grundläggande omständigheter. Det skatterättsliga stödet för
jordbrukare ska vara så effektivt som möjligt, kunna dimensioneras
på ett bra sätt och också medföra så lite ökad komplexitet i skattesystemet som möjligt.
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Jordbrukare bedriver sin verksamhet i olika företagsformer. De
största producenterna av jordbruksprodukter gör detta ofta via ett
driftsbolag i aktiebolagets form och som genom ett arrendeavtal får
tillgång till ägarens jordbruksfastighet. De flesta jordbrukare bedriver dock sin näringsverksamhet som enskild näringsverksamhet,
dvs. via företagsformerna enskild firma respektive enkelt bolag. Det
finns även de som bedriver sin jordbruksproduktion via handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening. Enligt utredningens
uppfattning ska inte företagarnas val av företagsform styra varför
stödet ska ges oberoende av val av företagsform.
Kompensationen ska med beaktande av syftet bakom kompensationsåtgärderna riktas till de som är producenter, dvs. aktiva jordbrukare. Detta oavsett om jordbruket bedrivs på egen mark eller på
arrenderad mark. Den ska däremot inte ges till de som endast arrenderar ut sin mark.
4.3.2

Ett jordbruksavdrag införs

Utredningen förslår att ett jordbruksavdrag införs. Avdraget ska
baseras på företagens intäkter. Jordbruksavdraget ska omfatta företag inom jord-, skogs- och vattenbruk. Avdraget utgör ena delen
i en s.k. grön skatteväxling där den andra delen utgörs av en utfasning av den återbetalning av energi- och koldioxidskatt som jord-,
skogs- och vattenbruksföretag har möjlighet att ansöka om i dag.
Avdraget kommer att behöva anmälas till EU-kommissionen
som ett statsstöd.
Utredningen föreslår ett jordbruksavdrag baserat på jordbrukets intäkter och som minskar inkomst av näringsverksamhet. Detta leder i
sin tur till minskad inkomstbeskattning. Utredningens förslag baseras
på det underlag som återfinns i bilaga 3. Nedan återfinns en sammanfattning av förslaget.
Utredningen anser att en rimlig nivå är ett jordbruksavdrag dimensionerat utifrån 7 procent av jordbruksintäkten. Det ger en sänkt skattebelastning för företagen inom jord-, skogs och vattenbruket som för
ett genomsnittsår minskar från cirka 6,75 miljarder kronor till cirka
4,75 miljarder kronor.
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Detta innebär att jordbruksinkomsten måste definieras och identifieras i det praktiska arbetet. Dagens lagreglering med skattelättnader för bl.a. energiskatt knyts till yrkesmässig jord-, skogs- och
vattenbruksverksamhet (med utgångspunkt i SNI kod 01, SNI-kod 02
och SNI-kod 05.02). Det är lämpligt att knyta även jordbruksavdraget till denna definition även om utredningens förslag också
grundas på såväl dagens inkomstskatterättsliga reglering som praxis.
I dagens inkomstskattesystem finns regler som knyter an till såväl
jordbruk (djurlagerreglerna) som skogsbruk (skogsavdrag och skogskonto). Det är viktigt att utredningens kompensationsförslag inte
leder till nya avgränsningar utan även dagens regleringar i detta system
bör kunna ge ledning för avgränsningen.
Genom att knyta avdraget till intäkten och inte till kostnaderna
kan reglerna hållas rimligt enkla. Jordbruksavdraget ges vidare till producenten och inte till jordägaren om denne är annan än producenten.
Som utgångspunkt bör jordbruksavdrag ges för aktuella intäkter
oberoende av producentens företagsform med ett undantag. Det
gäller för skogsbruk som bedrivs via ett aktiebolag eller annan juridisk person.
Att beakta de olika företagsformernas systematiska beskattning
vid utformandet skulle komplicera reglerna om jordbruksavdrag på
ett sätt som inte är motiverat av förenklingsskäl, utredningen knyter
därför avdraget endast till jordbruksföretagets intäkt och till samma
nivå oavsett företagsform.
Utredningen anser vidare att jordbruksavdraget vid en underskottssituation helt eller delvis bör kunna rullas vidare och tas ett senare år.
Systematiskt placeras avdraget in på samma ställe som skogsavdrag. Utredningen föreslår vidare en särskild ordning för att hantera frågan
om sociala förmåner. Det bör tydliggöras att jordbruksavdraget inte
utgör ett näringsbidrag enligt Inkomstskattelagen.
Offentligfinansiella effekter
Då jordbruksavdraget är en integrerad del av inkomstskattesystemet
blir Skatteverket naturligen den ansvariga myndigheten. I dag är det
Skatteverket som administrerar återbetalningen av dieselskatten. Då
återbetalningen av dieselskatten föreslås fasas ut samtidigt som ett
jordbruksavdrag införs bör administrationen på Skatteverket bli ett
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nollsummespel. Vid tidpunkten för införandet av avdraget och utfasningen av återbetalningen konstaterar utredningen dock att det
kan komma att bli en viss tillfällig ökad administration på Skatteverket.
När det gäller statens kostnader för utebliven skatteintäkt har
denna beräknats enligt nedan. Den totala beskattningen för jord- och
skogsbruket ett normalår uppgår till 5,32 miljarder kronor och underlaget för beskattningen till 13,9 miljarder kronor. För att uppnå en
skattesänkning på 1,5 till 2 miljarder kronor behöver denna nivå sättas
i relation till omsättningen.
Omsättningen uppgår till 72,5–73,5 miljarder kronor som skattebelastas med 5,32 miljarder kronor Relationen mellan omsättning
och skatteuttag blir således 5,32/73. Om skattesänkningen ska bli
1,5–2 miljarder kronor och om skattesänkningen helt ska knytas till
jordbruksintäkt leder siffrorna ovan till följande resonemang:
En skattesänkning på 1,5 till 2 miljarder kronor innebär att skattebasen (den skattepliktiga inkomsten) om 13,9 miljarder kronor
(6,3 + 7,6 miljarder kronor) måste sänkas med cirka 5,2 miljarder
kronor För att åstadkomma det måste jordbruksavdraget utgöra 7,1 procent av omsättningen (jordbruksintäkten). Ett jordbruksavdrag på
7 procent av en jordbruksintäkt om 73 miljarder kronor blir i kronor
räknat 5,11 miljarder kronor
Detta ger följande kalkyl vid ett jordbruksavdrag om 7 procent:
Inkomst minus jordbruksavdrag: 13,9 miljarder kronor – 5,11 miljarder kronor = 8,79 miljarder kronor.
Skatteuttag: 8,79 miljarder kronor × 0,3827 = 3,364 miljarder kronor vilket innebär en sänkning om cirka 1,956 miljarder kronor
(5,32–3,364).
Konsekvenser för företagen
Utredningen har bedömt att jordbruksavdraget bör omfatta företag
inom jord-, skogs- och vattenbruket. Detta betyder att dessa företag
ska erhålla möjligheten till ett avdrag. Avdraget ska medges i inkomstslaget näringsverksamhet. Utredningen anser att systemet ska vara
frivilligt.
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Det avdraget som föreslås kommer att ge följande effekt:
Tabell 4.2

Jordbruksavdragets effekt vid olika nivåer
Kronor

Företagsform/Jorbruksavdrag
Aktiebolag
Över 65 år bedriver aktiv
näringsverksamhet
Under 65 år som bedriver
aktiv näringsverksamhet

50 000
10 700

100 000
21 400

300 000
64 200

500 000
107 000

0

7 000

33 703

94 743

5 740

16 380

83 290

167 852

Källa: Egna beräkningar.

Utredningen gör bedömningen att ett jordbruksavdrag kommer att
vara relativt okomplicerat för den enskilde företagaren att ta del av.
Detta särskilt som kostnaderna i näringsverksamheten inte behöver
fördelas. Många företag använder sig utav redovisningsföretag för
sin bokföring och deklaration. Den tillkommande uppgift som ett
jordbruksavdrag innebär bör inte medföra några större kostnader.
Konsekvenser för miljö
Ett jordbruksavdrag bedöms inte ge några direkta effekter på miljön
i form av minskade utsläpp. Förslaget kan dock genom att minska
beskattningen öka jordbruksföretagens lönsamhet och konkurrenskraft. Stärkt lönsamhet ökar utrymmet för omställning till ett fossiloberoende jordbruk och minskar risken för att jordbruk läggs ner
och produktionen flyttas utomlands. Svensk produktion har i jämförelse med andra länder låga utsläpp av växthusgaser per producerad
enhet och kraven på miljö så väl som djurskydd och smittskydd är
högt ställda. En minskad livsmedelsproduktion i Sverige skulle kräva
ökad import av mat och därigenom orsaka utsläpp utomlands. Importen i dag utgör en stor del av den svenska livsmedelskonsumtionens
miljö- och klimatavtryck8. Ökad svensk livsmedelsproduktion kan
därmed bidra till minskad klimatpåverkan genom att ersätta importerade livsmedel med större klimatpåverkan. Ökad produktion i
Sverige kan också bidra till ökad biologisk mångfald genom till ex8

Naturvårdsverket 2018, Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning, rapport 6842.
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empel hävdande av betesmarker och med rätt odlingsmetoder finns
potential att bidra till ökad kolinlagring.
Utredningen bedömer inte att en stärkt lönsamhet kommer leda
till att jordbrukets konsumtion av fossila drivmedel ökar. Trenden
mot ökad produktivitet kommer att fortsätta där energianvändningen
bedöms minska. I en analys utförd på uppdrag av Jordbruksverket
och Naturvårdsverket visas att produktionen kan öka samtidigt som
energianvändningen minskar kraftigt9.
Produktiviteten kan ökas bland annat genom att inomgårdsarbeten automatiseras och elektrifieras, att logistiken förbättras och att
åtgärder som ökar precisionen i jordbruket genomförs. För dessa
produktivitetshöjande åtgärder krävs investeringar. För investeringar
behöver lönsamhet och konkurrenskraft stärkas. Utan en inhemsk
jord-, skogs och vattenbrukssektor som levererar livsmedel och biomassa till Sveriges befolkning i tillräcklig omfattning blir det svårt
för Sverige att verka som en drivande kraft i den globala omställningen
Effekter på försörjningsförmågan
Genom att ett jordbruksavdrag leder till fler konkurrenskraftiga och
lönsamma företag minskar sårbarheterna i livsmedelskedjan och bidrar därmed till en ökad försörjningsförmåga. Detta ger förutsättningar för att driva lönsamma företag i hela Sverige och därmed erhålls
en robustare livsmedelskedja.
Överensstämmelse med statsstödsreglerna
Utredningen konstaterar att förslaget är ett statsstöd då åtgärden
uppfyller kriterierna för detta. Därmed måste förslaget anmälas till
EU-kommissionen. En sådan prövning kan ta tid varför genomförandet av förslaget kan komma att dröja. En utfasning av återbetalningen
av dieselskatt behöver därför anpassas till när förslaget om jordbruksavdrag kan vara genomfört.

9

Naturvårdsverket och Jordbruksverket 2019, Minskade utsläpp av växthusgaser från jordbruket med ökad produktion? Scenarier till 2045 för utsläpp och upptag av växthusgaser inom
jordbrukssektorn.
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Utredningen konstaterarar vidare att inte finns något rättspraxis
om hur det föreslagna skattesystemet skulle bedömas utifrån EU:s
statsstödsregler.
I argumentationen för införandet av ett jordbruksavdrag bör
Sverige framföra att den svenska jordbruksproduktionen har svårt
att konkurrera på EU:s inre marknad till följd av nationellt höga
ambitioner när det gäller miljö, djurskydd och smittskydd. Produktionen har minskat under en lång tid och mark tas ur produktion.
Sveriges ökande befolkning kräver ökad produktion av livsmedel och
biomassa, något som borde vara möjligt inom landets gränser med
tanke på de arealer som finns tillgängliga, men som ändå inte realiseras. Frågan om markanvändning är viktig i klimatomställningen
och inom EU:s jordbrukspolitik framhålls betydelsen av jordbruk i
hela unionen. Jordbruk hanteras i alla EU-länder på särskilt sätt ur
skattesynpunkt på grund av de särskilda förutsättningar som dessa
företag ställs inför. Utredningen ser därför att införandet av jordbruksavdraget skulle utjämna den obalans som i dag råder och anpassa jordbruksföretagandet i Sverige till EU:s inre marknad. Risken
att ett införande skulle påverka balansen på EU:s inre marknad kan
anses vara osannolik.
Sveriges ambitioner om att minska växthusgasutsläppen genom
ökad inblandning av biodrivmedel i diesel är ett exempel som leder
till ökade kostnader för företagen i Sverige. Sektorn har till skillnad
från transportsektorn mycket begränsade möjligheter att anpassa sig
eftersom det i nuläget inte går att elektrifiera arbeten i fält. Användning av biodrivmedel är därför det alternativ som finns tillgängligt
men som riskerar att bli kostsamt. Utfasningen av fossila drivmedel
är nödvändig och därför är en grön skatteväxling där jordbruksavdraget
kompenserar ett borttagande av återbetalning av dieselskatt en lösning som bidrar mot EU:s klimatmål.
Jordbruksavdraget är en åtgärd som krävs för att jord-, skogs- och
vattenbruket ska klara dessa kunna ta de ytterligare steg som krävs
för att göra jordbruket mer fossiloberoende. Jordbruksavdraget är
här en förutsättning för att kunna fasa ut återbetalningen av dieselskatt. Det är inte lönsamheten som driver omställningen i dag. Utredningen konstaterar att förslaget i sig inte kommer att medföra att
någon konkurrensfördel gentemot jordbruksföretag i andra medlemsstater då förslaget kommer att vara en del i en skatteväxling.
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Riktlinjerna för statsstöd påverkas av EU:s övriga regelverk där
flera som är av betydelse för jordbruket och kilmatomställningen håller
på att ses över. Ett exempel är energiskattedirektivet där minimiskattenivåer för olika energislag finns och alltså de möjligheter till
återbetalning av dieselskatt som nästan alla medlemsstater utnyttjar.
Flera länder har dock som ambition att ändra på detta och få till en
utformning som ligger i linje med EU:s övriga ambitioner på klimatoch miljöområdet. Den Gröna given har öppnat upp för fler möjligheter på området som Sverige bör stötta och där jordbruksavdraget
kan vara en del i en grön skatteväxling bort från fossila subventioner.
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5.1

Bakgrund

5.1.1

Utredningens uppdrag

Uppdraget enligt utredningens direktiv är att föreslå åtgärder och
styrmedel för att främja övergången till fossiloberoende och mindre
fossilintensiva alternativ till drivmedel.
Det svenska jordbruket använder i dag huvudsakligen diesel till
traktorer och andra arbetsmaskiner. Dieseln som används såväl inom
jordbruket som i transportsektorn ingår i den reduktionsplikt som
infördes 2018 och innehåller därför i genomsnitt ungefär 25 procent
biodrivmedel.
Vissa biodrivmedel som till exempel FAME som i Sverige är RME
(rapsmetylester) och HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) kan både
användas som substitut till fossila drivmedel och blandas med dessa
utan att maskinerna behöver konverteras. På kort och medellång sikt
bedöms den största potentialen för att minska fossilberoendet inom
det svenska jordbruket finnas i en ökad användning av biodrivmedel.
5.1.2

Användningen av drivmedel i Sverige

Enligt Energimyndighetens sammanställning av uppgifter som företagen är skyldiga att rapportera in enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen levererades 92,3 TWh i form av drivmedel år 2019, vilket
är något mer än 2018. Störst andel energi kom ifrån diesel MK1
(Miljöklass 1) med 58,5 TWh eller närmare 63 procent, en liten ökning jämfört med 2018. Bensin MK1 stod för 26,8 TWh eller 29 procent, vilket innebär någon procents minskning jämfört med förra året.
Därefter följde HVO100, fordonsgas och FAME100. Leveranserna
av HVO100 steg kraftigt under 2016 och 2017 för att minska något
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under 2018 och därefter minska betydligt under 2019. Mängden
HVO100 uppgick under 2019 endast till 2,9 TWh att jämföra med
4,2 TWh under 2018. Däremot har leveranserna av FAME ökat kraftigt, från 0,4 TWh 2018 till 1,5 TWh år 2019.
Tabell 5.1

Drivmedelsanvändning 2019
Uppdelad per bränsleslag i TWh, beloppen är avrundade

Bränsle
Diesel MK1
Bensin MK 1
HVO100
FAME100
Fordonsgas
E85
Totalt

TWh
58,5
26,8
2,9
1,5
1,6
0,4
92,3

Fotnot: Diesel MK1 och Bensin MK1 innehåller biodrivmedel enligt reduktionspliktens krav. Siffrorna
redovisas i den rapportering som Energimyndigheten mottagit med stöd av drivmedelslagen och
hållbarhetslagen.
Källa: Energimyndigheten 2020, Drivmedel 2019 ER 2020:26.

Sverige har högst andel biodrivmedel i transportsektorn i EU. En
stor del av råvaran är importerad och en del processas färdigt i Sverige.
Utav den HVO som användes i Sverige år 2019 importerades 95 procent av råvarubasen och för FAME var samma siffra 93 procent1.
Sverige använder i dag en mycket stor andel av världsproduktionen
av HVO, enligt internationella energiorganet IEA producerades det
7 miljarder liter HVO i världen 2019 och enligt Energimyndigheten
användes 1,3 miljarder liter i Sverige varav 1 miljard liter för att uppfylla reduktionsplikten. Den totala minskningen av växthusgaser av
samtliga drivmedel under 2019 var 18,5 procent, beräknat2 enbart på
vad drivmedlen innehåller. Minskningen uppgick till 19,1 procent
under 2018.
Den största delen av de biodrivmedel som finns på världsmarknaden framställs av olika grödor, så kallade konventionella biodrivmedel. Framöver finns stora förhoppningar på avancerade biodrivmedel där råvaror som till exempel restprodukter från skogen kan
användas.
1

Energimyndigheten 2020, Drivmedel 2019 ER 2020:26.
Minskningen är beräknad i relation till den baslinje som används i beräkningarna för måluppfyllelse enligt drivmedelslagen om 94,1 g CO2/MJ.
2
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Det finns en mängd olika råvaror som kan användas som råvara i
produktionen och det finns även en rad olika produktionsmetoder.
För att ett drivmedel ska klassas som hållbart (ur ett livscykelperspektiv) finns en rad frågor att beakta bland annat eventuella risker
för undanträngning av livsmedelsproduktion. Detta är en stor fråga
globalt men utifrån ett svenskt perspektiv är denna fråga inte lika problematisk. Utmaningen för svenskt jordbruk ligger inte i en konkurrens mellan olika grödor utan i att produktionen helt läggs ner.
Aktörer som säljer drivmedel är skyldiga att lämna uppgifter till
Energimyndigheten för att uppfylla kraven i hållbarhetslagen. Denne
kan antingen ta fram ett faktiskt värde på utsläppen av växthusgaser
enligt en livscykelanalys eller använda de normalvärden som är listade i det omarbetade förnybartdirektivets bilaga V. Skillnaden i växthusgasutsläpp mellan biodrivmedel och fossila drivmedel beror på
vilken råvara som används och vilken process ett biodrivmedel är
framställt med. Energimyndigheten publicerar de faktiska utsläppsvärden som ett medelvärde av de utsläpp olika drivmedel gett upphov till, se tabell 5.2 nedan.
Tabell 5.2

Klimatpåverkan och värmevärde för olika drivmedel
Medelvärde av inrapporterade uppgifter till Energimyndigheten

Drivmedel
Diesel MK1
Bensin MK1
HVO100
FAME100
ED95
Fordonsgas
Biogas
Naturgas
Elektricitet

g CO2e/MJ
76,5
90,9
13,2
32,7
24,2
15,8
12,7
69,3
13,0

g CO2e/liter
2 690
2 920
454
1 780
557
763

MJ/liter
35,2
32,1
34,3
33,0
23,0
48,2

Källa: Energimyndigheten 2021.

5.1.3

Jordbrukets användning av drivmedel

Det huvudsakliga drivmedlet i jordbrukets arbetsmaskiner är diesel
av miljöklass I (MK1) år 2018 användes omkring 242 miljoner liter
enligt Energimyndigheten. Samma år använde skogsbruket omkring
154 miljoner liter.
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Jordbruket använder cirka 4 procent av den totala mängden MK1
diesel som säljs i Sverige, totalt säljs omkring 6 miljarder liter. MK1
dieseln som används såväl inom jordbruket som i transportsektorn
ingår i den reduktionsplikt som infördes 2018 och innehåller därför
en ökande andel biodrivmedel.
Utav totalt omkring 60 000 jordbruksföretag är det ett fåtal som
kör på rena biodrivmedel. Det handlar om HVO och FAME, totalt
en förbrukning på omkring 5,9 miljoner liter biodrivmedel. Detta
motsvarar omkring 1 procent av den totala mängden ren HVO och
FAME som konsumeras i Sverige, 500 miljoner liter konsumeras totalt.
Enligt Naturvårdsverkets beräkningar orsakar användningen av
drivmedel till arbetsmaskiner inom jordbruket utsläpp av strax över
500 000 ton CO2e, medan skogsbrukets maskiner står för strax under
500 000 ton CO2e. Det finns ingen specifik rapportering för vattenbrukets utsläpp av växthusgaser men Naturvårdsverket bedömer att
de är förhållandevis små cirka 100 ton.
5.1.4

Drivmedelsförbrukningen beror på arbetet
som ska utföras

Drivmedelsbehovet för arbetsmaskiner inom jordbruket varierar
mellan olika aktiviteter och påverkas av många faktorer. Det finns
studier av dieselförbrukning vid olika fältarbeten3. Energiförbrukningen beror av vilken arbetsmaskin och vilket redskap som används.
Förbrukningen beror även på hur förhållandena ser ut i fält vad gäller
jordart, markstruktur och vattenhalt påverkar energiförbrukningen.

3

Baky m.fl. JTI 2010 Kartläggning av jordbrukets energianvändning – Ett projekt utfört på
uppdrag av Jordbruksverket.
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Tabell 5.3

Drivmedel

Dieselförbrukning vid odling av olika grödor per hektar
Liter per hektar

Gröda

Liter/hektar

Spannmål
Ärter och Åkerböna
Konservärter
Slåttervall
Betesvall
Potatis
Sockerbetor
Raps och rybs
Träda
Trädgårdsväxter

66,7–71,9
63,2
128,6
49
17
135,5–150
130
60
6,5
135,5

Källa: Baky m.fl. 2010.

Val av traktor och redskap är en viktig del i att utnyttja drivmedel
effektivt men förbrukningen beror även på handhavandet. Genom
rätt underhåll av traktor och maskiner samt framför allt genom att
anpassa körsätt kan drivmedelsförbrukningen minskas. En välunderhållen motor drar mindre bränsle. Igensatta luftfilter, slitna kolvar
och ventiler i motorn eller otäta och dåligt justerade insprutare kan
vara orsaker till hög drivmedelsförbrukning. Traktorer och arbetsmaskiner har olika transmissionssystem som är tekniskt olika effektiva på att överföra kraft från motorn. Äldre traktorer har ofta mekanisk kraftöverföring medan nyare traktorer ofta kombinerar detta
med hydrauliska system där det går att använda snabbväxlar utan att
bryta kraftöverföringen. Teoretiskt är energiförlusterna lägre vid mekaniska växellådor än så kallade ”powershift” växellådor men i praktiken
blir drivmedelsförbrukningen lägre eftersom motorn kan belastas mer
optimalt.
Planerad körning där körsträcka samt antalet inbromsningar och
accelerationer minimeras kan göra stor skillnad för drivmedelsförbrukningen. Det är också viktigt att anpassa belastning efter motorns
effekt genom val av rätt hastighet och storlek på redskap. Fel inställda redskap som dras efter traktorn kan bidra till onödigt hög drivmedelsförbrukning. Till exempel kan en fel inställd plog öka drivmedelsförbrukningen med tjugo procent4 Rätt anpassat däcktryck
4

Jordbruksverket 2018, Sparsam körning – Ett enkelt sätt att spara pengar!
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förbättrar nyttjandet av motorns kraft och därmed drivmedlet. Ett
något lägre däcktryck vid fältarbete ger bättre grepp och mindre slirning, medan ett högre tryck ger minskat rullmotstånd vid vägtransport.
Rätt anpassat varvtal på motorn och att minska tomgångskörning är
ett enkelt sätt att få ner förbrukningen.
Tillämpning av sparsam körning enligt ovan minskar såväl energiförbrukningen och växthusgasutsläppen som drivmedelskostnaderna
och är därmed en direkt ekonomisk vinst för jordbrukaren. Tillämpning av sparsam körning vid traktorarbeten har visat på bränslebesparingar på runt 20 procent5.
Jordbearbetning är en aktivitet som kräver stora mängder energi
i form av drivmedel och det kan därför vara intressant att analysera
möjligheter till alternativa strategier. Reducerad bearbetning och att
inte bearbeta djupare än nödvändigt är strategier som kan minska
behovet av drivmedel. Här finns dock samtidigt många andra växtodlingstekniska parametrar som spelar in, till exempel behov av ökad
användning av växtskyddsmedel. Olika tekniska hjälpmedel så som
GPS-styrning kan förbättra effektivitet då det blir enklare att utnyttja
redskapens arbetsbredd.
Tabell 5.4

Dieselförbrukning vid fältarbeten
Liter per hektar

Arbetsoperation

Liter/Hektar

Plöjning
Harvning
Sådd
Vältning
Spridning av mineralgödsel
Kemiska bekämpning
Stubbearbetning

20,6
5
3,3–10
2
2
1,5
8

Källa: Baky m.fl. 2010, Kartläggning av jordbrukets energianvändning.

Transporter står för en stor del av jordbrukets drivmedelsförbrukning. Det handlar bland annat om skördade grödor, djur, gödsel och
insatsmedel som transporteras till fält, mellan gårdar, för lagring och
vidare förädling. I en studie som utfördes av JTI (nuvarande RISE)
bedömdes att transporter till och från företaget/gården samt mellan
5

Fogelberg m.fl., 2007.
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och inom gårdar förbrukar i storleksordningen 52 miljoner liter diesel
varje år6. Det motsvarar 509 GWh och ger en klimatpåverkan på
145 000 ton CO2e.
I studien konstateras att man kan påverka hur mycket som transporteras genom att välja olika strategier för odling, lagring och användning. Vidare konstateras att utvecklingen inom det svenska jordbruket präglas av stark strukturrationalisering där gårdarna växer och
blir färre. Om expansionen sker snabbare än ledig mark i närheten
blir tillgänglig blir resultatet längre transporter till och från åker. Utmaningarna vad gäller avstånden i Sverige tas även upp i Konkurrenskraftsutredningen. Bättre och effektivare logistik skulle kunna motverka detta. Ett projekt7 genomfört av RISE tittar bland annat närmare
på effektiviseringar genom att fokusera på tre områden: skiftning av
åkermark, nyckeltal och benchmarking samt logistikplaneringsystem.
5.1.5

Biodrivmedel och andra förnybara drivmedel
som finns på marknaden

Etanol
Etanol produceras utav stärkelserika grödor såsom spannmål eller
sockerbetor(eller sockerrör) men även energiskog, vall eller annan
biomassa är möjligt. Etanol kan blandas i bensin och diesel, antingen
via höginblandning (E85 eller ED95) eller låginblandning (E5 eller
E10) eller användas som rent bränsle. En dieselmotor kan efter en
hel del anpassningar drivas med ED95 som består av 95 procent etanol
och 5 procent tändförbättrare.
Motorer som drivs med ED95 finns i dag framför allt i bussar
men även lastbilar. Etanol används annars främst som inblandning i
bensin i olika omfattning. Bensinmotorer kan utan anpassningar drivas
med etanol upp till en viss inblandning i bensinen. E10 är bensin med
10 procent etanolinblandning som planeras att lanseras i Sverige
1 augusti 2021 och då bli den nya standardbensinen. Den ökade andelen etanol i bensinen är ett led i reduktionsplikten. Merparten av
den bensin som säljs i Sverige innehåller minst 5 procent etanol vilket
nu alltså kommer att öka till 10 procent. Det finns motorer som kan
6

Engström m.fl., JTI 2015, Energieffektivisering av jordbrukets logistik – pilotprojekt för att
undersöka potentialer.
7
RISE, Jordbrukets logistik, projektstart 2016-12-01.
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köras på enbart etanol och befintliga bensinmotorer kan konverteras
till E85 som säljs på många drivmedelsstationer.
I Sverige tillverkar Lantmännen Agroetanol, etanol i sin fabrik i
Norrköping. I sin produktion använder Lantmännen spannmål, vete
och korn men också stärkelserikt livsmedelsavfall. Utav den etanol
som Lantmännen producerar i Sverige exporteras huvuddelen till
Tyskland där egenskaperna gällande beräknade utsläpp efterfrågas.
2019 importerades 87 procent av den etanol som användes i Sverige,
30 procent hade sitt ursprung utanför EU8. År 2019 var etanolen huvudsakligen producerad utav majs och andelen producerad utav vete har
minskat från 53 procent till 16 procent mellan 2012 och 20199.
FAME och RME
FAME (Fatty Acid Methyl Esters) eller fettsyrametylestrar baseras
på olika vegetabiliska och animaliska fetter och oljor. När råvaran i
FAME är raps kallas drivmedlet RME (rapsmetylester) och produceras genom en förestring av rapsolja. I Sverige säljs i princip bara
RME. Utredningen har dock genomgående valt att använda det mer
generella begreppet FAME i betänkandet.
Dieselmotorer kan köras på FAME i princip utan några anpassningar men för att fordonsgarantier ska gälla krävs typgodkännande
från tillverkare. I dag finns flera anläggningar som producerar FAME i
Sverige bland annat har Energifabriken en i Karlshamn och Adesso
en i Stenungsund. Pressningen sker i samverkan med livsmedelsproduktion vilket enligt Energifabriken leder till att de bästa kvalitéerna
används som livsmedel. Biprodukter från produktionen är rapskakan,
som blir djurfoder och glycerol, som används till biogasproduktion.
Energifabriken använder sig av svenskodlad raps. Men 93 procent av
den FAME som säljs i Sverige är tillverkad av importerad raps. En stor
del av den RME som produceras blandas in i diesel. Det finns dock
ett tak på 7 procent FAME enligt drivmedelslagen (2011:319).

8

Energimyndigheten 2018, Omvärldsbevakning – biodrivmedelsmarknaden Promemoria rörande
biodrivmedelsmarknaden i Sverige och i världen.
9
Energimyndigheten 2020, Drivmedel 2019, ER 2020:26.
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Hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter (HVO)
HVO kan vara baserat på vegetabiliska och/eller animaliska fetter.
HVO är i stort sett är kemiskt identisk med fossil diesel. HVO kan
därför användas som inblandning eller rent i befintliga dieselmotorer
utan anpassning. HVO är det förnybara drivmedel som ökar mest i
Sverige. Till skillnad från FAME så anger bränslestandarden för diesel
(EN590) inget tak för inblandning av HVO i diesel. Inblandningen
begränsas dock av standardens densitetskrav. HVO används därför
av drivmedelsleverantörerna för att uppfylla kraven i reduktionsplikten.
Det finns ingen tillverkning av ren HVO i Sverige i dag. ST1 planerar att starta produktion i Göteborg 2022 och Preem samraffinerar
en del tallolja tillsammans med fossil diesel. Det räknas som en typ
av HVO-produktion, även om produkten blir färdigblandad med
fossil diesel.
De råvaror som används för HVO-produktion är bland annat
vegetabiliska och animaliska avfallsoljor, PFAD, slakteriavfall och
råtallolja. Merparten av råvarorna till HVO är importerade och PFAD
utgjorde tidigare en mycket viktig råvara. Tidigare klassades PFAD
som en restprodukt från palmoljeproduktionen. Efter den omklassning som skedde 2019 enligt förnybartdirektivets hållbarhetskriterier har mängden PFAD minskat till förmån för andra råvaror.
Biogas
Biogas och fordonsgas inklusive syntetisk naturgas (SNG) kan ha
olika sammansättning men består huvudsakligen av metan. I lagen
om skatt på energi (1 kap. 9 § LSE) står det: ”Med biogas förstås ett
vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa
och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan.” Metan
kan vara i form av komprimerad naturgas (CNG, Compact Natural
Gas), flytande naturgas (LNG, Liquid Natural Gas), komprimerad
biogas (CBG, Compact Bio Gas) eller flytande biogas (LBG, Liquid
Bio Gas).
Metan kan också produceras syntetiskt och kallas då syntetisk
naturgas (SNG, Synthetic Natural Gas). För drivmedelsändamål kallas
metan ofta för fordonsgas. Den fordonsgas som säljs i Sverige kan
innehålla biogas, naturgas eller en blandning av dessa. Inblandningen
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av förnybart i fordonsgasen har ökat och 2019 var den 95 procent.10
Gas kan användas i anpassade bensin- eller dieselmotorer. Flytande
natur- eller biogas används bland annat inom sjöfart och tunga lastbilar.
5.1.6

Drivmedel som är under utveckling

Det satsas mycket på att ta fram nya drivmedel. Det som mest är i
fokus för närvarande förutom elektrifiering är vätgas som kan användas i bränsleceller. Även tillverkning av så kallade drop-in-bränslen är ett prioriterat område eftersom dessa kan blandas in i fossil
bensin och diesel samtidigt som bränslestandarden uppfylls.
Vätgas kan användas i gasform eller nedkylt som ett flytande drivmedel. Vätgas kan omvandlas till el i bränsleceller eller användas i
förbränningsmotorer. I det senare fallet måste dock motorn vara anpassad till vätgasdrift. Vätgas kan framställas från både fossila och
förnybara råvaror. Merparten av den vätgas som framställs i dag har
fossilt ursprung och är baserad på naturgas. Förnybar vätgas framställs av vatten som spjälkas till vätgas och syrgas med hjälp av el.
Elektrobränslen är ett samlingsnamn för bränslen som tas fram
med hjälp av elektricitet, vatten och koldioxid eller kväve. Det går att
producera en rad olika bränslen som exempelvis: vätgas, diesel, bensin
eller metanol. Tekniken är ny och det bedöms ta tid innan elektrobränsle kan tillverkas i kommersiell skala till ett marknadsmässigt pris.
5.1.7

Styrmedel

Skatter
I syfte att styra mot ett visst beteende kan varor och tjänster beskattas högre än andra, medan de alternativ som föredras helt eller
delvis undantas från beskattning. Punktskatter kan även syfta till att
generera intäkter till staten.
Energiskatt respektive koldioxidskatt är punktskatter som tas ut
på alla bränslen som används för motordrift, på elektricitet samt på
många bränslen som används för uppvärmning. Energiskatten baseras på energiinnehållet och koldioxidskatten fastställs utifrån bräns10

Energimyndigheten, ER 2020:26 Drivmedel 2019.
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lets kolinnehåll. Sverige har haft energiskatt sedan 1930-talet och koldioxidskatt på fossila bränslen sedan 1991. Olika skattesatser gäller
för olika typer av bränslen och användningsområden.
Dessutom förekommer nedsättningar och undantag från både
energi- och koldioxidbeskattningen. Exempelvis är höginblandade
och rena hållbara biodrivmedel helt undantagna och befriade från
både energiskatt och koldioxidskatt.
Vidare har vissa verksamheter lägre skatt genom en nedsättning.
Jord-, skogs och vattenbruk är några av de branscher som har en sådan
skattenedsättning för bränsle och elektricitet där företagen kan ansöka om att få delar av skatten återbetald, se kapitel 6 Dieselskatten.
Reduktionsplikten
År 2018 presenterade regeringen ”Bränslebytet” ett paket med nya styrmedel där bland annat förslag om en reduktionsplikt ingick. Meningen
är att en successiv inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel
ska minska växthusgasutsläppen. Reduktionsplikten infördes 1 juli
2018. Målet är att leverantörerna ska minska sina växthusgasutsläpp
genom ökad inblandning av biodrivmedel och/eller minskade utsläpp
från framställning av fossila drivmedel. Genom propositionen Reduktionsplikt för bensin och diesel-kontrollstation 2019 (prop. 2020/
21:180, bet. 2020/21MJU23, rskr. 2020/ 21:411) ska reduktionsnivån
i diesel öka från 2020 med i genomsnitt 4,8 procentenheter per år till
2024. Detta bedöms leda till en prisökning på cirka 40–60 öre per
liter diesel per år. Målet är att reduktionsnivå ska ligga på 66 procent
till 2030. Detta bedöms innebära en prisökning på mellan 3,6–5,4 kronor per liter diesel.
EU-lagstiftning
Energiskattedirektivet
Det finns vissa punktskatter som är harmoniserade inom EU.
Energiskatten är en sådan skatt som är harmoniserad genom direktiv
2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet
(Energiskattedirektivet). EU:s energiskattedirektiv är ett ramverk
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för hur medlemsstaterna ska utforma sin nationella beskattning av
bränslen och el.
Energiskattedirektivet gäller alla motorbränslen, fossila och biobaserade. Den skattenedsättning som finns på fossil diesel i flera branscher i många EU-länder möjliggörs genom de miniminivåer som
finns i Energiskattedirektivet. EU-kommissionen presenterade 2011
ett förslag till ett reviderat direktiv. Det krävs enhällighet bland EU:s
medlemsstater för att ändra direktivet och senast direktivet förhandlades 2015 kunde medlemsstaterna inte enas och förhandlingarna bröt
samman.
I den europeiska gröna given aviserar EU-kommissionen att
energiskattedirektivet ska ses över. EU-kommissionen väntas lägga
ett förslag till ändringar i direktivet under 2021. I förslaget till nytt
direktiv kan det komma att föreslås ändringar vad gäller minimiskattenivåer samt möjligheterna till undantag för olika sektorer. Även om
EU-kommissionen skulle kommat att förslå dessa ändringar är det
oklart vad utkomsten av förhandlingarna kommer att bli.
I enlighet med direktivet beräknas den svenska energiskatten utifrån volym och inte drivmedlets energiinnehåll vilket gör att biobränslen missgynnas till följd av deras lägre energiinnehåll jämfört
med fossila.
I Sverige genomförs direktivets bestämmelser genom lagen
(1994:1776) om skatt på energi (LSE) som innehåller bestämmelser
om energi- och koldioxidbeskattning.
Bränslekvalitetsdirektivet
Direktivet11 sätter upp specifikationer för bensin och diesel i syfte
att säkerställa vissa egenskaper i enlighet med bränslestandarder12.
I direktivet finns begränsningar för hur mycket biodrivmedel som får
blandas in i bensin respektive diesel. Det är tillåtet att blanda in upp
till 10 procent etanol i bensin och upp till 7 procent FAME i diesel.
För HVO och biobensin finns inget reglerat tak mer än att det fär11

Europarlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och införande av ett
system för hur växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om ändring av rådets direktiv
1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar,
och om upphävande av direktiv 93/12/EEG.
12
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på
bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (bränslekvalitetsdirektivet).
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diga drivmedlet måste uppfylla drivmedelsstandarden. Bränslekvalitetsdirektivet anger också att drivmedelsleverantörerna ska minska
sina utsläpp med minst 6 procent till 2020.
Direktivet skulle kunna innebära begränsningar för den svenska
reduktionspliktens krav på inblandning av biodrivmedel. Energimyndigheten anger att det är möjligt att blanda in 7 volymprocent
FAME och 70 volymprocent HVO i diesel. För FAME är det samma
nivå som direktivet tillåter medan det för HVO inte finns något tak
i drivmedelslagen. Den eventuella problematiken relaterar till den
fria rörligheten för varor och typgodkännande för fordon. Detta
eftersom krav på viss andel biodrivmedel har ansetts kunna begränsa
försäljningen av bränslen som uppfyller villkoren i direktivet. EUdomstolen har dock pekat på att bränslekvalitetsdirektivet måste läsas
tillsammans med förnybartdirektivet.
I Sverige genomförs direktivet i drivmedelslagen (2011:319) och
drivmedelsförordningen (2011:246).
Förnybartdirektivet
Direktivet13 ställer upp krav om att andelen förnybar energi i transportsektorn ska uppgå till minst 14 procent 2030 enligt en särskild
beräkningsmetod som beskrivs i direktivet. Elektrifiering av vägtrafiken är i fokus. Direktivet innehåller skrivningar som syftar att begränsa biodrivmedel som framställts från så kallade livsmedels- och
fodergrödor. Det nuvarande förnybartdirektivet sätter gränsen för
sådana biodrivmedel till 7 procent av den totala användningen av
drivmedel inom transportsektorn. Flera medlemsstater har velat sänka
gränsen eller helt förbjuda denna typ av grödebaserade drivmedel.
EU-kommissionen ville i sitt ursprungsförslag till revision av förnybartdirektivet sänka gränsen till 3,8 procent 2030. El- och avancerade
biodrivmedel gynnas genom särskilda uppräkningsfaktorer.
Direktivet ställer också krav på hållbarhetskriterier som måste
vara uppfyllda om ett biodrivmedel ska få finansiellt stöd och för att
få ingå i beräkningen av andel förnybar energi och kvotandelar enligt
direktivet. Hållbarhetskriterierna ställer bland annat krav på minskade
växthusgasutsläpp (i ett livscykelperspektiv) och begränsad mark13

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.
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användning. Direktivet gör det möjligt att undanta biodrivmedel som
är certifierade för att ha låg risk för indirekt ändrad markanvändning.
Palmolja är ännu den enda råvara som klassificerats ha en sådan hög
risk.
I Sverige genomförs direktivet bland annat i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2010:598), lagen
om skatt på energi (1994:1776) och lagen om elcertifikat (2011:1200).
EU:s statsstödsregler
Bestämmelserna om statligt stöd utgör en central del av EU-rättens
konkurrensregler, se mer i kapitel 3 Konkurrenskraft. Huvudprincipen är att stöd med offentliga medel är förbjudna om de inte omfattas av något av de undantag som finns. Till dessa undantag hör
stöd som listas i en allmän gruppundantagsförordning (som till exempel GBER). Det finns också ett undantag för stöd av mindre
betydelse, så kallade de minimis-stöd. De stödåtgärder som omfattas
av gruppundantag eller betraktas som stöd av mindre betydelse omfattas inte av kravet på förhandsgodkännande av EU-kommissionen
innan de får tillämpas.
Den skattebefrielse från energi- och koldioxidskatt som vissa biodrivmedel har i Sverige och en del andra EU-länder kräver statsstödgodkännande från EU-kommissionen. Eftersom drivmedelsskatterna
i Sverige utgör upp emot två tredjedelar av försäljningspriset för bensin
och ungefär hälften för diesel kan skattebefrielsen påverka prisbilden
i stor utsträckning. Skattelättnader, drift- och investeringsstöd för
energi från förnybara källor faller inom förbudet mot statsstöd. Men
det finns möjligheter att göra avsteg från förbudet mot statsstöd i
enlighet med EU-riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd för
2014–202014(EEAG). EEAG-riktlinjerna har tillfälligt förlängts i väntan på att nya riktlinjer ska beslutas av kommissionen. Det är med
grund i riktlinjerna som Sverige ansökt hos EU-kommissionen och
fått skattebefrielsen godkänd dock under vissa förutsättningar och
under en begränsad tid.
EU:s regler om överkompensation påverkar möjligheterna att
skapa en tillräckligt stor prisskillnad mellan biodrivmedel och fossila
drivmedel för att stimulera en ökad användning. För att säkerställa
14

Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2010, (2014/C 200/01).
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att skattebefrielsen inte snedvrider marknaden måste Sverige sedan
2014 rapportera till EU-kommissionen två gånger per år för att redogöra bedömningar om huruvida överkompensation förekommer eller
inte. Om överkompensation konstateras måste åtgärder vidtas för att
motverka fortsatt överkompensation, exempelvis genom höjd energibeskattning. Stödet ska dessutom återbetalas retroaktivt av de företag som mottagit det.
Sveriges nuvarande skatteundantag för flytande rena och höginblandade biodrivmedel löper ut den 31 december 2021. För biogas
och biogasol har Sverige fått ett godkännande för skattebefrielse
under 10 år med begräsningen att den inte får vara framställd av livsmedels- eller fodergrödor. Enligt EU-riktlinjerna för statligt stöd till
miljöskydd får skatteundantag inte ges till livsmedelsbaserade biodrivmedel efter 2020. Men som nämnts ovan pågår arbetet med att
ta fram nya riktlinjer. För flytande rena och höginblandade biodrivmedel ansökte Sverige den 28 maj 2021 om ett förlängt statsstödsgodkännande för skattebefrielsen. Riktlinjerna är på konsultation
mellan juni och augusti 2021.
Värt att notera är att Sverige genom skattebefrielsen fokuserat på
att stimulera på konsumtionssidan till skillnad från de flesta andra
EU-länder som helt eller delvis har riktat sina stöd mot produktionssidan.

5.2

Analys av möjliga åtgärder och styrmedel

5.2.1

Utgångspunkter för utredningens analys

Det är i dag en utmaning att hitta lönsamhet för jord-, skogs- och
vattenbrukets företag att använda biodrivmedel. Den högre kostnaden tillsammans med osäker prisutveckling gör det svårt att motivera
en övergång från fossila till förnybara drivmedel i arbetsmaskiner.
Alternativen för den som vill ställa om sin traktor eller arbetsmaskin är HVO eller FAME. Den skattebefrielse som finns för
dessa biodrivmedel t.o.m. den 31 december 2021 gör att prisskillnaden jämfört med den beskattade fossila dieseln minskas. Som nämnts
tidigare i detta kapitel har Sverige ansökt om förlängt statsstödsgodkännande för denna skattebefrielse men det har i skrivande stund
inte kommit några besked. Den återbetalning om 1,93 kronor av koldioxidskatten på diesel som företagen kan ansöka om ökar visser135
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ligen prisskillnaden om än inte i samma omfattning som skattebefrielsen minskar den. Även återbetalningen är ifrågasatt och det är därför
osäkert att bedöma vilket pris dieseln kommer att ha framöver. Utredningen konstaterar att prisskillnaden tillsammans med den osäkerhet som råder, gör det svårt för företagen att motivera en övergång
till förnybara drivmedel.
Utredningen konstaterar vidare att branschens arbete med olika
åtgärder för att minska drivmedelsförbrukningen genom effektivisering och andra typer av strategier ger resultat och bör fortsätta att
uppmuntras. Många utav de arbeten som utförs med hjälp av bland
annat traktorer i jordbruket är mycket energikrävande samtidigt som
det finns få alternativ till insatserna som inte riskerar att leda till
minskad skörd. Dock har studier, så väl som praktiska försök visat
att det finns goda möjligheter att minska energiåtgång genom olika
insatser, förändrade strategier och arbetsmetoder.
Utredningens analyser över insatsmedel, redovisas i enlighet med
den prioritetsordning som redovisas i kapitel 2 Utredningens uppdrag under följande rubriker:
– Åtgärder och styrmedel som syftar till att effektivisera användningen och hushålla med resursen drivmedel.
– Åtgärder och styrmedel för att ersätta de fossila drivmedlen mot
förnybara.
5.2.2

Åtgärder och styrmedel som syftar till att effektivisera
användningen och hushålla med drivmedel

Utredningen konstaterar att jordbrukets arbete med olika åtgärder
för att minska drivmedelsförbrukningen genom effektivisering ger
resultat. Många företag strävar efter att effektivisera för att uträtta
mer arbete på samma tid. Större areal och produktion kan ge större
möjligheter att fördela kostnader för investeringar. Det är viktigt att
kunna utbilda arbetskraft, investera i ny teknik och kunskap exempelvis
för att underhålla och ställa in befintlig utrustning och maskiner. För
jordbruksföretagen innebär dock ofta geografiska förutsättningar, så
som brist på mark i närheten, begräsningar för expansion. Utredningen konstaterar att många företag i branschen är små, ofta ensamföretagare där det är utmanande att hinna med utan att arbetet blir
för splittrat och tappar i effektivitet.
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En kartläggning av gårdens energiförbrukning och energirådgivning kan bidra till lägre förbrukning. Stöd för sådan rådgivning finns
genom Greppa Näringen inom ramen för det nuvarande landsbygdsprogrammet.
Sparsam körning tillsammans med bättre och effektivare logistik
och förändrade strategier kan minska företagens drivmedelsförbrukning. En del drivmedelsbesparingar skulle kunna åstadkommas genom
bättre planering och förändrade arbetsmetoder. Dock är det till viss
del oundvikligt med mycket transporter för vissa företag bland annat
i och med att det är svårt att samla sin mark till följd av stora avstånd
mellan jordbruksmark, detta gäller särskilt i skogsbygd. Utmaningarna
vad gäller avstånden i Sverige utmärker oss jämfört med många delar
av Europa.
Enligt Greppa Näringens exempel kan sparsam körning på en
gård för växtodling minska dieselförbrukningen med 20 procent.15
En minskning på 10 procent skulle kunna motsvara en besparing med
8 liter diesel per hektar. Om besparingen skulle ske på hela Sveriges
brukade åkermark om cirka 2,5 miljoner hektar skulle sparsam körning kunna minska drivmedelsbehovet med 20 miljoner liter diesel.
Det motsvarar cirka 54 000 ton CO2e16 Åtgärden kan bespara jordbruksföretaget bränslekostnader och tid, men den innebär också en
investering i kunskap och delvis i teknik.
5.2.3

Åtgärder och styrmedel för att ersätta de fossila
drivmedlen med förnybara

Det är i dag inte lönsamt för jord-, skogs- och vattenbrukets företag
att använda biodrivmedel. De jordbruksföretag som trots detta väljer
att i stället för fossil diesel använda biodrivmedel får enligt Jordbruksverkets beräkningar en genomsnittlig merkostnad på omkring
250 kronor per hektar. Beroende på vilken gröda som odlas och hur
drivmedelspriserna varierar kan skillnaderna bli ännu större.
Priset på råolja har stor påverkan på priset på alla drivmedel. Utvecklingen av råoljepriset är mycket osäker och svår att förutse.
Alternativen för den som vill ställa om sin traktor eller arbetsmaskin
är HVO eller FAME där det senare kräver mer noggranna förberedelser. Skattebefrielsen för biodrivmedel som fortfarande finns gör
15
16

Greppa.nu.
Förbränning av en liter MK1 diesel orsakar utsläpp om 2,69 kg CO2e.
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att prisskillnaden jämfört med den beskattade fossila dieseln minskas. Samtidigt som den återbetalning om 1,93 kronor av koldioxidskatt som företagen kan ansöka om ökar prisskillnaden om än inte i
samma omfattning.
På kort sikt, till 2030, bedömer utredningen att förbränningsmotorn fortfarande kommer att dominera i näringarna och därmed
finns begränsningar i vilka förnybara drivmedel som kommer att
kunna användas. På längre sikt, till 2045, ser utredningen ett teknikskifte med självkörande arbetsmaskiner och nya system för att bruka
marken som är under utveckling kommer att vara verklighet.
För att minska fossilberoendet i närtid har utredningen har valt
att fokusera på så kallade drop-in-bränslen som kan blandas in i den
fossila dieseln, det handlar främst om HVO och FAME. Detta eftersom utbytestakten av jordbrukets arbetsmaskiner är mycket långsam.
Många arbetsmaskiner används mycket få timmar, se kapitel 7 om
arbetsmaskiner och utredningen bedömer därför att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att byta ut dessa. Många av dessa arbetsmaskiner har en lång livslängd. Däremot kan det uppstå andra utsläpp
från olika processer när biobränslen odlas, vidareförädlas, transporteras med mera.
Alternativ för att motivera omställning
Det används i dag cirka 5,9 miljoner liter rena biodrivmedel (FAME
och HVO) per år i jordbruket. Detta innebär att användningen av
rena biodrivmedel endast står för 2,4 procent av jordbrukets totala
drivmedelsanvändning. En jordbrukare som väljer att använda biodrivmedel som FAME eller HVO i stället för fossil diesel får betala
cirka 2–3 kronor per liter mer. Prisskillnaden beror främst på att biodrivmedel är betydligt dyrare än fossila drivmedel. En del av prisskillnaden kan förklaras med att en del av skatten på 1,93 kronor per liter
återbetalas på fossil diesel. HVO och FAME är helt skattebefriade
i dag och därmed finns ingen skatt att återbetala för dessa. Denna
merkostnad varierar mycket, särskilt eftersom världsmarknadspriset
på råolja ändrar sig snabbt. Det är således sett ut ur ekonomiskt perspektiv svårt att motivera användning av biodrivmedel.
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Utredningen har därför analyserat alternativa åtgärder som kan
minska jordbrukets kostnader för att byta ut sitt fossila drivmedel
mot förnybart skulle därför kunna vara att:
– Ta bort nedsättningen på koldioxidskatten som är kopplat till den
fossila dieseln.
– Införa ett hektarstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken
för att kompensera ett högre pris på de förnybara drivmedlen.
– Införa en biopremie som kompenserar för prisskillnaden mellan
fossila och förnybara drivmedel.
Ta bort nedsättningen
Ett sätt att minska skillnaden i pris mellan fossil diesel och biodrivmedel skulle kunna vara att ta bort den återbetalning av koldioxidskatt som jord-, skogs- och vattenbruket i dag kan ansöka om för
den fossila dieseln. Om återbetalningen tas bort skulle branschen få
samma pris på diesel som privatpersoner. Det skulle innebära att den
fossila dieseln fortfarande är billigare än HVO och RME men prisskillnaden skulle då krympa till 0,5–2 kronor/l.
Införa ett hektarstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken
Jordbruksverket har i en redovisning av ett uppdrag, Fossilfria företag17 beskrivit hur ett hektarstöd för att styra om drivmedelsanvändningen i jordbrukets arbetsmaskiner till fossilfria alternativ skulle
kunna utformas. I rapporten framgår att verket avråder från att införa
stödet.
Jordbruksverket föreslår att stödet, om det ändå skulle genomföras, skulle utformas som ett arealbaserat stöd och betalas ut som
en schablon på genomsnittlig kostnad per hektar åker i Sverige. Förslaget innebär att all gårdsstödsberättigad åkerareal skulle vara berättigad till stöd under förutsättning att arealen brukats med arbetsmaskiner som drivits med rena biodrivmedel vilka omfattas av skatteavdrag
enligt Lag (1994:1776) om skatt på energi. Jordbruksverket föreslår
att betesmarkerna om möjligt hålls utanför ersättningen dels för att
17

Referens: dnr 4.5 17-01520/2020.

139

193

Drivmedel

SOU 2021:67

möjliggöra en tillräckligt intressant ersättningsnivå, dels på grund av
att användningen av bränsle på dessa arealer är låg.
När Jordbruksverket har räknat på hur hög ersättningen ska vara
har de både räknat på värdet av klimatnyttan och merkostnaden för
jordbrukaren. Beräkningen av klimatnyttan av att byta ut diesel mot
HVO/FAME ger en minskning av koldioxidutsläppen som uppgår
till 2,33 kg CO2e (till fördel för HVO/FAME). Utsläppsiffran för
biodiesel är en sammanvägd siffra mellan FAME och HVO baserad
på fördelning av användningen av dessa drivmedel nationellt för
2018. Kostnaden för ett kilo koldioxid beräknas genom koldioxidskatten som under 2020 motsvarar 1,16 kronor per liter. Den genomsnittliga förbrukningen av diesel har beräknats till 94 liter per hektar,
genom att dividera hela jordbrukets användning med den totala åkerarealen i Sverige. Den stödnivå som uppnås genom att beräkna klimatnyttan blir då 254 kronor per hektar.
Jordbruksverket har även beräknat merkostnaderna för jordbruket
att byta ut diesel mot HVO och FAME. Priset på fossil diesel var i
februari 2020 13 kronor per liter. Nedsättningen av skatt till jordbruket uppgår under 2020 till 1,93 kronor per liter. Kostnaden för
HVO var i februari 2020 13,74 kronor per liter. Det betyder att merkostnaden för HVO var 2,67 kronor per liter. Genom att multiplicera merkostnaden på 2,67 med den genomsnittliga förbrukningen på
94 liter per hektar fås en merkostnad på 251 kronor per hektar. Jordbruksverket konstaterar att den beräkning som Energimyndighetens
gjorde av merkostnaden mellan diesel och HVO för hela 2018 (då
dieselpriset under perioder var mycket lågt) skulle ge en stödnivå på
277 kronor per hektar.
Om stödnivån skulle sättas till 277 kronor per hektar skulle detta
innebära att nuvarande användning (2018 års) av ren HVO/FAME
skulle kosta 17 miljoner kronor. Skulle all åkermark i Sverige anslutas
till stödet skulle kostnaderna uppgå till cirka 700 miljoner kronor.
Jordbruksverket förordar att stödet läggs inom eco-schemes i stället
för som en miljöersättning inom pelare 2. Eco-schemes är en ny typ
av åtgärd som föreslås i EU:s nya jordbrukspolitik som just nu förhandlas, läs mer i kapitel 13 Bakgrund jordbruk. Eco-schemes är ettåriga stödåtgärder som bedöms vara enklare att hantera administrativt jämfört med åtgärderna inom pelare 2 som ska vara fem- till
sjuåriga. Jordbruksverket bedömer i rapporten att det inte är rimligt
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eller möjligt att lägga ett eventuellt stöd som miljöersättning eller som
projekt- och företagsstöd.
I rapporten konstaterar Jordbruksverket vidare att ytterligare analys behövs för att reda ut huruvida förslaget är förenligt med statsstödsreglerna eller inte.
Införa en biopremie för rena biodrivmedel
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har tillsammans med Arla, Lantmännen och HK Scan satt som mål att Lantbruksbranschen ska vara
fossilfria år 203018. För att nå målet förutsätts att ett antal politiska
åtgärder beslutas, däribland en biopremie. Syftet med biopremien är
att de som väljer att ställa om till fossilfria drivmedel inte ska missgynnas ekonomiskt. Biopremien föreslås utformas som ett stöd per
liter drivmedel för den som kör med förnybara drivmedel.
5.2.4

Osäkerheter

Prisutvecklingen vad gäller HVO och FAME är osäker. Priset påverkas av efterfrågan på världsmarknaden. En ökad efterfrågan skulle
sannolikt leda till höjda priser. Efterfrågan i Sverige kommer att med
största sannolikhet öka på grund av reduktionsplikten. Riksdagen
har fatt beslut om utvecklingen av reduktionsplikten till 2030 i enlighet med proposition Prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019. I propositionen föreslås vilka
reduktionsnivåer som ska gälla till och med 2030 för bensin och diesel.
För diesel innebär förslaget att reduktionsnivån ska gå från 26 procent år 2021 till 66 procent år 2030. I propositionen konstateras att
en linjär utveckling ackumulerat ger en större utsläppsminskning till
2030 och en sådan utveckling bedöms därför som mest ändamålsenlig. Utvecklingen av reduktionsplikten kommer att fortsatt noga
följas upp genom kontrollstationer vart tredje år.
Som beskrivs i kapitel 7 om Arbetsmaskiner är omsättningstakten
för jordbrukets arbetsmaskiner låg. Förbränningsmotorn dominerar
och alternativ till detta saknas i princip helt för större arbetsmaskiner. Utredningen konstaterar därför att jordbruket för sin omställning kommer att behöva använda biodrivmedel i form av så kallade
18

Fossilfritt Sverige, Lantbruksbranschen (2020): Färdplan för fossilfri konkurrenskraft.
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drop-in-bränslen som direkt kan ersätta fossila drivmedel dvs. HVO
och FAME.
Priset på biodrivmedel kan även komma att påverkas om Sverige
inte längre kan ha kvar skattebefrielsen på höginblandade biodrivmedel efter årsskiftet. Eventuellt skulle skattebefrielsen kunna tilllåtas vara kvar för vissa biodrivmedel.
Den negativa inställning till grödebaserade biodrivmedel som finns
bland flera EU-länder gör att FAME kan behöva beläggas med koldioxidskatt. Dock kan möjligheter till anpassning efter specifika förutsättningar vad gäller markanvändning, där Sverige har en relativt
hög andel jordbruksmark som inte brukas eller odlas extensivt kunna
påverka definitionen av dessa drivmedel.
5.2.5

Utredningens överväganden

Utredningen avser inte att gå vidare och föreslå en hektarbaserad
ersättning form av ett eco-scheme. Förslaget riskerar att bli trubbigt
eftersom samma stöd betalas ut till all mark oavsett användning. Ett
företag med odling av specialgrödor till exempel potatis eller sockerbetor har en mycket högre dieselförbrukning per hektar än ett företag som odlar extensiv vall.
När det gäller statens kostnader för såväl hektarstödet som biopremien måste även förlorade skatteintäkter räknas in. Företagen
som ställer om till biodrivmedel kommer inte att betala någon energieller koldioxidskatt på sin förbrukning eftersom rena biodrivmedel
är skattebefriade.
När det gäller den biopremie som finns i färdplanen för en fossilfri lantbruksbransch anser utredningen att förslaget som sådant skulle
kunna vara förenligt med statsstödsreglerna efter vissa justeringar.
Utredningen menar att en biopremie bör omfatta alla biodrivmedel
som finns tillgängliga på marknaden utom biogas. Detta eftersom biogas är subventionerad genom de produktionsstöd som finns (se vidare
kapitel 8 Produktion av biodrivmedel). I praktiken bedömer utredningen att biopremien kommer att bli aktuell för HVO och FAME.
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Utredningens förslag

5.3.1

Allmänna överväganden
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På kort sikt till år 2030 bedöms den största potentialen för att minska
fossilberoendet vara att öka användningen av biodrivmedel. Detta
eftersom teknik/arbetsmaskiner som kan drivas av el eller andra drivmedel saknas i dag.
Den största delen av de drivmedel som används i jordbruket i dag
är fossil diesel. Genom reduktionsplikten ökar inblandningen av biodrivmedel och 2030 dieseln att innehålla en stor andel biodrivmedel.
FAME kan inte blandas in i lika hög utsträckning i den fossila dieseln
som HVO och det går inte att, i samma motor, växla mellan ren
FAME och fossil diesel på samma sätt som det går att växla mellan
ren HVO och fossil diesel. Prissättningen på FAME skulle därför
kunna utvecklas på ett annat sätt än HVO. Det finns även tester som
visar att fabriksnya traktorer kan köras på FAME utan problem19.
Frågan om skattebefrielsen för rena biodrivmedel finns kvar efter
1 januari 2022 är avgörande för de beräkningar som utredningen
redovisat kopplat till förslagen. Om biodrivmedlen beläggs med full
skatt kommer kostnaden för biodrivmedlen bli mycket högre än i dag.
Vad gäller jordbrukets fältarbeten ser utredningen att elektrifiering
ligger långt fram i tiden och att flytande drivmedel därför kommer
att behövas under en lång tid framöver. Jordbrukets speciella förutsättningar gör att det saknas alternativ på marknaden för att byta ut
arbetsmaskiner och därmed drivmedel. På grund av jordbrukets stora
maskinpark och långsamma utbytestakt kommer förbränningsmotorn
att spela en fortsatt stor roll under en lång tid framöver. Utredningen
ser därför att en stor del av omställningen till fossiloberoende måste
ske medhjälp av drivmedel som går att använda i den befintliga maskinparken.
Det finns i dag inga arbetsmaskiner på marknaden som drivs av
biogas. Utredningen bedömer att det kommer att finnas sådana inom
de närmaste åren. Som även beskrivs i kapitel 8 Produktion av biodrivmedel finns det en skattebefrielse de kommande 10 åren för biogas genom ett statsstödsgodkännande. Samtidigt har Sverige infört
ett produktionsstöd för biogas från rötning av stallgödsel och det
finns även ett stöd för uppgradering av biogas. Utredningen konsta19

Jordbruksaktuellt 2020-12-01, Positiva testresultat för RME i traktorer.
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terar därför att det inte finns förutsättningar för att inkludera biogas
i biopremien då det riskerar att leda till en överkompensation. Utredningen konstaterar vidare att utvecklingen nya drivmedel och drivmedel
från nya substrat går snabbt och menar därför att utredningens förslag kontinuerligt bör följas upp och utvärderas mot bakgrund av
denna utveckling.
På längre sikt till 2045 är ett teknikskifte sannolikt. Självkörande
arbetsmaskiner och nya system för att bruka marken finns under
utveckling. Biogasdrift, elektrifiering eller vätgasdrift kräver i regel
nya maskiner. Det finns dock exempel på hur befintliga arbetsmaskiner genomgått konvertering bl.a. i Transportstyrelsen och Jordbruksverkets MEKA-projekt20 där så kallad dual-fuel-teknik testats (läs
mer i kapitel 7 Arbetsmaskiner).
Utredningen ser möjligheter till energieffektivisering genom att
elektrifiera möjliga arbetsmoment framför allt inomgårds liksom arbete
med förbättrad logistik.
5.3.2

En biopremie för rena biodrivmedel införs

Utredningen förslår att en ny biopremie införs för rena biodrivmedel. Biopremien förslås omfatta tillgängliga biodrivmedel med
undantag för biogas
Utredningen föreslår att en biopremie införs som ett nationellt stöd
för att utjämna den prisskillnad som finns mellan fossilt och förnybart drivmedel. Nivån som utredningen föreslår är 2,30 kronor
per liter baserat på prisskillnaden mellan FAME och fossil diesel.
Denna ersättningsnivå förutsätter fortsatt återbetalning av koldioxidskatt på diesel och fortsatt skattebefrielse för rena biodrivmedel
år 2022. Utredningen konstaterar att det är möjligt att anpassa premien mer specifikt efter vilket bränsle som används. Utredningens
huvudförslag är dock att en och samma nivå används av förenklingsskäl (administrativt). Utredningen föreslår vidare att stödet införs
som ett tidsbegränsat stöd som ska utvärderas vart tredje år. Eftersom biopremien ligger på en relativt låg nivå undviks överkompensation för HVO som i stort sett är helt utbytbar med fossil diesel.
20

Jordbruksverket & Transportstyrelsen 2015, Biogasdrift i arbetsmaskiner – Slutrapport av
regeringsuppdrag Rapport 2015:23.
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För RME finns en något större risk för överkompensation på grund
av dess lägre pris. Utredningen bedömer dock att detta inte är fallet
i dagsläget. Priset på drivmedel är föränderligt och måste därför följas
noga så att inte en överkompensation sker.
Premien föreslås administreras på samma sätt som dagens återbetalning av koldioxidskatt på fossil diesel, se mer i kapitel 6 Dieselskatten. Ansökan sker på samma sätt där den sökande anger hur många
liter drivmedel som förbrukats i yrkesmässig jord-, skogs- eller
vattenbruksverksamhet. Biopremien förslås börja gälla från och med
1 januari 2022. Ansökningarna sker efter att förbrukningen ägt rum
och betalas ut retroaktivt.
Enligt Energimyndigheten förbrukade jordbruket 5,9 miljoner
liter rena biodrivmedel under 2018. Om biopremien införs kommer
sannolikt ytterligare ett antal företag gå över till att använda rena
biodrivmedel och fler kommer att bli berättigade. Eftersom biopremien skulle göra att FAME får ett likvärdigt pris jämfört med
fossildiesel skulle sannolikt fler företag välja att använda FAME.
FAME kan användas direkt i nya arbetsmaskiner medan äldre arbetsmaskiner behöver viss omställning. Kostnader kopplat till omställning av äldre arbetsmaskiner kan vara filterbyten, oljebyten och rengöring av bränsletankar på traktorer liksom lagringstankar på gården
med mera. Till följd av utmaningar med äldre maskiner är det rimligt
att anta att mängden FAME som används kommer att kunna kopplas
till antalet nya traktorer i jordbruket. Antalet nya traktorer som
introduceras på den svenska marknaden uppskattas till cirka 3 000
per år. Den genomsnittliga traktorn som såldes 2020 hade 112 kW
och bedöms förbruka 7 liter diesel per timma användas 600 timmar
per år vilket ger en årsförbrukning om 4 200 liter. I det fall en skogsmaskin skulle ställas om till biodrivmedel skulle effekten kunna bli
större än för en traktor till följd av skogsmaskinens höga årsanvändning. Det säljs omkring 200–300 nya skogsmaskiner varje år som var
och en bedöms användas 2 500 till 3 500 timmar per år. Dessa maskiners förbrukning är högre per timma än den genomsnittliga traktorn
och den årliga förbrukningen skulle kunna uppgå till 40 000 liter och
i många fall mer.
Om nuvarande användning av HVO och FAME skulle ligga kvar
på samma nivå nästa år och en majoritet av de nya traktorerna drivas
med FAME skulle användningen av biodrivmedel hamna på ungefär
19 miljoner liter. Detta skulle innebära att statens kostnader för
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biopremien skulle hamna på 43 miljoner kronor för 2022. För 2023
beräknas användningen öka med 13 miljoner liter (dvs. öka med ungefär motsvarande antal nya traktorer som introduceras) och statens
kostnad för premien hamnar då på 72 miljoner kronor. Om ökningen
sedan fortsätter i samma takt till 2025 beräknas mängden biodrivmedel som används i jordbruket ha ökat till 56 miljoner liter vilket
skulle innebära en kostnad om 129 miljoner kronor.
Efter 2025 bedöms fler alternativ till dagens arbetsmaskiner bli
tillgängliga på marknaden även om en mycket stor del av maskinparken kommer vara samma som i dag. Utredningen bedömer att en
högre grad av automatisering och elektrifiering av inomgårds-maskiner kommer att leda till att färre förbränningsmotorer krävs vid dessa
arbeten. För fältarbeten bedöms arbetsmaskiner för annat än fossil
diesel, RME och HVO fortfarande att vara ovanliga.
Utredningen bedömer att det år 2025 finns traktorer för biogas
på marknaden. Det finns sannolikt även några traktorer för el, vätgas
och batteridrift. För att säkerställa rätt nivå på biopremien är det
viktigt att kontinuerligt följa upp effekterna av reduktionsplikten
och nivån på återbetalningen av energi- och koldioxidskatt på fossil
diesel. Utvecklingen av priset på rena biodrivmedel och det svenska
jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet bör följas upp parallellt.
Även marknadsintroduktionen av nya traktorer samt tillgången till
efterkonvertering är viktiga parametrar i uppföljningen.
Om skattebefrielsen för de berörda biodrivmedlen inte får ett
förlängt statsstödsgodkännande ändras förutsättningarna och biopremien behöver då anpassas. Reduktionspliktens utveckling kommer att påverka pris och tillgång på biodrivmedel, förändringar i denna
kommer också att påverka biopremien. Det samma gäller även storleken på nedsättningen av energi- och koldioxidskatt, ett avskaffande
kommer att kräva justering av biopremien.
Offentligfinansiella effekter
Statens kostnader för biopremien kommer att bestå både i kostnaden för premien och i form av utebliven energi- och koldioxidskatt.
Utbetalning av biopremien beräknas uppgå till 43 miljoner kronor
initialt för att sedan öka succesivt till 129 miljoner år 2025. Samtidigt
kommer statens intäkter genom energi- och koldioxidskatt minska
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då det förnybara bränslet är helt skattebefriat. Inledningsvis bedöms
den uteblivna skatten motsvara 88 miljoner kronor för att sedan öka
till 267 miljoner kronor år 2025.
De företag som har ställt om till biodrivmedel kommer inte lägre
kunna ansöka om att få koldioxidskatt återbetald. Detta skulle innebära att statens utgifter minskar med 36 miljoner 2022 och år 2025
är besparingen 109 miljoner kronor.
Sammantagen skulle den bedömda anslutningsgraden kosta staten
52 miljoner kronor 2022 och tre år senare blir kostnaden 158 miljoner kronor.
Utredningen föreslår att Energimyndigheten blir ansvarig myndighet för det nya stödet. I detta ingår att vid behov ta fram mer
detaljerade föreskrifter. Energimyndigheten har redan i dag ansvar
för att följa upp skattebefrielsen för rena biodrivmedel. Utredningen
bedömer att antalet årsarbetskrafter som krävs för denna premie bör
motsvara den arbetsinsats som krävs vad gäller administreringen av
återbetalningen av dieselskatten vilket enligt Skatteverket är två årsarbetskrafter. Energimyndigheten föreslås även löpande följa upp
priserna på HVO och FAME och jämföra med priset på fossil diesel.
Konsekvenser för företagen
Biopremien är möjlig att söka för att som bedriver yrkesmässig jord-,
skogs-, eller vattenbruksverksamhet enligt samma definition som
dagens återbetalning av energi och koldioxidskatt. Företag som väljer att byta drivmedel i sina traktorer och arbetsmaskiner på måste
säkerställa att alla motorerna klarar drivmedlet. Det kommer behövas två separata tankar om man vill lagra sitt drivmedel på gården och
inte vill eller kan ställa om alla motorer. De flesta drivmedelsleverantörer tillhandahåller HVO och FAME och det går att beställa leveranser hem till gården under förutsättning att en viss volym beställs. Ett
annat alternativ är att tanka på en näraliggande drivmedelsstation där
HVO oftast är ett alternativ.
Utredningen ser att krav från branschorganisationer och företag
skulle kunna göra att hela grupper av företag ansluter sig till biopremien. Det skulle exempelvis kunna bli aktuellt för Arla som har
ambition om att alla svenska ekologiska mjölkföretag ska vara fria
från fossila drivmedel 2022. Även Södra Skogsägarna har lanserat
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några produkter där hela förädlingskedjan är fossilfri vilket borde
innebära att ett antal skogsmaskiner drivs på HVO eller FAME redan.
Liknade krav från fler aktörer skulle kunna snabba på anslutningen
till biopremien.
Konsekvenser för miljö
Utredningens beräkningar visar att biopremien under första året
skulle kunna minska jordbrukets utsläpp med mellan 30 000 och
40 000 ton CO2e. År 2025 med ovan beskrivna anslutningsgrad skulle
utsläppsminskningen kunna hamna på mellan 90 000 och 125 000
ton. Varje genomsnittlig traktor som ansluts skulle kunna leda till
minskade utsläpp på 7 till 10 ton per år och en skogsmaskin 60 till
90 ton. Utfallet beror på vilket biodrivmedel som används och vilka
växthusgasutsläpp som är kopplat till respektive biodrivmedel. Utredningen har i beräkningarna använt de årsmedelvärden som rapporterats till Energimyndigheten 2019 för FAME och HVO. Utsläppen från biodrivmedel minskar mer om HVO används jämfört
med FAME som en följd av de utsläppsfaktorer som används.
Konsekvenser för försörjningsförmågan
Förslaget bör öka försörjningsförmågan för både drivmedel och livsmedelsförsörjning. Ökad användning av biodrivmedel skulle kunna
leda till ett skifte mot drivmedel tillverkade i Sverige av inhemska
råvaror. Minskat beroende av importerade fossila drivmedel kan öka
robustheten i livsmedelsförsörjningen.
Överrensstämmelse med EU:s statstödsregelverk
(och annan EU-lagstiftning)
Utredningen bedömer att förslaget om en biopremie är förenlighet
med EU:s statsstödsregler. För stödet tillämpas undantag genom:
• Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,
samt
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• Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse
inom jordbrukssektorn.
• Kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom
fiskeri- och vattenbrukssektorn.
För företag inom skogsbruk kan reglerna för de minimisstöd i förordning 1407/2013 tillämpas, där takbeloppet är 200 000 euro under
tre år per företag. För jordbruk och vattenbruk tillämpas reglerna i
1408/2013 där takbeloppen är lägre, 20 000 euro för jordbruk och
30 000 euro vattenbruk (artikel 3.2 i förordning nr 2019/316 och artikel 3.2 i förordning nr 717/2014.) För jordbruk och fiske finns dessutom nationella tak som inte får överskridas, se artikel 3.3 i förordning nr 2019/316 och artikel 3.3 i förordning nr 717/2014.
Myndigheterna kommer att behöva redovisa att berörda företag
får information om att det stöd som lämnats är ett försumbart stöd.
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6.1

Bakgrund

6.1.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska utreda och föreslå åtgärder och styrmedel för att
främja övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder för
att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket.
Användningen av fossila drivmedel orsakar utsläpp av växthusgaser
som bidrar till den globala uppvärmningen.
På kort och medellång sikt finns det potential att minska det svenska
jordbrukets fossilberoende genom en ökad användning av biodrivmedel. I utredningsdirektiven konstateras att återbetalningen av skatt
för användning av fossil diesel i jordbrukets arbetsmaskiner gör en
övergång till förnybara drivmedel och elektrifiering svår att ekonomiskt motivera för företagen. Flera utredningar har konstaterat att
skatten på drivmedel är betungande och att de flesta EU-länder beskattar jordbruksföretagens diesel i mindre omfattning.
I utredningens direktiv hänvisas till rapporter från Miljömålsberedningen och Konjunkturinstitutet. I Miljömålsberedningens betänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)
föreslås att skattenedsättningarna på diesel för arbetsmaskiner bör
fasas ut på ett sätt som tar hänsyn till de negativa effekter som kan
uppstå på berörda näringars konkurrensförhållanden. En utfasning
av nedsättningar behöver också ske på ett sätt så att man undviker
koldioxidläckage – det vill säga att förändringar i koldioxidbeskattningen inte ska leda till att utsläpp flyttas från Sverige till ett annat
land, till exempel genom ökad import av livsmedel med större klimatpåverkan eller att svensk resurs-, miljö- och klimateffektiv produktion läggs ned.

151

205

Dieselskatten

SOU 2021:67

Även Konjunkturinstitutet konstaterar i sin rapport Miljö, ekonomi och politik (2017) att en kostnadseffektiv klimatpolitik bygger
på ett enhetligt pris på koldioxidutsläppen men undantag och nedsättningar av koldioxidskatten kan vara nödvändiga utifrån konkurrenskraftsskäl.
6.1.2

Anledningar till justerade skattenivåer

Återbetalning av skatt på elektricitet och bränslen
för stärkt konkurrenskraft
Den som förbrukar vissa bränslen i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks och vattenbruksverksamhet kan liksom företag i flera andra
branscher ansöka om att få tillbaka viss del av skatten.
Nedsättningen av skatten ser olika ut för olika branscher. Drivmedel som används i yrkessjöfart, flyg och järnväg är helt skattebefriade. För jord-, skog och vattenbruk handlar nedsättningen om
en del av den energi- och koldioxidskatt som tas ut vid förbrukning
av elektricitet och bränsle. Storleken på skatten som återbetalas beror på vilket användningsområde som avses. När det gäller förbrukning av elektricitet har företagen möjlighet att ansöka om återbetalning av skillnaden mellan gällande skattesats och 0,6 öre per kWh,
beloppet var 0,5 öre före den 1 januari 2021.
För bränslen som används för annat ändamål än drift av motordrivna fordon t.ex. uppvärmning av stallar, torkning av spannmål eller
drift av stationära motorer går det att ansökan om att få 70 procent
av energiskatten återbetald. Enligt regeringens proposition 2020/21:97
Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer föreslås dock en utfasning av denna nedsättning. Riksdagen har beslutat
enligt propositionens förslag vilket innebär en utfasning i två steg,
en sänkning av återbetalningen till 35 procent från den 1 juli 2021 och
ett borttagande från den 1 januari 2022.
För användning av drivmedel i arbetsfordon såsom traktorer och
tröskor går det att ansöka om återbetalning av koldioxidskatten. Återbetalningen är 1,93 kronor per liter1.
Diesel är ett viktigt insatsmedel för svenskt jordbruk och är det
vanligaste drivmedlet i arbetsmaskiner och traktorer, se mer i kapitel 7
om arbetsmaskiner och kapitel 5 om drivmedel. Drivmedelskostna1

6 a kap. 2 a § SFS 1994:1776.
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der är en betydande utgift för jordbruksföretagen. Bränsle och drivmedel står för omkring 7 procent av kostnaderna för insatsmedel.
Elektricitet står för omkring 3 procent.
Som även konstaterats i kapitel 5 om drivmedel är höginblandade
och rena biodrivmedel helt undantagna och befriade från både energioch koldioxidskatt.
Reduktionspliktens effekter på drivmedelspriset
Den dieseln som används i jordbruket ingår i den reduktionsplikt
som infördes 2018 och är samma MK1 diesel som finns på marknaden och säljs på drivmedelsstationer. Reduktionsplikten innebär att
drivmedelsleverantörerna måste minska sina växthusgasutsläpp genom
ökad inblandning och/eller minskade utsläpp från framställning av
fossila drivmedel.
Genom propositionen Reduktionsplikt för bensin och diesel-kontrollstation 2019 (prop. 2020/21:180, bet. 2020/21MJU23, rskr. 2020/
21:411) ska reduktionsnivån i diesel öka från 2020 med i genomsnitt
4,8 procentenheter per år till 2024. Detta bedöms leda till en prisökning på cirka 40–60 öre per liter diesel per år. Målet är att reduktionsnivån ska ligga på 66 procent till 2030, vilket bedöms innebära
en prisökning på mellan 3,6–5,4 kronor per liter diesel. Prisutvecklingen på dieseln kommer alltså i stor utsträckning att bero på produktpriset på biodrivmedel.

153

207

Dieselskatten

SOU 2021:67

Figur 6.1

Grundpris på diesel före skatt
Kronor per liter
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Källa: EU-kommissionen 2021.

Energi- och koldioxidskatten som läggs på dieseln har succesivt höjts
sedan början av 1990-talet. Förutom beslutade skattehöjningar genom
riksdagsbeslut har skatterna sedan 1994 justerats efter förändringar
i konsumentprisindex (KPI). Genom en justering med konsumentprisindex (KPI) tas hänsyn till inflationen. Sedan 2016 beaktas också
BNP-utvecklingen genom en schablonuppräkning med 2 procentenheter. Omräkningen sker av såväl energiskatten som koldioxidskatten
men uttrycks som en höjning av energiskatten.
För 2020 och 2021 justerades dock inte skatterna. För att möta
ökade drivmedelspriser till följd av den ökade inblandningen togs
beslut att pausa BNP-indexeringen under 2020.2 Beslutet har nu förlängts fram till kontrollstationen för reduktionsplikten 2022.
Historiken bakom jordbrukets skattenedsättning på bränslen
Nedsättningen och återbetalningen av energi- och koldioxidskatt för
fossila drivmedel som används i jord-, skogs- och vattenbruket infördes 2005. Det var i budgetpropositionen för år 2005 (prop. 2004/
05:1, volym 1) som regeringen föreslog att skatten på diesel som an2

Prop. 2020/21:196, Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022.
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vänds i arbetsmaskiner inom yrkesmässig jordbruks-, skogsbruksoch vattenbruksverksamhet skulle sättas ned med cirka 2 kronor
från den 1 januari 2005. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47, SFS 2004:1038).
När regeringen föreslog införandet av nedsättningen motiverades
den bl.a. av att jordbruksorganisationerna sedan länge hade drivit frågan. I budgetpropositionen konstaterar regeringen dock att samma
nedsättning bör gälla alla areella näringar.
Återbetalningen på 2 kronor per liter innebar en nedsättning av
koldioxidskatten med 77 procent. Under åren sedan införandet har
storleken på nedsättningen varierat. Från år 2006 minskades nedsättningen stegvis och 2015 var nedsättningen nere på 90 öre per liter.
Regeringen beslutade år 2015 att nedsättningen skulle höjas från
90 öre per liter till 1,70 kronor per liter. Första halvåret 2019 sänktes
den till 1,43 kronor för att under andra halvåret öka till cirka 2,24 kronor, vilket innebar att det var hela koldioxidskatten tillsammans med
en del av energiskatten som återbetalades. För år 2020 och 2021 är återbetalningen fastställd till 1,93 kronor per liter diesel.
Tabell 6.1

Beskattning av jordbrukets diesel, kronor per liter
Justeringar har skett under 2019 och 2018 varför två belopp anges

Energiskatt
Koldioxidskatt
Total skatt
Återbetalning
Skatt efter reduktion

2021

2020

2019

2018

2,47
2,262
4,74
1,93

2,47
2,262
4,74
1,93

2,341
2,191
4,532
2,43/1,43

2,341
2,191/3,204
4,532/5,559
1,7

2,81

2,81

3,10/2,10

2,832/3,859

Källa: Skatteverket, 2021.

Skattenedsättning för att stärka konkurrenskraften
Det svenska jordbrukets konkurrenskraft har utretts ett antal gånger
sedan 1990 och beskattningen av diesel har lyfts fram som en viktig
faktor för konkurrenskraften. Flera utredningar har pekat på att konkurrenssituationen för svenskt jordbruk kraftigt förändrades i och
med EU-inträdet 1995.
Utredningen om livsmedelssektorns omställning och expansion föreslog i sitt betänkande En livsmedelsstrategi för Sverige (SOU 1997:167)
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att jordbrukets skatt på diesel skulle anpassas till konkurrentländerna.
Ett annat förslag från utredningen var att skatten på jordbrukets el
och eldningsolja skulle ges samma villkor som tillverkningsindustrin.
Detta för att branschen skulle få mer liknande förutsättningar som
övrig industri.
År 2015 när Konkurrenskraftsutredningen presenterade sitt slutbetänkande var ambitionen att skattenedsättningen för jord-, skogsoch vattenbruket skulle minskas ytterligare. I Konkurrenskraftsutredningens betänkande Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en
konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring (SOU 2015:15) konstaterades dock att skatten på diesel är den mest betungande produktionsmedelsskatten för svenskt jordbruk.
6.1.3

Jämförelse med andra EU-länder

Nedsättningen av skatt på elektricitet och bränslen är en konkurrensstärkande åtgärd som tillämpas på flera branscher och är vanlig
inom EU. Inom EU finns fastställda generella minimiskattenivåer
för energiprodukter. Skatt på energi är en av få skatter som är harmoniserade på EU-nivå. Enligt Rådets direktiv 2003/96/EG ska energiprodukter som används inom jord-, skog och vattenbruk beskattas
med minst 21 euro per 1 000 liter, vilket motsvarar omkring 20 öre
per liter diesel. För diesel inom andra användningsområden som biltrafiken är minimiskattenivån 330 euro per 1 000 liter.
När Jordbruksverket 2005 jämförde drivmedelskostnader konstaterades att svenska jordbrukare hade mycket högre drivmedelskostnader än sina danska och finska kollegor3. Året efter inkluderades
fler länder i en annan jämförelse4. År 2006 hade även svenska jordbrukare fått nedsatt skatt på dieseln. Men hade ändå den femte högsta
skatten på jordbruksdiesel, betydligt högre än Danmark men lägre än
Tyskland och Nederländerna. De konstaterade även att det var vanligt att eldningsolja med en lägre skattesats fick användas som drivmedel i jordbruksmaskiner. När i stället de faktiska skattenivåer som
jordbrukarna betalar efter eventuella skattelättnader jämfördes varierade dessa från 336 euro per 1 000 liter som högst till 0 euro per

3
4

Jordbruksverket 2005, Merkostnader och mervärden i svenskt jordbruk, rapport 2005:3.
Jordbruksverket 2006, Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU, rapport 2006:26.
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1 000 liter som lägst. I Luxemburg, Belgien och Cypern var jordbrukarna helt befriade från skatt på diesel.
År 2015 visade Konkurrenskraftsutredningens analyser att svenska
jordbrukare hade näst högst skatt efter nederländska jordbrukare när
skattetrycket i Danmark, Tyskland, Finland, Nederländerna och
Polen jämfördes. Polska och tyska jordbrukare betalade något lägre
skatt än svenska jordbrukare medan danska och finska betalade radikalt mindre. Utredningen konstaterade vidare att dieselförbrukningen
är högre i Sverige per producerad enhet än i Danmark och Nederländerna eftersom jordbruket har en annan struktur med större avstånd.
Genom att studera EU-kommissionens sammanställningar i Excise
Duty Tables har nedanstående diagram tagits fram för att visa på
dagens situation. I diagrammet (figur 6.2) visas den skatt som jordbruket betalar jämfört med den skattenivå som är standard i några
länder som ligger i vårt närområde och utredningen anser är intressanta att jämföra med. Sverige ligger fortfarande på en nivå långt över
den skatt som danska och finska jordbrukare åläggs. Tyskland har
inte ändrat skattenivån nämnvärt sedan 2006 medan Sverige nu ligger
på en något högre nivå. Nederländerna ligger fortfarande i topp nu
tillsammans med Österrike. Båda länderna har helt avskaffat återbetalning av dieselskatt till sina jordbrukare. Det är olika hur länderna väljer att minska jordbruksföretagens kostnader för drivmedel.
En del länder har en färgad diesel speciellt avsedd för jordbruket med
lägre skattesats medan andra gör som Sverige där jordbrukarna själva
får ansöka om återbetalning av delar av den skatt som betalats när
drivmedlet köps in.

157

211

Dieselskatten

SOU 2021:67

Figur 6.2

Dieselskatt efter nedsättning för jordbruk inom EU
Kronor per liter
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Källa: EU-kommissionen, 2021.

Sammanställningen i diagrammet ovan bygger på siffror som har rapporterats in till EU-kommissionen. I diagrammen saknas Polen vilket
beror på att de siffror som redovisats av EU-kommissionen har bedömts av utredningen som osäkra.
6.1.4

Nedsättningen är ett undantag
från EU:s statsstödsregler

EU:s regler om statligt stöd sätter ramarna för Sveriges och andra
medlemsstaters möjligheter att kunna ge stöd till företag, se kapitel 2
Konkurrenskraft. Reglerna omfattar även skatter inklusive nedsättningen av koldioxidskatt på förbrukning av diesel till jord-, skogs, och
vattenbruksföretag.
Eftersom energiskatten är en av få skatter som är harmoniserade
inom EU innebär nedsättningen, relativt många andra skatter och statsstödsreglerna, ett mindre komplicerat förfarande.
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Skattenedsättningen i form av befrielse från energiskatt och koldioxidskatt ryms inom tillämpningsområdet för antingen GBER5,
eller FIBER6. I GBER och FIBER anges vilka grupper av stödåtgärder som är undantagna från skyldigheten att anmäla åtgärden till kommissionen innan den genomförs.
I GBER respektive FIBER redogör kommissionen, förutom riktlinjer som rör den materiella bedömningen av olika former av statliga
stöd, också för den utvärdering, rapportering och övervakning som
ska ske av godkända stöd samt sådana stöd som omfattas av någon
av gruppundantagsförordningarna. En förutsättning för att få statligt stöd är att stödmottagaren uppfyller de villkor som finns, bland
annat får stödmottagaren inte vara i ekonomiska svårigheter.7
6.1.5

Hur ansöker man om återbetalningen av skatt?

Den nedsättning av koldioxidskatten för drivmedel som gäller för
jord-, skogs- och vattenbruk innebär att företagen kan ansöka om
att få 1,93 kronor/liter diesel återbetald.
Ansökan om återbetalning sker digitalt via en blankett på Skatteverkets hemsida. Jord- och skogsbruket använder samma blankett
medan vattenbruket har en särskild blankett. I blanketten ska anges
en del information som underlag angående lager, inköp och förbrukning av diesel. Även den förbrukning som inte har skattenedsättning
ska uppges.
Förbrukning som inte är berättigad nedsättning är bland annat
bränsle i personbilar, pickuper, lastbilar och liknande även om fordonen används i verksamheten. Förbrukning i arbetsfordon som sker
vid användning utanför jord- eller skogsbruk, till exempelvis snöröjning, schaktningsarbete eller transporter är inte heller berättigad till
5

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).
6
Kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring
av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 369, 24.12.2014, s. 37).
7
Detta enligt 3.7.1 Stöd i form av nedsättningar eller befrielse från miljöskatter där det framgår
att om miljöskatterna är harmoniserade kan kommissionen tillämpa en förenklad strategi för
att bedöma om stödet är nödvändigt och proportionellt. Mot bakgrund av direktiv 2003/
96/EG (78) (direktivet om beskattning av energiprodukter och el) kan kommissionen tillämpa
en förenklad strategi för skattenedsättning som följer unionens lägsta skattenivå. För alla andra
miljöskatter krävs en grundlig bedömning av om stödet är nödvändigt och proportionellt.
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återbetalning. Bensin är oavsett användningsområde inte berättigad
till nedsättning. Den sökande behöver också ange uppgifter kring
verksamheten, för jordbruk handlar det bl.a. om storleken på areal där
även en grov indelning på vilka olika grödor som odlas ska anges. För
skogsbruket ska avverkningsvolymer och areal markberedning anges.
Även maskinentreprenörer/maskinstationer som utför tjänster i jordbruket och skogsbruket kan ansöka om återbetalning.
Vanligtvis söks återbetalning av skatt för ett helt kalenderår. Men
det går att få medgivande att ansöka per kalenderkvartal företagets
bränsleförbrukning uppgår till minst 15 000 liter per kalenderår. För
att kunna få rätt till återbetalningen måste ansökan ha inkommit till
Skatteverket inom tre år efter utgången av det kalenderår som ansökan avser. Minsta belopp att få återbetalt är 500 kronor för ett
kalenderår.
6.1.6

Hur stor är återbetalningen av skatt
kopplad till drivmedel?

Enligt Energimyndighetens senaste uppgifter användes omkring
242 miljoner liter i jordbruket och 156 miljoner liter i skogsbruket
år 2018. För vattenbrukets del handlar det om betydligt mindre mängder diesel som förbrukas. När Jordbruksverket undersökte frågan
med de största branschorganisationerna 2015 bedömdes vattenbrukets dieselförbrukningen till omkring 275 000 liter. Dock är vattenbruket en bransch som har växt de senaste åren.
Under de senaste åren har omkring 700 miljoner kronor återbetalats till jord-, skogs- och vattenbruket på inskickade ansökningar från
företagen. Företagen har upp till tre år på sig att ansöka. Med Energimyndighetens siffror (se ovan) över dieselförbrukningen skulle återbetalningen hamna på 467 miljoner kronor för jordbruket och 301 miljoner kronor för skogsbruket år 2021. Sannolikt finns det en del mindre
jord-, skogs- och vattenbrukare som inte ansöker om återbetalning.
Antingen förbrukar de för lite diesel för att vara berättigade eller så
tycker de inte att det är värt besväret att fylla i en ansökan. Lägsta
beloppet för utbetalning om 500 kronor innebär en lägsta förbrukning
på 259 liter år 2021. Återbetalningen av dieselskatt till vattenbruket är
mycket liten i förhållande till jord- och skogsbruket, det har handlat
om mindre än 100 000 kronor per år totalt till vattenbruksbranschen
de senaste åren.
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Totalt har antalet företag som söker återbetalning av dieselskatt
minskat något de senaste åren och 2019 var det omkring 26 000 företag som sökte. Utredningen konstaterar att storleken på återbetalning per aktör har blivit allt större. År 2017 var medelstorleken på
återbetalningen omkring 24 000 kronor per aktör och år 2019 hade
den ökat till 29 000 kronor per aktör. Ansökan om återbetalning av
dieselskatt ska normalt omfatta ett kalenderår. Men den som förbrukar
mer än 15 000 liter på ett år kan ansöka per kalenderkvartal. Utredningen konstaterar att omkring 6 procent av de företag som ansöker
om återbetalning av dieselskatt förbrukar volymer över 50 000 liter
per år.
Det går att analysera hur återbetalningarna fördelas över landet
genom att de sökande aktörernas postnummer registreras. Utredningen
har sorterat utbetalningar kopplade till olika län i figur 6.3 nedan.
Figur 6.3

Ansökningar för återbetalning av dieselskatt 2017 och 2019
Volym (kubikmeter) per län
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Källa: Skatteverket, 2021.

Det är tydligt att områdena med stor jordbruksareal och produktion
(Skåne län och Västra Götalands län) får en stor del av skattesubventionen, för Skåne län handlar det om över 100 miljoner kronor
(ansökningar på omkring 60 miljoner liter). När återbetalt belopp
per aktör fördelas enligt samma modell kan man även där se att de
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”jordbrukstunga” länen har många aktörer som söker. Fördelningen
mellan återbetalning av dieselskatt kopplat till jordbruk jämfört med
skogsbruk är svåra att uppskatta men Energimyndighetens statistik
tillsammans med de ansökande företagens SNI-koder har gett utredningen en del indikationer.

6.2

Analys av möjliga förändringar av dieselskatten

6.2.1

Möjliga förändringar av nedsättningen

Under denna rubrik analyseras inledningsvis tänkbara alternativ för
att hantera den nedsättning av dieselskatten som jord-, skogs-, och
vattenbruket har. Utredningen har analyserat följande alternativ när
det gäller nedsättningen:
1. Behålla nedsättningen (nollalternativet).
2. Fasa ut eller ta bort nedsättningen.
3. Öka nedsättningen.
I utredningens direktiv är fokus på jordbruket som näring. Det skulle
därför vara möjligt för utredningen att föreslå olika lösningar för
jord-, skogs- och vattenbruket vad gäller nedsättningen av skatten.
Utredningen har dock valt att hålla samman dessa branscher eftersom
de är nära sammankopplade och delar många utmaningar.
Behålla nedsättningen (nollalternativet)
Nedsättningen av skatten på koldioxid innebär att ett företag inom
jord-, skog- eller vattenbruk kan ansöka om återbetalning av en del
utav koldioxidskatten som de betalar vid inköp av diesel. Nivån på
nedsättningen är i dag 1,93 kronor/liter diesel. Kostnaden för staten
för denna återbetalning uppgår till omkring 700 miljoner kronor per
år men enligt prognoser kommer jordbrukets energianvändning att
minska. Effektivisering som leder till energibesparingar och viss elektrifiering. Kopplat till detta kan det vara rimligt att anta att det totala
återbetalningsbeloppet minskar eftersom dieselförbrukningen minskar. När det gäller administration av åtgärden bedöms denna som
förhållandevis enkel. Skatteverket är den myndighet som sköter admi-
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nistrationen vilket innebär att de förutom att de är utbetalande myndighet även sköter uppföljning och rapportering till EU-kommissionen i enlighet med statsstödsreglerna. Omkring två årsarbetskrafter
läggs på handläggning och kontroll av nuvarande system.
Flera utredningar där ibland konkurrenskraftsutredningen anger
att skatt på diesel är den mest betungande produktionsmedelsskatten för jordbrukssektorn i Sverige. Vidare konstateras att nedsättningen av dieselskatten har en stor påverkan på företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Drivmedelskostnader är en betydande utgift
för jordbruksföretagen, bränsle och drivmedel står för omkring 7 procent av kostnaderna för insatsmedel. Det är ännu bara Österrike och
Nederländerna som tagit bort sina skattenedsättningar för jordbruket.
Utredningen bedömer att dessa länder har en i grunden helt annan
struktur vad gäller sitt jordbruk samt en annan konkurrenssituation
än Sveriges jordbrukare. Det är därför inte möjligt att göra en rättvisande jämförelse mellan dessa länder och Sverige.
Argument emot att behålla nedsättningen av dieselskatten är att
den utifrån företagsekonomiska motiv gör det svårt att motivera jordbrukare att använda andra bränslen än fossil diesel. Nedsättningen
ger fel signaler efter som den inte styr bort ifrån fossila drivmedel
som bidrar till utsläpp av växthusgaser.
Fasa ut eller ta bort nedsättningen
Utredningen har även analyserat alternativet att stegvis fasa ut eller
helt ta bort nedsättningen av dieselskatten för jord-, skogs- och vattenbruket. Med en stegvis utfasning av nedsättningen avses att man antingen inom ett visst antal år eller till och med ett visst årtal succesivt
minskar nedsättningen mot noll.
Utifrån ett offentligfinansiellt perspektiv skulle ett borttagande
av återbetalningen av dieselskatten innebära att statens utgifter minskar med i genomsnitt 700 miljoner kronor per år. Ett borttagande av
återbetalningen bedöms innebära att de två årsarbetskrafter på Skatteverket som krävs för administrationen av nedsättningen inte längre
kommer att behövas.
Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv bedömer utredningen
att det finns det osäkerheter kring hur ett borttagande av nedsättningen skulle påverka miljön. Utredningen bedömer därför att det
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är osäkert om och hur ett borttagande av återbetalningen i sig kommer att påverka vilka drivmedel som används. Sannolikt kommer dock
ett borttagande att påverka hur mycket diesel som används och därmed ge ökat fokus på effektivisering och hushållning.
Jordbruksverket har beräknat hur ett bränslebyte från fossil diesel
till HVO skulle slå ekonomiskt för tre olika exempelgårdar per år.
Dessa exempelgårdar kan anses representativa för hur jordbruksproduktionen ser ut i Sverige. Merkostnaden för HVO som drivmedel
jämfört med fossil diesel har i beräkningarna uppskattats till 2,67 kronor/liter.
Den första exempelgården ”Blandproduktion liten” har 100 hektar
växtodling varav 50 hektar höstsådd stråsäd, 25 hektar vårsäd och
25 hektar ensilage som skördades tre gånger. Exempelgård nummer
två ”Blandproduktion stor” brukar 1000 hektar, i denna är grödfördelningen samma som i ”Bland produktion liten”. Den tredje exempelgården ”Djurgård huvudsaklig” brukar 300 hektar åkermark med
följande grödfördelning: ensilage 195 hektar, åkerböna 15 hektar, höstraps 30 hektar och vårstråsäd 60 hektar.
Beräkningarna visar att merkostnaderna per hektar blir störst
för ”Blandproduktion stor” som brukar 1 000 hektar med totalt
230 200 kronor motsvarande 230 kronor per hektar. Minst merkostnader blir det för ”Djurgård huvudsaklig” som landar på 55 500 kronor
motsvarande 185 kronor per hektar. Exempelgården ”Blandproduktion liten” drabbas av merkostnader om 20 900 kronor motsvarande
209 kronor per hektar
Den genomsnittliga merkostnaden skulle enligt beräkningarna
således bli 200 kronor per hektar. De jordbruksföretag som byter
från fossil diesel till HVO får högre kostnader och om de inte kan ta
ut ett mervärde för bytet tappar de i lönsamhet och konkurrenskraft.
Argumenten för att ta bort återbetalningen av dieselskatt är att
den i dag är en subvention av fossila drivmedel. En fördel med att
fasa ut nedsättningen jämfört med att direkt ta bort den är att branscherna ges mer tid till anpassning. Tiden som argument handlar både
om mer tid att säkerställa alternativ till fossil diesel och mer tid för
jord-, skogs- och vattenbrukarna att ställa om.
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Öka nedsättningen
Maximalt vad som är möjligt återbetala på dieselskatten är 4,54 kronor eftersom minimiskatten enligt EU-regelverk är cirka 20 öre per
liter och den totala skatten är 4,74 kronor. Skulle staten utöka skattenedsättningen så långt som det är möjligt skulle det innebära en kostnad för staten om 1,8 miljarder kronor för jord-, skogs- och vattenbruket vilket kan jämföras med de omkring 700 miljoner kronor
som betalats ut i genomsnitt de senaste åren.
De administrativa kostnaderna för Skatteverket vid en höjd nedsättning bedöms vara marginella. Möjligen skulle någon mer företagare anse det vara mer fördelaktigt att ansöka om återbetalning jämfört med i dag och det skulle bli några fler ansökningar att handlägga.
Argument för en höjd återbetalning skulle vara att kostnaderna
för dieseln enligt reduktionsplikten kommer att öka med omkring 40
till 60 öre per liter per år. Till 2030 kommer priset sannolikt ha ökat
med från 3,6 till 5,4 kronor per liter diesel. En ökad återbetalning till
maxbeloppet skulle innebära en återbetalning om cirka 4,54 kronor
per liter, vilket skulle vara 2,61 kronor mer än dagens 1,93 kronor. En
ökad återbetalning skulle därmed bli kostnadsneutral för jord-, skogsoch vattenbruksföretagen inom fem år.
Ett annat argument som skulle kunna motivera en ökad återbetalning är att reduktionsplikten kommer styra mot en ökad inblandning av biodrivmedel. I praktiken innebär det att den dieseln
inom ett antal år kommer att innehålla mer biodrivmedel än fossil
diesel. En återbetalning av skatten skulle då gå från att främst vara
en subvention av fossila drivmedel till att vara en subvention av biodrivmedel.
6.2.2

Simulering i datamodellen SASM

Datamodellen SASM (a Swedish Agricultural Sector Model) har använts för att illustrera effekterna av olika delar i nuvarande Gemensamma jordbrukspolitik och effekter av tänkbara förändringar däribland en ökad kostnad för drivmedel. Beräkningarna har lagts som
tänkbara utfall år 2030.
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Om SASM-modellen
Modellen används i dag av myndigheter, organisationer och företag
för att svara på frågor om hur det svenska jordbruket kan påverkas
av och anpassa sig till förändrad jordbrukspolitik, ändrade miljökrav,
ny produktionsteknik eller ändrade förutsättningar på världsmarknaden. Kärnan i modellen bygger på att efterlikna jordbrukarnas beslutssituation.
SASM-modellen beaktar de viktigaste produktionsgrenarna, tillgång och priser på insatsmedel, förädling av produkter till handelsvara, efterfrågan av olika livsmedel och transportkostnader såväl inom
Sverige som vid import och export. Den version som använts har en
regional upplösning i 95 produktionsregioner.
Modelltekniken går i korthet ut på att olika grödor och djurslag
kombineras regionalt för att få högsta möjliga ekonomiska utbyte
för såväl producent som konsument. Detta sker med hänsyn tagen
till varje regions unika tekniska, biologiska och ekonomiska, inklusive stödmässiga, förutsättningar. Den fråga som modellen besvarar
är hur jordbruket skulle se ut om alla jordbrukare gjorde det som var
mest lönsamt för dem med de ekonomiska och tekniska förutsättningar som specificerats i respektive scenario. Genom att först lösa
modellen med nuvarande förutsättningar och sedan ändra en eller
flera parametrar kan man se vilken skillnad det skulle bli om de ekonomiska eller tekniska förutsättningarna var annorlunda.
Scenario med avskaffad skattenedsättning
och kraftigt ökade drivmedelspriser
SASM-modellen har använts för att skapa två scenarier där återbetalningen av dieselskatt avskaffas helt. I ett av scenarierna ökas
kostnaderna för diesel kraftigt till följd av den ökade inblandningen
av biodrivmedel som reduktionsplikten innebär. För att kunna jämföra skapas ett basscenario för utvecklingen fram till 2030 givet att
nuvarande jordbrukspolitik och därmed nuvarande stödformer består.
De två scenarier som utredningen har använt sig av har tagits fram
vid olika tidpunkt och förutsättningarna i form av priser m.m. kan
skilja sig något. En jämförelse mellan effekterna av de båda scenarierna
ska därför göras med viss försiktighet.
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I det första scenariot antas beskattningen av diesel som används i
jordbruksproduktionen öka genom slopad skatteåterbetalning och
höjd koldioxidskatt. I beräkningen har prisökningen beaktats genom
att kostnaden för traktorer och tröskor har höjts med 40 kronor per
timme räknat i dagens penningvärde. Skatteökningen beräknas motsvara strax över 2 kronor per liter i ökad kostnad och förbrukningen
ligger kring 15–20 liter per timme beroende på vad som utförs.
I det första scenariot är den direkta effekten att kostnaderna ökar
med 150 till 200 kronor per hektar för flertalet grödor. Enligt simuleringen kommer jordbrukarna att anpassa sig genom att sluta odla
de grödor som blir olönsamma. Simuleringen indikerar att odlingen
av spannmål skulle minska i storleksordningen 50 000 hektar och arealen obrukad åker skulle öka med 40 000 hektar. Ökade kostnader för
vallodlingen innebär att viss djurhållning blir olönsam och upphör.
Enligt simuleringen skulle det försvinna 7 000 mjölkkor, 11 000 dikor
och 30 000 ungnöt. Det innebär i sin tur att arealen hävdad betesmark
skulle minska med 23 000 hektar. Den volymmässiga produktionen
av jordbruksprodukter skulle också minska. Det handlar om en minskning med 4 procent för spannmål och oljeväxter, 3 procent för mjölk
och 4 procent för nötkött. Sammantaget skulle drygt 1 000 arbetstillfällen falla bort.
I det andra scenariot simuleras kraftigt höjda drivmedelskostnader om 7,33 kronor per liter. Detta för att kunna analysera effekterna av de högre priser som reduktionsplikten kan komma att leda
till tillsammans med en avskaffad återbetalning av dieselskatt. Modellen visar att det skulle leda till ökade kostnader om 1 540 miljoner
kronor (1 370 kronor i 2019 års penningvärde) om ingen anpassning
sker och att lönsamheten skulle sjunka lika mycket. SASM indikerar
att mark med sämre lönsamhet skulle tas ur produktion och att
förbrukningen av diesel på så vis skulle minska. Lönsamheten skulle
efter en sådan anpassning i stället minska med 1 140 miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning på cirka 11 procent jämfört med
nuläget. Dessutom skulle nästan 2 000 avlönade arbetstillfällen falla
bort. Simuleringen indikerar att jämfört med basscenariet för 2030
skulle spannmålsarealen minska med i storleksordningen 70 000 hektar
och arealen oljeväxter med 10 000 hektar. Arealen vall skulle öka genom
en högre andel långliggande vallar, där den permanenta vallen skulle
öka med långt över 100 000 hektar. Enligt simuleringen skulle det
försvinna 8 000 mjölkkor, 7 000 dikor och 27 000 ungnöt. Arealen
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hävdad betesmark skulle minska med 100 000 hektar. Den volymmässiga produktionen av spannmål så väl som oljeväxter skulle minska
med 7 procent, mjölkproduktionen skulle minska med 2 procent och
nötköttsproduktionen 3 procent.
Slutsatser av simuleringarna
Det högre priset på diesel leder till att lönsamheten sjunker. Förbrukningen av diesel bedöms minska genom neddragningarna av produktionen. Produktionsbortfallet skulle uppstå främst i skogsbygder
där lönsamheten redan är låg. Skogsbygder, sydsvenska höglandet och
nedre Norrland skulle stå för merparten av produktionsbortfallet.
I dessa bygder minskar djurhållningen och spannmålsodlingen, och
svårbrukbara marker lämnas. I det andra scenariot, med ett kraftigt
ökat dieselpris, sker en kraftig minskning av arealen betesmark som
skulle hållas i hävd. I båda scenarierna minskar det totala antalet djur
i landet men det sker en viss omfördelning av djur från sämre till
bättre bygder där extensiv nötköttsproduktion skulle öka något när
spannmålen tappar i lönsamhet. Detta blir särskilt tydligt i det andra
scenariot med kraftigt ökade dieselpriser, där mer än hälften av spannmålsodlingen bedöms slås ut i vissa områden.
Jordbrukarna kan anpassa sig till högre kostnad för diesel genom
att minska åtgången per hektar t.ex. genom reducerad jordbearbetning,
mer bränslesnålt körsätt, inköp av traktorer med lägre bränsleförbrukning med mera. Den typen av åtgärder ingår inte i beräkningen
annat än det som sker genom den pågående tekniska utvecklingen
som ligger med i alla scenarier. Det går därför inte att dra slutsatser
i vilken mån denna typ av åtgärder skulle kunna minska inkomsttappet.
Samtidigt är den faktiska omfattningen av bränsleförbrukning på
företagen sannolikt något underskattad eftersom enbart bränsle till
fältarbetena är inräknade. Det finns en bränsleåtgång för diverse kringarbete som inte är inräknad. Det kan vara traktorer som används till
utfodring och utgödsling, traktorer som används till transporter till
och från gården, traktorer som driver bevattningspumpar med mera.
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6.3

Utredningens förslag

6.3.1

Allmänna överväganden

Dieselskatten

För att minska utsläppen krävs att samhället ställer om från fossilt
till förnybart. Beroendet av fossila bränslen är dessutom negativt utifrån beredskaps- och försörjningsförmågan då vi i Sverige är beroende
av import av fossila bränslen.
Dagens återbetalning av energi- och koldioxidskatt på fossila bränslen innebär att fossila bränslen subventioneras. Samtidigt är återbetalningen viktig för jordbrukets konkurrenskraft och sektorns fortlevnad i landet. Utredningens förslag i fråga om återbetalningen av
dieselskatten kan bara genomföras om det svenska jordbrukets konkurrenskraft samtidigt kan genom ett jordbruksavdrag (se kapitel 4
Skatter).
Som även Utfasningsutredningen pekat på bör Sverige verka för
en ändring av energiskattedirektivet så att minimiskattenivåer på fossilt
bränsle höjs och på så sätt tar hänsyn till kostnaderna för växthusgasutsläpp.8 Österrike och Nederländerna har tagit bort undantagen
för sitt jordbruk när det gäller beskattning av diesel. Om Sverige ansluter sig till dem måste kontakter knytas för att gemensamt verka
för att fler medlemsstater ansluter sig för att höja minimiskattenivåerna.
Det är viktigt att säkerställa en välfungerande inre marknad där
statsstödsreglerna bidrar till och inte motverkar utvecklingen av ett
fossilfritt samhälle. Därför måste energi- och klimatpolitiska mål samordnas med statsstödsreglerna. Det är viktig att Sverige verkar för
detta i den översyn av statsstödsreglerna som EU-kommissionen nu
genomför. Statsstödsreglerna måste tillåta att vissa medlemsstater
kan vara föregångare i klimatomställningen utan att snedvridning av
konkurrensen på den inre marknaden riskeras.

8

SOU 2021:48 I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040.
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6.3.2

Återbetalningen av dieselskatten fasas ut
men måste kompenseras

Utredningen föreslår att den återbetalning som finns för jord-,
skogs- och vattenbruket stegvis fasas ut till 2030. För att en sådan
utfasning ska kunna genomföras behöver en kompensation i enlighet med förslaget om ett nytt jordbruksavdrag införas. Vidare
behöver en tät uppföljning av konkurrenskraften och lönsamheten
i jordbruket genomförs och visar på att dessa inte minskar.
Utredningen föreslår en utfasning av den återbetalning av koldioxidskatt som företag inom jord-, skogs- och vattenbruk kan ansöka om.
En utfasning är endast möjlig om denna kompenseras. Utredningens
förslag gällande ett jordbruksavdrag i kapitel 4 ska därför ses i ett sammanhang med detta förslag.
Vidare har utredningen visat på att jordbrukets lönsamhet och
konkurrenskraft generellt sett är låg. Förslaget om att fasa ut nedsättningen förutsätter att lönsamheten och konkurrenskraften inte försvagas de kommande åren. Det förslag om ett utvidgat uppdrag till
Jordbruksverket vad gäller den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin kommer att vara ett viktigt verktyg i denna uppföljning. I en
uppföljning är det vidare viktigt att effekterna på jordbrukets lönsamhet och konkurrenskraft av reduktionsplikten följs upp.
Utredningen gör bedömningen att det under en tid skulle kunna
vara motiverat att t.o.m. öka nedsättningen om konkurrenskraften
och lönsamheten skulle visa sig försämras avsevärt. Detta skulle då
vara fråga om en tillfällig ökning under en kortare period.
Förslaget om en utfasning kommer föranleda ändringar i 6 a kap.
1 § samt 9 kap. 7 och 8 §§ i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Då
utredningen bedömer att en utfasning inte kan påbörjas innan ett
införande av ett jordbruksavdrag beslutats menar utredningen att
det är jordbruksavdragets genomförande och tidsplan som måste vara
styrande för utfasningen.
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Offentligfinansiella effekter
I takt med en utfasning kommer statens kostnader för nedsättningen
att minska. Den genomsnittliga återbetalningen till jord-, skogs- och
vattenbruket har de senaste åren varit omkring 700 miljoner kronor
per år främst beroende på nivån på återbetalningen.
I dag är det Skatteverket som ansvarar för administrationen av nedsättningen. Fram, tills och under utfasningen kommer Skatteverket
även fortsatt behöva redovisa utvecklingen årligen. Skatteverket föreslås även vara administrativt ansvarig myndighet för det förslagna jordbruksavdraget vilket innebär att en utfasning av dieselskatten och
införandet av ett jordbruksavdrag blir ett nollsummespel. Vid tidpunkten för växlingen kan det dock bli en tillfällig ökad administrativ börda.
Konsekvenser för företag och enskilda
En höjd kostnad för branschens drivmedel utan kompensation riskerar att leda till att företag läggs ner. Enligt analyser i SASM-modellen
skulle det skulle viss del av spannmålen i slättbygderna ersättas med
vall och extensiv köttproduktion. I skogsbygderna och i norra Sverige
skulle djurhållningen minska och svårbrukade marker skulle överges.
Minskningen av arealen betesmark skulle bli tydligast i södra Sveriges
skogsbygd. Företagen i dessa områden har ofta lägre transporter till
jordbruksmark då störst andel av marken är skog. Nedläggningen i
dessa områden skulle minska antalet arbetstillfällen men kanske framför
allt bidra negativt till landsbygdsutvecklingen genom att områdenas
attraktivitet minskar och en minskad verksamhet och befolkning
leder till mindre investeringar i infrastruktur m.m. Utebliven produktion eller kraftigt minskad sådan i stora geografiska områden kan
leda till att förädlingsindustri och uppköpare försvinner eftersom
volymerna blir allt för små. Sådana effekter kan innebära stora svårigheter att återfå en produktion i området trots eventuellt förbättrade
förutsättningar. Skogsbrukets maskiner som används vid slutavverkning och gallring av skog betalas ofta per kubikmeter virke som maskinen
hanterar. Ett eventuellt avskaffande av återbetalningen av dieselskatt
skulle innebära att kostnaden per kubikmeter skog vid avverkning
skulle öka. För en skogsmaskinsentreprenör skulle det innebära ytterligare pressade marginaler om ökade drivmedelskostnader inte kan tas
ut av skogsägaren eller den som köper virket. Skogsråvaran i Sverige
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blir dyrare jämfört med importerad som kan vinna konkurrensfördelar. Transporterna till sågverk och massabruk som sker med lastbil
är inte berättigade till återbetalning av dieselskatt.
Konsekvenser för miljö
Jordbrukarna kommer till del att anpassa sig till högre kostnader för
diesel genom att minska åtgången per hektar t.ex. genom reducerad
jordbearbetning, mer bränslesnålt körsätt, inköp av traktorer med
lägre bränsleförbrukning med mera. Detta kommer innebära minskade utsläpp av växthusgaser.
En ensidig utfasning av dieselskatten utan kompensation bedöms
leda till att produktion i Sverige avvecklas och ersätts av import. De
importerade varorna har en högre klimatpåverkan vilket leder till
ökade utsläpp på global nivå. Mark som överges i Sverige leder till förlust av biologisk mångfald.
Konsekvenser för försörjningsförmågan
Om företagen lyckas minska sitt beroende av fossila bränslen är det
positivt för försörjningsförmågan. Men om en utfasning av återbetalningen sker utan kompensation så väntas detta leda till nedläggning av jordbruk. Effekterna analyseras närmare med hjälp av SASMmodellen under rubrik 6.2.1 tidigare i detta kapitel. Nedläggningen
av jordbruk skulle ytterligare minska försörjningsförmågan i Sverige.
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Arbetsmaskiner

7.1

Bakgrund

7.1.1

Utredningens uppdrag

I utredningens uppdrag ingår att utreda och föreslå åtgärder och styrmedel för att främja övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner. På kort och medellång sikt
bedöms den största potentialen för att minska fossilberoendet inom
det svenska jordbruket finnas i en ökad användning av biodrivmedel.
Den 1 juni 2021 lämnade Utfasningsutredningen (M 2019:04) sitt
betänkande I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel
2040 (SOU 2021:48). Utfasningsutredningen har haft i uppdrag att
lämna förslag om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot
försäljning av bensin- och dieseldrivna bilar (dir 2019:106). I uppdraget har även ingått att lämna förslag på hur en utfasning av fossila
bränslen kan ske för arbetsmaskiner. Det har skett samråd mellan
utredningarna.
7.1.2

Arbetsmaskiner finns i många olika sektorer
och för många olika användningsområden

Arbetsmaskiner är en mycket heterogen grupp med en heterogen
användning; det finns ett stort antal olika arbetsmaskintyper och
antalet arbetsmaskiner är stort. Det handlar bland annat om; traktorer, lyftkranar, grävmaskiner, gräsklippare, motorsågar och snöskotrar. Det är alltså allt från handhållna redskap till stora gruvdumprar
som ingår i definitionen. Arbetsmaskiner används framför allt i industri (pappers-, gruv-, stål- och kemiindustrin), bygg och anläggning,
skogsbruk, jordbruk och hushåll1. De flesta arbetsmaskinerna är ut1

WSP 2017, Fossilfrihet för arbetsmaskiner.
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rustade med förbränningsmotorer, som vid drift släpper ut avgaser i
form av växthusgaser och luftföroreningar. På EU-nivån definieras
arbetsmaskinerna som ”mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg”2. I svensk lagstiftning sker en annan uppdelning där vägtrafikskattelagen (2006:227) och fordonslagen (2002:574) använder
begreppet motorredskap med uppdelning i två klasser. Det är med
vilken hastighet som fordonet får framföras som definierar om det
är klass ett eller två.
Även traktorer delas in i två undergrupper beroende på hastighet.
Traktorer och motorredskap delas dessutom in i två olika skatteklasser beroende på vikt och användning. Skatteklass II är befriad
från skatt. De flesta traktorer och motorredskap som används inom
jord-, skogsbruk tillhör sannolikt skatteklass II. Enligt vägtrafikskattelagen tillhör traktorer som används uteslutande eller så gott som uteslutande för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk,
skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske skatteklass II. För de jordbruksföretag som utför maskintjänster utanför
jord- och skogsbruket kan det vara viktigt att tänka på att andra transporter får utföras i endast ringa omfattning. Där ringa omfattning anses
vara 10 procent av den totala körtiden. En traktor i skatteklass II får
tillfälligt användas på sådant sätt som avses för traktor skatteklass I.
Den tillfälliga användningen får vara högst 15 dagar vid varje tillfälle
och bör medges för högst tre tillfällen per år. Vid den tillfälliga användningen beskattas traktorn i skatteklass I. Skatten baseras på traktorns eller motorredskapets vikt och löper från 370 kronor per år till
18 600 kronor per år för fordon över 15 000 kg.
7.1.3

Osäkra data kring arbetsmaskiners utsläpp

Den metod som används i Sverige för att beräkna utsläpp från arbetsmaskiner är helt modellbaserad och uppfyller internationella metodriktlinjer3. Metoden bygger på information om antalet maskiner och
hur mycket de används i genomsnitt. Utsläpp av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas beräknas med modellen som även ger siffror
på luftföroreningar. Koldioxidutsläppen justeras också mot de nationella bränsleleveranserna.
2

Naturvårdsverket rapport nr 6826 (april 2018) Arbetsmaskiners klimat- och luftutsläpp – Redovisning av regeringsuppdrag om kartläggning och förslag för minskade utsläpp.
3
2006 IPCCs Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
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Det finns i dag brister i kunskapen om vissa arbetsmaskiner, vilken typ av motorer de har, var de kommer ifrån och hur de används.
Det råder även brist på regelbundna och aktuella underlagsdata vilket
sammantaget gör beräkningarna av utsläppen från arbetsmaskiner
osäkra.
För att ge bättre möjligheter till styrning, kontroll och uppföljning
inom området arbetsmaskiners utsläpp har Transportstyrelsen nyligen fått ett uppdrag av regeringen. Uppdraget handlar bland annat om
att analysera förutsättningarna för att utvidga registreringsplikten för
vissa arbetsmaskiner4. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober
2022. Behovet av register är även något som lyfts fram i Utfasningsutredningens slutbetänkande.
7.1.4

Begränsad reglering av arbetsmaskiners utsläpp

Utsläpp från arbetsmaskiner ingår på EU-nivå i de krav på utsläppsminskningar som har fördelats mellan EU:s medlemsstater genom
den så kallade Ansvarsfördelningsförordningen5. Enligt denna förordning ska EU:s totala utsläpp av växthusgaser minska med 30 procent
till 2030 jämfört med 2005.
Avgaskraven för arbetsmaskiner regleras i EU:s förordning 2016/
16286 där både maskiner som används yrkesmässigt och i privatbruk
omfattas. När det gäller luftföroreningar gäller sedan den 1 januari
2020 skärpta avgaskrav för de flesta typer av motorer som används i
arbetsmaskiner, dessa krav går under namnet steg V. Steg V-kraven
följer på steg IV-kraven och reglerar utsläppen av kolmonoxid (CO),
kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar men utsläpp av
koldioxid (CO2) ingår inte. Steg-reglerna (I, II, III, IV och V) gäller
när en motor sätts på marknaden, säljs eller registreras.
I en fråga ställd till EU-kommissionen från EU-parlamentet konstateras att arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser inte är reglerade
4

Regeringsbeslut 2021-02-18 till Transportstyrelsen. Uppdrag att analysera förutsättningarna
för att utveckla registerföringen av arbetsmaskiner.
5
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 2018 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som
bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av
förordning (EU) nr 525/2013.
6
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om
krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande
av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter
på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG.
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på samma sätt som för bilar och lastbilar7. Frågeställaren pekar på att
arbetsmaskiner stod för 2 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser år 2010 och vill ha en uppdaterad siffra. Frågeställaren lyfte
också fram att arbetsmaskiner, liksom bilar och lastbilar, ofta arbetar
i städer där kommuner nu känner sig tvungna att reglera själva. Det
togs upp att exempelvis staden London satt upp krav om noll-utsläpp
från bygg- och anläggningsmaskiner till år 2040. EU-kommissionen
hänvisade i sitt svar till Ansvarsfördelningsförordningen och konstaterade att särskild reglering av arbetsmaskinerna skulle vara ett allt
för omfattande jobb på grund av bredden av maskintyper. Kommissionen måste enligt förordningen 2016/1628 lägga fram en rapport
till Europaparlamentet och rådet där de ska analysera behovet av ytterligare utsläppskrav.
7.1.5

Jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner står för knappt
en tredjedel av de totala utsläppen från arbetsmaskiner

Enligt Naturvårdsverkets statistik för år 2019 står arbetsmaskiner
för cirka 6 procent av de totala växthusgasutsläppen i Sverige, motsvarande 3,3 miljoner ton CO2e och 17 procent av de totala transportutsläppen. Utsläppen från arbetsmaskiner har ökat med knappt 10 procent sedan 1990, samtidigt som Sveriges totala territoriella utsläpp av
växthusgaser minskat med cirka 29 procent.

7

European Parliament. Parliamentary questions, 5 February 2020. Subject: Emissions from
non-road mobile machinery (NRMM).
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Figur 7.1

Arbetsmaskiner
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Källa: Egen bearbetning av uppgifter på Naturvårdsverket.se.

Jord- och skogsbruk står för knappt en tredjedel av de totala utsläppen
från arbetsmaskiner, 16 respektive 14 procent. Inom dessa sektorer
har utsläppen minskat något sedan 1990.
7.1.6

Traktorer finns upptagna i vägtrafikregistret

Svårigheterna att beräkna arbetsmaskinernas utsläpp varierar mellan
olika maskintyper och består bland annat i att bedöma maskinernas
livslängd och användning. De arbetsmaskintyper som redovisas i
Naturvårdsverkets genomgång 2018 och som framför allt används
inom jordbruket torde vara traktorer, snöskotrar/fyrhjulingar, hjullastare och skördetröskor8. Traktorer är den kategori utav arbetsmaskinerna som står för den största andelen av koldioxidutsläppen
när samtliga utsläpp från arbetsmaskiner jämförs. Därefter följer hjullastare, grävmaskiner, snöskotrar/fyrhjulingar, gruvtruck/tipptruck
och åkgräsklippare. Dessa sex maskintyper står sammanlagt för cirka
70 procent av arbetsmaskinernas utsläpp av koldioxid i Sverige.
8

Naturvårdsverket rapport nr 6826 (april 2018) Arbetsmaskiners klimat- och luftutsläpp – Redovisning av regeringsuppdrag om kartläggning och förslag för minskade utsläpp.
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För att beräkna utsläppen från större dieseldrivna arbetsmaskiner
har Naturvårdsverket använt sig av en studie som gjordes av Lindgren
(2007)9. Studien visade att cirka 290 000 arbetsmaskiner i spannet 37
till 560 kW arbetade i Sverige under 2006. En del av dessa arbetsmaskiner är traktorer men också skördetröskor och skogsmaskiner.
När det gäller traktorer är uppgifterna om antalet relativt säkra eftersom de allra flesta traktorer är upptagna i vägtrafikregistret. En del
bygg- och anläggningsmaskiner finns också registrerade på motsvarande sätt. Naturvårdsverket bedömer i sin rapport att största delen
av traktorernas växthusgasutsläpp kan relateras till jordbruk, mindre
andelar allokeras till skogsbruket, bygg- och anläggning, tjänstesektorn med flera.
Det finns i dag omkring 357 000 traktorer registrerade och 123 000
av dessa finns inom jordbruket och 71 000 inom skogsbruket. En
stor del av traktorerna är gamla och används inte så mycket. Utredningen uppskattar därför att det är de cirka 30 000 traktorer som är
nyare än 10 år och väger mer än 3 000 kg som står för den största
delen av arbetet inom jordbruket. Större delen av traktorerna som
finns i Sverige är från före år 2000 och utredningen konstaterar att
arbetsmaskinerna omsätts mycket långsamt. Dock är det tydligt att
det nyaste maskinerna används mest och utför större delen av arbetet.
Utöver traktorer finns det en hel del andra arbetsmaskiner som
används i jord- och skogsbruket. Naturvårdsverket uppskattar att
det finns omkring 31 000 större arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Utav dessa bedöms en stor andel, cirka 24 000 vara
skördetröskor. Många av dessa används dock väldigt lite eller inte alls.
Utöver dessa finns bland annat hjullastare och andra arbetsmaskiner
som används för inomgårdsarbete, självgående skördemaskiner som
används i fält t.ex. exakthackar. Bland dessa arbetsmaskiner finns
också omkring 3 000 skogsmaskiner.
Arbetsmaskinerna tillverkas i små serier och marknaden domineras av några få stora tillverkare. De tre största tillverkarna av arbetsmaskiner till jordbruket är John Deere, CNH industrial (Case IH,
New Holland) och AGCO (Challenger, Fendt, Massey Ferguson,
Valtra m.fl.). Tillsammans står de för mer än två tredjedelar av alla
traktorer som säljs i Sverige. Mindre marknadsandelar har SDF (Same,
9

”A methodology for estimating annual fuel consumption and emissions from non-road
mobile machinery – Annual emissions from the non-road mobile machinery sector in Sweden
for year 2006”, Report 2007:01 Department of Biometry and Engineering, Swedish University
of agricultural sciences.
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Deutz-Fahr, Lamborghini, mfl), Claas, Zetor och Belarus. Det fanns
tillverkning av traktorer i Sverige fram till 1980-talet då Volvo sålde
produktionen till finska Valmet som numera blivit Valtra som ägs av
AGCO.
Tabell 7.1

Traktorer i Sverige
Bestånd efter status, nyregistreringar och avregistreringar, årsvis
2011–2020, många av de lättaste traktorerna är fyrhjulingar

Tjänstevikt i kg
Årsmodell/
Tillverkningsår

–1 300

1 301
–2 500

2 501
–3 000

3 001
–7 000

7 001–

Totalt

–2001

14 046

92 418

36 610

105 765

2 730

251 569

2002
2003
2004

117
110
95

840
841
736

76
71
60

3 197
3 065
3 277

157
222
261

4 387
4 309
4 429

2005
2006

134
169

2007

180

810
1 178
1 277

69
76
75

3 420
3 530
3 644

300
296
502

4 733
5 249
5 678

172
220
179
415
459
618
1 087
1 937
5 215
5 734
7 446
7 547
1 591
0
47 471

785
450
469
506
314
255
252
250
335
261
413
250
117
3
102 760

62
90
26
53
94
90
93
160
157
153
115
149
105
2
38 386

3 224
2 502
2 912
3 311
2 655
2 367
2 208
2 118
2 457
2 149
1 969
1 644
869
5
156 288

679
496
490
511
532
464
549
683
748
853
817
687
509
0
12 486

4 922
3 758
4 076
4 796
4 054
3 794
4 189
5 148
8 912
9 150
10 760
10 277
3 191
10
357 391

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Okänd
Totalt
Källa: SCB 2021.
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Enligt Jordbruksverkets insamling av data till EAA10-kalkylen investerade svenska jordbrukare 2,8 miljarder i traktorer år 2020. Investeringarna utgjorde 35 procent av jordbrukets totala investeringar. I antal
handlar det om mellan 2 500 och 3 000 nya traktorer per år. Statistiken som visas i tabell 7.1 visar ett större antal traktorer men många
är så kallade fyrhjulingar och många används inte i jordbruk.
Medelpriset på den genomsnittligt levererade traktorn med 112 kW
(152 hk) bedömdes vara 1 134 000 kronor år 2020. Traktorerna utmärker sig bland övriga arbetsmaskiner inte bara genom att de är många
utan också genom sin låga användning som uppskattas till igenomsnitt mellan 500–800 timmar per år.
I statistiken finns också posten redskap för skörd och tröskning där
självgående skördetröskor ingår. Antalet skördetröskor som har en
förbränningsmotor och som säljs i Sverige per år bedöms vara omkring 150 till 200.
7.1.7

Inom jordbruket dominerar förbränningsmotorn

Som konstaterats tidigare används en rad olika arbetsmaskiner där
traktorer hör till de som används mest. Dessa drivs nästan uteslutande av en förbränningsmotor. Utöver traktorer finns förbränningsmotorer i olika självgående maskiner så som skördetröskor och lastmaskiner men även i vissa fall redskap som kopplas till traktorer och
för att driva stationära anläggningar. Jordbruksföretagen har ofta flera
traktorer som används olika mycket och för olika syften. Det är inte
ovanligt att en traktor används och finns kvar på ett företag i flera
decennier.
Hur traktorerna används beror på produktionsinriktning. Många
arbeten måste utföras vid en viss tidpunkt beroende på bland annat
väder och därför är det viktigt att traktorn har tillräcklig effekt. Vid
intensiva perioder som exempelvis när grödor ska etableras eller vid
skörd kan effektbehoven vara mycket stora. Det är viktigt att arbetsmoment kan utföras vid rätt tidpunkt, detta gäller särskilt i Sverige
jämfört med söderut i EU där odlingssäsongen är längre. I många fall
kan det handla om några dagar då mycket arbete måste uträttas för
10

Den Ekonomiska kalkylen för jordbruks-sektorn (EAA) avser att belysa den ekonomiska
utvecklingen inom jordbruks-sektorn och används bland annat som underlag för jordbrukspolitiska
bedömningar. Beräkningarna görs enligt regler som fastställts av EU:s statistik-myndighet
Eurostat och likadana kalkyler tas fram av alla EU-länder.
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att säkerställa en god skörd, ibland ges inte många chanser innan åtgärden blir försenad. En del av jordbrukets maskiner är specialiserade
arbetsmaskiner så som skördetröskor medan traktorer används i flera
branscher. Arbetsmaskiner som används för lastning och lossning så
som lastmaskiner/hjullastare är liksom traktorn ofta tillverkade för
breda användningsområden och sektorer. Dessa lastmaskiner/hjullastare återfinns också på många jordbruksföretag för att användas
för inomgårdsarbeten.
7.1.8

Arbetsmaskiner som drivs av förnybara drivmedel

De flesta förbränningsmotorerna som används i jordbruket har så
kallad kompressionständning där diesel är bränslet. Gnisttända motorer (ottomotorer) som drivs på bensin (vissa fall fotogen) finns på
några äldre traktorer och mindre handhållna arbetsmaskiner såsom
motorsågar. Positivt med den kompressionstända motorn är att det
är relativt enkelt att minska fossilberoendet och koldioxidutsläppen
genom att ersätta fossil diesel med HVO. Byte till FAME är också
möjligt men det är få traktorer som är typgodkända för FAME. Reduktionsplikten kommer att leda till en högre inblandning av biodrivmedel i den diesel som säljs i Sverige (se kapitel 5 Drivmedel). Dock
är det cirka 7 procent utav dieseln som säljs helt utan inblandade biodrivmedel.11
Att ställa om till drift med alkoholer som exempelvis etanol eller
metanol kräver en mer omfattande ombyggnad men kan vara ett alternativ12. Eftersom alkoholer är svåra att antända är det oftast förknippade med tändstiftsmotorer vilket alltså inte är normen i arbetsmaskiner. För användning i kompressionsmotorer krävs att ett annat
bränsle sprutas in tidigare i motorn och ger upphov till antändningen
(dual-fuel) eller att alkoholen blandas med en ”tändförstärkare”. Den
senare varianten finns tillämpad kommersiellt av bland annat Scania
och SEKAB i ED95 där motorer drivs på ett bränsle som består av
cirka 95 procent etanol samt funktionsförbättrande tillsatser. Det finns
även exempel i Brasilien där Valtra sålt traktorer drivna på etanol i
kombination med diesel.
11

WSP 2017, Fossilfrihet för arbetsmaskiner.
Larsson G., SLU & Persson P., f.N.B. AB, 2020, Hur kan alkoholer bidra till en fossiloberoende arbetsfordonsflotta? Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3 Svenskt
kunskapscentrum för förnybara drivmedel.
12
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Det finns även försök där dual fuel-traktorer med biogas och
diesel testats. I projektet MEKA (Metandiesel Efter Konvertering av
Arbetsmaskiner) konstaterades att bränslekostnaderna blir något
lägre genom gasdrift13. Vidare såg man att dual fuel-drift kan ge betydande minskningar i klimatpåverkan jämfört med dieseldrift. Projektet åstadkom också teknikutveckling för att minska utsläppen av
metan från motorn som inledningsvis var ett problem. Rapporten
som presenterades 2015 pekar på att tekniken för konvertering till
dual fuel-drift i arbetsmaskiner är ny och behöver utvecklas vidare.
Projektet identifierade också att biogastraktorns möjligheter begränsats till följd av att det inte funnits något regelverk för typgodkännande av konverteringssatser. För att ta fram ett regelverk för typgodkännande samt bedöma driftsekonomin krävs bättre kunskap
om faktiska emissioner (avgasutsläpp) från och bränsleanvändning
vid dual fuel-drift.
Utredningen kan konstatera att det trots att det gått ett antal år
sedan MEKA-projektet finns det fortfarande ingen biogastraktor på
marknaden. Dock har tillverkaren CNH Industrial med traktormärket New Holland en biogastraktor i sin produktkatalog men vad
utredningen kunnat utröna har ännu ingen traktor rullat ut på fälten
i Sverige. Etanol genom ED95 skulle kunna vara ett intressant alternativ för traktorer men motorerna går i dag endast till lastbilar. Dock
skulle man kunna tänka sig att Scania som tillverkar motorerna även
skulle kunna sälja dessa motorer till arbetsmaskinstillverkare liksom
man i dag gör med dieselmotorer. Ett alternativ till förbränningsmotorn är de bränsleceller som är under utveckling och kan drivas
med exempelvis etanol, metanol eller vätgas. Dock kräver denna teknik fortsatt utveckling för att bli kommersiellt tillgänglig.
7.1.9

Möjligheter till efterkonvertering

Den maskingrupper inom jordbruket som anses vara mest intressant
för efterkonvertering är traktorer. Anledningen är att traktorer finns
i ett stort antal och står för en stor andel av den totala bränsleanvändningen hos arbetsmaskiner. Det innebär att en omställning av
traktorer till förnybara bränslen kan ge en relativt stor effekt på voly13

Jordbruksverket & Transportstyrelsen 2015, Biogasdrift i arbetsmaskiner – Slutrapport av
regeringsuppdrag Rapport 2015:23.
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men bränsle. Dessutom skulle varje utvecklad konverteringssats till
en viss maskinmodell kunna nå många då traktorer används inom fler
sektorer än jordbruk (ex. inom industri, bygg- och anläggning och
kommunal sektor).
I ett nyligen presenterat regeringsuppdrag utfört av konjunkturinstitutet redovisas kostnader för konvertering av personbilar14. Det
finns större möjligheter för dessa fordon och kostnaden för konvertering sägs vara omkring 10 000 kronor för etanol respektive
50 000 kronor för biogas. Konvertering av dieselmotorer är mer avancerat och på arbetsmaskinsidan finns inga konverteringssatser på
marknaden. Den som väljer att konvertera möter kostnader för registreringsbesiktningar, avgastestning samt förlust av fordonets garanti
utöver själva konverteringskostnaden. Konjunkturinstitutet skriver
att analysen pekar på att ett konverteringsstöd inte är ett kostnadseffektivt styrmedel för att minska transportsektorns utsläpp av fossil
koldioxid och ser även en rad osäkerheter kopplat till prisutvecklingen på drivmedel bland annat kopplat till framtida politik. Även
Utfasningsutredningen ser utmaningar med konvertering och skriver att det generellt är betydligt mer kostnadseffektivt att påverka inflödet i fordonsflottan än att i efterhand skrota ut fungerande bilar
eller investera i konverteringsåtgärder för bilar med kort återstående
livslängd.
Det är framför allt de undersökningar som gjorts i MEKA-projektet
som ger information i frågan om möjligheterna med konvertering
till denna utredning. Projektet konstaterade att det var svårt att hitta
företag som ville konvertera arbetsmaskiner och det blev i slutändan
endast maskintillverkare som deltog15. Förhoppningen var från början
att hitta företag som ville konvertera äldre arbetsmaskiner och traktorer men det visade sig för kostsamt och komplicerat. Valtra, som
sedan deltog i projektet, uppgav i en förstudie att de skulle kunna tillhanda en traktor konverterad till dual-fuel med biogas men att det
skulle behövas en volym om cirka 10 traktorer per år för att det ska
vara intressant. Vid denna volym indikerades en merkostnad på cirka
200 000 kronor för en konverterad traktor.
Förstudien av marknadsförutsättningarna inför MEKA-projektet
konstaterade att efterkonvertering av moderna arbetsmaskiner är en
14

Konjunkturinstitutet 2021, Efterkonvertering av personbilar – en samhällsekonomisk analys,
KI 2021:12.
15
Jordbruksverket 2015, Biogasdrift i arbetsmaskiner – Slutrapport av regeringsuppdrag.
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avancerad laboratorieverksamhet16. Enligt rapporten gör emissionskrav som finns för arbetsmaskiner inom EU det omöjligt för någon
annan än motor-/maskintillverkarna eller närstående underleverantörer till dessa, att utveckla konverteringssatser för efterkonvertering
av arbetsmaskiner. För att någonting ska kunna hända med efterkonverteringsfrågan krävs det alltså ett större intresse från motor- och
maskintillverkarna.
Innan MEKA-projektet svarade Jordbruksverket på ett regeringsuppdrag om att lägga förslag för att efterkonvertera arbetsmaskiner17. Utöver biogas undersöktes även möjligheter till konvertering
för drift på RME och ED95. Anpassning till RME-drift var det alternativ som krävde minst insatser och kostnaderna uppskattades till
maximal 10 000kronor (2011). Vad gäller ED95-drift var det svårare
att bedöma kostnaderna då mer eller mindre hela motorn skulle behöva bytas ut.
7.1.10

Eldriften har många fördelar men också utmaningar

Det finns i dag ett antal arbetsmaskiner som har elektrifierats och
elektrifiering blir vanligare inom vissa användningsområden. Det
handlar främst om mindre maskiner och redskap för trädgårdsskötsel men även stora arbetsmaskiner som används i gruvor. Små såväl
som stora arbetsmaskiner förkommer med batteridrift eller kabel.
För jordbrukets del finns potentialen i dag vad gäller elektrifiering
av arbetsmaskiner för inomgårdsarbeten, ofta genom att utfodring
och utgödsling automatiseras. Liksom inom transportsektorn är räckvidden och kapaciteten utmanande för att kunna elektrifiera av jordbrukets fältarbeten.
Det förekommer arbetsmaskiner av hybridmodell där el-drift kombineras med en förbränningsmotor. Det har även gjorts försök med
att elektrifiera hjälpfunktioner eller ersätta mekanisk och hydraulisk
drift av redskap.18 Potentialen inom jordbruket bedöms dock vara
begränsad eftersom traktorer i många fall arbetar med relativt hög
konstant belastning. Dessa förutsättningar gör det svårt att återvinna
energi i en traktor som arbetar i fält på samma sätt som det går att
16

Jordbruksverket och Transportstyrelsen 2011, Efterkonvertering av arbetsmaskiner – Marknadsförutsättningar och förslag till styrmedel.
17
Jordbruksverket 2011, Omställningspremie för jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner.
18
Baky 2016, Kartläggning av förnybara drivmedel för jordbruket.

184

238

SOU 2021:67

Arbetsmaskiner

göra i arbetscykler för hjullastare och grävmaskiner där inbromsning
och släppt hydraultryck kan utnyttjas för att ladda batterier eller på
annat sätt återvinna energin.
Det förekommer en stor mängd olika redskap som kopplas på
traktorer. Det handlar exempelvis om jordbearbetningsmaskiner som
plogar och harvar, skördemaskiner så som slåttermaskiner och rundbalspressar, vagnar för olika typer av transporter och gödselspridare.
Dessa redskap drivs i dag till största del hydrauliskt eller mekaniskt
via traktorn. Systemen har funnits länge och är standardiserade för
att olika redskap och traktorer ska kunna kopplas till varandra oberoende av tillverkare. Potentialen att minska energianvändningen, öka
effektiviteten och förbättra kontroll/styrning genom elektrifiering
är stor jämfört med dagens system med drift via traktorns kraftuttag
och hydraulsystem.
El-drift har flera fördelar däribland en radikalt högre verkningsgrad
än förbränningsmotorn och tillgången på fossilfri el är god i Sverige.
7.1.11

Maskiner som främst används ”inomgårds”

Inomgårdsarbete har förändrats i och med att jordbruksföretagen
blir större. Från att tidigare handlat om mycket manuellt arbete sker
i dag många moment med hjälp av olika typer av maskiner. Arbetsuppgifterna beror på produktionsinriktning men det är vid djurhållning som inomgårdsarbetet blir mer omfattande. Svensk djurskyddslagstiftning ställer höga krav på stallmiljön och för en god djuromsorg
krävs kontinuerlig utfodring och utgödsling. Många moment kräver
många arbetstimmar men ur energiförbrukningsperspektiv är uppvärmning den mest betydande posten följt av ventilation och belysning. Utgödsling utgör endast en mindre andel av energiförbrukningen
oavsett om den sker med el eller med diesel19. Lastning och lossning
av olika insatsmedel görs ofta med traktor eller någon form av lastmaskin.
Djurhållande gårdar har ofta flera typer av arbetsmoment där utfodring och utgödsling utförs dagligen. Gårdar som håller fjäderfä
och grisar i större skala har ofta automatiserade elektriska system där
utfodringsanläggning och utgödsling är en del av stallbyggnaden.
19

Baky m.fl., JTI på uppdrag av Jordbruksverket 2010, Kartläggning av jordbrukets energianvändning.
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Höga krav på smittskydd och stabil stallmiljö gör att man strävar
efter att minska andelen människor som rör sig in och ut i stallen.
Det är färre manuella arbetsmoment och graden av automatisering
hög. Vid uppfödning av nötkreatur och får är graden av automatisering lägre men det skiljer sig mycket mellan olika jordbruksföretag.
Inslagen av automatisering är högst vid mjölkproduktion och till viss
del specialiserad ungnötsuppfödning där också den högsta ekonomiska omsättningen finns. Det varierar hur företagen valt att lägga
upp sitt inomgårdsarbete där vissa har en mycket hög grad av automatisering, med exempelvis mjölkrobotar medan andra bygger verksamheten på mer manuellt arbete. Teknik för att automatisera är
kostsam och det finns olika strategier beroende på förutsättningar,
besättningens storlek, tillgång på arbetskraft och en rad andra faktorer. På de flesta större företag med nötkreatur är utgödslingen automatiserad och sker med hjälp av olika elektriska system med där delar
av stallets golv skrapas rent kontinuerligt och gödseln transporteras
till en gödselbrunn. Vissa stall använder sig av gödseldränerande golv/
spaltgolv där gödseln med hjälp av djurens tramp faller genom små
öppningar i golvet ned i en ränna där en utgödsling transporterar
bort gödseln. Många nötkreatursbesättningar har inte investerat i fast
utgödsling, ofta mindre och halvstora besättningar utan mjölkproduktion. På dessa gårdar sköts utgödslingen med gårdens arbetsmaskiner som då körs in i stallet för att skrapa rent delar av golv och
transportera gödseln till gödselbrunn eller platta. Det finns nu även
självkörande robotar för utgödsling och utfodring på marknaden.
Så kallade djupströbäddar är vanliga i nötkreaturs- och fårbesättningar för köttproduktion. Dessa bäddar utgör djurens liggyta och
ströas med exempelvis halm, ett arbete som oftast utförs helt eller delvis maskinellt. Djupströbädden ligger ofta under hela stallsäsongen
då nytt torrt material tillförs.
Det har blivit allt vanligare att gårdar som håller större besättningar av nötkreatur mixar foder på olika sätt, ofta olika grovfoder
och ibland hela fodergivan med grovfoder, kraftfoder och mineraler,
så kallat fullfoder. Gårdar som inte har fullfoder använder sig ofta av
foderautomater inne i stallet där djuren själva får en separat kraftfodergiva efter sina behov medhjälp av en transponder runt halsen,
vid robotmjölkning ofta i samband med mjölkningen. Grovfoder/
fullfoder mixas ofta med hjälp av en traktor där mixern drivs och
dras i form av en vagn efter traktorn. Traktorn kan på detta sätt köra
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runt på gården och fördela ut fodret. Det är också vanligt med stationära mixers som då drivs av elektricitet och utdelningen av foder
sker med hjälp av en elektrisk fodervagn oftast hängande i en räls
eller transportband. Elektriska fodervagnar innebär en större investering och ett mindre flexibelt system jämfört med mixervagn efter
traktor. Många gårdar mixar inte grovfoder alls utan lägger ensilage
direkt på foderbordet med hjälp av traktor eller lastmaskin.
I de fall gården har en tornsilo kan hela kedjan från silo till foderbord ske helt elektriskt. Tornsilon har dock flera nackdelar och används inte i så stor omfattning vid nybyggnation längre, se kapitel 11
om ensilageplast. De flesta gårdar med nötkreatur, får och hästar använder sig av ensilage i rundbal eller plansilo. Dessa system kräver traktor eller lastmaskin för att få grovfodret från lagringsplats till foderbord eller till mixern. Hästverksamheten står för en betydande del
av grovfoderkonsumtionen i Sverige vilket gör att det även används
arbetsmaskiner för utfodring och utgödsling i denna verksamhet.
Kompaktlastare har blivit ett allt vanligare inslag på gårdarna då
användningsområdet är brett, lastning, lossning, utfodring och utgödsling. Dessa maskiner kan vara ett alternativ för mindre och halvstora
gårdar som inte vill investera i utfodringssystem med mixer och liknande. Det finns numera även flera alternativ med el-drift hos olika
maskintillverkare (Kramer, Weidemann, Schäffer, Avant). Dessa
maskiner används ofta inne i stall och fördelarna som framhålls handlar mycket om förbättrad arbetsmiljö genom låg ljudvolym och inga
avgaser. Eftersom maskinen inte får någon tomgångskörning och till
följd av el-motorns höga verkningsgrad blir energiåtgången lägre.
Nackdelarna är den korta driftstiden med behov av laddning och
högre inköpspris. Vi en studie av JTI testades en eldriven kompaktlastmaskin i olika inomgårdsarbete.20 Resultaten visade att den eldrivna maskinen förbrukade 25 procent av den energimängd som
dieselmaskinerna krävde för samma arbete.

20

Pettersson 2015, JTI/RISE Energiförbrukning för batteridriven kompaktlastmaskin.
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Fältmaskiner och potentialen att driva dessa
med förnybara alternativ

I motsats till inomgårdsarbetet finns det i princip inga alternativ till
förbränningsmotorer för jordbrukets fältarbete och det är här den
största delen av jordbrukets dieselförbrukning sker. Det finns exempel från början av 1900-talet då ett antal lösningar med att förse en
traktor med el via kabel, tankarna övergavs dock då förbränningsmotorn var mer praktisk.
Inom växtodlingen används maskinerna huvudsakligen i fält för
att göra de insatser som krävs för att odla fram en gröda men också
för att transportera insatsmedel till fältet och skörden från fältet.
Hur mycket arbete som krävs på fältet beror på gröda men också
biologiska lokala förhållanden så som jordmån så väl som väder.
Jordbrukets fältarbeten är mycket energikrävande och det är särskilt jordbearbetning då redskap dras av en traktor för att bekämpa
ogräs och förbereda en såbädd för kommande grödor. Minskad eller
minimerad jordbearbetning innebär att en eller flera moment tas
bort helt eller ersätts av andra, plöjningsfri odling är ett. Reducerad
jordbearbetning har många andra för- och nackdelar både ekonomiska
och biologiska, till stor del är det lokala förhållanden som avgör möjligheterna.
Vid skörd varierar behovet av maskiner beroende på gröda. Rotfrukter och liknande grödor under mark kräver stora energiinsatser.
Vall skördas flera gånger per år och energibehovet blir därför stort
utslaget på helår.
Det varierar mycket mellan olika gårdar hur stor del av arbetet
som handlar om transporter. I en studie uppskattades att transporter
till och från jordbruket samt mellan och inom gårdar förbrukar i
storleksordningen 52 miljoner liter diesel varje år.21
RISE har med hjälp av Energimyndigheten och Siemens studerat
möjligheterna att bedriva ekologisk odling med hjälp av självgående
batteridrivna traktorer22. I studien jämförs en elektrisk självkörande
traktor med användningen av en dieseltraktor för fältaktiviteterna på
ett mjölkföretag med 200 hektar åker. Alla maskinaktiviteter i fält
utom tröskningen ingick i studien. Simuleringen som avgränsats till
ett år indikerar att det skulle vara möjligt att ersätta en konventionell
21

Engström m.fl., JTI/RISE Energieffektivisering av jordbrukets logistik.
RISE 2017 Batteridriven autonom jordbruksmaskin: Simulering av maskinaktiviteter på en
svensk gård.
22
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traktor på 160 kW med två självkörande batteridrivna traktorer på
36 kW vardera och samtidigt sänka kostnaderna med 15 procent. Utredningen tror att på längre sikt kommer ett systemskifte mot större
andel självkörande maskiner leda till elektrifiering av jordbrukets
maskiner.
7.1.13

Maskiner som används i skogsbruket

Till skillnad från jordbrukare har många skogsägare inte egna maskiner som behövs för skogsbruket. För åtgärder som avverkning, markberedning och gallring tas ofta hjälp av skogsentreprenörer. Självverksamma skogsbrukare har också maskiner men de är ofta mindre
och fokus ligger ofta på insatser som kräver mindre maskinellt arbete
och mer manuellt arbete så som plantering och röjning.
De maskiner som framför allt används inom skogsbruket är skördare och skotare. Det är skördaren som fäller, kvistar, kapar träd och
skotaren som forslar ut virket till skogsbilväg där det kan hämtas upp
med lastbil. Skotaren kan även användas för markberedning och utrustas med aggregat för flisning.
Bygg- och anläggning, jordbruket och industrin har fördelarna av
att samma arbetsmaskiner används över hela världen och tillverkas i
långa serier. Skogsmaskinerna däremot produceras i mycket korta
serier vilket gör dem dyrare och det blir färre maskiner för att bära
utvecklingskostnader. För närvarande utgörs svenska skogsbrukets
maskinpark av omkring 1 200 skördare och 1 800 skotare. Dessa maskiner används till skillnad från jordbrukets arbetsmaskiner extremt
mycket. Ofta går de i skift och genomsnittet bedöms vara 3 500 timmar per år. Drygt 3 000 maskiner svarar för så gott som hela Sveriges
årliga produktion av rundvirke och skogsbränsle. Plantering och röjning, har visat sig svårare att mekanisera och sker manuellt. En hel
del självverksamma skogsägare använder sig av en skogsutrustad jordbrukstraktor för att köra ut virke vid bland annat gallringar.
7.1.14

Arbetsmaskiner inom vattenbruket

I vattenbruket används både båtar och skepp samt andra arbetsmaskiner. Enligt en uppskattning rör sig förbrukningen för skepp och
båtar om totalt om cirka 340 000 liter drivmedel, se kapitel 13 Bak-
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grund jordbruk. De arbetsmaskiner som används i vattenbruket och
som omfattas av den nedsättning som finns av koldioxidskatten för
bränslen är hjullastare, truckar och traktorer som används bl.a. i samband med tunga lyft. Det är mycket få företag som ansöker om återbetalningen men mängderna som söks har ökat från några få kubikmeter till nästan 50 kubikmeter år 2020.

7.2

Utredningens förslag och rekommendationer

7.2.1

Allmänna överväganden

Under denna rubrik lämnar utredningen ett förslag och ett antal
rekommendationer vars syfte är att minska växthusgasutsläppen från
arbetsmaskiner som används i jordbruket. Utredningen konstaterar
att det finns potential (även på kort sikt) att ställa om en stor del av
inomgårdsmaskinerna till eldrift. Det är dock svårare att genomföra
samma omställning för fältmaskinerna då dessa ofta används över ett
stort geografiskt område och effektbehovet kan vara mycket högt då
väder m.m. kräver snabba insatser i rätt tid.
Utredningen konstaterar vidare att jordbruket är en sektor med
väldigt låg omsättning av maskinparken. Många arbetsmaskiner inom
sektorn har en förhållandevis lång livslängd eftersom de används intensivt men få timmar per år, t.ex. skördetröskor. I många fall byter
arbetsmaskinerna ägare och kan komma att exporteras utomlands
för fortsatt användning.
Utbudet av arbetsmaskiner som är anpassade för andra förnybara
drivmedel än HVO är ännu mycket begränsat. Drift med HVO i stället
för fossil diesel kräver inga åtgärder eftersom drivmedlen i stort sett
är identiska kemiskt sett. Efterfrågan på HVO är mycket stor och
ökande, hårdare krav på produktionen förutspås begränsa utbudet.
Tillgången till arbetsmaskiner som är typgodkända för FAME är
begränsade. Detta tros bero på att efterfrågan är relativt begränsad
och att ett typgodkännande är förenat med en kostnad för tillverkaren.
Arbetsmaskiner som drivs av förnybara drivmedel är och kommer
initialt att vara dyrare än arbetsmaskiner som drivs på fossil diesel. För
ett jordbruk där lönsamheten inte driver omställningen till arbetsmaskiner med lägre klimatpåverkan kommer en klimatpremie hjälpa
till att sänka företagens kostnader när de väl behöver investera.
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Avsaknaden av arbetsmaskiner drivna på el-, biogas, etanol- eller
andra drivmedel för fältarbete samt den låga omsättningen av maskiner gör att omställningen tar tid. Satsningar på forskning och utveckling av nya tekniker för drift av arbetsmaskiner kan även komma
till nytta för andra branscher då traktorer används för många uppgifter utanför jordbruket exempelvis renhållning, snöröjning m.m.
I många fall används samma motorer även i arbetsmaskiner inom byggoch anläggning. Utredningen ser i ett längre perspektiv att teknikutvecklingen med självkörande och elektrifierade arbetsmaskiner kan
leda till större teknikskiften inom jordbruket som kommer att kunna
liknas vid en revolution. För att lyckas behövs omfattande juridiskt
arbete för att nya tekniker ska kunna tillåtas av nuvarande lagstiftning.
7.2.2

Klimatpremien utvidgas

Utredningen föreslår att klimatpremien för miljöfordon utvidgas så att ersättning även kan ges till arbetsmaskiner som drivs av
samma bränslen som gäller för andra miljöfordon dvs. bioetanol,
fordonsgas samt hybrider.
Utredningen föreslår att klimatpremien enligt förordning (2020:750)
om statligt stöd till vissa miljöfordon utvidgas för att även omfatta
arbetsmaskiner som drivs av biogas och bioetanol. Genom utvidgningen kommer det öppnas möjligheter för jord- och skogsbrukets
arbetsmaskiner att kunna omfattas. Detta bör göras genom en ändring av förordningen vilken bör träda i kraft 1 januari 2022. Vidare
behöver en omfördelning göras inom anslag 1:17 Klimatpremier under
UO 20 Allmän miljö- och naturvård. Utredningen förslår att stödet
utvärderas senast år 2025.
Den klimatpremie som finns i dag finansieras via anslag 1:17 Klimatpremier. Anslaget som enligt Budgetpropositionen för 2021 är
på 170 miljoner kronor ska kunna användas till investeringsstöd till
nya elbussar, ellastbilar och andra miljölastbilar samt eldrivna arbetsmaskiner. Villkoren för stödet regleras i förordningen (2020:750)
om statligt stöd till vissa miljöfordon.
Premien träffar i dag inte jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner
då premien begränsas till arbetsmaskiner som drivs av elektrisk energi
från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa. I dag finns inga
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sådana arbetsmaskiner på marknaden som har en effekt över 75 kW
och är lämpade för jordbruket. För att premien ska omfatta de arbetsmaskiner som finns tillgängliga som alternativ behöver premien utvidgas. Förslaget är således att premien ska kunna ges för de arbetsmaskiner som drivs, på samma sätt som de miljöfordon vilka i dag
kan få premien dvs. av bioetanol, fordonsgas, elektrisk energi från en
bränslecell, ett batteri eller en extern källa eller en hybrid av tidigare
nämnda bränslen.
Det har inte funnits riktade satsningar från staten för att ställa
om arbetsmaskiner. Detta blir tydligt inte minst vid en jämförelse
med de satsningar som under åren gjorts vad gäller vägtrafiken. En
förklaring kan vara att arbetsmaskinerna ser väldigt olika ut och att
det därför inte finns en enkel lösning som passar alla maskiner. En
annan kan vara att arbetsmaskinerna i de olika sektorerna står för en
förhållandevis liten andel av växthusgasutsläppen och att de därför
inte prioriteras inom respektive sektor.
Eftersom arbetsmaskiner över 75 kW används i flera sektorer
kommer en utvidgning av premien att träffa företag i flera sektorer.
Utredningen har valt att fokusera på traktorer då utredningen konstaterar att den största kategorin arbetsmaskiner i jordbruket är traktorer. I princip alla jordbruksföretag har minst en traktor och även
mindre jordbruksföretag har ofta en traktor. Medeleffekten på traktorerna som såldes i Sverige 2020 var 112 kW.
Alternativa förslag
Alternativ till att utöka klimatpremien skulle kunna vara att införa
ett investeringsstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP.
Generellt finns dock en tveksamhet när det gäller att använda investeringsstödet till arbetsmaskiner då risken är att stödet betalas ut
och att maskinen sedan avyttras.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att enbart hänvisa till Klimatklivet. Men det är i nuläget relativt svårt för arbetsmaskiner att
beviljas stöd inom Klimatklivet. Andelen och antalet beviljade ansökningar har ökat sedan 2020, men trots det beviljades endast runt en
tredjedel av ansökningarna som kom in under 2020. De beviljade ansökningarna gäller framförallt foderblandare samt ett fåtal el-lastare
och strömaskiner. En åtgärds utsläppsminskning är central för Klimat-
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klivet och för arbetsmaskiner är den beräkningen ofta komplicerad,
eftersom det kan vara svårt att skilja ut bränsleförbrukningen för en
specifik arbetsmaskin från gårdens övriga förbrukning.
Förutom arbetsmaskinerna har Klimatklivet även beviljat stöd till
eldrivna bevattnings- och gödselpumpar. De har hittills haft en högre
andel beviljade ansökningar än övriga arbetsmaskiner och arbetsredskap.
Utredningen har även tittat på möjligheterna att sänka effektgränsen för vilka arbetsmaskiner som kan få stödet. Utredningen bedömer att det skulle även vara ett alternativ att sänka effektgränsen
för eldrivna arbetsmaskiner t.ex. 18 kW för att inkludera elektriska
arbetsmaskiner som är på väg ut på marknaden. Exempelvis Volvo
har en hjullastare på 39 kW och en grävmaskin på 20 kW. Utredningens
konstaterar dock att investeringsstöd genom Klimatklivet ersätter
en större del av investeringen.
Konsekvenser för företag
Det saknas ekonomiskt utrymme hos de flesta jordbruksföretagen
för att ställa om till traktorer som drivs av biogas och eller el. Vidare
kan det finnas ett visst motstånd vad gäller att pröva ny teknik så väl
som oro över pålitligheten.
Ett utvidgat stöd skulle sänka trösklarna för jordbruksföretagen
när det gäller att ställa om sina traktorer. Kostnaden för en biogastraktor beräknas till dubbla priset jämfört med en traktor som drivs
av fossil diesel. Klimatpremien är i dag utformad så att investeringen
ersätts till som mest 20 procent av inköpspriset men max 40 procent
av den stödberättigade kostnaden. Den stödberättigade kostnaden
beräknas som skillnaden mellan inköpspriset och priset på närmast
jämförbar fossilt drivet alternativ. För en traktor skulle ersättningen
bli cirka 350 000 kronor.
Det finns ett 50-tal gårdsanläggningar för produktion av biogas
i dag. För de jordbruksföretag som har engagemang i en biogasanläggning, gårdsanläggning eller samrötningsanläggning, skulle intresset
för en biogastraktor kunna vara större än hos sektorn i stort. I dagsläget är dock endast genom samrötningsanläggningar som jordbruksföretagen har tillgång till uppgraderad biogas, läs mer i kapitel 8 Produktion av biodrivmedel samt kapitel 10 Gödsel.
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Offentligfinansiella effekter
Förslaget innebär att en möjlighet till omfördelning görs inom anslaget 1.17 Klimatpremier under UO 20 Allmän miljö- och naturvård. Då utbudet av traktorer som drivs av fordonsgas, bioetanol och
hybrider är relativt begränsat i dag är en av avsikterna med stödet att
öka efterfrågan.
Utredningen bedömer därför att omfördelningen inom anslaget
behöver ökas succesivt. Det är i dag anslaget som begränsar hur
många arbetsmaskiner som kan beviljas stöd och i dag är det fler som
söker stödet än som får det beviljat. Utredningen gör bedömningen
att det inte kommer att vara möjligt att begränsa utvidgningen av
klimatpremien till att endast omfatta jordbruket och stödet kommer
därför att vara öppet för alla sektorer där det finns arbetsmaskiner.
Den diesel som används som drivmedel inom jord-, skog och
vattenbruket har en nedsättning på koldioxid och energiskatten, i praktiken sker detta genom en återbetalning (se kapitel 6 Dieselskatten).
Återbetalningen innebär en kostnad för staten genom utebliven skatteintäkt. De arbetsmaskiner som kommer att omfattas av klimatpremien kommer inte att drivas med diesel och någon återbetalning av
koldioxid och energiskatten kommer inte att göras. Statens kostnader för nedsättningen kommer att minska. Samtidigt minskar även
statens intäkter då de förnybara drivmedel som de nya arbetsmaskinerna drivs på är skattebefriade.
Utredningen förslår vidare att Energimyndigheten fortsatt ska
vara ansvarig myndighet för att administrera och följa upp premien.
Här konstaterar dock utredningen att om stödet utvidgas kommer
sannolikt fler ansökningar inkomma till myndigheten vilket i sin tur
sannolikt kommer innebära en viss ökning vad gäller administrationen på myndigheten.
Konsekvenser för miljö
Förslaget väntas ge konsekvenser på miljön genom minskade utsläpp
av växthusgaser. Om en traktor ställs om till eldrift skulle utsläppen
från driften i princip minska med hundra procent jämfört med en
dieseldriven traktor. För en biogasdriven kan man räkna med ungefär
en minskning om cirka 83 procent23 jämfört med MK1-diesel.
23

STEMs hemsida, tabell över drivmedel som levererats under 2019.
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Detta kan då jämföras med utsläppen från en dieseldriven traktor
om 11224 kWh som används 600 timmar/år och som uppskattningsvis förbrukar 7 liter/h diesel (ger en årsförbrukning om 4 200 liter
diesel/år). MK1 diesel ger utsläpp om 2,69 kg CO2 per liter vilket för
en traktor i exemplet ovan ge utsläpp om drygt 11 ton CO2 per år.
Konsekvenser för försörjningsförmågan
Förslaget bedöms bidra till en bättre försörjningsberedskap då behovet
av fossila drivmedel minskar. Ett minskat beroende av importerade
fossila bränslen kan öka robustheten i livsmedelsförsörjningen.
Gällande lagstiftning
Klimatpremien regleras genom Förordning (2020:750) om statligt
stöd till vissa miljöfordon. Stödet faller under artikel 36 i Kommissionens förordning nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget dvs. den så kallade gruppundantagsförordningen.
7.2.3

Utredningens rekommendationer

Klimatkollen och Energikollen bör fortsätta
Utredningen rekommenderar att de rådgivningsmöjligheter inom
Greppa näringen i form av Klimatkollen och Energikollen som
ges i nuvarande landsbygdsprogram fortsätter även i nästa programperiod.
När Greppa Näringen startades 2001 var man fokuserad på att genom
rådgivning minska läckaget av näringsämnen från jordbruket. Under
åren har Greppa Näringen till att nu ha ett bredare hållbarhets projekt. Greppa Näringen startade i Skåne, Blekinge och Halland, men
nu finns rådgivningen tillgänglig i hela landet. Projektet finansieras
genom det svenska landsbygdsprogrammet. Under de senaste åren
24

Medeleffekten är cirka 112 kWh på de traktorer som såldes 2020.
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har runt 50 miljoner per år satsats på projektet, varav merparten använts för enskild rådgivning runt om i länen. Greppa Näringen erbjuder ett 40-tal rådgivningar som är kostnadsfria för jordbrukarna.
Bland dessa finns Klimatkollen och Energikollen.
Klimatkollen är en rådgivning inom Greppa Näringen och har
som mål att inspirera och motivera jordbrukare att minska växthusgasutsläppen genom resurseffektiva åtgärder. Klimatkollen utför beräkningar av växthusgasutsläpp från den aktuella produktionsinriktningen på gården. Beräkningen ger en överblick över stora och små
källor till utsläpp av växthusgaser. Detta ger ett underlag för att kunna
arbeta vidare med att begränsa dessa. I verktyget ges möjlighet att
jämföra produktionsinriktningen med andra liknande företag i Sverige.
Energikollen är en annan rådgivning inom Greppa Näringen och
som har som syfte att öka kunskapen och motivera företagen att arbeta
systematiskt med energifrågor och minska sam effektivisera användningen. Genom Energikollen ska jordbrukare dels få ökad kunskap
om energieffektivisering och förnybar energi, få möjlighet att göra
en energikartläggning på gården samt fått en åtgärdsplan och verktyg
för att aktivt kunna arbeta vidare med effektivisering och minskad
förbrukning.
Utredningen noterar att även genom ett projekt på Energimyndigheten har funnit möjligheter att få stöd till energikartläggning.
Projektet har varit en del av Energimyndighetens projekt inom det
Nationella regionalfondsprogrammet som har som syfte att främja
energieffektivisering i små och medelstora företag. Projektet startade 2015 och har erbjudit ett stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning. Möjligheten till ekonomiskt stöd finns
inte längre kvar, men det går att vända sig till lokala energikontoren
för hjälp med att komma igång med energieffektiviseringsarbetet.
Jordbruket ges fortsatt prioritering i Klimatklivet
Utredningen rekommenderar att jordbruket även fortsatt prioriteras inom Klimatklivet.
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder
som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar
klimatet. Stödet administreras av Naturvårdsverket och länsstyrel-
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serna. Sedan 2019 är jordbruket särskilt prioriterat på samma sätt
som innovativ teknik och åtgärder som främjar andra miljökvalitetsmål är. Detta innebär att om åtgärder med likvärdig klimatnytta
ställs mot varandra så har dessa kategorier företräde. Hittills har det
beviljats stöd till 434 aktörer inom jordbrukssektorn. De flesta stöden har beviljats till åtgärder som syftar till att byta från fossila bränslen till förnybar energi spannmålstorkar, andra inomgårdsmaskiner
och för uppvärmning.
Utredningen konstaterar att potentialen att ställa om och elektrifiera arbetsmaskiner inom jordbruket ligger på kort sikt på arbetsmaskiner som används inomgårds. Utredningen bedömer därför att
Klimatklivet är ett viktigt styrmedel och där jordbruket fortsatt bör
vara prioriterat.
FoU (DEMO) arbetsmaskiner
Utredningen rekommenderar att en satsning görs på forskning
och utveckling för att utveckla arbetsmaskiner för jordbrukets
behov, som drivs av förnybara bränslen.
Utredningen förslår att satsningar på forskning- och utveckling görs
för arbetsmaskiner inom jordbruket. I dag finns tekniken för att ex.
elektrifiera arbetsmaskiner och motorer som drivs av biogas och
bioetanol används sedan lång tid. Tekniken finns dock inte anpassad
för jordbrukets arbetsmaskiner. Utredningen konstaterar att det således är konkreta försök och satsningar på demonstationsförsök som
behöver göras. I Naturvårdsverkets rapport från 2018 lägger myndigheten förslag om att öka stödet till forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion (FUDM) för ny teknik som bidrar till minskade utsläpp från arbetsmaskiner. Därutöver föreslår de
att samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI),
ges en utökad statlig finansiering med 50 miljoner kronor per år med
öronmärkning för projekt med inriktning mot arbetsmaskiner.
Förslagen adresserar marknadsmisslyckanden och styrningsbrister i form av a) aktörers ovilja att bära kostnader för teknikutveckling och för att demonstrera funktion hos nya tekniker, b) informationsbrist om energi-och miljöprestanda och c) att staten genom
beskattning sätter olika pris på samma utsläpp. Därigenom bedöms

197

251

Arbetsmaskiner

SOU 2021:67

förslagen understödja en utveckling mot energieffektivare arbetsmaskiner, en ökad andel fossilfri energi och en effektivare användning av maskinerna. Förslagen bidrar därmed till en minskning av
såväl koldioxidutsläpp som luftföroreningar med vidhängande miljöoch hälsoproblem.
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8.1

Bakgrund

8.1.1

Utredningens uppdrag

Utredaren ska utreda och föreslå åtgärder och styrmedel för att främja
innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen
av biodrivmedel.
Av utredningens direktiv framgår även att regeringen anser att en
inhemsk produktion av förnybara drivmedel bör främjas av såväl klimatpolitiska skäl som näringspolitiska och försörjningstrygghetsrelaterade skäl. Det finns ett stort tekniskt kunnande i Sverige om
produktion av biodrivmedel. I dag importeras dock större delen av
de biodrivmedel som används i Sverige, samtidigt som en stor del av
de biodrivmedel som produceras i Sverige exporteras.
Av regeringens nationella säkerhetsstrategi från 2017 framgår att
en del av målen för Sveriges säkerhet är att värna samhällets funktionalitet och att bland annat en diversifierad energimix, minskat beroende av fossila bränslen samt minskat ensidigt beroende av tredjeland förbättrar försörjningstryggheten. Det är av vikt att beroendet
och sårbarheten minskar vad gäller import av fossilbaserade insatsmedel, såsom diesel och eldningsolja.
Utredningen har haft möten med Fossilfritt Sverige men även med
Energimyndigheten angående myndighetens uppdrag om att utreda
behovet av ytterligare styrmedel för att främja ökad produktion av
biodrivmedel.1

1

Beslut II4 vid regeringssammanträdet den 29 oktober 2020.
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Samhällets energianvändning

I Sverige används mellan 350 och 400 TWh energi varje år. År 2018
uppgick den totala slutliga energianvändningen till 373 TWh.2 Energianvändningen redovisas i tre sektorer; Bostäder och service, Industrisektorn samt Transportsektorn. Sektorn Bostäder och service står för
cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning och under 2018
var användningen i sektorn 147 TWh. Jordbrukets energianvändning
räknas in i denna sektor.
Industrisektorns energianvändning uppgick till 141 TWh 2018.
Det är en procent lägre än användningen 2017 och 38 procent av
Sveriges totala slutliga energianvändning 2018. Energianvändningen
i Industrisektorn har sjunkit något under 2010-talet.
Transportsektorns energianvändning uppgick till 124 TWh år 2018.
Utav dessa stod inrikes transporter för 84 TWh vilket motsvarar
knappt en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning. De
resterande 40 TWh användes för utrikes transporter. De 84 TWh
energi som används för inrikestransporter är till största delen fossil
diesel, 37 TWh. Fossil bensin står för 23 TWh och har halverats sedan
år 2000. Dieselanvändningen som nästan fördubblats sedan samma
år har fått en allt större inblandning av biodrivmedel. Arbetsmaskiners energianvändning ingår inte i posten inrikes transporter utan förbrukade år 2019 för sina behov omkring 16 TWh. Utav denna energianvändning baserades 10,8 TWh på diesel av fossilt ursprung och
1,7 TWh bensin och 3,8 TWh biodrivmedel i form av främst HVO
och FAME.
De fossila bränslen som används i Sverige importeras och kommer framför allt i form av råolja från Nordsjön och Ryssland. Till
följd av minskande produktion i Nordsjön har importen från Ryssland
ökat i betydelse de senaste åren.
Andelen biobränslen ökar och tillgodoses av import
Användningen av biobränslen i det svenska energisystemet har ökat
stadigt genom åren. År 1983 utgjorde biobränslen 15 procent eller
52 TWh av den totala energianvändningen. 2018 hade användningen
av biobränslen ökat till 141 TWh, vilket motsvarade 38 procent av
2

Energimyndigheten 2020, energiläget 2020 En översikt.
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den totala energianvändningen. Även produktionen av biodrivmedel
har ökat i Sverige.
Biodrivmedel används för transportändamål men också i viss utsträckning för drift av arbetsmaskiner. År 2018 användes 20,7 TWh
biodrivmedel, varav 17,5 TWh för inrikes transporter. Sverige var
2016 det land i EU som använde högst andel biodrivmedel: Användningen uppgick så till 19 procent för inhemska transporter (inrikesflyg exkluderat), vilket motsvarar 17 TWh. Av detta var en mycket
liten del, mindre än 2 TWh, producerat på svenska råvaror.
Tillgången på lämpliga råvaror beror på vilket drivmedel som ska
framställas, begränsningar som syftar till att styra mot restprodukter
och avfall spelar också in. Större delen av råvaran för de svenska
biodrivmedlen kommer från andra länder. År 2019 importerades
drygt 90 procent av råvaran. Stor del av dessa råvaror klassas som livsmedels- eller fodergrödor.
Konsumtionen av HVO har ökat kraftigt i Sverige på senare år. Tillverkaren Neste har gjort bedömningen att det finns ungefär 7–10 miljoner ton lämpliga råvaror i Europa för produktion av HVO vilket
skulle motsvara ungefär 7–10 miljarder liter HVO.
Jordbrukets energianvändning
Det svenska jordbrukets direkta energianvändning var 6,3 TWh under
2019. Utav detta var omkring hälften drivmedel för användning i
arbetsmaskiner. Elanvändningen är framför allt förknippad med djurhållningen, där finns belysning, ventilation, anläggningar för utgödsling och utfodring och ibland uppvärmning. I växtodlingen utgörs
större delen av energianvändningen av den diesel som går åt i traktorer vid fältarbete men en del används också för torkning.
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Jordbrukets direkta energianvändning
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Källa: Energimyndigheten.

Hur mycket energi som går åt för att torka spannmål beror mycket
på vädret vid skörd. Bränsleåtgången är cirka 0,15 liter olja per kg
vatten som måste torkas bort.3 Torkar använder oftast energi i form
av: eldningsolja, biobränsle, och elektricitet. Spannmålstorkning står
för merparten av jordbrukets användning av eldningsolja och det finns
många mindre gamla torkar som fortfarande är i drift. När Energimyndigheten undersökte antalet jordbruksföretag med spannmålstorkar år 2018 konstaterades att det fanns 6 000 företag med varmluftstork och 6 500 med kalluftstork. Utav dessa använde 4 500 företag
eldningsolja som bränsle och tillsammans använde de 15 miljoner liter
eldningsolja, vilket blir en medelförbrukning om 3 300 liter per företag.
I växthusen går den allra mesta energin till uppvärmning, viss fossil
energi i form av naturgas och eldningsolja förkommer men andelen
biobränsle ökar. I växthusen kan fossila bränslen användas av en del
företag som en säkerhetslina. För att skydda grödan kan extra energi i
form av t.ex. naturgas sättas in som bränsle för att motverka negativa
effekter av kraftiga temperaturförändringar till följd av väderomslag.
Den indirekta energin förbrukas som en följd av gårdens produktion men förbrukningen av energin sker utanför gården. Använd3

Edström m.fl., 2005.
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ningen av indirekt energi är kopplat till de insatsmedel som används
på gården, se kapitel 9 Insatsmedel.
8.1.3

Energiproduktionen i Sverige

Energisystemet i Sverige kan delas upp i tillförsel och energianvändning. Det är inte all energi som tillförs som kommer till användning.
Detta beror på förluster i systemet av olika slag. Tillförseln till det
svenska energisystemet har sedan 1980-talet legat på en nivå mellan
550 och 600 TWh4.
Under 2018 uppgick energitillförseln till 552 TWh. Den huvudsakliga trenden är att tillförseln av biobränslen har ökat stadigt sedan
1980-talet och att tillförseln av energi från vindkraft har ökat framför allt under 2010-talet. Även tillförseln av energi från solkraft har
ökat kraftigt under 2010-talet, men den utgör fortfarande en liten
del av den totala tillförda energin. År 2018 var tillförseln från solkraft
knappt 0,4 TWh. Tillförseln av energi från fossila energiråvaror som
råolja och petroleumprodukter har mer än halverats sedan 1970-talet.
Drygt 35 procent av den tillförda energin, motsvarande 194 TWh,
kom under 2018 från kärnkraft. Av det omvandlades 69 TWh till el
medan resten förlorades i omvandlingen. Tillförseln kärnkraft till
energisystemet ökade från 1970-talet fram till 1990-talet och har sedan
dess legat på en relativt jämn nivå.
8.1.4

Jordbrukets energiproduktion

Produktion av livsmedel ses ofta som det primära syftet med jordbruket genom att producera grödor för direkt humankonsumtion
eller för vidareförädling i animalieproduktion. Men jordbruket har
också potential för att producera energi. Energiproduktionen kan ge
jordbruksföretaget nya intäkter och en möjlighet att sprida riskerna
på flera verksamhetsområden. När det gäller de vanliga biodrivmedlen så används åkermark och olika grödor odlas där. Grödorna från
åkermark som går att använda till energiproduktion är spannmål och
oljeväxter samt halm från dessa, vall och blast från till exempel sockerbetor. Det finns möjligheter med en stor mängd grödor beroende på
vilken typ av energi som ska framställas från biomassan. Från djur4

Energimyndigheten 2020, Energiläget 2020 En översikt.
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hållningen finns det möjlighet att göras biogas av gödsel och foderspill. Från vidareförädlingen av primärproduktionens råvaror finns
en del restströmmar som går att använda för att tillverka olika biobränslen. Många jordbruk har även annan energiproduktion som inte
kräver odlingsmark. Enligt Energimyndighetens statistik från 2018
framgår att 2 500 jordbruksföretag har solceller. Produktionen av
elektricitet från dessa uppgick till 53 GWh. Det är även många jordbruksföretag som upplåter mark till eller själva installerat vindkraftverk.
Tabell 8.1

Kommersiella anläggningar för biodrivmedelsproduktion i Sverige

Anläggning/företag

Råvara

Produkt

Produktions
kapacitet

Lantmännen
Agroetanol, Norrköping

Spannmål,
restprodukter(stärkelse)

SunPine/Preem
Perstorp (Adesso)
Stenungsund
Energifabriken
Ecobränsle, Karlshamn

Tallolja

Etanol
Förnybar diesel
och HVO

Rapsolja, biometanol

RME

150 000 ton

Rapsolja

RME

500 GWh

260 000 kbm/
1 535 GWh
200 000 kbm

Källa: F3 2016, Rapport f3 2016:03, Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel – i sammandrag.

8.1.5

Grödebaserad bioenergi

Svenska biobränslen är till största delen producerade av restprodukter från skogsindustrier, skogsbruk och jordbruk5. Dessa används
för uppvärmning, att generera el och i industriella processer. Fordon
kan drivas av biodrivmedel eller förnybar el som kan komma från
kraftvärme där biobränslen kan ersätta separat värme- och elproduktion baserad på fossila bränslen. Ekonomiskt sett har dessa restprodukter ett mindre värde jämfört med den huvudsakliga produktionen av till exempel sågat trä, papper och livsmedel.
Råvaran för biodrivmedel är organiskt material i form av olika
typer av substrat såsom rester från jord- och skogsbruk, avfall från
hushåll eller industri samt grödor kan användas på många olika sätt,
däribland för att producera olika typer av flytande och gasformiga
biodrivmedel. Att använda åkermark för att producera bioenergi är

5

Naturvårdsverket hemsida 2021, Hållbar bioenergi.
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en omdiskuterad fråga där det finns delade uppfattningar i förhållande
till produktionen av livsmedel.
I Sverige används en del spannmål och raps för att producera biobränslen. Produktion av etanol från spannmål och FAME från raps
genererar biprodukter som kan användas till annat än biodrivmedel.
Från etanoltillverkningen fås drank och från pressningen av rapsfrön
rapsmjöl och rapskaka. Vid tillverkningen av FAME bildas även glycerol som används för biogas, kemiändamål eller foder. Avsättningsmöjligheterna för dessa proteinrika produkter har utvecklats. I dag
ersätter drank och rapskaka importerat proteinfoder. Det pågår även
utvecklingsinsatser för att utifrån dessa producera livsmedel.
Tabell 8.2

Åkermarkens användning 1990–2019
Tusentals hektar

Gröda
1990
1995
2000
2005
2010
2019
Spannmål
1 335 700 1 104 500 1 228 900 1 024 000 962 800
993 200
– därav vete
349 700
261 400 401 600
354 800 400 000
472 200
– därav korn
492 000
453 400 411 200
378 600 318 800
299 900
– därav havre
387 800
278 300 295 500
200 100 164 400
147 900
Baljväxter
..
21 200
37 300
40 900
46 100
44 200
Vall och
grönfoderväxter
918 100 1 058 900 920 800 1 067 000 1 194 700 1 163 700
Potatis
36 200
35 000
32 900
30 500
27 200
23 600
Sockerbetor
50 000
57 500
55 500
49 200
37 900
27 300
Raps och rybs
167 900
104 600
48 200
82 200 110 200
105 600
Övriga växtslag
..
46 400
55 000
55 000
67 200
51 300
Träda
176 100
278 600 247 700
321 300 176 800
131 700
Ospecificerad
åkermark
..
..
79 700
31 700
10 500
10 900
Ej utnyttjad
46 400
59 800
..
1 800
..
..
åkermark
Summa åkermark 2 844 600 2 766 600 2 706 000 2 703 300 2 633 500 2 551 500
Källa: SCB 2021.

8.1.6

Politiska utmaningar för vissa typer av biodrivmedel

Det finns många olika grödor från åkermark som går att använda för
produktion av biodrivmedel men diskussionen domineras i många
fall av frågan om huruvida produkter från åkermark bör användas för
att producera biodrivmedel snarare än livsmedel. Förnybartdirek-
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tivet (se även kapitel 5 om drivmedel) reglerar denna fråga och möjligheten att ge stöd till produktion av biodrivmedel som medför
direkta markanvändningseffekter.
Enligt direktivet får medlemsstaterna göra skillnad mellan olika
typer av biodrivmedel från livsmedelsgrödor utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap om indirekta markanvändningseffekter.
Det finns dock ett tak för hur stor andel av biodrivmedlen får utgöras av s.k. livsmedels och fodergrödor.
8.1.7

Svenskt jordbruks potential att producera biodrivmedel

I en studie från 2017 konstateras att det är möjligt att tillgodose
Sveriges behov av biodrivmedel år 2030 med inhemsk råvara utan
ökad åkermarksanvändning och på ett sätt som är hållbart ur klimatperspektiv.6 I studien delades dessa råvaror in i fyra kategorier.
1. Oanvända växtrester från jordbruket såsom halm och kasserat
ensilage.
2. Vall som produceras extensivt på åkermark som i dagsläget är
oanvänd.
3. Grödor som produceras på produktiv åkermark i syfte att adressera miljöproblem och som i dagsläget inte används. Dessa grödor produceras i s.k. ekologiska fokusarealer samt mellangrödor.
4. Vall som kan produceras i en större volym genom intensifiering
av nuvarande produktion.
Studien bedömde att efterfrågan på biodrivmedel kommer att uppgå
till 20 TWh 2030 varav råvaror enligt ovan från inhemsk åkermark
bedöms kunna bidra med 4–10 TWh.
8.1.8

Biogas

Efter 2005 ökade produktionen av biogas i Sverige kraftigt för att under
de senaste åren plana ut. Vanligast är produktionsanläggningar för
biogas kopplade till avloppsreningsverk. Största mängden biogas produceras dock i samrötningsanläggningar där olika substrat kan rötas,
6

Ahlgren, Serina m.fl., 2017.
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till exempel gödsel och livsmedelsavfall. Det är i storstads- och jordbruksregionerna Skåne, Västra Götaland och Stockholm som störst
produktion sker.
Användningen av biogas har nästan fördubblats sedan 2015 men
den inhemska produktionen har under samma period bara ökat med
5 procent. Under 2016 stod den importerade gasen för 10 procent av
användningen, denna ökade under 2018 till att stå för 43 procent av
användningen. Gas distribueras via gasnätet som sträcker sig från
Trelleborg till Stenungsund och är anslutet till det europeiska via
Danmark. Det finns även ett gasnät i Stockholmsområdet och en del
lokala gasnät.
För att biogas ska kunna matas in på naturgasnätet behöver den
rensas från partiklar, vatten och vissa ämnen. Uppgraderingen innebär en kvalitetshöjning då energivärdet höjs genom att koldioxidinnehållet sänks så att cirka 97 procent består av metan. 2019 fanns
det 68 anläggningar för uppgradering i Sverige.
Tabell 8.3

Andelen biogas som produceras från olika substrat i Sverige
(2017 och 2018)
Andel av biogasproduktionen (procent)

Substrat
Avloppsslam
Gödsel
Matavfall
Livsmedelsindustri
Deponi gas
Slakteri mm
Industrianläggning (vattenrening)
Övrigt
Energigrödor

2017
35
20
11
10
7
5
6
4
2

2018
34
22
12
6
7
4
7
7
1

Källa: Energimyndigheten, ES 2018:01 och ER 2019:23.

Fordonsgas har funnit i Sverige sedan början av 1990-talet, men då
enbart i form av naturgas. Nu har biogasen tagit över och 2019 stod
den för 95 procent av den använda fordonsgasen. Efter bensin, diesel
och HVO har fordonsgasen blivit det fjärde vanligaste drivmedlet i
Sverige.

207

261

Produktion av biodrivmedel

SOU 2021:67

Gårdsanläggningarna står för knappt 3 procent av energiproduktionen från biogas i Sverige men många jordbruksföretag är även leverantörer av substrat till samrötningsanläggningar.
Tabell 8.4

Biogasproducerande anläggningar i Sverige och deras
produktionsvolym 2017 och 2018

Anläggningstyp

Avloppsreningsverk
Samrötningsanläggningar
Gårdsanläggningar
Industrianläggningar
Deponier
Förgasningsanläggning
Summa

Antal

Biogasproduktion
(GWh)

2017 2018
138 138
36
36
43
44
6
6
51
55
1
1
275 280

2017
753
959
50
125
145
8
2040

2018
727
963
56
143
141
15
2044

Andel av produktionen
(procent)
2017
37
47
2
6
7
>1
100

2018
35
47
3
7
7
1
100

Källa: Energimyndigheten ES2018:01 och ER2019:23.

8.1.9

Raps till framställning av FAME och HVO

Raps och rybs är de grödor som odlas i Sverige som bäst lämpar sig
för att producera FAME (RME). Den HVO som säljs i Sverige innehåller cirka 2 procent raps.
Det är samma raps och rybs som används i såväl livsmedel som
går till biodrivmedel. När det gäller odlingen av raps och rybs är höstrapsen är den klart dominerande grödan. I övrigt odlas även vårraps,
höstrybs och vårrybs. Av diagrammet nedan framgår att odlingens
omfattning har varierat mycket sedan 1965.
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Produktion av raps och rybs i Sverige 1965–2019 (1 000 ton)
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Källa: SCB 2021, Skördar efter län/riket och gröda. År 1965 – 2020.

Det är stor skillnad i avkastning vad gäller raps och rybs. Rybsen
avkastar lägre men är härdigare än raps vilket gör att den går att odla
längre norrut. Till följd av växtförädling har dock den högavkastande
höstrapsen blivit mer härdig och kunnat odlas längre norrut. År 1981
var medelavkastningen för höstraps omkring 2,6 ton per hektar, de
senaste 25 åren har avkastningen förbättrats kraftigt och ligger nu
närmare 3,7 ton per hektar. Rybsen har minskat i betydelse och odlas
nu i mycket liten omfattning, i Finland är den desto vanligare.
8.1.10

Vete, majs och betor till etanol

Råvaran till den etanol som säljs på svenska marknaden består till
66 procent av vete. Majs som råvara utgör 29 procent och betor utgör cirka 4 procent. Vad gäller den inhemska produktionen av etanol
så används framför allt vete och viss mängd annan spannmål som
råvara. Den inhemska produktionen av etanol sker främst vid Lantmännens anläggning i Norrköping.
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Energiskog och beskogning av åkermark

Det finns beräkningar som visar att det finns 800 000 hektar jordbruksmark som inte brukas.7 Enligt samma beräkningar så finns det
250 000 hektar vall mer än vad som borde behövas för det antalet djur
vi har i Sverige. Det finns även en hel del mark som trädas, 177 000 hektar där kanske hälften ingår i växtföljden. Men stor del kommer troligen inte att tas in i produktion igen eftersom skötseln har varit
bristfällig under lång tid. Det kan innebära bristfällig dränering, uppdämt behov av gödsling och kalkning. De största sådana arealerna
finns i norra Sverige. Odling av energiskog kan vara ett alternativ på
denna mark. Det handlar då oftast om salix eller poppel men även
hybridasp förekommer. Skörd av salix kräver särskilda maskiner
medan poppel kan skördas med skogsbrukets vanliga maskiner. Dessa
grödor kan ha ekonomisk potential för eldning i värmeverk. Men
hittills har odling av energiskog haft begränsat genomslag.
Beskogning av jordbruksmark skulle kunna vara ett alternativ för
att få fram mer råvara för produktion av biodrivmedel. Hur mycket
mark som är tillgänglig ändrar sig beroende på prisutvecklingen för
jordbruksvaror och virke och på hur jordbrukspolitiken utformas.
Utredningen Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) uppskattade att arealen åkermark kommer att minska med 200 000 hektar till år 2045. Effekten av skogen som kolsänka beror på skogens
tillväxttakt. Beskogning innebär höga initiala anläggnings- och skötselkostnader och intäkter ligger långt fram i tiden och har en rad olika
osäkerheter. Ett alternativ är skogsjordbruk (eng. agroforestry) där
vedartade växter som träd och buskar integreras i jordbruksproduktion.
Energiskog och beskogning leder till lägre bidrag till övergödning
framför allt i form av lägre kväveläckage vid odling eftersom skogen
är flerårig jämfört med exempelvis spannmål till etanol. Men i skogsoch mellanbygd minskar variationen i landskapet och därmed den
biologiska mångfalden. Det är även svårt att återställa marken till
jordbruksmark igen.

7

KSLA 2013, Nedlagd jordbruksmark – en resurs i klimatarbetet?
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Befintliga styrmedel för produktion av biodrivmedel

Biogasstödet
Den som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan ansöka om
stöd för gödselgasproduktion. Gödselgasstödet finansieras via anslaget 1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket inom statsbudgetens utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Gödselgasstödet är utformat som ett projekt som löper under perioden
2014–2023. Tanken är att de företag som rötar stallgödsel i sin biogasanläggning ska kunna få ersättning för den miljönytta de bidrar
med. 2018 utvidgades stödet till att även omfatta andra substrat för
rötning än stallgödsel, däribland matavfall och restprodukter från
jord- och skogsbruk.
Förutom gödselgasstödet finns även ett biogasstöd som ges för
att uppgradera biogas till fordonsgas. Stödet kan betalas ut till anläggningar som producerar biogas och är inte begränsat till anläggningar
som produceras biogas från gödsel. Stödet betalas dock inte ut till
anläggningar där biogasen har producerats från avloppsslam eller
från livsmedelsgrödor. 2018 betalades stödet ut till 39 anläggningar
och nivån var då 26 öre/kWh.
Dagens produktion av biogas från gödsel är cirka 0,14 TWh/år och
denna produktion erhåller ett gödselgasstöd per producerad kWh.
Anslaget i dag är på 30 miljoner kronor men ska enligt Jordbruksverket sänkas till 22,5 miljoner kronor år 2022.
Dagens produktion av uppgraderad biogas ligger på cirka 1,3 TWh/
år. Dagens stöd ges till de aktörer som producerar rågas som sedan
uppgraderas.
Förvätskning är en teknik som inte används i så stor skala i Sverige.
Det finns teknik för storskalig förvätskning av naturgas på många
håll i världen, men tillämpning av denna teknik i mindre skala är
begränsad. Att omvandla biogas till flytande form (LBG) underlättar
distribution, inte minst i områden där det saknas gasnät, och gasens
attraktionskraft för tunga fjärrtransporter och sjöfart ökar. I Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! föreslås en rad förändringar av nuvarande stöd för produktion av biogas.
Det är även möjligt att få stöd genom klimatklivet för produktion
av biodrivmedel.
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Bioenergi och proteinfoder från gröna bioraffinaderier
– exempel på drivmedel som är under utveckling

Gröna bioraffinaderier är ett koncept som kombinerar odling av
grödor för bioenergi och produktion av högkvalitativt proteinfoder.
Biomassan som processas i gröna bioraffinaderier är gräs, gräs/klöver i blandning (dvs. som vanliga blandningar i traditionell vallodling) eller lusern. Gemensamt för dessa råvaror är att de kommer från
perenna grödor. Därmed blir miljöfördelarna vid odlingen av biomassan
många: ökad kolinlagring i marken, minskat näringsläckage och minskad användning av bekämpningsmedel. Därtill får man indirekta växtföljdseffekter, såsom högre skördar och minskat ogrästryck i spannmål.
I bioraffinaderier handlar det om att etablera synergier så att olika
fraktioner från biomassan används så smart som möjligt. I det första
processteget i raffinaderiet transporteras den färska gräsklövermassan
via ett band till en skruvpress där massan pressas mekaniskt, ofta med
tillsats av vatten. Pressningen innebär att bladproteiner separeras från
cellväggarna och en proteinrik juice – så kallad ”grönjuice” – erhålls.
Den andra fraktionen efter pressningen är torr och innehåller det
mesta av gräsmassans fibrer. Denna fraktion kallas presskaka och har
en vattenhalt på runt 30 procent. Presskakan är ett utmärkt substrat
till biogas- eller etanolproduktion, men kan också användas som
foder till idisslare och hästar. I Danmark görs forskning på att vidareprocessa presskakan så att fibern kan användas i olika biomaterial.
Nästa processteg i det gröna raffinaderiet är utfällning av proteinerna i ”grönjuicen”. Detta sker genom uppvärmning så att proteinerna kan koagulera, eller genom att sänka pH-värdet med hjälp
av kemikalier. Värmekoagulering och surgörning av ”grönjuicen” kan
också kombineras. Man testar även att fermentera ”grönjuicen”, dels
spontant, dels genom tillsats av mjölksyrabakterier. Efter fällningssteget separeras proteinerna från juicen. Detta sker vanligtvis genom
centrifugering men andra metoder undersöks också, t.ex. membranfiltrering. Det sista steget är att torka proteinkoncentratet så att en
torr foderprodukt erhålls vilken kan lagras och transporteras. Restflödet efter proteinextraktionen är en så kallad ”brunjuice” som går
vidare till rötning i biogasanläggning.
Raffinering av gräs/klöver-biomassa genererar således tre fraktioner/produkter för vidare användning. Av den ingående biomassans
torrsubstans hamnar cirka 70 procent i presskakan, cirka 17 procent
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i proteinkoncentratet och cirka 13 procent i ”brunjuicen”. Presskakan och brunjuicen är direkta råvaror för produktion av bioenergi,
exempelvis biodrivmedel i form av biogas eller etanol – detta är uppenbart. Men även de indirekta effekterna på energi- och kolbalanser i
proteinkoncentratets livscykel är betydande. Proteinkoncentratet
håller så hög kvalitet att det kan ersätta importerat sojamjöl från Sydamerika till grisar och fjäderfä. Därmed kan utsläpp av fossil koldioxid från långväga transporter reduceras, pressen på avskogning i
tropikerna och tillhörande koldioxidutsläpp minskas samt vallodling
kan inkluderas i spannmålsdominerade växtföljder vilket leder till ökade
kolsänkor i lantbruket.
8.1.14

Osäkerheter

Osäkerheter kopplade till statsstöd
EU-kommissionen väntas under sommaren 2021 komma med ett
förslag om uppdaterade riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och
energi (EEAG). Enligt kommissionens plan ska sedan slutligt beslut
om riktlinjerna fattas i december 2021. I nuvarande riktlinjer slås fast
att möjligheten att ge statsstöd till livsmedelsbaserade biodrivmedel
upphör den 31 december 2020 de s.k. stupstockskriterierna. Därefter
finns ingen laglig möjlighet att ge statsstöd till livsmedelsbaserade
biobränslen enligt statsstödsreglerna. Sverige har dock beviljats undantag från reglerna och kunnat bibehålla sitt statsstöd till livsmedelsbaserade biobränslen även 2021.
Även riktlinjerna för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden ska uppdateras. För dessa har
EU-kommissionen dock inte aviserat någon tidsplan vilket sannolikt
beror av att förhandlingarna om en ny gemensam jordbrukspolitik
inte är avslutad än.
I Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! Konstateras att långsiktiga investeringar i biogasanläggningar har hämmats
eftersom statsstödsgodkännandena för skattebefrielserna bara har
erhållits för begränsade tidsperioder.
Sverige har i dag ett statsstödsgodkännande för skattebefrielse på
biogas i tio år. För övriga biodrivmedel går godkännandet ut den
31 december 2021. Den 28 maj 2021 ansökte den svenska regeringen
om en förlängning av dessa.
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Osäkerheter kopplade till ”Taxonomin”
EU-kommissionen tog i maj 2021 beslut om en delegerad akt kopplad till Taxonomiförordningen8 som antogs av rådet i juni 2020.
Syftet med förordningen är att investerare, företag och beslutsfattare ska kunna identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. För att en viss ekonomisk
verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den bidra
väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka
betydande skada för något av de övriga målen, samt uppfylla vissa
minimikrav inom hållbarhet. Villkoren för ”väsentligt bidrag” och
”betydande skada” för olika ekonomiska verksamheter ska specificeras
närmare genom så kallade tekniska granskningskriterier. Kriterierna
ska fastställas av kommissionen i delegerade akter till förordningen.
Utkastet till delegerad akt har varit ute på offentlig konsultation,
vilken avslutade i december 2020. Den 21 april 2021 nådde kommissionen en politisk överenskommelse om den delegerad akten till förordningen. Överenskommelsen fastställer tekniska granskningskriterier för de klimatrelaterade målen i taxonomin. Kommissionen har
meddelat att akten kommer att antas formellt i slutet av maj, efter
översättning till alla EU:s officiella språk.
Efter antagandet inleds en tidsfrist om fyra månader då rådet och
Europaparlamentet har möjlighet att invända mot den delegerade
akten. Tidsfristen kan på rådets eller parlamentets initiativ förlängas
med två månader. Den delegerade akten ska enligt förordningen tilllämpas från och med den 1 januari 2022.

8.2

Analys av möjligheter till ökad inhemsk
produktion av biodrivmedel

8.2.1

Utgångspunkter för utredningens analys

Utredningen tolkar direktiven som att det finns ett önskemål om att
jordbruket ska bidra till att öka mängden biodrivmedel som produceras i Sverige. Det finns ingen vägledning i direktiven när det gäller
storleken på produktionen av biodrivmedel från jordbruket. Utred8

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättandet
av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/
2088 Taxonomiförordningen.
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ningen avser därför göra en översiktlig analys av hur behovet av
biodrivmedel ser ut och vad potentialen från jordbruket är.
Sverige har flera konkurrensfördelar när det gäller att producera
fossilfria drivmedel. Den svenska elproduktionen är till stora delar
ren i ett internationellt perspektiv och andelen förnybar el ökar stadigt. Sverige ligger relativt långt fram vad gäller forskning och utveckling inom t.ex. biogasproduktion och förgasning. Tillgången till
råvaror från bland annat skogen är mycket god i Sverige i ett europeiskt och internationellt perspektiv.
Det kommer troligen bli viktigare att kunna säkerställa att råvarorna
är hållbara och att även socio-ekonomiska hållbarhetskriterier uppfylls.
För att det svenska jordbruket ska kunna agera som bioenergiproducent krävs flera saker. För att producera bioenergi krävs att den
är konkurrenskraftig gentemot andra energikällor. Det krävs också
att produktionen kan konkurrera mot andra former av bioenergi,
t.ex. energi med ursprung i skogsbruket eller andra länders jordbruk.
Allmänt sett kan sägas att nuvarande energipriser är för låga för att
jordbruket ska kunna konkurrera som bioenergiproducent, givet befintliga styrmedel. Att döma av vad som framkommit i utredningsarbetet, bl.a. vid mötena med utredningens referensgrupper, är kostnadsnivån vid produktion av energigrödor inom jordbruket således i
allmänhet för hög för att denna produktion ska kunna vara konkurrenskraftig. Det bör dock noteras att de faktorer som medför att
kostnadsnivån är för hög (eller, om man så vill, att intäktsnivån är
för låg) ser olika ut för olika energigrödor. Således kan man för olika
energigrödor grovt sett urskilja två typer av kostnads- och intäktsrelaterade hinder: dels hinder som är kopplade till produktionen av
själva råvaran, dels hinder som är kopplade till senare led i produktionskedjan. Det finns dock områden där produktion av biobränslen
inom jordbruket kan nå lönsamhet med nuvarande styrmedel. Det
gäller bland annat drivmedelsproduktion i form av spannmålsetanol
och rapsmetylester. Detta förhållande är bland annat ett resultat av
att värdet av biprodukter förbättrar lönsamheten.
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Biobränslen ingår i ett kretslopp

Biobränslen framställs av förnybar biomassa. Fossila bränslen framställs av kolföreningar som finns i jordskorpan och har bildats utav
djur- och växtdelar som utsatts för geologiska processer under miljontals år. Förbränning av fossila bränslen tillför, i mycket hög takt,
kol som inte funnits i kretsloppet på miljontals år. Effekten blir att
ekosystemen inte hinner anpassa sig och följden blir stärkt växthuseffekt som i sin tur leder till global uppvärmning. Biobränslen anses
som förnybara då de produceras av den biomassa som kontinuerligt
nybildas genom att kol binds in i växternas biomassa genom fotosyntesen. Biobränslen kan vara gasformiga (ex. biogas), flytande (ex.
etanol) eller fasta (ex. träpellets). Detta innebär att utsläpp av koldioxid från hållbart producerade biobränslen på längre sikt kan anses
koldioxidneutrala då koldioxiden som släpps ut vid förbränning hela
tiden binds till ny biomassa i en sluten cykel. Utsläppen av koldioxid
från förbränning av hållbart producerad biomassa förstärker därför
inte den naturliga växthuseffekten. Alternativet till förbränning är i
de flesta fallen att biomassan omvandlas till koldioxid på naturlig väg
(genom förmultning).
Det kan uppstå utsläpp vid produktion biobränslen i samband
med odling, vidareförädling, transporter m.m. Därför är strävan att
klimatpåverkan från ett drivmedel ska beräknas utifrån ett livscykelperspektiv som inte enbart ser till koldioxidutsläppen vid förbränning. För att få leverera biobränslen på den svenska marknaden krävs
att vissa hållbarhetskriterier uppfylls. Kraven omfattar hela produktionskedjan och bland annat ställs krav på att biobränslen ska ha minst
50 procent lägre klimatpåverkan än fossila motsvarigheter. De råvaror
som används får endast komma från viss typ av mark och det ställs
krav på spårbarhet. Drivmedelsleverantörer är skyldiga att rapportera
till Energimyndigheten vilka biobränslen de hanterat under föregående år.
8.2.3

Ökad produktion i Sverige kan leda till minskade
utsläpp globalt

Sveriges nationella utsläpp har minskat totalt och utsläppen av växthusgaser från jordbruket minskat över tid till följd av ett minskat
djurantal och minskade utsläpp från jordbrukets arbetsmaskiner
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(Naturvårdsverket 2019, rapport 6879). Utvecklingen har delvis skett
parallellt med att livsmedelsproduktionen i Sverige sjunkit. Svenskt
jordbruk har vidtagit omfattande åtgärder för att minska sina utsläpp
och Sverige har därför globalt sett och jämfört med EU kommit
långt när det gäller att begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan,
men arbetet med att ytterligare minska negativ påverkan måste fortsätta, med beaktande av andra samhällsmål.
Sveriges befolkning har ökat mer än de flesta andra medlemsstater i EU men det har inte följts av en ökad livsmedelsproduktion.
Enligt Miljömålsberedningens klimat- och luftvårdsstrategi ger
en ökad inhemsk konsumtion och produktion, på bekostnad av det
importerade, förutsättningar för en produktion med globalt sett lägre
utsläpp (SOU 2016:47). Sveriges jordbruk har redan i dag ett försprång
vad gäller låga växthusgasutsläpp per kilo producerad vara och skapar
stora mervärden i form av god djurvälfärd, rik biologisk mångfald
och en attraktiv landskapsbild
8.2.4

Potentialen för produktion av biodrivmedel i jordbruket

Att kunna odla grödor för användning både för produktion av bioenergi så väl som livsmedel är en fördel för odlaren. Det finns ett
stort antal grödor som många användningsområden som livsmedel,
foder eller energi. Olika grödor har sin plats i en växtföljd som löper
under många år där en rad faktorer bidrar till beslut om hur ofta en
gröda kan odlas. Det handlar bland annat om olika smittor som kan
gynnas av att en gröda odlas för ofta. Väder och olika strategiska
vägval i jordbruksföretaget kan också spela in. Även efter sådd av en
gröda ställs odlaren för olika situationen där det krävs beslut om
insatser så som gödsling och bekämpning av smittor. När väl grödan
är klar för skörd krävs det att vädret är rätt och att maskiner finns
att tillgå. Detta är bara några av de olika situationer som uppstår
under en odlingssäsong och som tillslut leder fram till en skördad
gröda. Flera valmöjligheter vid försäljning kan höja lönsamheten och
ge en större stabilitet. Många odlare optimerar sin växtföljd efter
rapsgrödorna i de delar av Sverige där raps är vanligt. Detta beror på
att man också får en ökad skörd av spannmål (vete) efter att raps odlats.
Odlaren vet inte vid odlingen eller vid försäljningen om rapsen kommer att användas för livsmedels- eller energiändamål. Det är först vid
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det tredje eller ibland fjärde försäljningsledet som oljan säljs till t.ex.
FAME-produktion. Ytterligare en fördel med raps är att cirka 55 procent av skörden blir till proteinfoder som ersätter importerad soja.
I en studie från 2016 uppskattar Börjesson hur mycket skogsbaserad, jordbruksbaserad och akvatisk biomassa för energiändamål
som kunde extraheras. Studien fokuserade inte enbart på biodrivmedelsproduktion utan beaktade även avsättning i andra sektorer.
För skogsbaserad biomassa innebär en ökad tillförsel att en större
andel grenar och toppar (även viss del stubbar) som i dag finns tillgängligt i skogen men som inte används i någon sektor utnyttjas.
Det ökade uttaget sker i de delar av Sverige där tillgången är stor,
samtidigt som hänsyn tas till bibehållen biologisk mångfald. Den
tillgängliga energimängden ökar också generellt genom skogsbaserade restprodukter som tas fram genom att mer skog avverkas för
användning i andra sektorer (framför allt skogsindustrin). Ökad tillförsel av biomassa avser med andra ord inte att mer skog avverkas
för energiändamål, utan att redan befintliga restprodukter tas till vara
mer effektivt. Hänsyn är tagen till tekniska, ekonomiska och miljömässiga begränsningar. Enligt studien bedöms uttaget av både skogsoch jordbruksbaserad biomassa för energiändamål kunna öka markant till 2050.
8.2.5

Åtgärder och styrmedel för att öka den inhemska
produktionen av biodrivmedel

Nuvarande styrmedel är otillräckliga
Nuvarande nivå på gödselgasstödet är för lågt och har mötts av kritik
från jordbrukare. Gödselgasstödet behövs för att biogasen ska vara
konkurrenskraftig. Inte minst jämfört med den biogas som produceras i Danmark. Importen av fordonsgas där biogasen ingår från
Danmark och övriga Europa har ökat under de senaste åren. Andelen
biogas i det västsvenska gasnätet var under 2018 drygt 23 procent,
varav cirka 4,5 procentenheter var biogas producerad i Sverige. Risken
om stödet inte höjs är att produktionen minskar eller försvinner.
Detta skulle medföra att ännu mer biogas och biodrivmedel kommer
att behöva importeras till Sverige och att vi därmed skulle få en sämre
försörjningsförmåga vad gäller drivmedel. En minskning av den in-
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hemska produktionen riskerar även att öka miljöpåverkan (genom
att de vinster som biogasproduktionen innebär minskar).

8.3

Utredningens förslag och rekommendationer

8.3.1

Allmänna överväganden

Av det biodrivmedel som används i Sverige i dag är den absoluta
majoriteten producerade av importerade råvaror. Eftersom det tar
förhållandevis lång tid att bygga upp inhemsk produktionskapacitet
av biodrivmedel behöver de möjligheter som finns redan i dag bibehållas och utvecklas.
Sverige har flera konkurrensfördelar när det gäller fossilfria drivmedel. Den svenska elproduktionen är till stora delar ren i ett internationellt perspektiv och andelen förnybar el ökar stadigt. Sverige
ligger relativt långt fram vad gäller forskning och utveckling inom
t.ex. biogasproduktion och förgasning. Tillgången till råvaror från
bland annat skogen är mycket god i Sverige i ett europeiskt och internationellt perspektiv. Produktion av energi från sol och vind har
väckt intresse hos många jordbruksföretag och potentialen till ökad
produktion är stor. Jordbruksföretag har byggnader där taken kan
beläggas med solceller och mark där vindkraftverk kan placeras. Även
gårdsanläggningar för biogas kan producera el då uppgradering av
gasen är svårt att lösa för mindre anläggningar. Företag som föder
upp djur eller hanterar spannmål och andra grödor kan ha behov av
betydande energimängder inomgårds. Automatisering och effektivisering genom elektrifiering ökar behoven av elektricitet och utredningen ser därför att det är viktigt att produktion av elektricitet på
gårdsnivå uppmuntras.
Det kommer troligen bli viktigare att kunna säkerställa att råvarorna
är hållbara och att även socio-ekonomiska hållbarhetskriterier uppfylls.
Potentialen för biogasproduktion från gödsel beräknas till drygt
4 TWh/år. Jämfört med dagens produktion om 0,14 TWh gör tydligt
att det således finns en stor outnyttjad potential. Fördelarna med att
röta stallgödsel beskrivs närmare i kapitel 10 Gödselmedel där utredningen konstaterar att man genom att röta gödsel uppnår multipla
miljövinster. Stödet till produktion av biogas från stallgödsel inkl.
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matavfall och restprodukter från jord- och skogsbruk behöver fortsätta.
Att potentialen inte utnyttjas mer kan bero dels på att lönsamheten har konstaterats blivit för låg med nuvarande nivå på stödet.
Även tillståndsprocesserna kopplade till biogasproduktionen upplevs som utmanande framför allt är det tidsaspekten dvs. att det tar
lång tid att få tillstånd beviljat som upplevts som svåra.
Jordbruksverket har i sin utvärdering av stödet konstaterat att den
största miljövinsten uppnås när biogasen uppgraderas till biodrivmedel/fordonsgas.
Nuvarande nivå på gödselgasstödet har mötts av kritik från jordbrukare som anser att nivån är för låg. Gödselgasstödet behövs för
att biogasen ska vara konkurrenskraftig. Inte minst jämfört med den
biogas som produceras i Danmark. Importen av biogas från Danmark
och övriga Europa har ökat under de senaste åren. Andelen biogas i
det västsvenska gasnätet var under 2018 drygt 23 procent, varav cirka
4,5 procentenheter var biogas producerad i Sverige. Risken om stödet inte höjs är att produktionen minskar eller försvinner. Detta skulle
medföra att ännu mer biogas och biodrivmedel kommer att behöva
importeras till Sverige och att vi därmed skulle få en sämre försörjningsförmåga vad gäller drivmedel. En minskning av den inhemska
produktionen riskerar även att öka miljöpåverkan.
Utredningen instämmer biogasmarknadsutredningens analys och
förslag om att införa flera ekonomiska styrmedel i syfte att stimulera
en ökad produktion och förädling av biogas. Utredningen vill särskilt framhålla betydelsen av förslaget om produktionsstöd bestående
av premier som ges per kWh biogas som produceras, uppgraderas
och/eller förvätskas. Ambition om en svensk biogasproduktion om
1,5–2,6 TWh från gödsel skulle kunna stärka det svenska jordbruket
och ge vinster i flera olika plan. Gödselgaspremien bidrar i hög utsträckning till målet att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Premien bidrar dessutom i medelhög utsträckning till
att miljökvalitetsmålet om minskad övergödning uppnås. Slutligen
bidrar gödselgaspremien i viss utsträckning till målet att elproduktionen ska vara helt förnybar 2040. Detta eftersom en viss andel av
den rågas som produceras används för att producera el. Utredningen
ser att det är viktigt att ge stabila villkor så att jordbruksföretag med
djurhållning och gödsel vågar satsa på biogas. Det mer långsiktiga
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beskedet som nu kommit om skattebefrielse på tio år bör följas av
fler starka tydliga styrmedel.
8.3.2

Förlängning av gödselgasstödet och biogasstödet

Utredningen föreslår att det gödselgasstöd och biogasstöd (uppgraderingsstöd) som finns förlängs och utökas samt att en förvätskningspremie införs. Förslaget återfinns även i Biogasmarknadsutredningens betänkande SOU 2019:63 Mer biogas! För ett
hållbart Sverige.

Offentligfinansiella effekter
Förslaget innebär att stödet till biogas producerat av stallgödsel förlängs. Förslaget innebär också att biogasstödet (uppgraderingsstödet)
förlängs samt att ett nytt stöd till förvätskning införs. De tre stöden
kan kombineras, och om en aktör producerar biogas från gödsel och
sedan uppgraderar och förvätskar gasen skulle denne vara berättigad
till samtliga tre stöd.
Dagens produktion av biogas från gödsel är cirka 177,7 GWh och
med ett gödselgasstöd på 40 öre/kWh9 behöver anslaget ligga på
cirka 71 miljoner kronor per år. Anslaget i dag är på 30 miljoner kronor men ska sänkas till 22,5 miljoner kronor år 2022.
Dagens produktion av uppgraderad biogas ligger på cirka 1,3 TWh/
år och med en uppgraderingspremie på 20–30 öre/kWh behövs ett
anslag på 260–390 miljoner kronor per år.10 Uppgraderingspremien
ges till de aktörer som producerar rågas som sedan uppgraderas.
Förvätskning är en ny teknik varför anslutningarna kan tänkas bli
ganska få till en början. En förvätskningspremie på 10–15 öre/kWh11
föreslås. Förvätskningspremien ges till de aktörer som producerar
rågas som sedan förvätskas. Om inledningsvis cirka 10 procent av
den uppgraderade gasen förvätskas innebär det en kostnad om cirka
40 miljoner kronor/år.

9

Biogasmarknadsutredningen föreslår i sitt betänkande SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige att nivån sätts till 40 öre/kWh.
10
Biogasmarkandsutredningens förslag.
11
Biogasmarkandsutredningens förslag.
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Vad gäller skalbarheten gör utredningen bedömningen att gödselgasstödet inte bör skalas ner då detta skulle innebära en lägre
ersättning till de befintliga anläggningarna. Dagens nivå kritiseras för
att vara för låg och hämma utvecklingen. Vad gäller övriga två stöd
hänvisar utredningen till Biogasmarknadsutredningens betänkande
SOU 2019:63.
Tabell 8.5

Förslag till anslag för biogas 2022–2025 (miljoner kronor)

Förslag

2022

2023

2024

2025

80

88

96

104

Uppgraderingsstöd

260

300

340

390

Förvätskningsstöd

40

40

50

60

Gödselgasstöd

Källa: Egna beräkningar och SOU 2019:63.

Konsekvenser för företag
Fler djurhållande jordbruksföretag skulle om förutsättningarna för
biogasproduktion förbättras och fler kunna bygga en biogasanläggning. För det enskilda företaget skulle biogasanläggningen kunna stärka
företagets ekonomi genom att företaget får fler verksamhetsområden och kan sprida riskerna i sitt företagande. Samrötningsanläggningar där flera gårdar går samman för att bygga en anläggning ihop
kan ge flera positiva synergier och även öppna upp för samarbeten på
andra områden.
Konsekvenser för miljö
Utan ett fortsatt och förstärkt stöd kan riskerar den inhemska produktionen av biogas att minska. I förlängningen innebär det att miljöpåverkan riskerar att öka genom att de miljövinster som uppnås med
biogasproduktionen försvinner.
Konsekvenser för försörjningsförmågan
Förslaget bedöms bidra till en ökad försörjningsförmåga. Risken om
stödet inte höjs är att produktionen av biogas minskar eller försvinner. Detta skulle medföra att ännu mer biogas och biodrivmedel kom-
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mer att behöva importeras till Sverige och att vi därmed skulle få en
sämre försörjningsförmåga vad gäller drivmedel.
8.3.3

Utredningens rekommendationer

FoU nya drivmedel
Utredningen rekommenderar att en satsning görs på forskning
och utveckling av nya hållbara drivmedel som kopplar till jordbruket.
Utredningen konstaterar att det behövs fler fullskaliga anläggningar
för produktion av biodrivmedel i Sverige. Det finns en god tillgång
på råvara och en rad olika drivmedel kan bidras i arbetet mot fossiloberoende. Det är troligt att förbränningsmotorn kommer att finnas
kvar inom jordbruket under en lång tid framöver och därför behövs
fler satsningar på biobränslen från hållbara råvaror. Här är bioraffinaderier och andra koncept som kombinerar odling av grödor för
bioenergi och förädling av proteiner intressanta. För detta ändamål
skulle även flera demonstrationsanläggningar kunna övervägas.
Fortsatt investeringsstöd till biogasanläggningar
Utredningen rekommenderar att det fortsatt finns möjligheter
till investeringsstöd till biogasanläggningar (stallgödsel) liknande
de som i dag finns i Klimatklivet och inom den gemensamma jordbrukspolitiken.
I dag är det möjligt både inom Klimatklivet och inom den gemensamma jordbrukspolitiken att söka investeringsstöd för biogasanläggningar. Inom Klimatklivet kan man dock inte söka stöd för anläggningar för elproduktion. Inom gemensamma jordbrukspolitiken söks
stöd för produktionen av gas från gödsel. Dvs. man söker för själva
produktionen och inte för en specifik produkt (el/fordonsgas/värme).
Detta gör att stödet inom GJP är teknikneutralt.
Utredningen har vidare övervägt att rekommendera att ett investeringsstöd för anläggningar som producerar flytande biodriv-
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medel också bör införas. Utredningen har dock inte gått närmare in
på vilka typer av produktionsanläggningar som skulle omfattas av ett
sådant stöd utan hänvisar till Energimyndighetens uppdrag om att
utreda behovet av ytterligare styrmedel för att främja ökad produktion av biodrivmedel.
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9.1

Bakgrund

9.1.1

Utredningens uppdrag

I utredningens uppdrag ingår att föreslå åtgärder och styrmedel för
att främja en övergång till mindre fossilberoende och mindre resursintensiva insatsmedel.
Drivmedel är ett insatsmedel som pekas ut särskilt i utredningsdirektiven. Drivmedel hanteras i betänkandet under kapitel 5. Vad gäller
övriga insatsmedel pekas särskilt användningen av gödsel ut och här
lyfter regeringen såväl behovet av satsningar på resurseffektiva kretslopp som en mer effektiv användning av stallgödsel.
Det finns en tydlig koppling mellan minskat fossilberoende och
en ökad försörjningsförmåga. Den största andelen av de insatsmedel
som används inom jordbruket i dag är importerade och det gäller såväl
drivmedel som gödsel. I en händelse av kris är den svenska livsmedelsproduktionen därför sårbar.
9.1.2

Vilka insatsmedel används i jordbruket?

När utredningen har gått igenom vilka insatsmedel som används i
jordbruket har utredningen valt att definiera ett insatsmedel som en
produkt eller vara som används och förbrukas i tillverkning av andra
produkter och varor, eller i produktion av tjänster.
Vilka insatsmedel som används är kopplat till den produktionsinriktning som bedrivs dvs. om det är växtodling, animalieproduktion eller en kombination av dessa. Vilka insatsmedel som används
styrs även av om det är en konventionell eller ekologisk produktion.
I dagens moderna jordbruksproduktion används många olika typer
av insatsmedel även om de stora grupperna av insatsmedel kan sägas
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vara: drivmedel, gödselmedel, bekämpningsmedel, foder, plast och
utsäde. Drivmedel utgör ett eget utredningsområde i detta betänkande
och beskrivs närmare i kapitel 5. Exempel på andra insatsmedel som
används är hydraulolja, smörjmedel, reservdelar till arbetsmaskiner,
veterinärmediciner och diskmedel.
Det har inte funnits utrymme att inom utredningen göra en detaljerad livscykelanalys av samtliga insatsmedel. Utredningen har därför
valt att avgränsa vilka insatsmedel som analyserats vidare efter att
utgått ifrån jordbrukets indirekta energianvändning. Till den indirekta
energianvändningen räknas den energi som går åt för att producera
de produkter och varor som köps in till gården.
Figur 9.1

Indirekt energianvändning i jordbruket
Procentuell fördelning mellan olika insatsvaror

Mineralgödsel

Bekämpningsmedel
Kalk
Ensilageplast
Utsäde

Inköpt foder

Källa: Egen bearbetning baserad på Baky m.fl. 2010.

I diagrammet är det tydligt att den största indirekta energianvändningen är kopplad till produktion av mineralgödsel följt av inköpt
foder och ensilageplast.
Utredningen vill här lyfta fram att det finns vissa osäkerheter
kopplade till de siffror som presenteras ovan då dessa är från det första
decenniet under 2000-talet. Även om siffrorna inte är uppdaterade
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på ett antal år bör dessa ändå kunna ligga tillgrund för utredningens
resonemang då de ger en bild av storlekfördelningen vad gäller energiförbrukningen. Utredningen har inte haft utrymme att genom uppdrag uppdatera dessa siffror men kan konstatera att detta skulle kunna
göras genom att SJV uppdaterar sin rapport från 2010.1 Den största
osäkerheten bör ligga i siffrorna som rör inköpt foder då importen
av soja har minskat under senare år. Även siffrorna vad gäller ensilageplasten är osäkra då användningen av ensilageplast sannolikt har ökat.
När det gäller siffrorna för produktionen av mineralgödsel har utredningen använt relativt ny och därmed mer aktuella beräkningar.
9.1.3

Gödselmedel

Ett gödselmedel2 är ett ämne eller en blandning som används eller är
avsedd att användas på växter eller deras rotzon i syfte att förse växterna med näring eller förbättra deras näringsutnyttjande. De näringsämnen som kvantitativt är viktigast för växterna är kväve, fosfor och
kalium.
Gödselmedel kan delas upp i huvudgrupperna mineralgödsel och
organiska gödselmedel. Till organiska gödselmedel räknas bland annat
stallgödsel och biogödsel och slam.
I princip allt mineralgödsel importeras i dag. Tillverkningen av
mineralgödsel och framför allt kvävemineralgödsel är energikrävande.
Av de insatsmedel som används i jordbruket står denna tillverkning
för cirka 65 procent av den indirekta energianvändningen i jordbruket.
När det gäller organiska gödselmedel så uppkommer eller produceras
dessa främst inom landet.
Nedan redovisas användningen av kväve, fosfor och kalium uppdelat på mineralgödsel3, stallgödsel och övriga organiska gödselmedel4.

1

Jordbruksverket, 2010.
Förenklat utefter definitionen av gödselmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 av den 5 juni 2019 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande
på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009
och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003.
3
I SCB:s rapport ingår biogödsel och ”andra organiska gödselmedel” även i de redovisade mineralgödselmängderna.
4
I övriga organiska gödselmedel ingår pelleterade produkter, flytande biprodukter från livsmedelsindustrin samt rötslam.
2
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Tabell 9.1

Gödselanvändning i jordbruket
Ton näringsämne

Gödselslag/Näringsämne
Mineralgödsel
Stallgödsel
Biogödsel
Övriga organiska gödselmedel (inkl slam)

Kväve
180 500
30 1501
3 5901
2 8401

Fosfor
1 370
17 100
820
1 340

Kalium
29 800
92 400
2 960
1 870

Källa: SCB MI 30 SM 2002.
1 Avser mängden växttillgängligt kväve.

9.1.4

Foder

Foder till djur inom jordbruket brukar delas upp i grovfoder och
kraftfoder. Med grovfoder menas vanligen fiberrika foder, t.ex. vallfoder, olika grönfoderväxter som silomajs, helsäd, halm från spannmål och ärter, blast från sockerbetor och rotfrukter fodermärgkål
och foderraps samt biprodukter från industrin, t.ex. frukt- och grönsaksavfall. Det viktigaste grovfodret i Sverige är vall, som utnyttjas
som bete eller bärgas som hö eller ensilage. Grovfoder utgör största
delen av fodret till idisslare och hästar. Grovfoder kompletteras vanligen med kraftfoder, som höjer energikoncentrationen och/eller proteinhalten. Kraftfoder består av spannmål och/eller proteinfoder samt
ofta mineral- och vitaminpreparat. Som proteinfodermedel används
inhemska ärter och bönor, rapsfrö eller rapsmjöl från utvinning av
rapsolja samt importerade oljeväxtfoder, bestående av rester från utvinning av fett från bl.a. sojaböna. Till svin och fjäderfä används
huvudsakligen kraftfoder. I dag ersätter drank och rapskakor en del
av det importerade proteinfodret. I kapitel 8 Produktion av biodrivmedel förs ett resonemang kring de biprodukter som uppkommer i
produktionen av ex. etanol och FAME. Från etanoltillverkningen fås
drank och från pressningen av rapsfrön rapsmjöl och rapskaka.
När beräkningar görs av energianvändning och klimatpåverkan
görs skillnad på importerat foder och foder som produceras i Sverige.
Det importerade fodret dvs. det foder som har odlas utanför Sverige
räknas som en indirekt energianvändning. Det foder som odlas i Sverige
kopplas framför allt till den direkta energianvändningen i form av
drivmedelsanvändning. Den inhemska foderproduktionen kommer
därför att hanteras indirekt under utredningsområdet Drivmedel i
kapitel 5.
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Plast

Plastanvändningen i såväl jordbruket som resten av samhället är väl
utbredd. Plast är ett material med stor flexibilitet, det går att tillverka
plast med väldigt många olika egenskaper. 98 procent av den plast
som produceras i världen i dag baseras på fossila råvaror. Det är dock
möjligt att producera plast från förnybar råvara.
När SMED5 kartlade plastflöden i Sverige 2019 konstaterades att
drygt 1,1 miljoner ton plastråvara tillverkades i Sverige år 2016. Exporten av plast uppgick till ungefär samma mängd medan importen uppgick till knappt 1,3 miljoner ton. De mest betydande användningsområdena för plast är förpackningar 367 000 ton, följt av byggsektorn
med 262 000 ton (varav cirka 128 000 ton i byggnader) och bilindustrin med 134 000 ton.
I jordbruket används plast för ensilering, i växthus och för marktäckning men det används även plastförpackningar i form av plastsäckar och plastdunkar till exempelvis foder och bekämpningsmedel.
För att beräkna storleken av det som används har utredningen utgått
ifrån insamlingen av plast6. Denna visar att av de 22 000 ton som
samlades in 2019 stod den plast som används för ensilering för cirka
18 000 ton varav rundbalsplasten för drygt 15 000 ton.
För den plast som används i jordbruket finns ett frivilligt insamlingssystem. Av den plast som samlades in 2020 uppskattas att 90 procent gick till materialåtervinning. En återvinningsanläggning för ensilageplast har startats upp i småländska Korsberga där en stor del av
den insamlade plasten återvinns mekaniskt. Tillverkning av ensilageplast (ex. rundbalsplast) finns i dag i Sverige bl.a. i Smålandsstenar.
9.1.6

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till
för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada
på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Ett bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel beroende på vilket användningsområde det har.
Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak
för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk
5
6

SMED, 2019.
Uppgifter från KRS AB.
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och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller
konkurrerande växter. Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel
som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.
I jordbruksproduktionen används såväl biocider som växtskyddsmedel även om användningen av växtskyddsmedel står för den största
delen av användningen. Växtskyddsmedel används såväl i den konventionella som i den ekologiska produktionen. Försäljningen av växtskyddsmedel till jordbruket, inklusive frukt- och trädgårdsodling var
2020 cirka 1 650 ton och svarar för nästan 18 procent av den totala
mängden bekämpningsmedel som säljs i landet.
Det finns i dag ingen tillverkning av växtskyddsmedel i Sverige.
Generellt kan sägas att såväl de aktiva substanserna i växtskyddsmedel
som tillsatser, så kallade intermediat, tillverkas i Asien, framför allt i
Kina. Därifrån exporteras de till bl.a. Europa för att användas i produktion av de färdiga växtskyddsmedlen (produkten).
9.1.7

Kalk

Kalk används inom jordbruket framför allt för att höja eller bibehålla
pH-värdet i marken eller för att förbättra jordstrukturen. Kalk används även i foder. Kalkning görs för att pH-värdet påverkar hur
tillgängliga näringsämnen är för växterna. Ett optimalt kalktillstånd
underlättar jordbearbetning och rottillväxt på lerjordar samtidigt
som bland annat fosforns tillgänglighet ökar. Grödans upptag av giftiga tungmetaller, till exempel kadmium, minskar. Kalkning minskar
normalt också mängden utbytbart aluminium i marken vilket är positivt eftersom fria aluminiumjoner är giftiga för växtrötterna. Kalkningen påverkar också markens mikroflora och gynnar jordbakterier.
Det finns ett stort antal kalkningsmedel på marknaden. Kalkningsmedel kan dels ha naturligt ursprung ex. kalksten, dolomit, bränd
kalk och släckt kalk och kan komma från industriella processer i
form av biprodukter som silikatkalker, sockerbrukskalk m.m. Den
energi som används för produktionen beror av vilken produktionsmetod som används. Det bryts kalk på flera platser i Sverige. Även
förädling till kalkprodukter sker i Sverige.
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9.1.8

Insatsmedel

Utsäde

Utsäde definieras enligt Utsädeslag (1976:298) som dels frö som är
avsett till utsäde med undantag av skogsfrö, dels utsäde av potatis
(utsädespotatis).
Utsäde är ett viktigt insatsmedel i växtodlingen och ett gott utsäde lägger grunden till en god skörd. Sedan 2018 finns inom Sverige
genom ett uppdrag till SLU, SLU Grogrund, en särskild satsning på
forskning och kompetensuppbyggnad inom växtförädling av grödor
för svensk trädgårds- och jordbruksnäring.
9.1.9

Utredningens överväganden

Utredningen har enligt kapitel 2 Utredningens uppdrag valt att avgränsa utredningen till att omfatta utsläpp som sker inom landet.
I och med denna avgränsning kommer utredningen inte att analysera
vidare insatsmedlen bekämpningsmedel och importerat foder. När
det gäller foder är det, det importerade fodret som syns i den indirekta
energianvändningen. Det foder produceras i Sverige är i stället kopplat till jordbrukets direkta energianvändning genom användningen
av drivmedel för produktion av grödor (vall, spannmål och raps/
ryps). Den inhemska foderproduktionen kommer därför indirekt att
hanteras i utredningsområdet Drivmedel se kapitel 5.
Då utredningsdirektiven tydligt lyfter fram mineralgödsel kommer utredningen att göra ett avsteg från avgränsningen, att det är
utsläppen i Sverige som ska vara styrande. Produktionen av mineralgödsel står för den största indirekta energianvändningen i jordbruket.
Utredningens vidare analyser återfinns i kapitel 10 Gödselmedel.
Utredningen har valt att även gå vidare och analysera plast. Utredningen avser dock att avgränsa denna fråga ytterligare och fokusera på ensilageplast. Bakgrunden är att ensilageplasten står för den
största plastanvändningen i jordbruket. För övrig plastanvändning i
jordbruket ex. användning av plastförpackningar anser utredningen
att det finns ett värde i att hålla samman arbetet mer övergripande.
Detta då frågorna är horisontella, de griper över flera sektorer men
där utmaningarna i grunden är samma. Här konstaterar också utredningen att det finns ett pågående arbete på Naturvårdsverket med
bl.a. med en färdplan för en hållbar plastanvändning. Utredningens
vidare analyser återfinns i kapitel 11 Ensilageplast.
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Avslutningsvis avser utredningen inte gå vidare med insatsmedlen
kalk och utsäde. Utredningen motiverar detta utifrån perspektivet
energianvändning och där dessa insatsmedel står för en mindre del
av energianvändningen inom jordbruket.
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10.1

Bakgrund

10.1.1

Olika typer av gödselmedel

Vilken typ av gödsel som en jordbrukare använder beror av vilken produktionsinriktning som finns på gården. Stallgödsel används i huvudsak
som gödselmedel på den egna gården, om det finns djur på denna,
medan mineralgödsel används både på djurgårdar och på gårdar med
enbart växtodling. Jordbruk med produktionsinriktning ekologisk
växtodling har särskilda regler1 att förhålla sig till vad gäller val av
gödselmedel och ex. är inte mineralgödsel tillåtet.
För att kunna anpassa gödslingen behöver jordbrukaren kunskap
både om marken och om grödan. Eftersom kväve framför allt ger
effekt under det år det tillförs är det viktigt att följa markens kväveleverans och grödans upptag av kväve under odlingssäsongen för att
kunna anpassa gödslingen. Det är särskilt viktigt att följa mineraliseringen av kväve i marken på gårdar med stallgödsel eftersom det
finns stora mängder kväve i stallgödseln som kan frigöras under odlingssäsongen. För fosfor och kalium är förhållandena mer komplicerade. Deras verkan kan sträcka sig över flera år och där är t.ex. markkartering ett bättre verktyg.
När det gäller regler kring användning eller spridning av gödsel
finns dessa i regelverket om miljöhänsyn i jordbruket och växtnäring
i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62/
2013:40 respektive SJVFS 2004:62; Jordbruksverket, 2015). Regelverket är utformat med syfte att begränsa näringsläckaget från gödselmedel, både stallgödsel och mineralgödsel. En del regler gäller för
hela landet, medan andra enbart omfattar områden som är utpekade
1

I EU-förordning (834/2007) finns reglerat vilka gödselmedel som är tillåtna att använda. Om
odlingen dessutom är KRAV-certifierad finns ytterligare regler som i vissa avseenden är striktare än EU-reglerna.
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som nitratkänsliga områden. Till detta ger Jordbruksverket årligen
ut rekommendationer för gödsling och kalkning.
I inledningen av detta kapitel har utredningen valt att övergripande beskriva de gödselmedel som används i dag. Dessa gödselmedel
har delats in i kategorierna: mineralgödsel och organiska gödselmedel.
10.1.2

Mineralgödsel

Det saknas en fastställd definition av mineralgödsel. Utredningen
har dock valt att utgå ifrån den definition av oorganiska gödselprodukter2 som finns i EU förordningen om gödselprodukter och sedan
modifierat denna något. Utredningen har valt att definiera mineralgödsel som gödsel som innehåller eller frigör näringsämnen i mineralform.
Vid tillverkningen av mineralgödsel styrs vilka näringsämnen och
i vilken mängd dessa ska finnas i produkten. Mineralgödsel säljs både
som enkla gödselmedel dvs. gödselmedel som bara innehåller ett näringsämne ex. kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) och som sammansatta gödselmedel i vilka olika näringsämnen kombineras ex. NPKgödsel som består av kväve, fosfor och kalium.
Den största producenten av mineralgödsel till den svenska marknaden i dag är Yara. Yaras produktionsanläggningar för kväve, fosfor
och kaliumgödselmedel finns i bl.a. Norge, Tyskland och Australien.
Det finns ett par företag som producerar mineralgödsel i Sverige.
Ett av dessa är Merox, som är ett företag som ingår i SSAB-koncernen
och, som har i uppdrag att optimera SSAB:s biprodukts-, skrot- och
avfallshantering med fokus på hållbarhet. Företaget säljer ammoniumsulfat som kan användas som gödselmedel. Vid SSAB Oxelösunds
koksframställningen bildas stora mängder koksugnsgas. Ur denna
gas framställs svavelsyra, bensen, tjära, ammoniak m.m. I processen
mättas svavelsyran med ammoniak varvid ammoniumsulfatkristaller
bildas.

2

Ett oorganiskt gödselmedel ska vara ett annat gödselmedel än ett organiskt eller ett organisktmineraliskt gödselmedel som innehåller eller frigör näringsämnen i mineralform.
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Försäljning av olika gödselmedel
Försäljningen av mineralgödsel följs upp varje år av både Jordbruksverket och SCB.3 Försäljningen redovisas för en odlingssäsong vilket
är från 1 juli till 30 juni.
Tabell 10.1

Försäljning av mineralgödsel inom jord- och trädgårdsbruk
1990/1991–2017/1918 i miljoner kg

Årtal
Kväve
Fosfor
Kalium
NP-gödsel
PK-gödsel
NK-gödsel
NPK-gödsel
Totalt

1990/91

2000/01

685,4
12,0
6,0
42,8
74,3
18,6
292,3
1 130,9

2005/06 2010/11
Enkla gödselmedel

579,4
360,9
426,1
2,6
0,8
0,8
9,2
9,4
3,6
Sammansatta gödselmedel
44,5
34,6
8,1
33,5
14,4
6,4
20,2
9,7
4,5
284,8
281,7
254,6
974,8
712,1
704,3

2015/16

2017/18 2018/19

469,8
0,9
6,0

464,9
1,0
23,0

473,7
1,0
6,1

9,3
13,8
3,7
288,9
792,6

14,4
14,4
3,2
278,1
799,2

8,7
13,5
3,6
268,4
775,0

Källa: Jordbruksverket, 2020. Statistikrapport 2020:04.

Av den mineralgödsel som sprids står sammansatta NPK-produkter
för ungefär 32 procent av allt kväve, 72 procent av all fosfor och
77 procent av allt kalium. Att andelen mineralkväve som sprids med
sammansatta gödselmedel är lägre än andelen för fosfor och kalium
beror på att man för grödor som gödslas flera gånger under växtsäsongen, som vall och höstvete, ofta sprider hela årsgivan av fosfor
och kalium tillsammans med en del av kvävet vid ett tillfälle. Vid de
övriga gödslingstillfällen sprider man ofta bara kväve.
Tabell 10.2

Total mängd av respektive växtnäringsämne
som säljs i mineralgödsel 2018/2019
Ton

Kväve
182 700

Fosfor
12 800

Kalium
27 000

Källa: SCB, 2020. MI 30 SM 2001
3

Statistik från Jordbruksverket Statistikrapport 2020:04 Försäljning av mineralgödsel 2018/19
och SCB MI 30 SM 2001 Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under
2018/19.
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10.1.3

Jämförelse av resurs- och energianvändning
vid produktion av mineralgödsel

Under denna rubrik beskrivs översiktligt produktionen av enkla gödselmedel (kväve, fosfor respektive kalium). Beskrivningen omfattar
inte alla produktionssteg som krävs för en färdig gödselprodukt. Avsikten med beskrivningarna är att ge en bild av skillnader i resursoch energianvändning mellan produktionen av kväve-, fosfor- och
kaliumgödselmedel.
Produktion av kvävemineralgödsel
Produktionen av kvävegödselmedel sker i flera olika steg och kan väldigt förenklat illustreras med bilden nedan.
Figur 10.1

Nuvarande kommersiell produktion av kvävemineralgödsel

Källa: Ahlgren, S, Bauer, F & Hulteberg, 2015.

I det första steget produceras vätgas och kvävgas. Vätgas produceras
i dag i industriell skala i Europa främst från naturgas. I andra delar
av världen används även kol och olja. De nu kända reserverna av
naturgas väntas tas slut om lite drygt 50 år, vid bibehållen produktionstakt4. Kolväten används både som ”råvara” för att få fram vätgas
och som energikälla för att driva processen. Processen med att framställa vätgas är mycket energikrävande. Kvävgasen som behövs för
produktionen av ammoniak tas från luften.
I nästa steg framställs ammoniak från vätgasen och kvävgasen
genom den s.k. Haber-Bosch-processen5 (alternativt Haber-Bosch4

USGS, 1996–2018.
Metoden har fått sitt namn efter de tyska kemisterna Fritz Haber (1868–1934) som uppfann
metoden och Carl Bosch (1874–1940) som anpassade den till industriellt bruk. Haber fick
Nobelpriset i kemi 1918 för Haber-Boschmetoden.
5
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metoden). Framställningen sker vid höga tryck och temperaturer i
närvaro av en katalysator, ofta järn.
Utifrån ammoniak går det sedan att producera en rad kvävemineralgödselmedel genom att kombinera ammoniaken med olika
ämnen. Urea produceras från ammoniak och koldioxid. Även denna
process är energikrävande. För att producera ammoniumnitrat behövs
salpetersyra och vid framställning av salpetersyra används ammoniak
och det bildas lustgas (N2O). Till salpetersyran tillsätts sedan ammoniak för att få ammoniumnitrat.
För att minska utsläppen av lustgas vid produktionen av salpetersyra tillämpas i Europa en katalytisk reduktion vilken har minskat
utsläppen med mellan 70–90 procent6. Det är allt striktare krav på att
minska utsläppen från industrin i kombination med EU:s handelssystemet för utsläppsrätter som har lett fram till denna teknikanvändning. Tekniken används dock i princip endast i Europa.
Jordbruksverket uppskattar priset för kvävegödsel år 2021 till
9,14 kronor/kg N. 7 Utsläppen av växthusgaser från tillverkningen uppskattas till cirka 3,52 CO2e/kg N, för kvävegödsel tillverkad i Europa.8
Produktion av fosformineralgödsel
Fosfor är en mineral som framför allt finns i bergarterna apatit och
fosforit. Dessa bergarter bryts därför för att utvinna fosfor. Den
fosformineral som bryts genom gruvdrift är en begränsad resurs. På
EU-nivå är fosformineral (P2O5) klassad som en kritisk råvara.9 De
absolut största fyndigheterna, drygt 70 procent av världens totala reserver av fosfatmineral, finns i Marocko och Västsahara. Andra länder
med stora fyndigheter är Kina, Algeriet och Syrien. De nu kända
reserverna av råfosfat väntas räcka i nästan 270 år.
När det gäller den fosfor som säljs i Sverige i form av mineralgödsel uppskattas dock 85 procent komma från Finland och Ryssland
och den fosformineral som bryts i dessa länder kommer från magmatiska bergarter. Resterande 15 procent av den fosfor som används
i Sverige bryts i Israel och kommer ifrån sedimentära bergarter.
6

M. Berglund & M. Wallman, 2011.
Jordbruksverket, 2020. Jordbruksinformation 12–2020.
8
Hoxha, A. och Christensen, B., 2019. Utredningen har utgått ifrån utsläppen från produktionen av Calcium Ammonium Nitrate (CAN).
9
EU-kommissionen, meddelande. COM(2020) 474 final.
7
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Utsläppen av växthusgaser från produktionen av fosformineralgödsel kopplas främst till brytningen av fosfor. Energianvändningen
varierar mycket beroende på vilken typ av fyndighet som används,
och därmed är även variationen i utsläpp av växthusgaser per kg fosfor
stor. Här spelar koncentrationen stor roll, ju lägre fosforkoncentration desto större volymer behöver hanteras. Generellt sett innehåller
magmatiska bergarter en lägre halt av fosformineral än sedimentära
bergarter. Fosformineral från sedimentära bergarter innehåller å andra
sidan generellt sett högre halter av kadmium10 än fosformineral från
magmatiska bergarter.
Efter brytning behandlas fosformineralen med svavelsyra, fosforsyra eller salpetersyra. Den mest förekommande processen innefattar fosforsyra. Tillsätts fosforsyra får man en ett gödselmedel med
högre halt av fosfor och här bildas gips som en biprodukt.
Jordbruksverket uppskattar priset för fosformineralgödsel till
19,04 kronor/kg.11 Utsläppen av växthusgaser från tillverkningen uppskattas till 0,23 CO2e/kg P.12
Produktion av kaliummineralgödsel
Även kalium bryts från berggrunden. Den största mängden kalium
som utvinns för produktion av mineralgödsel utvinns som kaliumklorid. Den brutna kaliumkloriden krossas efter brytning och renas.
Kaliumkloriden kan sedan användas mer eller mindre direkt i gödselprodukter. Även kaliumsulfat och kaliumnitrat kan brytas på liknande
sätt men detta är inte lika vanligt.
Kalium bryts i Kanada där mycket stora fyndigheter finns. Brytning sker även i Ryssland, Belarus, Tyskland och USA. De nu kända
reserverna av kalium väntas räcka i drygt 90 år.
Jordbruksverket uppskattar priset för kaliumgödsel till 7,53 kronor/
13
kg. Utsläppen av växthusgaser från tillverkningen antas vara 20 procent
av de från tillverkning av fosforgödsel (per kg), baserat på skillnader

10

Kadmium är ett av de ämnen som räknas till särskilt farliga ämnen som kan orsaka stor skada
på människors hälsa och miljö. Det är förbjudet att saluföra eller överlåta vissa gödselmedel
som innehåller mer än 100 gram kadmium per ton fosfor.
11
Jordbruksverket, 2020. Jordbruksinformation 12–2020.
12
Jenssen, T. och Kongshaug, G., 2003.
13
Jordbruksverket, 2020. Jordbruksinformation 12–2020.
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i energiåtgång vid tillverkning vilket motsvarar utsläpp om 0,05
CO2e/kg P.14
10.1.4

Organiska gödselmedel

Ett organiskt gödselmedel15 innehåller, förutom näringsämnena kväve,
fosfor och kalium även flera mikronäringsämnen och, kol (C). Det
organiska materialet som finns i organiska gödselmedel ger flera fördelar. Det bidrar till att öka markens innehåll av organiskt material,
vilket är viktigt ur klimatsynpunkt. Mer organiskt material i marken
förbättrar även jordens vatten- och näringshållande förmåga, liksom
dess brukningsbarhet (hur lätt det är att plöja och harva) och dess
bördighet. Betydelsen av mullhalten kan komma att öka i framtiden,
om det blir fler och längre perioder med torka.
Stallgödsel
Stallgödsel är ett samlingsbegrepp för träck och urin, vatten och strömedel från husdjur. Av den totala åkerarealen stallgödslas cirka 37 procent. Stallgödseln används framför allt på den egna gården som gödsel.
Hur mycket gödsel som produceras från olika djurslag och gödselns egenskaper varierar bland annat beroende på vilken sammansättning som djurens foder har, inhysningssystem, gödselhantering,
mängd och typ av strömedel och intensitet i produktionen. Förhållandena mellan näringsämnen i gödsel varierar också. Tabellen nedan
ger det beräknade sammantagna innehållet i stallgödsel. Här är det
värt att beakta att innehåll och sammansättning av näringsämnen varierar. Som exempel kan nämnas att gödsel från fjäderfä ger generellt
störst växtnäringsinnehåll per ton gödsel.16

14

Börjesson, Pål 2006, Bilaga 2.
Enligt EU:s gödselproduktsförordning får ett organiskt gödselmedel endast innehålla
– organiskt kol (C org) och
– näringsämnen
av enbart biologiskt ursprung.
Ett organiskt gödselmedel får innehålla torv, leonardit och brunkol, men inget annat material
som är fossiliserat eller finns i geologiska formationer.
16
Jordbruksverket, 2020. Jordbruksinformation 12–2020.
15
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Tabell 10.3

Innehåll av makronäringsämnen (NPK) i stallgödsel
Ton

Växttillgängligt kväve
30 150

Fosfor
17 100

Kalium
92 400

Källa: SCB, 2020.MI 30 SM 2002.

För att sprida stallgödsel används olika typer av spridningsutrustning. Vilken utrustning som används beror på gödselns konsistens.
Grovt brukar man dela in stallgödseln i urin-, flyt-, klet-, fast- och
djupströgödsel beroende på konsistens och hanteringsegenskaper.
Spridning av stallgödsel regleras genom Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket. Det främsta syftet med reglerna är att minska risken för näringsläckage och övergödning genom
at reglera mängden fosfor som får spridas med stallgödsel. Reglerna
gäller i hela landet och innebär att djurgårdar ska ha en spridningsareal för sin stallgödsel. Agrifood konstaterar i en rapport17 att även
om jordbruket på nationell nivå nära nog är i balans med avseende på
hur mycket fosfor som tillförs åkermarkerna via gödsling respektive
förs bort via skörden, så finns det regionala obalanser. Agrifood konstaterar vidare att obalansen av mängden fosfor i marken är en konsekvens av en allt större specialisering inom jordbruket. Specialiseringen har lett till en koncentration av djurgårdar vilket har skapat en
regional obalans i förekomsten av stallgödsel i förhållande till åkerarealen.
För att beräkna det ekonomiska värdet av stallgödsel har Greppa
Näringen tagit fram en stallgödselkalkyl. I kalkylen används ett schablonbelopp för näringsämnena N, P och K vilket baseras på priset på
mineralgödsel.18
Biogödsel
Med biogödsel avses rötrester från vissa kategorier av biogasanläggningar, främst från gårdsanläggningar och samrötningsanläggningar.
Rötrester från rötning av avloppsslam benämns vanligen rötslam eller
slam.
17
18

Agrifood, 2018.
Greppa.nu.
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Substraten i biogasreaktorerna varierar men ofta består de av en
blandning av olika organiska restprodukter t.ex. stallgödsel, källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter och restprodukter
från livsmedelsindustrin. Vad gäller stallgödsel är det framför allt flytgödsel som rötas i biogasanläggningarna i dag. Det har dock blivit
allt mer intressant med fastgödsel som substrat. Här kan konstateras
att fastgödsel har ett högre växtnäringskoncentrat vilket betyder att
mängden växtnäring per producerad mängd metan blir större när
fastgödsel används.
I biogasanläggningen omvandlas delar av det organiska materialet
till biogas (främst metan, koldioxid och vattenånga) medan växtnäringen (bl.a. kväve, fosfor och kalium) passerar anläggningen i stort
sett utan förluster och finns därför kvar i biogödseln. I den anaeroba
nedbrytningsprocessen mineraliseras organiskt bundet kväve till ammoniumkväve, vilket är direkt växttillgängligt. I snitt ökar ammoniumkvävet med 0,5 kg/ton i de svenska gårdsbiogasanläggningarna jämfört med stallgödselns innehåll innan rötning.19
Det finns i dag cirka 50 gårdsanläggningar där stallgödsel rötas till
biogas och biogödsel. Gödsel används dessutom som substrat i ett
drygt 20-tal samrötningsanläggningar. Det är även i samrötningsanläggningar som den största mängden biogödseln produceras. En
samrötningsanläggning är en anläggning som rötar olika typer av organiskt material, dock inte avloppsslam. Mängden gödsel som rötas till
biogas och biogödsel har mer än femdubblats sedan 2009 och uppgick 2019 enligt Energimyndigheten20 till 1,14 miljoner ton (våtvikt).
En tredjedel behandlas i gårdsanläggningar och resten i större samrötningsanläggningar. En anledning till den ökade mängden biogas
från gödsel är det gödselgasstöd som infördes 2015 och som gäller
fram till 2023. All biogödsel som producerades i samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar användes som gödning på åkermark.21
Tabell 10.4

Innehåll av makronäringsämnen (NPK) i biogödsel
Ton

Växttillgängligt kväve
3 590

Fosfor

Kalium

820

2 960

Källa: SCB, 2020.MI 30 SM 2002.
19
20
21

Ahlberg-Eliasson, K., Nadeau, E., Levén, L., Schnürer, A., 2017.
Energimyndigheten, 2020. ER 2020:25.
Energimyndigheten, 2020. ER 2020:25.

241

295

Gödselmedel

SOU 2021:67

Det finns sedan år 1999 möjlighet för biogasanläggningar att certifiera sin biogödsel enligt ett kvalitetssystem som heter SPCR120.
Certifieringssystemet innebär att kvaliteten på biogödseln säkras och
att anläggningarna revideras av extern revisor. I certifieringssystemet
synar man hela kedjan från råvara till slutprodukt, så att en certifierad biogödsel uppfyller ställda krav på bland annat smittskydd, ursprung och lågt metallinnehåll. Certifieringsorgan är RISE. För en
biogasanläggning som dessutom använder substrat som är godkända
enligt EU-förordningen för ekologisk produktion kan biogödseln även
bli KRAV-märkt. 2019 var 30 procent av den producerade biogödseln från samrötningsanläggningar godkänd för användning inom
ekologisk produktion.
Slam
I EU:s slamdirektiv22 definieras avloppsslam som slam från avloppsreningsverk, flerkammarbrunnar eller liknande anordningar som behandlar avloppsvatten från hushåll eller tätorter, eller från andra reningsverk som behandlar avloppsvatten med liknande sammansättning.
Slammet innehåller fosfor i stora mängden men även andra näringsämnen som kväve och kalium. Tabellen visar slammets innehåll
av makronäringsämnen.
Tabell 10.5

Makronäringsämnen (NPK) i slam
Ton

Växttillgängligt kväve
1 700

Fosfor

Kalium

1 870

310

Källa: Jönsson, H. (2019).

Den lagstiftning som reglerar användning av slam återfinns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när
avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2) och förordningen
(SFS 1998:994) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering,
införsel och utförsel av kemiska produkter. Regelverket handlar fram-

22

Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när
avloppsslam används i jordbruket (EGT L 181, 4.7.1986, s. 6, Celex 31986L0278).
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för allt om att begränsa tillförseln till miljön av vissa metaller som
finns i slam.
Det är slammets innehåll av tungmetaller, skadliga ämnen och
föreningar, läkemedelsrester och mikroplaster samt växtnäringens
växttillgänglighet som har varit grunden till de diskussioner som har
förts och som fortfarande förs vad gäller spridning på åkermark.
2018 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur
ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot
att sprida avloppsslam bör utformas. Utredaren skulle även redovisa
den tekniska utveckling som skett vad gäller behandlingen av avloppsslam och utreda om det finns ett behov av etablerings- eller investeringsstöd för de tekniska lösningar som krävs för att återvinna fosfor
ur avloppsslam. Utredningen överlämnade sitt betänkande Hållbar
slamhantering (SOU 2020:3) i januari 2020.
I sitt betänkande redovisar utredningen två alternativ till reglering utifrån två scenarier om en utfasning av framtida slamspridning.
Scenario 1 innebär ett förbud mot all spridning av avloppsslam med
mycket begränsade undantag eftersom slammet i detta scenario har
antagits innebära allvarliga risker för hälsa och miljö. Krav föreslås
även ställas på återvinning av fosfor ur avloppsslammet. Scenario 2
innebär ett grundläggande förbud mot all spridning av avloppsslam
med undantag för spridning av hygieniserat och kvalitetssäkrat slam
på produktiv jordbruksmark. Spridning på andra marker, där fosforresursen inte kan nyttiggöras genom att ersätta mineralgödsel, förbjuds helt. Krav ställs även här på återvinning av fosfor ur avloppsslammet, antingen i form av spridning på produktiv jordbruksmark
eller genom materialåtervinning. Betänkandet har remitterats och bereds
för närvarande inom Regeringskansliet.
Det finns i dag tekniska lösningar som innebär att fosfor kan återvinnas från avloppsslam. Dessa lösningar innebär att slammet förbränns och fosforn utvinns ur askan.
De svenska reningsverken producerar cirka 200 000 ton (torrsubstans, ts) avloppsslam per år. 2018 spreds cirka 65 000 ton (ts) av
detta slam på åkermark. Resterande del av slammet används bland
annat till deponitäckning och som anläggningsjord. Enligt utredningen
om Hållbar slamhantering var 55 procent av det slam som spreds på
åkermark 2017 Revaq-certifierat. Syftet med certifieringssystemet
Revaq är att vara såväl en nationell som lokal drivkraft för en fortlöpande ytterligare förbättring av kvaliteten på det till avloppsrenings-
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verken inkommande avloppsvattnet och att slamfraktionerna uppfyller fastställda krav. Certifieringssystemet innehåller inte några krav
vad gäller mikroplaster eller läkemedelsrester. Revaq drivs av branschorganisationen Svenskt Vatten och det är RISE som är certifieringsorgan. 2019 fanns 42 Revaq certifierade avloppsreningsverk. Totalt i
Sverige finns det drygt 1700 reningsverk.
I handlingsplanen för cirkulär ekonomi23 har regeringen satt upp
mål om att fosfor och andra näringsämnen bör återvinnas i växttillgänglig form och tas tillvara i hög grad utan att miljö- och hälsoskadliga ämnen tillförs miljön. Ett giftfritt kretslopp där återvunnen och
växttillgänglig fosfor ersätter mineralgödselfosfor kan minska jordbrukets behov av att importera mineralgödselfosfor och därigenom
även minska sårbarheten i jordbruket i enlighet med regeringens livsmedelsstrategi.
Gröngödsling
Gröngödsling innebär att grödor odlas för sin gödslingseffekt och
det finns olika sätt att gröngödsla. Den växtnäring som en gröngödslingsgröda tar upp eller fixerar blir delvis tillgänglig för efterföljande gröda när denna brukas ner och bryts ner av markens organismer. Kvävet som fixeras av grödan binds både i ovanjordiska och
underjordiska växtdelar. Gröngödslingsgrödor kan även medverka
till att förhindra utlakning och erosion.
Gröngödsling kan användas på flera olika sätt i växtföljden. Metoden är vanlig i ekologisk växtföljd för att säkra växtnäringsförsörjning.
En gröngödsling kan antingen sås in som helårsgröda eller under
kortare perioder. Det går att odla en gröngödsling som bottengröda,
mellangröda eller fånggröda.
En helårsgröngödsling växer under hela odlingssäsongen. En helårsgröngödsling kan ansamla stora mängder kväve. Att inte odla någon
avsalugröda innebär dock att kostnaden i form av utebliven intäkt för
jordbrukaren blir kännbar för hela växtföljden. En helårsgröngödsling kan bestå av en vallfröblandning av klöver och gräs, som etableras som insådd i spannmål året innan själva gröngödslingsåret. Det
är även möjligt att så en vanlig vallfröblandning efter en försommarträda och låta den växa vidare följande säsong.
23

Regeringens handlingsplan, 2021.
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Delårsgröngödsling växer under en del av odlingssäsongen. För
korta gröngödslingsgrödor bör snabbväxande arter som exempelvis
perserklöver, fodervicker och bovete väljas.
Bottengröda är en gröngödsling som sås in mellan raderna i avsalugrödan. Systemet kallas för samodling. De arter som används som
bottengröda bör vara lågväxande och konkurrenssvaga i början av
kulturtiden. Detta för att de inte ska ha för stor negativ påverkan på
huvudgrödan. Lämpliga kvävefixerande arter är exempelvis humlelusern eller subklöver.
I dag sker gröngödslingen oftast genom att en mellangröda24 odlas
mellan två huvudgrödor och sås in i huvudgrödan eller efter skörd
varefter den tillåts växa vidare fram till sådd av nästa gröda. Mellangrödan fungerar därmed som fånggröda men dess uppgift är även att
vara en lämplig förfrukt25 till efterföljande avsalugröda. Mellangrödor
har en ganska kort växtperiod och effekten av biomassaproduktion
och kvävetillförsel blir därför ofta begränsad26.
En möjlighet som finns när det gäller gröngödsling är att använda
så kallad mobil gröngödsling. Begreppet innebär att växtnäring flyttas
och/eller lagras mellan platser och odlingssäsonger. Ett exempel kan
vara att slå av grönmassan från en gröngödsling på ett skifte utanför
växtföljden och lägger den som marktäckning på en gröda som ingår
i växtföljden. Andra användningsområden kan vara att kompostera
eller ensilera den avslagna grönmassan för att sprida den som gödsel
senare i växtföljden. En möjlig väg är även att använda grönmassan
för biogasproduktion och gödsla med rötresten. Enligt försök med
mobil gröngödsling för ekologisk produktion som gjorts vid Århus
universitet i Danmark kan en yta med gröngödsling ge cirka 500 kg
N/ha och år vid upprepad skörd av klöver eller lucern. En hektar
gröngödsling räcker därför till 3–5 hektar produktionsyta, av en avsalugröda, beroende på vilken gröda som odlas. Om det är lönsamt eller
ej att låta mark bli produktionsarealer för gröngödsling beror på
vilken gröda som odlas och vad alternativa gödselmedel kostar. Att
torka och pelletera samt att göra ensilage kostar mer än att använda
färsk gröngödsling. Enligt beräkningar i projektet kostade färsk gröngödsling cirka 15 kronor/kg, ensilage 20 kronor/kg och pelleterad
gödsling 70 kronor/kg total N.
24

En mellangröda kan dock vara svår att så in i norra Sverige då det kan vara svårt att hinna
etablera en sådan p.g.a. kortare växtsäsong.
25
Förfruktseffekten är den kortsiktiga, positiva effekt som en gröda har på efterföljande gröda.
26
Jordbruksverket, 2016.
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Övriga organiska gödselmedel
Förutom stallgödsel, avloppsslam och biogödsel används även biprodukter från livsmedelsindustri som gödselmedel. Exempel är kött-,
ben-, fisk- och blodmjöl men även vinass som är en biprodukt från
jästindustrin används. Det är framför allt inom ekologisk odling som
dessa gödselmedel används och då ofta som komplement till stallgödsel. Försäljningen av dessa gödselmedel har ökat på senare år enligt SCB:s statistik.27
När det gäller kött-, ben-, fisk-, och blodmjöl så innehåller dessa
mycket växtnäring som snabbt blir tillgängligt efter spridning. För
att få en mer hanterbar produkt väljer man ofta att tillverka pellets
av mjölet. Dessa pellets kan även innehålla andra ingredienser ex. vinass.
Vinass är en något trögflytande vätska som är brun och klibbig. Spridning av flytande vinass sker enklast genom blandning med urin eller
flytgödsel. Eftersom vinass inte innehåller någon fosfor är den ett
bra komplement till många andra organiska gödselmedel som ofta
innehåller stor andel fosfor i förhållande till kväve och kalium.
10.1.5

Utredningens överväganden

Kväve är det näringsämne som är mest kritiskt på kort sikt för växtodlingen. Skörden av de flesta grödor minskar kraftigt redan första
året om inget kväve tillförs marken. Av kvävetillförseln kommer
i dag cirka 180 000 ton kväve från mineralgödsel och cirka 30 000 ton
växttillgängligt kväve från stallgödsel, 3 500 ton växttillgängligt kväve
från biogödsel och cirka 1 700 ton växttillgängligt kväve från slam. Mot
bakgrund av dessa storleksordningar konstaterar utredningen att även
med insatser för att effektivisera och öka användningen av organiska
gödselmedel så kommer det konventionella jordbruket att vara beroende av att tillföra kvävemineralgödsel under överskådlig tid.

27

SCB Gödselmedel i jordbruket 2018/19.
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Tabell 10.6

Gödselmedel

Översikt energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser
kopplat till tillverkningen av mineralgödsel
per kg näringsämne

Parameter

Kväve (per kg N) Fosfor (per kg P) Kalium (per kg K)

Energi (kWh)
Utsl. växthusgaser CO2e (kg)

11,26
3,52

0,94
0,23

0,51
0,05

Källa: Hoxa och Christenssen 2019, Jenssen o Kongshaug, 2003.

När det gäller energiförbrukningen vid tillverkningen av mineralgödsel kan konstateras att denna är avsevärt större för kvävemineralgödsel än för fosfor- och kaliummineralgödsel. De produktionssteg
som är mest energikrävande är kopplade till tillverkningen av vätgas.
Utredningen menar därför att det är rimligt att utredningen även utifrån ett klimatperspektiv fokuserar på att utreda vidare kvävegödsel.

10.2

Analys av gödselhanteringen inklusive möjliga
åtgärder och styrmedel

10.2.1

Utgångspunkter för utredningens analys

Under rubrik 10.1.5 Utredningens överväganden konstaterar utredningen efter att ha jämfört olika mineralgödsel att det är vid tillverkningen av kvävemineralgödseln den största negativa klimatpåverkan
uppstår. Utredningen konstaterar samtidigt att det är kväve som ur
ett kortsiktigt perspektiv är det näringsämne som är mest kritiskt för
växtodlingen. Under de följande rubrikerna kommer utredningen
därför att fokusera på att analysera förslag som syftar att minska den
negativa klimatpåverkan från kvävemineralgödsel och främja utvecklingen mot ett fossiloberoende jordbruk. Några av förslagen som
analyseras kommer har även positiva effekter vad gäller att minska behovet av att tillföra även annan mineralgödsel som fosformineralgödsel. Exempel på sådana åtgärder är markkartering samt analys av stallgödselinnehåll.
Utredningens analyser redovisas i enlighet med den prioritetsordning som redovisas i kapitel 2 Utredningens uppdrag under följande rubriker:
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1. Åtgärder och styrmedel som syftar till att effektivisera användningen och hushålla med resursen gödsel.
2. Åtgärder och styrmedel för att främja återvunnet kväve i mineralgödsel.
3. Åtgärder och styrmedel för att ersätta den fossila råvaran vid tillverkning av kvävemineralgödsel mot förnyelsebar.
10.2.2

Åtgärder och styrmedel för att effektivisera
användningen och hushålla med resursen gödsel

Under denna rubrik har utredningen analyserat olika förslag till styrmedel och åtgärder för att styra mot en bättre hushållning och resurseffektivisering av gödsel. I denna del har utredningen analyserat användningen av alla gödselmedel såväl mineralgödsel som organiska
gödselmedel.
Precisionsodling
Allt fler jordbruksföretag använder sig av tekniker som faller inom
begreppet precisionsodling. Precisionsodling handlar bland annat om
utifrån kunskap och information om markens egenskaper och grödans upptag av näringsämnen anpassa åtgärder för att få bästa möjliga utbyte av odlingen. Med hjälp av exempelvis markkartering och
kvävesensorer kan gödsel tillföras i en anpassad mängd som är mera
optimal för odlingen.
Markkartering
Kunskap om markens egenskaper är en viktig faktor vid odling och
betesdrift. För att få kunskap om markens struktur och växtnäringsinnehåll görs en markkartering. En markkartering innebär att jordprover tas vilka sedan analyseras. Det går att genomföra både kemisk
och biologisk markkartering. Vanligtvis tas ett prov per hektar men
detta beror på jordartsförhållanden. I den kemiska markkarteringen
ingår att analysera pH och halterna av olika näringsämnen samt tungmetaller. Första gången en markkartering görs analyseras även bland
annat jordart, lerhalt och mullhalt. Jordbruksverket rekommenderar
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att markkartering görs vart 10:e år. Resultaten av provtagning och
analys redovisas sedan på en karta över fältet. På senare år har även
biologisk markkartering blivit vanligare. Vid en biologisk markkartering analyseras markens innehåll av svampar och nematoder som
kan orsaka skördeförluster.
Tidigare har det funnits på markkartering för att få beviljat stöd i
landsbygdsprogrammet. Kostnaden för att genomföra en kemisk markkartering varierar men uppskattas till i genomsnitt till drygt 210 kronor/ha.28 En biologisk markkartering uppskattas kosta i genomsnitt
cirka 300 kronor/ha. För ett genomsnittligt jordbruksföretag med
43 hektar skulle kostnaden hamna på drygt 9 100 kronor för den kemiska
analysen och nästan 13 000 kronor för den biologiska. De ekonomiska
och miljömässiga effekterna av markkartering blir synliga först i stegen efter kartering, ex. i steget då insatsmedel används. Utan markkartering är det svårare att använda optimal mängd insatsmedel till
exempel kalk och upprätthålla en balans i jorden.
Kunskap om grödans upptag av näringsämnen
För precisionsodling är det förutom kunskap om markförhållandena
viktigt att ha kunskap om grödans upptag av näringsämnen. Jordbruksverket ger årligen ut rekommendationer för gödsling och kalkning29.
Rekommendationerna syftar till att uppnå en ekonomiskt optimal gödsling samtidigt som de ligger inom gränserna för en miljömässigt hållbar gödslingsinsats.
För att få mer detaljerad information om gödselbehovet finns det
på marknaden en rad olika verktyg som gör det möjligt att under
pågående odlingssäsong mäta kväveupptaget i växtligheten på fälten.
För detta ändamål används både kvävesensorer och satellitbilder.
Kvävesensorer
Användningen av en kvävesensor gör det möjligt att styra gödseltillförseln utifrån kvävebehovet i den växande grödan. En kvävesensor fästs på traktorns tak där den söker av fältet på båda sidor om
traktorn och mäter grödans färg (klorofyllhalten i bladen) och grö28
29

Nordic Beet Research, Betodlaren 3 2018.
Jordbruksverket, 2020., Jordbruksinformation 12–2020.
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dans täthet. Grödans färg och kväveinnehåll har ett starkt samband
och ju mer klorofyll som grödan innehåller desto grönare blir den.
Grödans täthet mäts för att man ska kunna lokalisera områden med
låg biomassa. Utifrån informationen beräknas grödans kväveupptag
och därefter den optimala givan. Informationen skickas till styrenheten för spridaren som sedan matar ut rätt dos gödsel på rätt
plats. Den första kvävesensorn lanserades på den svenska marknaden
runt millennieskiftet. I dag uppskattas det finnas omkring 250 kvävesensorer i det svenska jordbruket och den areal som odlas med sensorer uppskattas till 180 000 ha. I Danmark finns ett betydligt färre
antal sensorer, uppskattningsvis rör det sig om cirka 50 stycken. Bakgrunden till detta är den danska lagstiftningen som begränsar hur
mycket kväve som kan spridas. Med redan fastslagna givor minskar
incitamenten för att anpassa givan efter behov.
En ny kvävesensor kostar cirka 300 000 kronor Under 2019 beviljades två investeringsstöd för kvävesensorer inom landsbygdsprogram under åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser
och ammoniak. För investeringsstöd gäller att jordbrukaren kan få
stöd för höst 40 procent av investeringskostnaden upp till 2 miljoner
kronor. Med ett beviljat stöd skulle kostnaden för jordbrukaren för
en kvävesensor hamna på från 180 000 kronor. Men för att kunna dra
nytta av den information som kvävesensorn samlar in krävs en gödselspridare som går att styra så att givan kan justeras medan traktorn
rör sig över fältet. Det krävs kontroll över utmatad mängd gödning
och spridningsbild. I dag används ofta centrifugalspridare där arbetsbredden ligger från 12 till 36 smeter. Rampspridare är alternativet
och liknar tekniken för spridning av växtskyddsmedel men är för gödning mindre vanlig i dag. Centrifugalspridaren slungar den granulerade gödningen ut över fältet med hjälp av roterande diskar. En rad
faktorer påverkar spridningens precision så som gödningens form
och densitet. Men även väder, vind, fältets egenskaper och traktorns
hastighet inverkar. Även traktorns egenskaper har betydelse då precision kräver kontroll på hastigheten och att spridarens höjd och
vinkel i förhållande till marken hålls konstant. Utredningen ser att
precisionsodling inte uppnås enbart med hjälp av sensorer som tillhandahåller information om grödans behov utan i många fall krävs
investeringar i uppdaterad teknik för att gödseln ska kunna spridas i
enlighet med de behov sensorerna visar.
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Försök inom Greppa Näringen har visat att jordbrukare kan öka
avkastningen med cirka tre procent genom att använda en kvävesensor vid odling av spannmål och oljeväxter. Detta samtidigt som risken för liggsäd minskar och tröskkapaciteten ökar. Enligt Greppa
Näringens beräkningar kan en investering i en kvävesensor ge en
vinst på upp till 28 300 kronor På Greppa Näringens hemsida finns
en kalkyl som kan användas av jordbrukare för att beräkna om det är
lönsamt att investera i en kvävesensor.30 Fördelen med en kvävesensor är att ingen bearbetning av informationen behöver göras särskilt utan denna skickas automatiskt vidare till spridaren och under
tiden gödselspridningen sker. Nackdelen med en kvävesensor är det
höga inköpspriset och att spridaren måste vara tillräckligt avancerad
för att kunna hantera informationen.
Satellitbilder
Satellitbilder kan användas på liknande sätt som en kvävesensor men
till skillnad från en kvävesensor där bilderna tas momentant används
satellitbilderna med viss fördröjning. Satelliten tar bilder på marken
och bilderna omvandlas sedan till styrfiler som kopplas till, och styr
en gödselspridare. Fördelen med satellitbilder är att man får bilder
över stora områden. Nackdelarna är att det är en fördröjning mellan
tillfället då bilden togs tills man får tillgång till bilden samt att molnigt väder omöjliggör bra bilder samtidigt som perioden då bilden
måste tas är relativt kort. Greppa Näringen har som mål att det under
perioden mellan april och juni varje år ska finnas minst tre bilder över
de flesta fälten från Skåne till Uppland. Dessa går att få tillgång till
kostnadsfritt och det är även möjligt att spara bilderna mellan olika
tidpunkter för egna fält. Det är Greppa Näringen som genom ett avtal
med DataVäxt (Lantmännen) möjliggör för jordbrukare att få tillgång till dessa satellitbilder. Bilderna kommer från Satelliten Copernicus
Sentinel2 som i sin tur skjutits upp av det europeiska samarbetet
ESA. Enligt en utvärderingsrapport från Jordbruksverket31 uppskattades antalet användare av denna satelittjänst till mellan 5 000–7 000.

30

Greppa.nu.
Utvärderingsrapport 2021:1 Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida landsbygdsprogram.
31
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Effektivare hantering av stallgödsel
Kunskap om stallgödselns innehåll
För att kunna använda stallgödseln så effektivt som möjligt är det
viktigt att veta vad denna gödsel innehåller. Innehållet av näringsämnen
i stallgödseln varierar beroende på djurslag, foder, utfodringsintensitet, strömedel, stalltyp, lagring m.m. Inom Greppa Näringen har
undersökningar gjorts som visar att en jordbrukare genom att analysera stallgödseln kan få en mer korrekt uppfattning om mängden
lättillgängligt kväve i denna.
Riktvärdet för ammoniumkväveinnehåll i flytgödsel är 1,5 kilo per
ton gödsel, men värdet varierar kraftigt. I en undersökning av 65 gårdar i Mellansverige varierade värdena från 0,8 till 3,9 kilo ammoniumkväve per ton gödsel. I det räkneexempel som Greppa Näringen utgick ifrån antogs att gårdens gödsel vid analys visat sig innehålla 2,4 kilo
ammoniumkväve per ton i stället för 1,5 kilo. Med 25 ton stallgödsel
per hektar som myllas och med hänsyn taget till kväveeffekten visar
det sig att jordbrukaren sprider 878 kg kväve mer än riktvärdet visar.
I förlängningen innebär detta att kompletteringsgödslingen kan
minskas med motsvarande mängd vilket ger sluppna utsläpp om drygt
3 000 kg CO2e. Med ett antaget kvävepris på 9,14 kronor/kg N ger åtgärden även en besparing på drygt 8 000 kronor minus, kostnaden
för analysen som uppskattas till, 300 kronor
När en analys görs av stallgödseln är det är naturligtvis bra att
även analysera gödselns innehåll av fosfor och kalium. Till skillnad
från i fallet med kväve är förhållandet ofta det omvända, dvs. att halterna fosfor och kalium vid analys ligger något under riktvärdet. En
fullständig stallgödselanalys där även fosfor och kalium ingår kostar
cirka 800 kronor. Enligt Greppa Näringens beräkningar skulle den
ekonomiska besparingen vid en fullständig analys som även inkluderar fosfor och kalium därför bli något lägre
Teknik för analys av stallgödsel
Analyser av innehållet i stallgödseln kan göras både genom att skicka
ett gödselprov till ett laboratorium för vidare analys eller genom att
analysera gödseln på plats på gården. Det finns olika möjligheter att
själv göra analysen på gården bl.a. genom att beställa ett färdigt paket
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med material och reagenser. Det finns även teknik som kan användas
för att analysera stallgödseln och styra gödselgivan under spridningen. Den teknik som används för detta är en så kallad infraröd
spektroskopi (NIR) och innebär att gödseln belyses med vanligt vitt
ljus. Energin i ljuset absorberas olika beroende på innehåll och sammansättning i gödseln. Det ljus som reflekteras tillbaka till instrumentet delas upp i våglängder och ett spektrum bildas. Spektrumets
form kan sedan relateras till närings- och kolinnehåll i gödseln. Tekniken är tämligen dyr och utrustningen uppskattas kosta någonstans
mellan 200 000 och 500 000 kronor.32 Här kan det dock finnas flera
användningsområden för tekniken ex. kan samma sensor användas
till att även analysera olika beståndsdelar i skördade grödor och
ensilage.
Hantering av stallgödseln
Lagring och spridning av stallgödseln påverkar vilka kväveförluster,
genom ammoniakavgång, som uppkommer. Det är i denna hantering
som förlusterna kan bli betydande.
Det finns i dag en mängd styrmedel som är riktade mot att minska
ammoniakutsläppen från jordbruket. Det finns lagar, förordningar
och allmänna råd vilka riktar in sig på de olika stegen i stallgödselhanteringen. Det finns även stöd inom det nuvarande landsbygdsprogrammet för olika investeringsåtgärder kopplade till gödselhantering
inklusive lagring och gödselspridning.
Användningen av släpslang vid stallgödselspridning har blivit vanligare33 och tillsammans med ökad lagringskapacitet på gårdarna har
det gjort att gödslingen har kunnat anpassats bättre till grödornas
behov. Att kunna sprida vid rätt tidpunkt borgar för bästa möjliga
utnyttjande av näringen. Goda förutsättningar är spridning; i växande
gröda, vid låg temperatur och hög luftfuktighet.
I Sveriges luftvårdsprogram34 beskrivs ett antal åtgärder som prioriteras för att minska ammoniakavgången från jordbruket och här
finns även beskrivningar av hur stora utsläppsminskningar i fråga om
ammoniak som förslagen innebär samt konsekvenserna av desamma.
32
33
34

Information från Bo Stenberg.
SCB Gödselmedel i jordbruket 2018/19.
Nationellt luftvårdsprogram regeringsbeslut I9 vid regeringssammanträdet den 28 mars 2019.
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Ytterligare ett sätt att minska ammoniakavgång och samtidigt öka
innehållet av kväve i stallgödsel (flytgödsel) och biogödsel har utvecklats av företaget N2 Applied. Företaget har utvecklat en småskalig eldriven teknik för att ”kväveboosta” gödseln med nitratkväve.
Med N2 Applieds teknik behandlas gödseln på gården i en mobil
plasmareaktor. Tekniken bygger på en process som tidigare användes
för att producera kvävemineralgödsel, den s.k. Birkeland-Eyde processen som användes innan Haber-Bosch processen hade utvecklats.
Mängden nitratkväve som processen kan tillföra gödseln är lika stor
som dess innehåll av ammoniumkväve. En effekt av att kväve tillförts
är att pH-värdet i gödseln sjunker till runt pH 5,5. Denna pH-sänkning är tillräckligt stor för att påtagligt reducera ammoniakavgången
vid den efterföljande hanteringen av gödseln. Utredningen har inte
lyckats få fram några prisuppgifter vad gäller metoden.
Transport och separering av stallgödsel
Tillgången till stallgödsel ser olika ut i olika delar av landet. Det finns
vissa kluster med mycket djur och därmed mycket stallgödsel i förhållande till hektar jordbruksmark. Risken med en väldigt hög koncentration djur och därmed stallgödsel är att det blir en obalans i
framför allt fosfortillförseln vilket kan leda till ett ökat näringsläckage.
En möjlighet för att komma tillrätta med obalansen är att gårdar med
ett överskott av stallgödsel transporterar gödsel till gårdar med underskott. Obehandlad stallgödsel innehåller mycket vatten och är därmed dyr att transportera. För att underlätta för transport behövs
åtgärder för att på olika sätt minska vattenhalten i gödseln Samma
sak gäller även för rötrester, dvs. även de kan transporteras längre
om vattenhalten reduceras. Fördelen med en stallgödsel som är enklare
att transportera är att möjligheten att sprida gödseln på större arealer
ökar.
När det gäller konsekvenserna av en ökad transport av stallgödsel
har detta utretts av Agrifood. I en rapport har Agrifood undersökt
om transporter av stallgödsel skulle kunna bidra till att minska näringsläckaget i djurtäta områden och delvis kunna ersätta mineralgödsel på växtodlingsgårdar.35 I rapporten dras slutsatsen att ökade
transporter av stallgödsel sannolikt kommer att innebära att antalet
35

Agrifood, 2018.
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djur på djurgårdarna kommer att öka och i och med det även överskottet av stallgödsel på gården.
Gödselseparering är en metod som bygger på att man separerar
gödseln i en fast och en flytande fraktion med hjälp av olika tekniker.
Med den separerade gödseln ges möjlighet att optimera spridningen av
näringsämnen då de olika fraktionerna innehåller olika koncentration
av dessa. T.ex. har den vätskefas som uppstår vid separeringen en
lägre koncentration fosfor och högre halt av kväve än vad vanlig flytgödsel har. Den fasta fasen har ett relativt högre innehåll av fosfor
jämfört med den flytande fasen.
För att separera näringsämnen i stallgödsel används i dag en rad
olika tekniker bl.a. vakuumavdunstning, centrifugering och skruvpress. De olika teknikerna har olika effektivitet i separering och innebär också olika kostnader i investering och drift.
Styrmedel i form av en skatt på mineralgödsel
Skatt på mineralgödsel har lyfts fram som ett sätt att minska användningen av mineralgödsel. Mellan 1995–2010 fanns en skatt på
gödselmedel om 1,80 kronor/kg N och 30 kronor/g kadmium om
halten översteg 5 gram kadmium per ton fosfor36. Syftet med kväveskatten var att minska utsläppen av kväve (och med kadmiumskatten
att minska ackumulering av kadmium i åkermark). Innan skatten
infördes fanns en miljöavgift på mineralgödsel.
Skattens andel motsvarade cirka 20 procent av priset på mineralgödsel. En del av skatten återfördes till branschen genom en satsning
på informations-, utbildnings-, rådgivnings- och utvecklingsinsatser
med syfte att främja hållbara produktionsmetoder.
I budgetpropositionen för 2010 gjorde den dåvarande regeringen
bedömningen att skatten på gödselmedel borde slopas. Regeringen
föreslog i prop. 2009/10:41 att lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel skulle upphöra att gälla vid utgången av 2009 och angav att
beskattningen försämrat de svenska lantbrukarnas konkurrensvillkor utan att ha någon större effekt på användandet av gödselmedel.
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag och borttagandet beräknas ha inneburit cirka 320 miljoner kronor per år i kostnadsbesparing för jordbruket.
36
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Riksdagen tillkännagav den 27 mars 2015 som sin mening att skatt
på ”handelsgödsel” inte bör införas (bet. 2014/15:SkU18, rskr. 2014/
15:148).37 Det motiverades bl.a. med att den tidigare skatten inte var
effektiv och att ett återinförande av en sådan skatt är en kostsam åtgärd med liten påverkan på miljön. Regeringen angav i budgetpropositionen för 2016 att den inte har för avsikt att återinföra den skatt
på gödselmedel som avskaffades 2010. Därmed ansåg regeringen att
riksdagens tillkännagivande var slutbehandlat.
Utredningens överväganden
Utredningen konstaterar att det finns styrmedel på plats redan i dag
för att främja precisionsodling i jordbruket samt effektivare stallgödselhantering. När det gäller att effektivisera gödselhanteringen
finns en rad metoder och tekniker på plats redan i dag. Här vill dock
utredningen lyfta fram att det kan vara relevant med insatser framöver vad gäller utveckling av nya tekniker, inte minst på gårdsnivå.
Detta gäller inte bara tekniker för att effektivisera hanteringen utan
skulle även kunna omfatta t.ex. småskalig gödseltillverkning. Utredningen har inte för avsikt att lägga något konkret förslag på området
i detta betänkande men anser att utvecklingen bör följas upp framöver.
Utredningen konstaterar när det gäller en skatt på mineralgödsel
att det inte finns politiskt stöd för att införa en sådan. Vidare har det
funnits frågetecken kring skattens styrande effekt. Utredningen
avser mot bakgrund av detta att inte gå vidare med detta som ett
förslag.
10.2.3

Åtgärder och styrmedel för att främja återvunnet
kväve i mineralgödsel

Recirkulering av näringsämnen mellan stad och land är en förutsättning för ett framtida hållbart samhälle och däribland jordbruk. Under
denna rubrik analyseras återvinning av kväve från reningsverk samt
återföring av näringsämnen genom användningen av biogödsel.
37

I tillkännagivandet används termen handelsgödsel. Begreppet handelsgödsel används här av
riksdagen med avsikten att beskriva mineralgödsel. Utredningen vill poängtera att begreppet
handelsgödsel omfattar allt gödsel som säljs (dvs. såväl mineralgödsel som organiska gödselmedel). Utredningen har därför valt att inte använda begreppet i övrigt i betänkandet.
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Återvinning av kväve från reningsverk
I rapporten Fosfor, kväve, kalium och svavel – tillgång, sårbarhet och
återvinning från avlopp beskrivs att avloppsvattnet i de kommunala
reningsverken innehåller cirka 28 000 ton växttillgängligt kväve.38 Detta
är i samma storleksordning som det växttillgängliga kvävet i stallgödsel som uppskattas till 31 300 ton. I dag används dock endast cirka
6 procent av kvävet från reningsverken som gödsel i form av avvattnat slam. Att siffran är så låg beror på att det endast är en liten del
kvävet som når reningsverket som sedan hamnar slamfraktionen. Och
av det kväve som hamnar i slamfraktionen är drygt hälften växttillgängligt.
Den största delen av kvävet omvandlas till kvävgas i den biologiska
reningen i reningsverket. En del av kvävet hamnar i rejektvattnet.
Rejektvatten skulle förenklat kunna förklaras som det vattnet som
avlägsnats från slammet i reningsprocessen i reningsverket. Här finns
en potential att utvinna kväve som skulle kunna användas som gödsel.
När kväve återvinns ur avlopp minskas klimatpåverkan både på
grund av uteblivna utsläpp från produktion av kvävemineralgödsel
och på grund av uteblivna utsläpp från reningen av kväve i reningsverken. Återvinning av kväve från avlopp för användning som gödsel
kan väsentligt minska utsläppen av växthusgaser per kilo kväve. Det
är återvinning av kväve från avloppsreningens rejektvatten som ger
störst minskning av utsläppen per kilo kväve. Den potentiella minskningen av växthusgasutsläppen är enligt studien i storleksordning
22 kg CO2e per kilo återvunnet kväve, men kan vara betydligt större
(beroende på de processer som används vid reningsverket). Mängden
växttillgängligt kväve i rejektvattnet har uppskattats till nästan 8 000 kg
N vilket totalt ger en potential att minska utsläppen med nästan
175 000 kg CO2e. Kostnaden för att återvinna kväve från rejektvatten
uppskattas cirka 20 kronor per kg återvunnet kväve.
Teknik med att återvinna kväve från rejektvattnet är inte ny och
har tidigare använts i bl.a. i Ellinge reningsverk i Skåne mellan åren
1992–2006. I dag pågår två parallella projekt där kvävet från rejektvattnet återvinns. Det är dels ett projekt som drivs av företaget EkoBalans Fenix AB med finansiering av Energimyndigheten där återvinning till fast ammoniumsulfat studeras. Och dels en patentsökt
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metod som kommer studeras av Ragn-sells i ett projekt som EU
finansierar.
Återvinning av kväve från industrin
Förutom återvinning av kväve från avloppen sker det även viss återvinning från industri. Ex. har det vid SSAB i Oxelösund återvunnits
cirka 6 000 ton ammoniumsulfat per år. Denna har sedan sålts till
kemisk industri och till jordbruk.
Kvotplikt ett exempel på styrmedel för ökad återvinning
av kväve
För att öka mängden återvunnet kväve har frågan om att införa en
kvotplikt för gödsel tagits upp bland annat av Delegationen för cirkulär ekonomi39 som Miljömålsberedningen40. Även om frågan om
kvotplikt har lyfts har inga konkreta förslag på hur en sådan skulle
kunna utformas tagits fram. Expertgruppen för hållbar och cirkulär
VA inom Delegationen för cirkulär ekonomi föreslår i sin rapport
att regeringen bör utreda införandet av en kvotplikt för återvunnen
fosfor och återvunnet kväve i mineralgödsel. Expertgruppen motiverar sitt förslag med att det behövs ett styrmedel för att öka efterfrågan på återvunnet kväve. Med dagens teknik och marknad är det,
och kommer sannolikt vara under längre tid, dyrare att utvinna kväve
ur avlopp/slam än att köpa ny mineralgödsel med nyproducerat kväve.
Miljömålsberedningen föreslår i sitt betänkande att regeringen
ska verka inom EU för att det i EU införs en kvotplikt på inblandning av en minsta mängd återvunnen fosfor och kväve i mineralgödsel. Beredningen menar att styrmedel på EU-nivå för att öka återföringen kan vara relevant och möjligt då flera länder har eller ser på
möjligheten att lagstifta om återvinning av fosfor och kväve. För
själva utformandet av kvotplikten drar beredningen paralleller till den
reduktionsplikt som finns i dag på drivmedelssidan (se kapitel 5).
Miljömålsberedningens betänkande har remitterats och är under beredning i Regeringskansliet.
39

Rapport Hållbar och cirkulär VA – från avlopp till resurs av Expertgruppen för hållbar och
cirkulär VA inom Delegationen för cirkulär ekonomi.
40
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I sammanhanget kan även nämnas att regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att under 2021 lämna förslag på produkter
eller materialflöden där kvotplikter för användningen av återvunnen
råvara skulle vara lämplig att införa för att främja omställningen till
en cirkulär ekonomi. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2021.
Återföring genom användning av biogödsel
Återföring av näringsämnen sker även när biogödsel används. Med
biogödsel avses rötrester från biogasanläggningar, framför allt så kallade gårdsanläggningar och samrötningsanläggningar. Enligt Energimyndighetens statistik41 rötades 1,14 miljoner ton (våtvikt) stallgödsel
totalt år 2019. Stallgödseln återförs sedan till stor del till åkermarken
i form av biogödsel. Utredningen förslår under kapitel 8 Produktion
av biodrivmedel, olika åtgärder och styrmedel för att öka produktion
av biogas och därmed ökar tillgänglig biogödsel.
Utredningens övervägande
Utredningen noterar att det finns möjlighet att återvinna kväve från
reningsverken i större utsträckning än vad som nu görs. Tekniken
som sådan finns men används inte i reningsverken. Utredningen
noterar vidare att de rapporter som nyligen har lyft fram möjligheten
att utreda en kvotplikt för gödsel ligger i linje med det uppdrag som
Naturvårdsverket nu har vad gäller att utreda just möjliga produkter
eller materialflöden där kvotplikt för återvunnen råvara är lämpliga
att införa. Utredningen konstaterar att utvecklingen bör följas upp
framöver.

41

Energimyndigheten, 2020. ER 2020:25.
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10.2.4

Åtgärder och styrmedel för att ersätta den fossila
råvaran vid tillverkning av kvävemineralgödsel mot
förnyelsebar

Utredningen har i ovanstående text analyserat möjligheterna att så
långt som möjligt resurshushålla och använda återvunnen råvara för
att på så sätt minska behovet av nytt kväve. Mot bakgrund av dessa
analyser konstaterar utredningen dock att det i nuläget inte är möjligt
att helt ersätta tillförseln av kvävemineralgödseln, se även rubrik 10.1.5.
Utredningen konstaterar att det finns olika sätt att producera kvävemineralgödsel på och dessa ger olika stora utsläpp av växthusgaser.
Skillnader i produktionssätt och Carbon Border Adjustment
Mechanism (CBAM)
Redan i dag finns stora skillnader i utsläppen av växthusgaser från
produktion av kvävemineralgödsel beroende på var i världen gödseln
produceras. Utsläppen räknat i koldioxidekvivalenter från produktionen i Europa är i genomsnitt 3,52 kg CO2-e/kg N jämfört med
importerad mineralgödsel utanför Europa (Ryssland och övriga
världen) ligger på i genomsnitt 7,34 kg CO2e/kg N. Att skillnaden i
utsläppen är så stor beror till viss del på att olika råvaror (naturgas,
kol, olja) används och att produktionsanläggningarna är olika effektiva. Den största orsaken anses dock vara att det i Europa finns
katalytiska filter som renar bort den lustgas som bildas i tillverkningen. Detta steg har tillkommit som en följd av att anläggningarna
är anslutna till systemet med utsläppshandel. Här kan konstateras att
EU är den region som har hårdast krav på utsläppsminskningar för
all sin industri.
Som ett räkneexempel har utredningen tittat på skillnaderna i
utsläpp om hela den svenska användningen av mineralgödsel skulle
vara producerad i Europa jämfört med hur det ser ut i dag där cirka
25 procent är importerat från tredje land.42 Den svenska förbrukningen av mineralgödsel ligger på drygt 180 000 ton N/år. Andelen
mineralgödsel som i dag importeras från tredje land uppgår till 25 procent. Skulle all mineralgödsel i stället skulle vara producerade i Europa
skulle utsläppen bli drygt 170 000 ton CO2e/år lägre.
42

Jordbruksverket, 2018.
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För att minska risken för koldioxid läckage dvs. att produktion
flyttar utanför EU har EU-kommissionen inom ramen för den nya
gröna given lagt ett förslag om införandet av ett nytt verktyg för att
prissätta koldioxidutsläpp för varor med höga utsläpp som importeras till EU eller en s.k. Carbon Border Adjustment Mechanism
(CBAM). Ett sådant verktyg skulle få till följd att de företag som vill
exportera mineralgödsel till EU skulle införa katalytisk rening för
att rena bort lustgas och därmed skulle de sänka sina utsläpp till en
nivå som motsvarar den från anläggningar inom EU.
Produktion av kvävegödsel från förnybara källor
När det gäller produktionen av kvävemineralgödsel är det produktionen av vätgasen som är det mest energikrävande steget. Vätgas
produceras i dag i industriell skala i Europa främst från naturgas.
I andra delar av världen används även kol eller olja i stor utsträckning.
Genom att byta ut den fossila energin som används vid produktionen av vätgas mot förnybar energi kan klimatpåverkan minskas.
I en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet beskrivs och jämförs
olika tekniska alternativ för produktion av kvävegödsel baserad på
förnybara energikällor.43 Teknikerna som beskrivs finns i princip
utvecklade men används inte i nuläget för att producera kvävegödsel.
I rapporten konstateras att de olika alternativen innebär att produktionsvolymer kommer att vara relativt små jämfört med dagens
produktion. Räknat per ton kväve (N) i produkt, producerar de olika
scenarierna ungefär mellan 1 700–24 000 ton N/år, eller 5–65 ton N
per dag. Detta är alltså mycket småskaligt jämfört med dagens fossila
anläggningar som kan producera uppemot 3 000 ton ammoniak per
dag, vilket motsvarar nästan 2 500 ton N per dag. De utsläpp av växthusgaser för produktion enligt de tekniker som beskrivs i rapporten
varierar mellan 0,1–1,5 kg CO2e/kg N (jämfört med dagens 3.5–7,3 kg
CO2e/kg N).

43

Ahlgren S., Bauer F., Hulteberg C., 2015.
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Grön vätgas – projekt som är på gång
För närvarande pågår flera projekt runt om i världen och som syftar
till att producera mineralgödsel där ammoniak tillverkas av fossilfri
vätgas. Utredningen har identifierat tre pågående projekt med denna
metod, utredningen har fått indikationer på att det dessutom finns
flera pågående projekt. De projekt som utredningen har identifierat
drivs av gödseltillverkaren Yara, gödseltillverkaren Fertiberia SA tillsammans med energibolaget Iberdrola SA samt gruvdriftskoncernen
LKAB.
Yaras arbete med att från grön vätgas producera kvävemineralgödsel består av tre projekt i Norge (Porsgrunn), Australien (Pilbara) och Nederländerna (Sluiskil). I Norge projekteras för att framställa vätgas med vattenkraft som energikälla. Enligt planen ska
fabriken stå klar i början av 2023 och ska kunna producera 20 000 ton
ammoniak. Enligt Yaras beräkningar kommer produktionen medföra utsläpp på 0,75 ton CO2-ekv/kg N. Yara planerar att på sikt
ställa om produktionen i norska Porsgrunn till helt fossilfri drift med
hjälp av vätgas. Vid anläggningen tillverkas i dag 500 000 ton ammoniak per år. Vid Yaras projekt i Australien projekteras för att producera vätgas från solenergi och vid Yaras projekt i Nederländerna är
planerna att använda havsbaserad vindkraft. I den australienska anläggningen planeras för en produktion om 3,5 tusen ton ammoniak
och i den holländska 70 tusen ton. Enligt Yaras plan ska de vara i
kommersiell drift i början av 2023 (Pilbara) och 2025 (Sluiskil).
I Spanien har energiföretaget Iberdrola SA och gödseltillverkaren
Fertiberia SA ett pågående projekt för att producera vätgas med solceller som energikälla. Företagen bygger en fabrik för tillverkning av
grön vätgas som ska vara i drift under 2021. Kapaciteten uppskattas
ligga på 200 000 ton ammoniak per år. Bygget av fabriken beräknas
kosta 150 miljoner euro och företagen räknar med stöd från såväl
EU som från den spanska regeringen. Det finns även planer på att
mellan 2023 och 2027 bygga ytterligare två fabriker.
Det finns även planer på att tillverka fossilfri mineralgödsel genom
användning av grön vätgas i Sverige. LKAB har startat ett projekt
som kallas ReeMap. I projektet har utgångspunkten varit teknik för
att återvinna fosfor ur gruvavfall men projektet har underhand utvecklats. I dag är ambitionen att även producera insatsvaror, däribland
vätgas från fossilfri energi. Målet i ReeMAP-projektet är att genom
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fossilfria processer återvinna gruvavfall från LKAB:s järnmalmsproduktion och omvandla det till produkter vilka EU klassificerar som
kritiska råmaterial. Fosformineral och sällsynta jordartsmetaller är
på grund av EU:s importberoende av stor betydelse för vår ekonomi.
Förstudie pågår till och med 2021. Full produktion, efter miljötillstånd och byggnation uppskattas kunna uppnås 2027. När produktionen är i gång beräknas man kunna producera 5 gånger Sveriges behov
av fosformineralgödsel. Man avser även att producera grön ammoniak
som sedan kan användas för tillverkning av mineralgödsel. I projektet
räknar man med att produktionen av mineralgödsel kommer innebära uteblivna utsläpp om upp 700 000 ton koldioxid (motsvarande
cirka 1 procent av Sveriges utsläpp 2019) jämfört med alternativet att
öka produktion av mineralgödsel med den teknik som traditionellt
används i dag.
Jämförelse av växthusgasutsläpp
Tidigare i detta kapitel har utredningen räknat på att utsläppen av
växthusgaser kopplat till mineralgödselproduktionen skulle minska
med drygt 170 000 ton CO2e/år om alla mineralgödsel som används
i Sverige skulle vara producerad i Europa eller med motsvarande
standard och krav. Skulle i stället alla gödsel komma från den fossilfria
gödseln skulle utsläppen minska med ytterligare nästan 500 000 ton
CO2e/år. Se tabellen nedan.
Tabell 10.7

Jämförelse av olika tekniker för framställning av kvävegödsel
Utsläpp av CO2 respektive kr per kg

Gödsel
Kvävemineralgödsel tillverkad i Europa
Yaras fossilfria kvävegödsel
Importerad kvävemineralgödsel från tredje land

Utsläpp CO2e
3,52 kg CO2e/kg N
0,75 ton CO2e/kg N
7,34 kg CO2e/kg N

Pris
9,14 kr/kg N
18,2–36,6 kr/kg N
8,68 kr/kg N

Källa: Egen bearbetning av information från Yara, Jordbruksverket, Greppa Näringen m.fl.

Högre kostnader för den fossilfria gödseln
Den gödsel som produceras från grön vätgas kommer att bli dyrare
än den mineralgödsel som tillverkas från fossilråvara i dag. Priset som
jordbrukaren kommer att få betala för gödseln som tillverkas från
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grön vätgas är inte lätt att förutse men enligt de uppskattningar som
gjorts inom Yaras projekt väntas priset bli 2–4 gånger så högt jämfört med den gödsel som Yara producerar i dag.
För att sänka kostnaden för inköp av den fossilfria mineralgödseln skulle subventioner kunna införas av produktion och eller konsumtion. Det finns inte något beslut om produktion av fossilfri
mineralgödsel i Sverige. Det är därför inte möjligt för utredningen
att gå vidare och lägga något skarpt förslag i denna fråga. Utredningen
har därför analyserat möjligheterna att subventionera konsumtionen.
Subventioner på konsumtionssidan
Utredningen har analyserat konsekvenserna av att införa ett stöd i
form av ett så kallat eco-scheme. Ett eco-scheme är en form av stöd
som förhandlas i den pågående jordbruksreformen och är tänkt att
ges som ettårigt stöd för gårdsstödsberättigad areal. Ett sådant stöd
skulle betalas ut per hektar åker som använder fossilfri kvävegödsel
och baseras på en genomsnittlig kostnadsökning för användningen
av den dyrare fossilfria gödseln. Utredningen har räknat på att kostnadsökningen är mellan 10–30 kronor/kilo eller 2–4 gånger högre än
i dag. Utredningen räknar vidare på en genomsnittlig kvävegiva på
74,5 kilo/hektar. Vid användning av den fossilfria gödseln skulle kostnadsökningen bli mellan 745–2 235 kronor/hektar.
Om ett stöd skulle omfatta all åkermark (2 548 400 hektar) som
brukas i Sverige skulle kostnaden uppgå till mellan 1,9–5,7 miljarder
kronor per år. Skulle den areal som gödslades med mineralgödselkväve 2018/2019 (1 587 400 hektar) omfattas skulle kostnaden uppgå
till 1,2–3,3 miljarder kronor.
Ett stöd skulle kunna riktas mot en viss gröda ex. höstvete som
är den gröda där mest kvävegödsel används. För höstvete ligger den
rekommenderade mängden kvävegödsel per hektar på, i genomsnitt
166 kg/ha. Arealen höstvete var drygt 400 000 hektar år 2020, vilket
var rekord. Kostnaden skulle då bli mellan 660 miljoner–2 miljarder
kronor per år.
Ett stöd till fossilfri gödsel som utformas dagens miljöersättningar kan vara förenligt med WTO:s regler under förutsättning att
ersättning ges maximalt för den merkostnad som uppstår. Ett stöd
som utformas som ett frikopplat inkomststöd, ett så kallat eco-scheme,
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kan vara svårare att få WTO-kompatibel. Det kan dock vara förenligt
med WTO-avtalet under vissa förutsättningar, att det är ett enhetligt
stöd per hektar som är frikopplat (även träda och betesmark måste
då vara ersättningsberättigad areal). För denna typ av stöd finns möjligheten att ge ett högre stöd än kostnadsskillnaden mellan fossilfri
och fossil gödsel.
En fördel med att införa ett stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken är att statsstödsreglerna inte behöver beaktas särskilt.
En nackdel är att stödet skulle sluka stora delar av budgeten och i
praktiken lägga fler krav på branschen utan att förstärka lönsamheten.
Ett alternativ till att införa ett eco-scheme skulle vara att införa
ett nationellt stöd genom en biopremie. Fördelen med ett sådant
stöd skulle vara att ersätta jordbrukaren för den faktiska kostnaden
som det högre priset på gödseln innebär. Nackdelen med ett sådant
stöd skulle vara att det sannolikt skulle kräva ett statsstödsgodkännande.
Utredningens överväganden
Den kvävemineralgödseln som planeras att produceras med grön
vätgas kommer att bli dyrare än dagens gödsel. För att priset för gödseln ska hållas ner skulle staten kunna gå in och subventionera antingen produktionen och/eller konsumtionen av gödseln.
Det finns planer på att producera fossilfri gödsel i Sverige i dag
men det finns inga fattade beslut om att realisera dessa planer. Utredningen menar att det därför inte är möjligt att lämna några förslag
kopplat till subvention av produktionen av fossilfri gödsel. Ett sådant
stöd skulle kunna övervägas när planerna på produktionen har kommit längre. Utredningen menar att stöd till investeringar i produktionsanläggningar bör kunna omfattas av stöd genom det s.k. Industriklivet och/eller Klimatklivet (se kapitel 14 Bakgrund klimat).
När det gäller konsumtionen konstaterar utredningen att den
fossilfria gödseln ännu inte finns tillgänglig på marknaden. Här konstaterar utredningen att Yaras anläggningar väntas vara i drift under
2023. Utredningen utgår också från att den fossilfria gödseln kommer att finnas i begränsad omfattning, initialt.
Eftersom den fossilfria gödseln inte finns på marknaden än är det
svårt att bedöma om jordbrukarna som köper denna kommer att kunna
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föra vidare de ökade kostnaderna som den dyrare gödsel innebär för
produktionen. Lantmännen har räknat på hur den fossilfria gödseln
skulle påverka priset som konsumenten betalar för bröd som bakas
på det spannmål som odlas med fossilfri gödsel. Enligt Lantmännens
beräkningar skulle en brödlimpa bli cirka 40 öre dyrare. Historiskt
har det dock varit svårt för jordbrukarna att föra ökade kostnader
vidare i livsmedelskedjan då varken distributörer, handel eller konsumenter har varit beredda på att betala för de mervärden som produceras.
En risk med att gå ut och lova subventioner av en produkt redan
innan den finns på marknaden är att priset på produkten sannolikt
kommer att anpassas efter subventionen. Utredningen menar därför
att ett sådant förslag skulle störa marknaden och utredningen avser
inte att lämna något sådant. I utredningens förslag till utvidgat uppdrag till Jordbruksverket bör även den fossilfria gödseln följas upp
när det finns på marknaden. Utredningen menar att det i samband
med denna uppföljning finns möjlighet att omvärdera utredningens
bedömning att det inte är lämpligt med ett konsumtionsbaserat stöd.

10.3

Utredningens rekommendationer

10.3.1

Allmänna överväganden

Utredningen har konstaterat att insatser för att både hushålla och
effektivisera användningen av såväl mineralgödsel som stallgödsel
och andra organiska gödselmedel behöver öka. Utredningen har också
konstaterat att de investeringsstöd som finns till precisionsodling
och effektivare stallgödselhantering i nuvarande landsbygdsprogram
behöver fortsätta.
Utredningen kan vidare konstatera att det pågår teknikutveckling
för att öka möjligheterna att återvinna näringsämnen från reningsverken och på så sätt återföra näringsämnen från stad till land. Det
pågår även diskussioner om att driva på denna utveckling genom att
införa mål för återföring av såväl kväve som fosfor från reningsverk.
Parallellt med detta har Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda produkter eller materialflöden där kvotplikter för användningen
av återvunnen råvara skulle vara lämplig att införa. I januari 2020
lämnades betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) till regeringen. Denna bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Utred266
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ningen konstaterar sammantaget att ett arbete pågår vad gäller återföring av näringsämnen från stad till land och att det därför inte finns
anledning för utredningen att gå före med något förslag på detta
område.
Det är stora skillnader i tillförseln av kväve från mineralgödsel,
stallgödsel, biogödsel och slam. Den mängd kväve som tillförs genom
mineralgödsel uppgår till cirka 180 000 ton kväve, från stallgödsel cirka
30 000 ton och från biogödsel cirka 3 500 ton och slam 1 700 ton. Utredningen konstaterar därför att det även framöver kommer finnas
ett behov av att tillföra mineralgödsel.
Produktionen av kvävemineralgödsel är energiintensiv och medför stora utsläpp av växthusgaser. Det är därför angeläget att minska
dessa utsläpp. Det finns i dag planer på att producera fossilfri vätgas
runt om i världen och så även i Sverige även om inga beslut är fattade
än. Det finns inte heller någon fossilfri gödsel på marknaden i dag.
Redan i dag finns stora skillnader i produktionen av kvävemineralgödsel beroende på om gödseln tillverkas inom EU eller utanför.
Genom att införa styrmedel som träffar gödselproduktionen utanför
EU skulle utsläppen från produktionen av det gödsel som används i
Sverige kunna minska avsevärt.
10.3.2

Utredningens rekommendationer

Investeringsstöd till precisionsodling och effektivisering
av stallgödselhantering
Utredningen rekommenderar att de investeringsstöd för precisionsodling och effektivisering av stallgödselhanteringen som finns
inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta även i
nästa programperiod.
Det finns inom nuvarande landsbygdsprogram möjligheter att få beviljade stöd till precisionsodling och effektivisering av stallgödselhantering.
I nuvarande landsbygdsprogram 2014–2020 finns det 84 miljoner
kronor avsatta för investeringar för att minska jordbrukets utsläpp
av växthusgaser och ammoniak. Ett fåtal investeringsstöd har beviljats för inköp av kvävesensor. Den största mängden beviljade stöd
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återfinns dock som stöd till investeringar för en effektivare hantering av stallgödsel.
Fördelen med precisionsodling och precisionsgödsling är att jordbrukaren kan sprida rätt mängd gödsel på rätt plats, vilket förväntas
leda till mindre tillförsel av gödsel per producerad vara, lägre risk för
övergödning och sammantaget lägre klimatpåverkan. Antalet kvävesensorer i det svenska jordbruket i dag ligger på cirka 250 och antalet
jordbrukare som använder den kostnadsfria satelittjänsten som finns
genom Greppa Näringen är uppskattningsvis mellan 5 000 och 7 000.
Det finns således potential att öka användningen av precisionsodling.
När det gäller effektivare stallgödselhantering kan utredningen konstatera att ett bättre utnyttjande av kvävet i stallgödsel ger en minskning av utsläppen av växthusgaser både i form av läckage från själva
stallgödseln men även i form av minskat behov av att tillföra nytt
kväve till växterna.
Stöd till produktion av fossilfri mineralgödsel
Utredningen rekommenderar att staten framöver bör genom
ex. Industriklivet och/eller Klimatklivet kunna stödja de planer
på produktion av fossilfri mineralgödsel som finns i Sverige.
Som utredningen konstaterar under rubrik 10.2.4 att det finns planer
på att producera fossilfri gödsel i Sverige. Då dessa planer inte är
beslutade än har utredningen bedömt att det inte är möjligt att lägga
några skarpa förslag kopplat till subvention av sådan produktion.
Utredningen bedömer dock att de produktion av fossilfri gödsel i
Sverige bör kunna vara kvalificerade för stöd enligt Industriklivet44eller
Klimatklivet45.
Genom att stödja en inhemsk produktion av fossilfri kvävemineralgödsel skulle både minska utsläppen av växthusgaser kopplat till
produktionen av mineralgödsel och det skulle även öka försörjningsförmågan i Sverige.

44

Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning.
45
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar.
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Carbon Border Adjustment Mechanism
Utredningen rekommenderar att Sverige förhåller sig positiva
till införandet av ett verktyg för prissättning på koldioxid på produkter, bl.a. mineralgödsel, som importeras till EU från tredje
land s.k. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Mineralgödselproduktionen inom EU har lägre utsläpp av växthusgaser än mineralgödsel som kommer från andra delar av världen. Det
är i dag mer än dubbelt så höga utsläpp från det kvävemineralgödsel
som produceras utanför EU. Att skillnaden i utsläppen är så stora
beror till viss del på att olika råvaror (naturgas, kol, olja) används
och att produktionsanläggningarna är olika effektiva. Den största
orsaken anses dock vara att det i Europa finns katalytiska filter som
renar bort den lustgas som bildas i tillverkningen. Detta steg har tillkommit i Europa som en följd av att anläggningarna är anslutna till
systemet med utsläppshandel.
EU-kommissionen har aviserat att man ska komma med förslag
till ett verktyg för att prissätta koldioxidutsläpp för varor med höga
utsläpp som importeras till EU eller en s.k. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Utredningen konstaterar att ett sådant
verktyg har potential att minska utsläppen från den mineralgödsel
som importeras till EU. Om all kvävemineralgödsel skulle produceras med samma standard och krav som finns inom EU skulle utsläppen från den mineralgödsel som används i Sverige kunna minskas
med drygt170 000 ton CO2e per år.
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11

Ensilageplast

11.1

Bakgrund

11.1.1

Användning av ensilageplast i jordbruket

Ensilering är en metod som används för att lagra och bibehålla näringsvärdet i ett foder (vall, spannmål). I dag används i huvudsak fyra
metoder för ensilering av foder. Dessa är plansilo, limpa, tornsilo,
slang och balar i olika storlekar. För att lyckas med ensileringen
krävs en syrefattig miljö vilket oftast åstadkoms med hjälp av inneslutning med plast. För ensilering i tornsilo används i de flesta fall i
stort sett ingen plast. De övriga systemen används plast, i minst
omfattning i en plansilo och mest vid ensilering i balar. En plansilo
består av väggar, oftast i betong men även trä förekommer i mindre
omfattning, mellan vilka vallfodret placeras packas och täcks med en
plastfolie. Samma plast används vid ensilering i limpa som sker direkt
på marken. System med ensilering i slang kräver en elastisk plast och
system med balar kräver så kallad sträckfilm som är ännu mer elastisk.
Vid ensilering är det viktigt att vallfodet packas och innesluts
ordentligt för att undvika luftfickor. Syre orsakar bakterietillväxt som
leder till försämrad kvalitet, förluster i form av bland annat koldioxid
och risk för att foder måste kasseras. Enligt studier kan val av ensilagesystem ha stor betydelse för uppkomsten av så kallade lagringsförluster. Det finns för- och nackdelar med de olika systemen. Vilket
system som väljs beror av djurslag, antal djur, markens arrondering,
stallbyggnaders utformning med mera. De olika ensileringsmetoderna
kräver även tillgång till olika typer av arbetsmaskiner.
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11.1.2

Tillverkning av ensilageplast

Till ensilering används olika plastprodukter samtliga baserade på polyeten; ensilagesträckfilm (balar), plansilofilm (plansilo) samt tubplast
(tub) är de främsta produkterna (applikationer).
Polyeten tillverkas i hela världen och även i Sverige (i Stenungsund).
Polyeten framställs från etengas som i sin tur traditionellt sett utvinns från olja eller naturgas. Etengas kan även framställas av etanol
från förnybara källor så som sockerrör, majs, säd, matavfall och restprodukter från skogen. Polyeten som nyråvara kan även ersättas med
återvunnen polyeten. Oavsett om råvaran är från fossil, förnybar
eller återvunnen källa blir de grundläggande egenskaperna de samma
och slutprodukterna är fullt återvinningsbara1.
Sverigebaserade producenten Trioworld har flera fabriker i Europa
varav en fabrik i Sverige och en fabrik i Frankrike som producerar
ensilageplast. Produkterna extruderas2 från pelletsform i främst två
olika teknologier, blåst (en. Blown) eller plangjuten (en. Cast), där
den blåsta tekniken dominerar ensilageplaster globalt. Trioworld
producerar endast ensilageplaster med den blåsta tekniken då den
lämpar sig bäst ur kvalitetssynpunkt för applikationerna. I processen
smälts pellets av olika polymerkomponenter för att i kombination
med flera skikt bilda en plastfilm med de önskade egenskaperna. Processen drivs enbart av elektricitet och det spill som uppstår under produktion återförs kontinuerligt i processen.
Ensilageplast säljs på en global marknad med producenter i ett
flertal länder. Eftersom det är många marknader som både har egen
produktion och stor import är det hård konkurrens på dessa produkter, detsamma gäller den svenska marknaden. Produkterna finns
i en mängd olika kvalitéer, färger och dimensioner. Då det är en
säsongbaserad användning av ensilageplast, sker försäljningen under
olika tidsperioder i olika delar av världen men Europa är den enskilt
största marknaden. Produkter produceras både mot lager (inför säsong)
och mot direkta behov (i säsong).

1

Detta förutsätter dock att produkterna inte är s.k. barriärplaster som innehåller material så
som polyamid/EVOH eller innehåller bionedbrytbara plaster.
2
Extrudering är en metod där ett material bearbetas under höga temperaturer, tryck och skjuvkrafter och till sist pressas genom ett formande munstycke.
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Insamling och återvinning av ”lantbruksplast”

I Sverige finns sedan 2002 ett frivilligt insamlingssystem för ”lantbruksplast”. Systemet är skapat av den ideella branschföreningen
Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur). SvepRetur är en branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm,
plastsäckar och odlingsfolie. SvepRetur har som mål att 70 procent av
lantbrukens använda plast ska samlas in och att minst 30 procent av
den insamlade plasten ska sedan gå till materialåtervinning. Arbetet
finansieras med hjälp av en avgift som tas ut genom ett påslag på priset
på plasten. Återvinningsavgiften ligger på cirka 90 öre per kilo plast
vilket kan jämföras med att det är ungefär ett kilo plast i en rundbal.
SvepRetur upphandlar en entreprenör för att sköta insamlingen
och det är Kretslopp och Recycling AB (KRS AB) som sedan 2015 är
upphandlade att sköta detta.
2020 lämnade svenska jordbrukare in cirka 25 000 ton plast för
återvinning. Detta kan jämföras med att det 2019 betalades in avgifter till SvepRetur motsvarande cirka 21 000 ton plast. Att det är en
större mängd plast som samlas in än som sätts ut på marknaden beror
framför allt på två saker. Dels innehåller den insamlade plasten en
del förordningar i form av smuts och vatten och dels importeras en
del plast som inte deklareras i systemet (svepretur).
Insamlingen sker genom att jordbrukaren själv transporterar plasten
till någon av SvepReturs insamlingsplatser vid bestämda datum, två
gånger per år. Utgångspunkten är att ingen jordbrukare ska ha längre
än 2 mil till närmaste insamlingsplats. Enligt uppgift har KRS AB
även börjat med insamlingsplatser som är öppna året om. Det finns även
möjlighet att beställa gårdshämtning till en fast avgift samt ett abonnemang med gårdshämtning. KRS AB har det senaste året sett att
antalet gårdshämtningar har ökat.
För att plasten ska vara så enkel som möjligt att hantera i insamlingssystemet och den efterföljande återvinningen har SvepRetur tagit
fram en vägledning3.
Fram till 2019 gick den insamlade plasten på export till Tyskland.
I Tyskland tvättades plasten, packades om och skickades sedan till
Asien för granulering. En del av granulatet skickade sedan tillbaka
till Europa. 2018 stoppade Kina exporten av plast till Asien och därefter har den insamlade plasten blivit kvar i Europa.
3

Svepretur.se.
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2019 tog KRS AB i drift en plaståtervinningsanläggning i Korsberga i Vetlanda. Anläggningen har bland annat fått stöd via Klimatklivet. Kapaciteten i anläggningen ligger i dag på 6 000 ton plast per
år. Bolaget planerar för att ta en ny produktlina i drift 2022 och man
har även planer på en tredje produktlina inom ett antal år.
När plasten kommer in i anläggningen tvättas den för att ta bort
de föroreningar som kan finnas (mestadels grus, jord och ensilagerester). Efter att plasten har tvättats så torkas den, rivs och smälts
sedan ner och blir till plastgranulat. Dessa granulat kan sedan säljas
vidare till plastindustrin. År 2020 kunde den insamlade plasten till
cirka 90 procent avsättas som råvara till nya plastprodukter.

11.2

Analys av ensilagehanteringen inklusive möjliga
åtgärder och styrmedel

Under denna rubrik analyseras möjliga åtgärder och styrmedel kopplat till jordbrukets användning av ensilageplast. Utredningens analyser av insatsmedel redovisas i enlighet med den prioritetsordning som
slås fast i kapitel 2 Utredningens uppdrag, under följande rubriker:
• Åtgärder och styrmedel för att effektivisera användningen och
hushållningen med ensilageplast.
• Åtgärder och styrmedel för att främja återvinning av ensilageplast.
• Åtgärder och styrmedel för att ersätta den fossila råvaran i ensilageplast mot förnybar råvara.
11.2.1

Åtgärder och styrmedel för att effektivisera
användningen och hushållningen med ensilageplast

Utredningen redovisar här studier där olika ensileringsmetoder jämförs, först utifrån livscykelperspektiv och sedan utifrån förluster i
systemet (svinn). Utredningen har inledningsvis analyserat skördesystem utan plast där vallfodret skördas som hö. Detta bedöms dock
inte vara ett alternativ för svenskt jordbruk i större omfattning. Vädret är den största utmaningen för att få en bra vallskörd och minska
risken för förluster. Höskörd kräver fler dagar utan regn jämfört
med ensilage då förtorkning på fältet krävs, även om viss del av tork-
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ningen kan ske inomhus med hjälp av så kallad skulltorkning. Förtorkningen på fältet ger enligt Hushållningssällskapet grovfoderverktyg förluster som vanligen varierar mellan 17 och 30 procent. Vid
ensilering är förlusterna mellan 3 och10 procent. Att förlusterna blir
stora beror av att höet måste vändas och att ett torrt material lätt blir
sprött och bryts sönder till mindre delar som blir kvar på fältet. Detta
gäller framför allt de proteinrika bladen. Höskördesystemen uppmuntras i en del länder som en åtgärd för att öka den biologiska mångfalden genom att grödan får möjlighet att släppa ifrån sig fröer dels
genom torkningen på fältet, dels som ett resultat av en senare skördetidpunkt. Systemet kräver en betydligt större arbetsinsats jämfört
med skörd i ensilagesystem.
I en studie från SLU jämförs ensileringsmetoderna tornsilo, plansilo och rundbal utifrån ett livscykelperspektiv.4 För samtliga ensileringsmetoder utgår livscykelanalysen från utvinning och produktion
av råmaterial och energi för framställning av insatsmedel till odlingen,
tar med maskinarbeten i alla faser, fortsätter med produktion av
siloanläggningar och insatsmedel för ensilagehanteringen och slutar
vid utfodring på foderbord. I studien lyfts fram att vallodling och skörd
står för de två moment med störst miljöbelastning. Dessa moment är
tillsammans med produktion av ensileringsmedel de tre mest energikrävande momenten i samtliga tre ensileringsmetoder. Energimässigt
står dessa moment för cirka 40 procent av energianvändningen. Energipåverkan från ensilageplast kommer först på fjärdeplats för ensileringsmetoden med rundbal.
I studien konstateras vidare att då vallodlingen i sig är den största
posten som kan kopplas till såväl energianvändning som utsläpp av
växthusgaser är det av största vikt att minimera förluster av producerat vallfoder.
Det finns begränsade studier över storleken på förluster vid användning av olika ensileringsmetoder. I en studie från SLU uppmätes
torrsubstansförluster på mellan 10 och 20 procent när förluster i tornsilos, plansilos, slang och rundbalar jämfördes på 25 gårdar5. Förlusterna var minst i rundbalarna medan plansilo uppvisade störst förluster. Anledningen att rundbalarna har lägre förluster beror på att
balarna öppnas och förbrukas direkt vid utfodring medan en plansilo
4

Strid, I., och Flygsjö, A., 2007.
Spörndly, R. & Udén, P. 2016. Ensilering av grovfoder Del I – Minskade förluster SLF Projekt
nr V1230024 Slutrapport.
5
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står öppen under en lång tid. När en silo öppnas är det viktigt att
ytan som exponeras mot luft kontinuerligt tas ut till utfodring så att
snittytan förnyas, om inte det sker uppstår bakterietillväxt och varmgång med förluster som följd.
Trots små förluster vid ensilering i rundbalar väljer många jordbruk med större djurbesättningar ändå att lagra sitt ensilage i plansilo. Det kan bero på att när det gäller att skörda en stor mängd vallfoder på ett snabbt och rationellt sätt har plansilon högst kapacitet.
Rundbalar innebär att en större mängd plast används och hanteringen kan därför bli mer tidskrävande. Systemet med rundbalar ger
dock en stor flexibilitet då det blir enklare att hålla isär olika sorters
foder och anpassa utfodringen efter varierande behov. Vidare finns
fördelar med att systemet inte kräver några investeringar i permanenta
anläggningar. För gårdar med få djur kan det bli mer kostnadseffektivt att köpa in skördearbetet från en maskinstation. Tidigare var
det vanligt att jordbrukare med djurbesättningar med fler än 50 kor
valde plansilo men i dag finns även gårdar med fler djur som väljer
rundbalar. Det senare är vanligt i skogs- och mellanbygd där avstånden är stora och fälten små eftersom rundbalssystemets maskiner har
bättre framkomlighet och logistiken med balar blir flexiblare.
Utredningens överväganden
Utredningen konstaterar att livscykelanalysen av de olika ensileringsmetoderna pekar på att metoderna är någorlunda likvärdiga. Dock
visar den andra studien att risken för svinn är större i plansilo än för
rundbalar. Att som jordbrukare begränsa användningen av plast
riskerar således att leda till större fodersvinn och sämre utnyttjande
av det foder som har odlats och skördats. Utredningen menar därför
att det inte är motiverat att införa några styrmedel eller åtgärder för
att styra bort från ensileringsmetoden rundbal.
Enligt plasttillverkaren Trioworld, har man arbetat mycket med
att utveckla tunnare plastfilm bl.a. genom att kombinera ny produktionsteknik med skräddarsydda polymerkvaliteter. Arbetet sker
i nära samarbete med leverantörer och efter utvärdering i fält. Mot
bakgrunden av de insatser som redan görs avser utredningen inte att
lägga några förslag till åtgärder eller styrmedel på detta område.
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Fokus här har varit på ensilageplast till rundbalar. Utredningen
kan konstatera att det finns även arbete med att minska mängden
ensilageplast som används i plansilos. Bl.a. pågår ett projekt vid RISE
där man tittar på att byta ut plasten i plansilon mot ett skum6.
11.2.2

Åtgärder och styrmedel för att främja återvinning
av ensilageplast

Den ensilageplast som används till rundbalar är så kallad sträckfilm
och då plasten vid användningen sträcks upp till ett par hundra
gånger ställs höga krav på elasticiteten. Då elasticiteten försvinner
efter användning, dvs. efter att plasten sträckts ut runt en rundbal,
är det inte möjligt att återanvända samma plast till nya rundbalar.
Den plast som används i plansilos har inte samma krav på sig vad
gäller elasticitet och skulle därför kunna ha en viss potential vad
gäller återanvändning. Plasten som använts för att täcka en plansilo
föregående år skulle kunna användas året därpå även om det finns
flera risker med detta. Plasten kan vara skadad av maskiner vid uttagning, särskilt stor risk om ensilaget och plasten frusit fast i varandra
vid en kall vinter. Dessutom kan plastens egenskaper ha förändrats
till följd av inverkan från värme och solljus. Små mängde syre kan
alltid tränga igenom plast men en plast som utsätts för solljus och
värme på 50 grader kan släppa igenom sex gånger mer syre än en plast
i skugga vid 15 grader7. Det finns även studier som visar på större förluster med svart plast jämfört med vit8 plast, dock rekommenderas
ett lager med sand eller annat belastande material uppe på plasten i
en plansilo.
När det gäller återvinning av plast kan denna ske antingen genom
mekanisk eller genom kemisk återvinning. Mekanisk återvinning
som är det klart dominerande sättet att återvinna plast på är det sätt
som KRS AB använder i anläggningen i Korsberga (se rubrik 11.1.3
Insamling och återvinning av ”lantbruksplast”). Kemisk återvinning
innebär att materialet kemiskt bryts ned till sina beståndsdelar vilka
sedan används för att producera ny plast. Tekniker för kemisk återvinning är ännu inte ekonomiskt lönsamma eller kommersiellt till6

Projekt ”Skum för att täcka ensilage – metodens möjligheter och svagheter för effektiv och
hållbar grovfoderhantering”, RISE.
7
Emanuelsson, M. 2000.
8
Nadeau & Arnesson, SLU 2018.
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gängliga även om det pågår olika försök i pilotskala. Anledningen till
att det inte är ekonomiskt lönsamt är den stora energiåtgången9.
EIP Agri har analyserat och tagit fram åtgärder
för att minska plastanvändningen
I en rapport som en fokusgrupp inom ramen för EIP Agri har tagit
fram och som presenterades i februari 2021 analyseras hur jordbruket skulle kunna minska sin miljöpåverkan från plastanvändning.10
I rapporten konstateras att merparten av den plast som används i
jordbruket har en kort livslängd på något eller ett par år. Det innebär
att mycket plast behöver samlas in och återvinnas varje år. I rapporten konstateras att denna hantering innebär ytterligare arbetsmoment
vilket i sin tur innebär ökade kostnader för jordbrukarna. I rapporten
lyfts även den ökande avfallshanteringen som den fråga som flest deltagare i fokusgruppen anser vara en stor eller mycket stor utmaning
för jordbrukets arbete med att minska miljöpåverkan från plastanvändningen.
Flera länder har enligt rapporten olika system för att samla in
plasten. Nationella insamlingssystem finns i Sverige, Frankrike, Irland,
Norge, Island, Irland, Tyskland. UK, Spanien, Schweiz, Belgien och
Polen håller för närvarande på att införa insamlingssystem. Bland de
länder som har ett insamlingssystem är det endast Irland som har ett
system som regleras i lag. De länder som har ett insamlingssystem har
lyckats att uppnå en genomsnittlig återvinning på mellan 70 och 80 procent av plasten.
Hur insamlingssystemen finansieras skiljer sig åt. Vissa länder har
liksom i Sverige ett system där hela återlämningsavgiften betalas vid
inköp, i andra länder är det en kombination av avgift vid inköp/avlämning. I rapporten konstateras att de länder som har infört en pant
har lyckats särskilt bra med att få mindre verksamhetsutövare att
lämna in sitt plastavfall.
En fördel med insamlingssystemen är att de kompenserar för den
instabila marknaden för plastavfall och plaståtervinning. Priset för
plastavfall varierar med priset på naturgas och priset på naturgas har
varit lågt under de senaste åren. I rapporten konstateras att det finns
ett forsknings- och utvecklingsbehov kopplat till jordbrukets plast9

SOU 2018:84 Det går om vi vill Förslag till en hållbar plastanvändning.
EIP Agri, 2021.
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användning. Bl.a. finns ett behov av att i ökad grad designa plasten för
återvinning och behov av att förbättra processerna för återanvändning
och återvinning. I rapporten lyfts vikten av att sprida information för
att öka kunskapen hos jordbrukarna.
Det frivilliga insamlingssystemet för lantbruksplast
jämfört med producentansvaret
Det system som finns i Sverige i dag för insamling av lantbruksplast
är frivilligt. För annat avfall ex. förpackningar, returpapper och batterier regleras insamlingen genom det s.k. producentansvaret och styrs
av förordningar. Enligt definitionen i avfallsdirektivet innebär ett
producentansvar att produkters producenter bär ekonomiskt ansvar
eller ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för hanteringen av avfallsledet i en produkts livscykel (artikel 3.21). Ett producentansvar
innebär sålunda att kostnaden för att ta hand om avfallet som en produkt ger upphov till flyttas från kommunerna (hushållsavfallet) och
avfallsinnehavarna (avfall från verksamhet) till producenterna.
I Sverige infördes producentansvar för förpackningar, returpapper och däck år 1994. Syftet med producentansvar är att motivera
producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare
att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Sverige har lagstiftat producentansvaret för åtta produktgrupper i dag11. Även om
regleringen av producentansvaren har flera gemensamma nämnare
finns det skillnader i vilka krav som ställs. Detta gäller bland annat
om det finns krav på tillstånd för insamlingssystemen, vilka krav som
ställs på insamlingen och om det ställs krav på produkternas utformning. Därtill kommer att det för vissa produktgrupper finns underliggande EU-reglering. Det finns nästan lika många definitioner av
vad en producent är som det finns producentansvar, ex. omfattas enligt vissa definitioner bara producenter i Sverige. Det finns stora skillnader mellan olika producentansvar vad gäller vilka krav som ställs
på insamlingen. Här finns dock några krav som återkommer i flera
av regleringarna, bl.a. att:

11

Producentansvar finns för batterier, bilar, däck, elutrustning (inklusive glödlampor och viss
belysningsarmatur), förpackningar, returpapper, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (Strålsäkerhetsmyndigheten).
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• den som vill lämna avfall ska kunna göra det enkelt och utan att
betala något,
• insamlingssystemet ska vara lämpligt och rikstäckande,
• producenter ska ges tillträde till insamlingssystemet på icke diskriminerande villkor,
• insamlingssystemen ska drivas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, och
• insamlingssystemet ska bedrivas så att det effektivt bidrar till att
nå målen för återvinning och materialutnyttjande.
Det finns således stora likheter mellan dagens frivilliga insamlingssystem för lantbruksplast och de insamlingssystem som sorteras
under producentansvaret. Här kan även nämnas att SvepRetur redovisar den insamlade mängden lantbruksplast till Naturvårdsverket
trots att det inte finns några krav på detta.
Utredningens överväganden
Den plast som används inom jordbruket är till största delen av typen
polyeten. I och med att det är samma typ av plast som används i princip i alla produkter underlättas återvinning.
Utredningen bedömer att det insamlingssystem som finns i dag
fungerar i stort sett väl. Utredningen ser därför inte någon anledning
att föreslå att ”lantbruksplasten” läggs in under producentansvaret.
Även om insamlingssystemet fungerar väl finns dock utrymme
för vissa förbättringar vad gäller information och tillgänglighet. Utredningen bedömer att information till jordbrukarna och övriga som
köper lantbruksplasten om innehåll i plast och hur plasten ska sorteras bör utvecklas. Genom att öka informationen och kunskapen
hos användarna ökar förutsättningarna för att dessa ska sortera plasten rätt. Det ger i sin tur förutsättningar för att ytterligare öka insamlingen och därmed återvinningen.
När det gäller att öka mängden återvunnen råvara i plasten pågår
arbete hos plasttillverkarna. Trioworld arbetar ex. med återvunnet
material som de kallar Post Consumer Recycled (PCR). Enligt Trioworld avser de att erbjuda återvunnen plast i alla sina produkter. Den
plast som säljs till plansilo innehåller en hög inblandning av återvunn280
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en råvara (>80 procent) och sedan 2020/2021 finns även ensilageplast för rundbalar med återvunnen råvara på marknaden. Här finns
dock utmaningar gällande kvaliteten på den återvunna plasten. Det
finns även utmaningar vad gäller hur den resterande plasten ska balanseras upp för att kvaliteten i plastfilmen ska bli likvärdig. Den plastfilm som innehåller återvunnen råvara behöver vanligtvis gå upp lite
i tjocklek (från de tunnaste kvalitéerna).
Värt att notera i sammanhanget är att det nu genom Industriklivet12 är möjligt att ge stöd till anläggningar som kemiskt återvinner plast. Genom regeringens budgetproposition för 2021 har även
budgeten för Industriklivet höjts från 150 miljoner kronor 2020 till
750 miljoner kronor 2021.
11.2.3

Åtgärder och styrmedel för att ersätta den fossila
råvaran i ensilageplast mot biobaserad råvara

För att tillverka biobaserad plast kan flera olika typer av biobaserade
råvaror användas. Biobaserade råvaror för plasttillverkning brukar
delas in i första, andra och tredje generationens råvara beroende på
utvecklingen inom området.
Till första generationens råvara räknas plantor och grödor som är
rika på kolhydrater (t.ex. majs och sockerrör) och som används för
matproduktion. Råvaran från dessa grödor som används för tillverkning till biobaserade plaster är socker och stärkelse som extraheras
från plantan. Den största delen av de biobaserade plasterna kommer
från sockerrör odlade i Brasilien. Till andra generationens råvara räknas
råvaror som inte används till matproduktion t.ex. cellulosa eller restprodukter från första generationens råvaror. Och slutligen till tredje
generationens råvara räknas biomassa som har tagits fram från alger.
I dag står de biobaserade plasterna för ungefär en procent av de
320 miljoner ton plast som produceras varje år.13 Den globala produktionskapaciteten för biobaserade plaster förväntas att öka från
2,05 miljoner ton 2017 till 2,44 miljoner ton 2022. När biobaserade
plaster utvecklas är det dock viktigt att ta med avfallshanteringen dvs.
den plast som produceras av biobaserad råvara behöver ha sådana
egenskaper att den kan återanvändas och återvinnas.
12
13

Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning.
European Bioplastics, www.european-bioplastic.org.
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Plast som är producerad från biobaserade råvaror är dyrare än
plast som är tillverkad av fossil råvara. Detta beror både på att den
biobaserade råvaran är dyrare än fossila råvaror samt att det krävs
mer energi för att tillverka plast från biobaserad råvara ex. från sockerrör. En annan faktor som är relevant i sammanhanget är att den biobaserade plasten tillverkas i förhållandevis mindre skala jämfört med
den fossila. Tillgången till biobaserad plast är därmed begränsad. Dessutom stiger efterfrågan och betalningsviljan i produktionen av konsumentnära produkter som exempelvis livsmedelsförpackningar.
Fossil råvara är relativt billig men även om priset är lågt är det
ändliga resurser som används. Det är därför inte osannolikt att priset
på den fossila råvaran kan komma att ändras framöver. Plast kan tillverkas av naturgas och som ersättning för naturgas kan biogas användas. En ökad biogasproduktion i Sverige skulle således kunna bidra
till att även öka andelen förnybar råvara i plastproduktionen.
Utredningen har även övergripande analyserat användningen av
biologisk nedbrytbar plast. Biologiskt nedbrytbar plast skulle kunna
ha ett användningsområde i jordbruket ex. till odlingsfilm där det av
olika anledning inte är möjligt att hämta in plasten för återvinning.
Den biologiskt nedbrytbara plasten har dock utmaningar i att den
endast är nedbrytningsbar under specifika omständigheter och förhållanden. En nedbrytbar plast har begränsade möjligheter att användas
som hjälpmedel vid konservering av foder så som ensilage då ofta nedbrytningsprocessen startar i kontakt med olika ämnen och då riskerar
att leda till att syre läcker igenom och förstör fodret. Utredningen
avser därför inte att förslå några åtgärder eller styrmedel för att öka
användningen av biologiskt nedbrytbar plast. Här vill utredningen
lyfta fram att begreppen kan upplevas som svåra att hålla isär då biologiskt nedbrytbar plast kan tas för biobaserad plast. Det är viktigt
att framhålla att så inte är fallet. Plast som tillverkas av biologiska
råvaror inte behöver vara nedbrytbar och alla nedbrytbara plaster är
inte baserad på förnybar råvara även om så ofta är fallet.
Utredningens överväganden
Utredningen har övervägt möjligheter att styra mot en ökad användning av plast från biobaserade råvaror. Utredningens utgångspunkt
är dock att för att det ska vara meningsfullt att införa sådana typer
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av styrmedel behöver de resultera i ett ändrat beteende. Styrmedel
för att byta ut fossil plast mot biobaserad plast förutsätter därför att
det finns biobaserad plast tillgänglig. Så är inte fallet i dag. Utredningen menar därför att en skatt på fossil plast endast skulle innebära
att jordbrukarna får betala en högre kostnad för samma insatsmedel.
I ljuset av den låga lönsamheten i jordbruket menar utredningen därför att sådana styrmedel inte är lämpliga att införa.

11.3

Utredningens rekommendationer

11.3.1

Utredningens allmänna överväganden

I dagsläget är majoriteten av ensilageplasten baserad på fossil råvara
men andelen återvunnen råvara ökar allt mer. Återvunnen plast har
historiskt haft utmaningar. Förnybar råvara finns i dag i för liten volym
för att det ur ett kostnadsperspektiv ska vara intressant för marknaden. Dessutom finns det frågetecken angående miljöpåverkan då dessa
i dag i huvudsak kommer från sockerrörsplantager i Brasilien. Utvecklingen på materialsidan handlar i dag nästan uteslutande om nya lösningar med återvunnet material men även till viss del inom alternativa
förnybara källor. Eftersom vallodlingen är den största utsläppsposten
såväl kopplat till energianvändning som utsläpp av växthusgaser, är
det viktigt att möjligheten till en bra konservering av odlat foder
säkerställs för att inte riskera svinn. Mot bakgrund av detta har utredningen bedömt att det är genom att öka insamlingen och återvinningen
av ensilageplasten som bäst klimatnytta uppnås.
Utredningen konstateraratt potentialen för att minska klimatpåverkan kopplat till användningen av ensilageplast i jordbruket ligger
i att öka återvinningen av plasten. Utredningen bedömer vidare att
det frivilliga insamlingssystem som finns i dag i stort sett fungerar bra.
Utredningen har därför inte sett någon anledning att lägga några
skarpa förslag på området. Däremot har utredningen bedömt att det
finns ett behov av att förbättra informationen både vad gäller innehållet i plasten och om insamlingssystemet. Utredningen bedömer
vidare att det finns ett behov av att öka tillgängligheten till insamlingssystemet.
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11.3.2

Utredningens rekommendationer

Utredning rekommenderar för att öka insamlingen av ensilageplast att ett antal förbättringar genomförs vad gäller att öka kunskapen om innehållet i plasten, att öka kunskapen om samt att
öka tillgängligheten till insamlingssystemet.

Öka kunskapen om (innehållet i) plasten
Utredningen bedömer att information om innehållet i plasten bör
kommuniceras tydligare. En ökad kunskap om produktens innehåll
kommer också att öka förutsättningarna för att jordbrukaren hanterar produkten korrekt efter användning. Detta gäller inte minst produkter som innehåller bionedbrytbar råvara vilka ofta kräver ett särskilt omhändertagande och inte kan återvinnas på samma sätt som
annan plast. Denna typ av plast kan inte återvinnas och enligt tillverkarna av plast finns det även tveksamheter kring den faktiska graden av nedbrytbarhet i miljön. När en jordbrukare köper sådan plast
är det viktigt att informationen om hur produkten ska hanteras som
avfall är tydlig.
Ett annat exempel är den färgade plast som blivit allt vanligare till
rundbalar. Den färgade plasten används för att visa stöd för arbetet
mot olika cancerdiagnoser, ex. genom rosa plast för bröstcancer och
blå plast för prostatacancer. Nackdelen med den färgade plasten är
att man får en sämre kvalitet om man blandar färgade plaster med den
vita plasten i återvinningsprocessen.
Den som bör ha ansvaret för att denna typ av information bör
vara tillverkaren av plast tillsammans med återförsäljarna.
Öka kunskapen om insamlingssystemet
För att en insamling ska fungera behöver information om systemet
vara väl känd. De flesta jordbrukare har i dag kunskap om insamlingssystemet. Utredningen konstaterar dock att det finns exempel på
framför allt mindre verksamhetsutövare som saknar information
och kunskap om hur återvinningen går till, vad man som verksamhetsutövare bör tänka på när man ska lämna plast till återvinning och
var man ska lämna sin plast för återvinning.
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Utredningen menar att en informationskampanj skulle kunna höja
medvetandet hos jordbrukare och andra verksamhetsutövare som
hanterar lantbruksplast. Här är det dock viktigt att ta i beaktande att
det framför allt är hos mindre verksamhetsutövare som kunskapsluckorna finns. Ökad information om var plasten tar vägen skulle
kunna motivera fler att lämna in och lägga ner det extra arbete som
krävs för att förvara plasten på ett bra vis. Ansvaret för att föra ut
sådan information bör ligga på branschorganisationen, SvepRetur.
Öka tillgängligheten i insamlingssystemet
Enligt uppgift till utredningen pågår ett arbete med att se över insamlingssystemet för att bland annat förbättra tillgängligheten. Utredningen har även förstått att en del åtgärder redan har genomförts
ex. att det nu finns insamlingsplatser som är öppna året om.
Majoriteten av jordbrukarna lagrar i dag plasten på gården. Det rör
sig om relativt stora volymer av plast som samlas in och ska förvaras.
Utredningen konstaterar att insamlingen skulle underlättas av att
plasten förvarades i ex. containers och gärna slutna sådana. I dag förvarar många jordbrukare plasten utomhus i väntan på att det ska bli
dags att transportera den till en insamlingsplats. Utomhus kan plasten
utsättas för såväl väder som vind och risken för att plasten samlar
upp både vatten och smuts är stor. Genom att insamlingsentreprenören skulle tillhandahålla containers till jordbrukare, över en viss storlek eller med en större plastanvändning, bör därför föroreningarna
kunna minskas och hanteringen förenklas.
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12.1

Utredningens uppdrag

Enligt utredningsdirektiven dir. 2020:16 Ett fossiloberoende jordbruk ska en särskild utredare föreslå åtgärder och styrmedel för att
stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Syftet med
utredningen är att ta fram förslag som bidrar till både målet om en
konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen.

12.2

Vilka mål ska utredningens förslag styra mot?

12.2.1

Klimatmål

På klimatområdet har det slagits fast att Sverige senast år 2045 inte
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå målet kommer alla sektorer
i samhället behöva bidra och så även jordbruket.
Det svenska jordbruket bidrar till utsläpp av växthusgaser i form
av metan från djurens fodersmältning, metan och lustgas från gödselhantering och lustgas från kväveomvandling i mark. Jordbruket bidrar också med växthusgaser genom energianvändning till arbetsmaskiner, spannmålstorkar, uppvärmning av lokaler och växthus m.m.
Utöver detta bidrar jordbruket även med nettoutsläpp av koldioxid
genom kolförrådsförändringar i åkermark och betesmark.
Genom utredningsdirektiven till denna utredning är det tydligt
att s.k. biologiska utsläpp, utsläpp från djurhållning och markanvändning, inte ingår i utredningens uppdrag. De biologiska utsläppen från
jordbruket har delvis utretts av den Klimatpolitiska vägvalsutredningen
(M 2018:07) som redovisade sitt betänkande Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4). Utredningen konstaterar bl.a. att 2045

287

341

Samlad konsekvensanalys

SOU 2021:67

förväntas den största andelen av de utsläpp som fortfarande sker av
växthusgaser komma från jordbrukssektorn. Detta eftersom jordbrukets växthusgasutsläpp sker till stor del som ett resultat av biologiska
processer, och utsläppen är typiskt sett utspridda över en mycket stor
yta, vilket gör dem svåra att kontrollera och åtgärda. I betänkandet
konstateras vidare att med dagens kunskap och teknik kan Sverige
inte nå nollutsläpp så länge jordbruk fortfarande bedrivs.
De till jordbruket kopplade utsläppen av växthusgaser som däremot omfattas av utredningens direktiv är utsläppen som är kopplade till användningen av insatsmedel ex. fossila bränslen i exempelvis i arbetsmaskiner och för uppvärmning samt andra insatsmedel
där fossila bränslen ingår eller används. Här ska utredningen ta fram
förslag till hur man kan främja en övergång till mer fossiloberoende
alternativ. Enligt utredningens definition av fossiloberoende (se kapitel 2 Utredningens uppdrag) är det inte samma sak som fossilfritt.
Utredningen konstaterar att det inom jordbruket behöver genomföras ytterligare åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser
från fossila källor. Utredningen konstaterar vidare att för de scenarier som är utgångspunkt för utredningens analys vad gäller omställningen av jordbrukets arbetsmaskiner har utredningen utgått ifrån ett
målår på kort sikt, till 2030, och ett på längre sikt, till 2045.
12.2.2

Mål för livsmedelsproduktionen

Enligt det övergripande målet i livsmedelsstrategin, vilket riksdagen
har ställt sig bakom, ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja
där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta
nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning
och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen,
både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas
efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad
självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska
minska.
Det svenska jordbruket har generellt sett en låg lönsamhet och
konkurrenskraft i dag. Detta innebär att en omställning till ett fossiloberoende jordbruk inte kommer att drivas av lönsamhet. Svenska
jordbruksföretag konkurrerar på en global marknad där förutsättningar ser mycket olika ut. En del företag konkurrerar genom att
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försöka minska sina kostnader medan andra söker nischer där det
finns en bättre betalningsförmåga. Utredningen ser att det för vissa
företag kan finnas möjligheter att få ersättning för de merkostnader
som klimatåtgärder innebär medan den stora andelen av företagen
har svårt att föra vidare merkostnaderna i livsmedelskedjan och därmed att konkurrera. Om konkurrenskraften och lönsamheten ökas
ger det långsiktigt hållbara företag och ger därmed förutsättningar
för att både byta ut fossila drivmedel och andra insatsmedel mot dyrare
alternativ. Det leder även till en robust livsmedelsproduktion som
ger en ökad försörjningsförmåga.
Utredningen menar därför att det är centralt att öka lönsamheten.
Lönsamheten kan öka genom att åtgärder och styrmedel införs för
att öka intäkterna alternativt för att minska kostnaderna.
12.2.3

Mål för beredskapen och försörjningsförmågan

I regeringens proposition 2020/21:30 om Totalförsvaret 2021–2025
förslås ett övergripande mål för totalförsvaret men även mål för det
militära försvaret och det civila försvaret. I målet för det civila försvaret slås bl.a. fast att förmågan att säkerställa viktiga samhällsfunktioner, nödvändig försörjning och bidra till det militära försvarets
förmåga är centralt. Riksdagen beslutade den 15 december 2020 att
ställa sig bakom det övergripande målet för totalförsvaret samt målet
för det civila försvaret.
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska
anstalt menar att målet med Sveriges försörjningsförmåga ska vara
att tillse att hela befolkningen har tillgång till den mängd och sammansättning av säkra livsmedel, inklusive dricksvatten, som behövs
för att upprätthålla sin hälsa under minst en tremånadersperiod av
höjd beredskap och samhällsstörningar.
Världen är just nu mitt uppe i en pandemi vars konsekvenser inte
kommer att vara möjliga att summera än på mycket länge. När denna
utredning beslutades i mitten av februari 2020 hade ännu inte Världshälsoorganisationen (WHO) klassificerat covid 19 som en pandemi.
Följaktligen var inte utredningsdirektiven skrivna utifrån det läge vi
nu befinner oss i. Utredningens direktiv är dock tydliga med att förslagen som utredningen ska ta fram ska bidra till att förbättra drivmedels- och livsmedelsberedskapen. Detta skulle kunna förklaras av
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de senaste årens händelser där flera sårbarheter i samhället har påvisats ex. 2018 års värmebölja med vattenbrist, skogsbränder och stora
utmaningar i jordbruket, stormen Alfrida som under 2019 orsakade
långvariga strömavbrott i drabbade områden. Tillsammans har dessa
händelser uppmärksammat behovet av en fungerade beredskap för
att hantera kriser i samhället.
I analyser som gjorts av sårbarheter i livsmedelskedjan har det konstaterats att den främsta sårbarheten är kopplad till drivmedelstillgången. Utredningen konstaterar dock att sårbarheten vad gäller drivmedel inte enbart är kopplad till import av fossila drivmedel. Andra
sårbarheter som lyfts fram är behovet av importerade insatsmedel
generellt samt den generellt sett låga lönsamheten hos företagen i
primärproduktionen.

12.3

Utredningens samlade förslag

Det är inte möjligt att införa en enda åtgärd eller ett enda styrmedel
som ska lösa utredningens uppdrag om ett fossiloberoende jordbruk
som samtidigt bidrar till såväl klimatmålen, målen enligt livsmedelsstrategin och som samtidigt ökar beredskapen.
Utredningen har därför valt att lägga sex förslag och ett antal rekommendationer som tillsammans ska stödja en utveckling mot ett
fossiloberoende jordbruk. De förslag som utredningen har valt att
gå vidare med och förslå till regeringen handlar om åtgärder och styrmedel där staten behöver agera antingen genom att tillskjuta medel
alternativt att genomföra en ändring i lagstiftningen. De rekommendationer som utredningen presenterar handlar om åtgärder och styrmedel där staten inte behöver agera t.ex. kan en rekommendation handla
om att fortsätta med en viss åtgärd.
Utredningens förslag kan delas in i två fokusområden. Inom fokusområde ett syftar förslagen till att stärka konkurrenskraften och lönsamheten med syfte att skapa robusta företag som har förutsättningar
för att kunna ställa om produktionen till fossiloberoende. Förslagen
innebär att konkurrenskraften och lönsamheten både stärks och säkras
långsiktigt genom införandet av ett jordbruksavdrag. Utredningen
föreslår också att Jordbruksverkets instruktion förtydligas. Utredningen förslår även att Jordbruksverkets uppdrag att följa upp livsmedelsstrategin kompletteras.
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Inom fokusområde två syftar förslagen till att skapa såväl förutsättningar som drivkrafter för att ställa om från fossila drivmedel till
alternativa drivmedel. Bland förslagen finns förslag om en biopremie,
om att utvidga den befintliga klimatpremien samt förslag om att fasa
ut den nedsättning av skatt på diesel som jord-, skogs- och vattenbruket har.
Även om förslagen kan delas upp i separata fokusområden så är förutsättningen för att förslagen ska kunna genomföras att dessa fokusområden kombineras. Det är inte möjligt att välja ut ett fokusområde
och genomföra det utan att konsekvenserna för näringen blir för
stora. Detta gäller särskilt i fråga om det jordbruksavdrag som föreslås och som ska ses som en förutsättning för att den nedsättning av
koldioxidskatten på fossila drivmedel som omfattar jord-, skogs- och
vattenbruket ska kunna fasas ut. Utredningen vill vidare uppmärksamma att förslagen förstärker varandra och bör ses som ett paket
där ett helhetsgrepp för att främja ett fossiloberoende tas.
Sammantaget bedömer utredningen att de förslag som lämnas kommer att främja utvecklingen mot en fossiloberoende jordbruksproduktion. Tillsammans kommer förslagen att bidra till att nå klimatmålen, målen enligt livsmedelsstrategin och samtidigt bidra till att
öka beredskapen.
12.3.1

Fokusområde – Konkurrenskraft och lönsamhet

Utredningen har i sitt arbete konstaterat behov av kompensationsåtgärder för att åstadkomma en utveckling mot ett konkurrenskraftigare och mer fossiloberoende jordbruk. Här har utredningen konstaterat att en kompensation bör införas genom en skatteväxling. De
skattekompensationer som utredningen lägger fram medför sänkt
skatt på jobb och företagande. I kombination med den utfasning
som förslås under Fokusområde Drivmedel utgör detta en s.k. grön
skatteväxling.
Det har länge diskuterats att de ökade kostnader som en omställning innebär för jordbruket skulle kunna hanteras av marknaden. Att
föra jordbrukets kostnader vidare i livsmedelskedjan har dock hittills
varit svårt att genomföra.
Utredningen konstaterar att det kan finnas ett värde i att insatsmedel inte är för billiga. En prisjustering kan styra mot en ökad hus-
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hållning och resurseffektivisering. Det finns dock en gräns för hur
dyrt ett insatsmedel kan bli innan konkurrenskraften och lönsamheten påverkas för mycket. I fråga om drivmedel menar utredningen
dock att det finns ytterligare en aspekt att beakta. Priset som svenska
jordbrukare betalar för drivmedel är betydligt högre än vad jordbrukare i andra EU-länder betalar. Priset på drivmedel är därför en
konkurrensfråga. Utredningen menar därför att det är viktigt att kontinuerligt följa upp prisutvecklingen av drivmedel och andra insatsmedel och att i uppföljningen även gör en internationell utblick.
Jordbruksverket förslås därför få ett utvidgat uppdrag att följa upp
detta i den årliga redovisningen av livsmedelsstrategin. För att tydliggöra myndighetens ansvar för jordbrukets konkurrenskraft och
lönsamhet förslås även ett förtydligande i myndighetens instruktion.
12.3.2

Fokusområde – Drivmedel

Utredningen har valt att lägga förslag för att minska kostnaderna för
investeringar i ett klimat- och miljöeffektivt jordbruk genom förslag
om att utvidga den befintliga klimatpremien för att omfatta även
stöd till inköp av nya arbetsmaskiner som drivs av förnybara drivmedel. Denna åtgärd kommer framför allt att träffa traktorer och
större arbetsmaskiner som används i fält.
I dag är kostnaden för förnybara drivmedel betydligt högre än för
fossila motsvarigheter. Utredningen föreslår därför att en biopremie
införs med syfte att minska prisskillnaden och göra det mer fördelaktigt att använda biodrivmedel.
Efterfrågan på förnybara drivmedel väntas öka under de närmaste
åren och här har utredningen slagit fast att jordbruket kan vara med
och bidra. Utredningen förslår därför att det befintliga stödet för att
göra biogas av stallgödsel förlängs och att anslaget ökas enligt det
förslag som lämnats i Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer
biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63). I sammanhanget rekommenderar utredningen även att möjligheterna till investeringsstöd till
biogasanläggningar fortsatt kommer att kunna ges.
Slutligen förslår utredningen att den nedsättning som jord-, skogsoch vattenbruket har vad gäller koldioxidskatten på drivmedel bör
fasas ut. Förutsättningen för en sådan utfasning är att det jordbruksavdrag som utredningen föreslår införs samtidigt.
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Alternativa förslag

Utredningen beskriver alternativ till de förslag som lämnas under
rubrikerna för respektive förslag i betänkandets kapitel 3–11. Under
denna rubrik har utredningen analyserat vad som skulle hända om
utredningen inte lämnade några förslag, dvs. vad det så kallade nollalternativet skulle innebära.
I utredningens nollalternativ ligger nedsättningen av koldioxidskatt på diesel (återbetalningen av dieselskatt) kvar och stödet till rötning av stallgödsel fasas ut. Inga styrmedel finns för att främja omställningen av jordbrukets arbetsmaskiner som används i fält. Och
det finns inte heller några nya styrmedel för att öka konkurrenskraften och lönsamheten i jordbruket. I analysen har utredningen även
lagt in effekterna av det beslut som fattats vad gäller utvecklingen av
reduktionsplikten genom propositionen Reduktionsplikt för bensin
och diesel – kontrollstation 2019 (prop. 2020/21:180, bet. 2020/
21MJU23, rskr. 2020/21:411).
Nedsättningen av dieselskatten infördes för att stärka jordbrukets
konkurrenskraft. Som sådan har den fungerat väl. Det går dock inte
att komma undan att det är en subvention av fossila drivmedel och
som inte bidrar till en omställning av jordbruket. I utredningens nollalternativ ligger nedsättningen kvar. I nollalternativet införs inte heller
några styrmedel för att minska prisgapet mellan biodrivmedel och
fossil diesel vilket kommer innebära att omställningen kommer att
gå långsamt.
Den av riksdagen beslutade nivån på reduktionsplikten till 2030
kommer innebära att inblandningen av biodrivmedel i den fossila
dieseln ökar och i takt med detta väntas även priset öka. Nedsättningen av dieselskatt är i dag en subvention för ett till största delen
fossilt drivmedel. Efter år 2026 förväntas inblandningen av biodrivmedel ha ökat till mer än 50 procent1. Subventionen skulle då kunna
sägas vara mer utav en subvention av förnybara drivmedel än fossila
drivmedel. Priset på dieseln väntas öka med 8–12 öre per procent
reduktionsplikt2. Detta skulle innebära att priset på diesel år 2030
blir 4 till 6 kronor dyrare p.g.a. inblandningen. Detta kommer att påverka lönsamheten hos jordbruksföretagen. Här vill utredningen
särskilt lyfta fram att reduktionsplikten är ett styrmedel som endast
1
2

SOU 2021:48, tabell 16.3.
Prop. 2020/21:180.
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påverkar de jordbruksföretag som verkar i Sverige och kommer således innebära att konkurrenskraften hos de svenska jordbrukarna
försvagas. Om det inte vidtas några nya insatser för att stärka lönsamheten och konkurrenskraften riskerar delar av den svenska jordbruksproduktionen att läggas ner och importen av livsmedel öka. Detta
innebär en minskad försörjningsförmåga. När produktionen läggs
ner i Sverige och flyttar utomlands exporteras miljöpåverkan. Eftersom Sverige har lägre miljö- och klimatpåverkan per producerad enhet riskerar detta att leda till ökade utsläpp av växthusgaser globalt.
I utredningens nollalternativ kommer inte heller några satsningar
göras på att ställa om de arbetsmaskiner som finns inom jordbruket.
Utan incitament för en omställning kommer den befintliga maskinparken som i dag till största del drivs av förbränningsmotorer och
fossil diesel att finnas kvar. Om biodrivmedel även fortsättningsvis
kommer att vara flera kronor dyrare än den fossila dieseln kommer
det vara svårt att ekonomiskt motivera de enskilda företagen att byta.
I nollalternativet fasas stödet till de biogasanläggningar som rötar
stallgödsel ut efter 2023. En utfasning av stödet till dessa anläggningar riskerar att leda till att de befintliga anläggningarna lägger ner
p.g.a. bristande lönsamhet. Men framför allt ser utredningen en risk
för att inga nya anläggningar kommer att startas. För biogas har
Sverige fått beviljat en skattebefrielse i 10 år. I den framtida mixen
av biobränslen ser utredningen att biogas kommer att vara en viktig
komponent. Utredningen konstaterar att det är kostsamt att bygga
upp en ny produktion. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv
kan det därför vara bättre att bygga vidare på ett befintligt system än
att bygga upp ett helt nytt.
Sammantaget och beaktat samtligt ovan bedömer utredningen att
ett nollalternativ dvs. att inte införa några åtgärder eller styrmedel
kommer att innebära att lönsamheten i jordbruket kommer att försämras och såväl livsmedelsproduktion som produktion av biodrivmedel kommer att läggas ner i Sverige. Genom att produktionen
flyttar från landet kommer både utsläppen av växthusgaser från de
livsmedel som konsumeras i Sverige att öka och försörjningsförmågan
minskar.
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Konsekvenser

Under denna rubrik gör utredningen en konsekvensanalys av utredningens samlade förslag. För detaljerade konsekvensanalyser se respektive förslag.
12.5.1

Offentligfinansiella effekter

Utredningen bedömer sammantaget att utredningens förslag kommer att medföra högre kostnader för staten.
Tabell 12.1

Offentligt finansiella kostnader

Förslag
Införande av ett jordbruksavdrag
Utfasning av nedsättningen
Ändring av Jordbruksverkets
instruktion
Utvidgning av klimatpremie
Införandet av en ny biopremie
Förlängning av gödselgasstödet

Plus

Minus

700 miljoner

1,5–2 miljarder/år plus 2 års-arbetskrafter
minus 2 års-arbetskrafter

0
0

Administrativa
kostnader

0
0
0
0
52–158 miljoner/år plus 2 års-arbetskrafter
380–554 miljoner/år

Källa: Egna beräkningar.

För förslaget om att förtydligande av Jordbruksverkets instruktion
och om att utöka myndighetens uppdrag vad gäller årlig uppföljning
av livsmedelsstrategin, bedöms inga ytterligare medel behöva tillföras utan förslaget bedöms rymmas inom befintliga ramar.
För förslagen om att förlänga stöden till biogas (gödselgasstödet
och biogasstödet) har utredningen valt att hänvisa till Biogasmarknadsutredningen och kommer därför inte själva lägga några förslag
vad gäller finansiering. Biogasmarknadsutredningens betänkande bereds förnärvarande inom Regeringskansliet.
När det gäller de förslaget om att utvidga klimatpremien bedömer
utredningen att detta kan göras genom en omfördelning av anslag 1:17
Klimatpremier under UO20. Utredningen menar dock att det vore
önskvärt om staten kunde tillföra nya medel för denna satsning.
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Utredningens förslag om en ny biopremie kommer att innebära
ytterligare kostnader för staten. Detta både i form av kostnader för
själva stödet och kostnaden för administration av stödet. Här konstaterar dock utredningen att kostnaden för denna biopremie inte
kan täckas genom en omfördelning av anslagen under något befintligt anslag under UO 23 utan här menar utredningen att det bör vara
frågan om ny finansiering.
Förslaget om att fasa ut den nedsättning av koldioxidskatten för
fossila drivmedel som jord-, skogs- och vattenbruket har bedömts
framför allt öka statens skatteintäkter i och med att återbetalningen
fasas ut och därmed minskas kostnaden för detta. Samtidigt minskas
även kostnaden för den administration som sker i dag på Skatteverket.
Genom infasningen av jordbruksavdraget som utredningen föreslår ska göras samtidigt som återbetalningen av dieselskatt fasas ut
bedöms kostnaderna för staten att öka. Detta genom att staten får
mindre skatteintäkter från företagen inom jord-, skog- och vattenbruk till följd av jordbruksavdraget. Administrationen på Skatteverket
bedöms vara av liknande omfattning för jordbruksavdraget som för
återbetalningen av dieselskatt. Till del bedöms utfasningen av dieselskatten kunna täcka upp för de ökade kostnaderna. Utredningen menar
att även för denna punkt bör det vara frågan om ny finansiering.
12.5.2

Konsekvenser för myndigheterna

Utredningens samlade förslag kommer att innebära att administrationen både öka och minska hos statens myndigheter. På totalen kan
utredningen dock konstatera att det är en ökning. De myndigheter
som direkt berörs av förslagen är Energimyndigheten, Jordbruksverket och Skatteverket.
Konsekvenserna väntas bli störst för Energimyndigheten som enligt förslagen väntas få ansvar för den utökade klimatpremien samt
den nya biopremien. Utredningen bedömer därför att Energimyndighetens förvaltningsanslag kommer att behöva höjas för att kunna
hantera dessa nya uppgifter.
För Jordbruksverket bedömer utredningen inte att det förtydligande som görs genom en ändring av instruktionen och det uppdaterade uppdraget om årlig redovisning vad gäller livsmedelsstrategin kommer att behöva innebära att nya resurser tillskjuts. Det är
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utredningens mening att myndigheten redan har tillgång till de uppgifter som efterfrågas genom de nya uppgifterna även om dessa i dag
inte samlat redovisas. Utredningen föreslår därför inte att några ytterligare medel tillskjuts myndighetens förvaltningsanslag.
Vad gäller Skatteverket gör utredningen bedömningen att deras
arbetsbelastning kommer att bli i princip oförändrad. Skatteverkets
administration av nedsättningen på dieselskatten kommer minska
och fasas ut. Samtidigt kommer myndigheten att ges nya arbetsuppgifter genom ansvaret för det jordbruksavdrag som föreslås. Här
konstaterar utredningen att även om administrationen på totalen bör
vara ett nollsummespel så kan det bli en viss ökad administration
under en kort period vid själva växlingen.
12.5.3

Konsekvenser för de allmänna förvaltningsdomstolarna

Utredningen har bedömt att förslagen inte medför några större konsekvenser för de allmänna förvaltningsdomstolarna. I förslaget om
en biopremie kommer det finnas en möjlighet att överklaga beslut.
Utredningen bedömer dock att detta inte kommer att vara särskilt
vanligt förekommande.
12.5.4

Konsekvenser för företag

De förslag som utredningen lägger kommer att omfatta såväl jord-,
skogs- och vattenbruk. Förslaget om att utvidga den befintliga klimatpremien kommer att omfatta alla sektorer inom Sverige som använder
sig av arbetsmaskiner.
Företagen inom jord-, skogs- och vattenbrukssektorn ser olika
ut. Jordbruket domineras av småföretag med få anställda där det finns
en stor bredd utav verksamhetsgrenar, där ett fåtal stora heltidsjordbrukare står för den stora andelen av produktionen. De många
mindre företagen har en stor betydelse för landsbygden. Jordbruket
är en del i livsmedelskedjan som är en förhållandevis stor sektor där
det finns många har sysselsatta och där stora produktionsvärden finns.
Skogsbruket består dels av många småföretag där verksamheten är
en bisyssla och dels finns stora skogsbolag. Till skillnad från i jordbruket utförs en stor andel av arbetet i skogsbruket utav maskin-
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entreprenörer. Vattenbruket är en relativt liten sektor som domineras av små företag men där antalet företag ökar.
Det är inte lönsamhet som driver omställningen och därför har
utredningen lagt förslag för både stärka lönsamheten hos företagen
och för att minska kostnaderna för investeringar i klimat- och miljöanpassad teknik.
Förslagen kan om de genomförs samlat ge förutsättningar för att
stärka jordbruksföretagens lönsamhet och produktion för att nå livsmedelsstrategins mål samtidigt som ett ökat fossilberoende åstadkoms.
Kostnader för arbetskraft, skatter på produktionsmedel, djurskyddsoch växtskyddslagstiftning, tillståndsprövning enligt miljöbalken samt
tillämpning av regelverk har stor påverkan på jordbruks- och trädgårdsnäringens konkurrenskraft. Genom framför allt jordbruksavdraget
bedömer utredningen att företagens förmåga att bära den allt tyngre
bördan av kostnader och administration kan möjliggöras samtidigt
som stöd till klimatåtgärder ökar företagens bidrag till klimatomställningen.
12.5.5

Konsekvenserna för miljön

Utredningens förslag till åtgärder och styrmedel bedöms främja utvecklingen mot ett fossiloberoende jordbruk.
Sveriges jordbruk har redan i dag låga växthusgasutsläpp per kilo
producerad vara. Svenskt jordbruk skapar också mervärden i form av
god djurvälfärd, rik biologisk mångfald och en attraktiv landskapsbild. Utredningens samlade förslag väntas leda till ytterligare minskade utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn. Samtidigt som
förslagen också stärker det svenska jordbruket och minskar risken
för att produktionen flyttar utomlands. Den svenska produktionen
medför globalt sett lägre utsläpp.
Utredningens förslag om utfasning av dieselskatten, införandet
av en ny biopremie, utvidgningen av klimatpremien samt utökat och
förlängt gödselgasstöd bedöms minska utsläppen av växthusgaser.
Det är inte möjligt att sätta en exakt siffra på hur stora utsläppsminskningarna kommer att bli men under respektive förslag förs ändå ett
resonemang kring detta.
Utredningens förslag innebär att utsläppen av växthusgaser kommer att minska. Detta innebär att åtgärderna bidrar till att nå miljö-
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målet om Begränsad klimatpåverkan. Utredningens förslag bidrar
även till att nå andra mål inom det nationella miljömålssystemet.
Exempelvis minskar utredningens förslag risken för att utsläppen
flyttar utanför landets gränser. Det övergripande målet för miljöpolitiken, eller det s.k. generationsmålet inom miljömålssystemet, är
att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser. Utredningen konstaterar att förslagen bidrar
till att nå generationsmålet. Utredningens förslag bedöms även indirekt bidra till att flera andra miljömål däribland Ett rikt odlingslandskap, En storslagen fjällmiljö, Ett rikt växt- och djurliv.3
12.5.6

Konsekvenser för försörjningsförmågan

Utredningens förslag bedöms sammantaget bidra till en ökad försörjningsförmåga. De åtgärder som införs och som syftar till att ställa
om från fossila drivmedel till förnybara kommer att minska behovet
av import. Här vill dock utredningen påpeka vikten av att det finns
en inhemsk produktion. I annat fall ersätts endast ett importbehov
av fossila drivmedel till ett importbehov av förnybara drivmedel. Utifrån ett beredskapsperspektiv innebär en sådan omställning ingen ökad
försörjningsförmåga.
De förslag som utredningen lägger vad gäller konkurrenskraft och
lönsamhet kommer att bidra till en ökad försörjningsförmåga. Genom
att det finns lönsamma jordbruksföretag som kan producera livsmedel i hela landet minskar sårbarheten i hela livsmedelskedjan.
12.5.7

Regionalekonomiska effekter

Företagen inom jord-, skogs och vattenbruket är huvudsakligen småföretag på landsbygden. Stärkt lönsamhet i branschen kan göra att
befintliga företag utvecklar sin verksamhet och nya företag startas.
Det finns flera studier som visar på de gröna näringarnas positiva
effekt på landsbygdsutvecklingen. En förbättring av företagens kon-

3

Med utgångspunkt i resonemangen som förs i Naturvårdsverket och Jordbruksverkets rapport
från 2019, Minskade utsläpp av växthusgaser från jordbruket med ökad produktion? Scenarier
till 2045 för utsläpp och upptag av växthusgaser inom jordbrukssektorn.
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kurrenskraft och lönsamhet påverkar inte bara det enskilda företaget
utan gynnar hela landsbygdsutvecklingen.
En höjd kostnad för branschens drivmedel utan kompensation
riskerar att leda till att företag läggs ner. Enligt analyser i SASMmodellen skulle det skulle viss del av spannmålen i slättbygderna
ersättas med vall och extensiv köttproduktion. I skogsbygderna och
i norra Sverige skulle djurhållningen minska och svårbrukade marker
skulle överges. Minskningen av arealen betesmark skulle bli tydligast
i södra Sveriges skogsbygd. Företagen i dessa områden har ofta lägre
transporter till jordbruksmark då störst andel av marken är skog.
Nedläggningen i dessa områden skulle minska antalet arbetstillfällen
men kanske framför allt bidra negativt till landsbygdsutvecklingen
genom att områdenas attraktivitet minskar och en minskad verksamhet och befolkning leder till mindre investeringar i infrastruktur m.m.
12.5.8

Effekter på det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret har lång tradition i Sverige och innebära
att det ska finnas en självständig och, inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och regioner.
Kommunernas och regionernas existens, ställning, organisation och
verksamhet är reglerade i regeringsformen, kommunallagen (1991:900)
och ett stort antal författningar med inriktning på speciella verksamhetsgrenar, exempelvis socialtjänsten, skolväsendet och hälso- och
sjukvården. I egenskap av offentligt rättssubjekt är kommunerna även
bundna av EU-rätten.
För att göra en analys av hur utredningens förslag påverkar det
kommunala självstyret har utredningen utgått ifrån Statskontorets
rapport Kommunalt självstyre och proportionalitet (2011:17). I rapporten finns ett antal frågor som är framtagna för att underlätta konsekvensanalyser. Exempel på frågor är innebär förslaget statlig tillsyn
över kommunal verksamhet? påverkar förslaget uppgiftsfördelningen
mellan staten och kommunsektorn? Utredningen har svarat nej på
samtliga av frågorna. Utredningen har även övervägt om kommunerna
kan påverkas av förslag i deras egenskap av arbetsgivare eller fastighetsägare och även på dessa frågor har utredningen svarat nej.
Sammantaget kan utredningen därmed konstatera att förslagen
inte bedöms ha några effekter på det kommunala självstyret.
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Effekter på inkomstfördelning och ekonomisk
jämställdhet mellan kvinnor och män

Utredningens förslag träffar företagen och deras ägare. De allra flesta
företagen inom jordbruket drivs som enskilt företag vilket innebär
att bara en person kan stå som ägare. Av totalt cirka 63 000 enskilda
företag inom jordbruket ägs 17 procent av kvinnor och 83 procent
av män. I praktiken är många företag dock familjeföretag vilket innebär att företaget drivs som familjeföretag av män och kvinnor tillsammans.
Utav Sveriges 320 000 skogsägare är 38 procent kvinnor och 60 procent män. Män deklarerade år 2019 i genomsnitt ett innehav på
40,4 hektar produktiv skogsmark medan kvinnors fastigheter i genomsnitt består av 25,4 hektar produktiv skogsmark. Medianen, som kan
vara ett bättre beskrivande mått i en skev fördelning, är 14 hektar för
män och 9 hektar för kvinnor.
12.5.10 Övriga konsekvenser
Utredningen har inte gjort bedömningen att förslagen medför några
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet
eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

12.6

Uppföljning och ikraftträdande

Förslagen som utredningen lämnar ska som utgångspunkt vara genomförbara. Det betyder att de är konsekvensanalyserade och att utredningen bedömer att det inte finns några hinder för att praktiskt genomföra dem. Det betyder dock inte att de inte kan vara utmaningar med
att genomföra dessa.
Inom den närmaste framtiden kommer det att fattas en rad beslut
såväl nationellt som på EU-nivå och som kommer att påverka möjligheterna att använda vissa biodrivmedel. Det är inte möjligt för utredningen att vare sig föregå eller förutse alla dessa beslut. Bland besluten kan nämnas EU-kommissionens kommande beslut om att bevilja
skattebefrielse för rena biodrivmedel samt, EU-kommissionens uppdatering av statsstödsriktlinjerna för energi och miljö vilka väntas
beslutas under 2021.
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Mot bakgrund av dessa osäkerheter kommer uppföljning att vara
central. Utredningen vill lyfta att det både är viktigt att följa upp besluten som sådana inklusive effekterna av dessa på jordbrukssektorn.
Och i detta ingår att även följa upp utvecklingen av jordbrukssektorn
som helhet.
Utredningen föreslår att Jordbruksverket i sin årliga uppföljning
av utvecklingen av livsmedelsstrategin från och med 2022 lägger in
ytterligare indikatorer samt utökar redovisningen med en internationell utblick och jämförelse. Genom att utöka uppföljningen blir denna
mer heltäckande i fråga om utvecklingen av jordbrukets lönsamhet
och konkurrenskraft. Detta ger förutsättningar för att regeringen
ska ha ett mer fullständigt beslutsunderlag inför bl.a. kommande
kontrollstationer för reduktionsplikten. Förslagen innebär således
att ett uppdaterat uppdrag till myndigheten behöver beslutas under
2021 eller tidigt 2022. Den ändring av myndighetens instruktion som
föreslås bör göras i samband med detta.
Även utredningens övriga förslag om införande av en biopremie
för rena biodrivmedel, en utvidgad klimatpremie samt förlängning
av gödselgasstödet och biogasstödet bör genomföras i närtid, det vill
säga under 2022. Utredningen menar att den utvidgade klimatpremien och förlängningen av gödselgasstödet bör dessa kunna genomföras fr.o.m. 1 januari 2022.
Utredningens förslag om att fasa ut nedsättningen av koldioxidskatten för fossila drivmedel och införa ett nytt jordbruksavdrag kommer sannolikt inte att kunna införas under 2022. Det är utredningens
mening att ett jordbruksavdrag sannolikt behöver godkännas av EUkommissionen som ett statsstöd vilket är en process som tar uppemot ett år. Innan ett jordbruksavdrag är på plats är det enligt utredningen inte möjligt att fasa ut nedsättningen av koldioxidskatten. Detta
då en ensidig utfasning av dieselnedsättningen kommer att få alltför
långtgående negativa konsekvenser för såväl jordbruket som miljön
och livsmedelsförsörjningen.

12.7

Överensstämmelse med EU-lagstiftningen

Utredningen konstaterar att flera av förslagen omfattas av de EUrättsliga reglerna om statliga stöd. EU-kommissionen väntas under
sommaren 2021 komma med ett förslag om uppdaterade riktlinjer
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för statligt stöd till miljöskydd och energi (EEAG). Enligt kommissionens plan ska sedan slutligt beslut om riktlinjerna fattas i
december 2021.
Även förordningen och riktlinjerna för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden ska uppdateras. För dessa har EU-kommissionen dock inte aviserat någon
tydlig tidsplan. Detta beror sannolikt på att förhandlingarna om en
ny gemensam jordbrukspolitik inte är avslutad än.
I ljuset av att utredningen bedömer att förslaget om ett nytt jordbruksstöd kommer att behöva sökas godkännande för konstaterar
utredningen att en sådan prövning således kommer göras mot regler
som i dag ännu inte finns på plats. Se även kapitel 4 Skatter.
För det förslag som utredningen lägger om en biopremie bedömer
utredningen att detta är förenligt med EU:s statsstödsregelverk och
kan införas utan förhandsanmälan till EU-kommissionen genom att
undantag enligt de minimisförordningarna tillämpas. Här kan noteras att det är olika takbelopp för jord-, skogs- och vattenbruk. För jordbruk finns dessutom nationella tak som inte får överskridas. Utredningen bedömer att stödet bör kunna rymmas inom takbeloppen för
såväl jord-, skogs- som vattenbruket.
EU:s gemensamma jordbrukspolitik har som mål att bl.a. förbättra
jordbrukets produktivitet och att bidra till en hållbar förvaltning av
naturresurser och kampen mot klimatförändringen. Utredningen konstaterar att de förslag som utredningen lägger i detta betänkande är
väl i linje med detta.
Utredningen bedömer att förslagen även ligger i linje med de ambitioner som finns i EU-kommissionens tillväxtstrategi den gröna given
som bl.a. syftar till att ställa om EU till ett rättvist och välmående
samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med nettonollutsläpp 2050 och där den ekonomiska tillväxten
har frikopplats från förbrukningen av resurser.
Sammanfattningsvis bedömer utredningen att förslagen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen.
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13.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Enligt utredningsdirektiven ska konsekvenser för jordbruksföretagen med beaktande av
den stora mångfald av företag som finns i sektorn särskilt belysas.
Den nedsättning av energi- och koldioxidskatt som ingår bland
denna utrednings huvudfrågor omfattar utöver jordbruk även skogsoch vattenbruket. Därför ges sist i detta kapitel en kortare beskrivning av dessa två sektorer.

13.2

Heltidsjordbruken brukar nästan åtta gånger
så stor areal som övriga jordbruksföretag

Det svenska jordbruket omfattade år 2019 drygt 60 000 företag med
växtodling och animalieproduktion1. Antalet jordbruksföretag har
minskat; år 2006 fanns över 72 000. De flesta jordbruksföretag drivs
på deltid, år 2016 var omkring 15 500 heltidsföretag och 47 500 deltidsföretag.
Jordbruksföretagen som drivs på heltid är mycket större än de
som drivs på deltid. År 2016 brukades 72 procent av jordbruksmarken i Sverige av heltidsföretag. Detta innebär att den genomsnittliga
arealen jordbruksmark per företag är nästan åtta gånger så stor för
heltidsjordbruken som för övriga jordbruksföretag, 140 hektar jämfört med 18 hektar. De svenska heltidsjordbruken brukar en allt större
areal. Mellan åren 2007 och 2016 ökade andelen utav heltidsföretagen som brukade mer än 100 hektar åkermark, från 32 till 42 procent.

1

Jordbruksverket, 2020.
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Den genomsnittliga jordbruksföretagaren har blivit betydligt äldre.
Andelen jordbruksföretagare äldre än 64 år steg från 20 till 30 procent under perioden 2005–2016. År 2016 var andelen jordbruksföretagare under 35 år 5 procent och andelen kvinnliga jordbruksföretagare 17 procent.

13.3

Jordbruket har en stor bredd men andelen
specialiserade företag ökar

Det svenska jordbruket uppvisar en stor bredd där vall och spannmål
dominerar på jordbruksmarken som omfattar cirka 3 miljoner hektar,
varav 2,5 miljoner hektar är åkermark. Arealen jordbruksmark har
minskat sedan en lång tid tillbaka. De senaste 10 åren har odlingen
av majs och grönfoderväxter ökat medan odling av sockerbetor, potatis och energiskog minskar. När det gäller rapsodling ökar andelen
höstraps medan vårrapsen minskar. Under föregående och nuvarande
period i landsbygdsprogrammet har Sverige haft en ökande kvot av
permanent gräsmark (mark som inte plöjts de senaste åren) i landet.
Mjölk- och nötköttsproduktion dominerar animalie-produktionen.
Antalet mjölkkor har minskat med 10 procent under de senaste 10 åren
och besättningarna ökar snabbt i storlek. Kvantiteten invägd mjölk
har under denna period minskat och svenska produkter tappar andelar av hemmamarknaden gentemot importen. Trenden av minskande
produktion har dock brutits när det gäller de senaste siffrorna för
utvecklingen sedan 2019 eftersom mjölkproduktionen har ökat med
2,5 procent.
Produktionen av griskött har länge haft en nedåtgående trend i
Sverige, framför allt på grund av hård konkurrens från utlandet. Sedan
några år tillbaka har dock konsumenternas efterfrågan på svenskt griskött ökat markant och detta har lett till ökad produktion både
år 2017 och år 2018.
Äggproduktion bedrivs av omkring 400 företag. Den svenska äggproduktionen har ökat stadigt under den senaste tioårsperioden. Även
produktionen av fågelkött ökar och är den typ av animalie-produktion som ökat mest de senaste decennierna. Fågelkött produceras av
omkring 200 företag. Låg användning av antibiotika och god djurvälfärd är mervärden som finns i den svenska animalieproduktionen
och som konsumenter uppskattar allt mer.
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Under år 2017 producerade Sverige trädgårdsprodukter värda mer
än 5,3 miljarder kronor. Det innebär att trädgårdsnäringen (3 procent
av de svenska jordbruksföretagen) producerade omkring 10 procent
av alla jordbruksprodukters samlade värde på 0,5 procent av åkermarken. Produktionen består till större delen av frilandsodlade grönsaker där morötter och lök står för de största volymerna. I växthusen
odlas däremot i första hand prydnadsväxter, gurka och tomat. Medan
frukt- och bärodlingen domineras av äpplen och jordgubbar.

13.4

Det skiljer mellan norr och söder

Det råder varierande förutsättningar för jordbruk i olika delar av
Sverige. Skånska jordbrukare arbetar på samma breddgrad som jordbrukare i Danmark, medan det nordligaste jordbruket i Sverige ligger
norr om polcirkeln. Terräng, arrondering och jordmån varierar mellan
olika regioner. I södra Sverige skiljer förutsättningarna mellan de
jordbruk som befinner sig i slättbygd och de som bedrivs i skogsoch mellanbygder. Spannmålsodlingen avkastar bra i slättbygderna
men sämre i skogs- och mellanbygd. Där dominerar i stället den grovfoderbaserade animalieproduktionen och det odlas mestadels vall.
Spannmål och andra grödor odlas i första hand där förutsättningarna
är bäst. Drygt hälften av åkerarealen finns på slättmarkerna i södra
och mellersta Sverige och en dryg tredjedel finns i skogs- och mellanbygd i samma region. Däremot finns endast en tiondel av åkermarken
finns i norra Sverige. I slättbygden finns också större delen av produktionen av ägg samt gris- och fjäderfäkött, vilket innebär att djuren
finns nära odlingen av foderspannmål. Ju längre norrut, desto kallare
är det och desto kortare är vegetationsperioden. Det är därför mycket
stora skillnader mellan olika landsändar. Omkring hälften av jordbruksarealen ligger inom områden som under perioden 2014–2020
fick stöd eftersom de ansågs ligga i områden med sämre förutsättningar för jordbruk.
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Efterfrågan på livsmedel växer

Efterfrågan på livsmedel har ökat de senaste decennierna och förutspås att fortsätta öka globalt i takt med förbättrade levnadsvillkor i
kombination med en befolkningsökning2. Även i Sverige växer efterfrågan på livsmedel och livsmedelskedjans förädlingsvärde ökar 3.
Dock har den svenska livsmedelsproduktionen svårt att hänga med
och har tappat marknadsandelar. Jordbruksverket konstaterade 2019
i årsrapporten ”Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin”
att den nationella livsmedelskedjans konkurrenskraft försämrats mellan
2011 och 2018.
Tabell 13.1

Jämförelse av befolkning, jordbruksmark
och produktionsvärde i några EU-länder

Land
Sverige
Danmark
Finland
Frankrike
Irland
Litauen
Nederländerna
Polen
Tyskland
Österrike

Befolkningsförändring
2009–2019
10 %
5%
3%
4%
10 %
-16 %
5%
0%
1%
7%

Jordbruksmark/
invånare

Produktionsvärde
(miljoner euro)

0,3
0,5
0,4
0,4
0,9
1,1
0,1
0,4
0,2
0,3

5 999
11 629
4 745
77 024
8 522
1 629
29 138
26 358
58 220
7 483

Källa: Eurostat 2011, 2020.

När utredningen jämför ett antal EU-länder som ligger i Sveriges närområde och kan anses konkurrera på livsmedelsmarknaden konstateras att Sverige sticker ut med en växande befolkning och minskande
produktion på många områden. Irland som också haft en liknande
befolkningstillväxt som Sverige har ökat sin livsmedelproduktion de
senaste 10 åren.

2
3

FAO 2017.
Jordbruksverket 2020:3, Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin.
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Jordbruksproduktionens utveckling i några EU-länder
2009–2019, areal och volym

Land

Jordbruksmark
(hektar)

Spannmål

Mjölk

Nötkött

Griskött

Sverige
Danmark

-2 %
0%

17 %
-5 %

-8 %
19 %

-7 %
-1 %

-8 %
-5 %

Finland
Frankrike
Irland

-1 %
-17 %
-2 %

-7%
2%
1%

4%
13 %
67 %

7%
-3 %
21 %

-18 %
10 %
55 %

11 %
-5 %
-7 %

37 %
-24 %
-3 %

22 %
35 %
59 %

-5 %
5%
45 %

73 %
28 %
23 %

-1 %
-16 %

-11 %
5%

17 %
41 %

-6 %
3%

-1 %
-6 %

Litauen
Nederländerna
Polen
Tyskland
Österrike
Källa: Eurostat 2021.

Sverige är till ytan ett av EU:s största länder men andelen jordbruksmark är låg. De viktigaste avsändningsländerna för jordbruksvaror och livsmedel till Sverige var under år 2018 Norge, följt av
Danmark, Nederländerna och Tyskland4. Dessa fyra länder svarade
för drygt 58 procent av det svenska importvärdet. När det gäller kött
och mejeriprodukter har den svenska produktionens marknadsandel
sjunkit sedan EU-inträdet 1995. Det totala värdet av varorna som
svenskt jordbruk producerade år 2019 var omkring 63,5 miljarder
kronor. Animalieproduktionen respektive växtodlingen står för omkring hälften var av detta värde. Sverige har en minskande produktion
för flera animalier medan spannmålsproduktionen ökat de senaste åren.
Spannmålsodlingen kan variera en del från år till år men Sverige
exporterar oftast en del. Stor del av exporten blir foder till animalieproduktionen i våra grannländer. Som tabell 13.2 visar så har grannländernas animalieproduktion haft en annan utveckling än den svenska.
Trots försämrad lönsamhet har den svenska livsmedelskedjans
förädlingsvärde ökat. I livsmedelskedjan var det restaurangledet som
stod för den största ökningen. Primärproduktionen och livsmedelsindustrin visar på svag tillväxt. Volymerna ökar inom flera produktionsgrenar, medan förädlingsgraden i primärproduktion och livsmedelsindustri har varit tämligen konstant. Företagen i livsmedelskedjans
4

Jordbruksverket 2020:3, Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin.

309

363

Bakgrund jordbruk

SOU 2021:67

första led (primärproduktionen) har svårt att utveckla produkter där
det finns en hög betalningsvilja. Förädlingsgraden stagnerar till följd
av för lite investeringar i produktutveckling. Låg utbildningsnivå och
åldrande arbetskraft gör att primärproduktionen halkar efter i innovationskraft.
Sverige importerar jordbruksprodukter och livsmedel till ett betydligt större värde än vad som exporteras. Under år 2018 uppgick
importen till 120 miljarder kronor och exporten till 53 miljarder kronor. Både importen och exporten ökar stadigt. De senaste tio åren
har den ökat med nästan 60 procent. Eftersom importen är så mycket
större betyder detta att handelsunderskottet inom sektorn ökar stadigt i absoluta tal. Importen består framför allt av vin, kött, mejeriprodukter samt frukt och grönsaker. Viktiga exportprodukter är vodka,
olika förädlade livsmedel, vegetabiliska fetter och mjölkpulver.

13.6

Fler företag har kombinationsverksamhet

Samtidigt som antalet företag har minskat inom jordbruket så har
antalet företag med kombinationsverksamhet ökat de senaste tio
åren, både som en andel av totalen och i absoluta tal. År 2016 uppgav
omkring 43 procent av företagen att de har kombinationsverksamhet. Tio år tidigare var motsvarande siffra bara 23 procent. Den vanligaste kombinationen är olika former av entreprenadarbete, framför
allt inom jordbruket men också utanför det. Turism och andra fritidsaktiviteter är också en vanligt förekommande kombination.
Att jordbrukarnas privata ekonomi i växande grad bygger på inkomster från arbeten utanför jordbruket försvårar levnadsvillkoren
för jordbruken i glesbygd. En konsekvens av detta är att sysselsättningen i jordbruket följer utvecklingen på den regionala arbetsmarknaden, det vill säga minskar mest i de mest glesa landsbygderna och
minst i den storstadsnära landsbygden. Urbaniseringen innebär alltså
en utmaning också för jordbruksföretagen, som till skillnad mot företag i andra näringar inte lika enkelt kan följa efter befolkningen till
storstäderna eftersom jordbruksmarken är en geografiskt fast produktionsfaktor.
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Den gemensamma jordbrukspolitiken

I och med EU-inträdet den 1 januari 1995 ersattes de svenska jordbruksstöden av EU:s stödsystem. EU:s gemensamma jordbrukspolitik (den gemensamma jordbrukspolitiken, GJP) innebär att handeln
med jordbruksprodukter är fri inom unionen. Målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik är att:
• stödja lantbrukarna och förbättra jordbrukets produktivitet för
att säkra tillgången på livsmedel till rimliga priser,
• se till att EU:s lantbrukare kan försörja sig,
• bidra till en hållbar förvaltning av naturresurser och kampen mot
klimatförändringen,
• bevara landsbygden och landskapet i EU,
• hålla landsbygden levande genom att främja jobb i jordbruket,
den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin och andra närliggande
näringar.
På senare år har en marknadsanpassning skett och det har tillkommit
fler åtgärder för att minska jordbrukets belastning på miljön. Den
1 januari 2005 infördes gårdsstödet som i stort sett är oberoende av
jordbrukarens produktion. Gårdsstödet ersatte flera stöd, bland annat
arealersättningen och djurbidragen. Tillsammans med marknadsregleringarna finansieras gårdsstödet helt av EU:s budget och kallas
ofta första pelaren. Landsbygdsprogrammen med kompensationsstöd och miljöersättningar med mera finansieras i olika grad av medlemsstaterna och de är friare att forma efter behov i respektive medlemsstat. Medlemsstater kan också utforma egna stöd men de måste
godkännas av kommissionen, läs mer i kapitel 3 Konkurrenskraft.
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Utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken
i några utvalda medlemsstater 2019
Miljoner Euro

Land

Direktstöd Landsbygds- Marknadsutveckling åtgärder

Sverige
Danmark
Finland
Frankrike
Irland
Litauen
Nederländerna
Polen
Tyskland
Österrike

687 531
822 262
523 063
6 934 972
1 200 389
468 921
679 512
3 387 286
4 794 348
691 113

249 711
152 368
343 198
1 984 762
312 764
247 214
148 108
1 189 104
1 397 915
565 713

12 809
10 988
5 318
519 788
-3 164
414
24 291
28 286
115 577
24 467

Totalt
stöd

950 051
985 618
871 579
9 439 522
1 509 989
716 549
851 911
4 604 676
6 307 840
1 281 293

Jordbruks- Totalt stöd
areal
utslaget per
(hektar) hektar jordbruksmark
3 067 200
310
2 639 000
373
2 295 900
380
35 177 000
268
4 593 920
329
2 689 000
266
1 921 400
443
15 624 600
295
16 889 600
373
3 168 600
404

Källa: EU-kommissionen 2020.

Jordbrukspolitiken finansieras av tullar, införselavgifter, producentavgifter och bidrag från medlemsstaterna. Var sjunde år reformeras
EU:s jordbrukspolitik och en ny reform förhandlas just nu med
fördröjning, något som ofta händer då förhandlingarna drar ut på
tiden. Den senaste reformen innebar att gårdsstödet delades upp i
flera delar. Det ursprungliga gårdsstödet blev mindre och ett förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare infördes. Det gavs också
möjlighet att fortsätta använda produktionskopplade stöd.
Den gemensamma jordbrukspolitiken har genomgått flera reformer och har blivit allt mer marknadsorienterad sedan 1990, med en
övergång från produktstöd (genom priser) till producentstöd (genom
inkomststöd, främst med frikopplat inkomststöd). Jordbrukspolitiken har flera mål som har sin grund vid uppkomsten 1962. En viktig
hörnsten är att förbättra jordbrukets produktivitet för att säkra tillgången på livsmedel till rimliga priser. Hållbarhet och betydelsen av
att förvalta naturresurser och att möta klimatförändringen har fått
en allt större roll. Landsbygdens utveckling och bevarandet av landskapet är något som också kännetecknar den gemensamma jordbrukspolitiken. Här finns några ganska stora skillnader mellan EU:s politik
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och den svenska jordbrukspolitiken som bakåt i tiden lagt mycket
resurser på strukturomvandling.
13.7.1

Kompensationsstöd

Inom landsbygdsprogrammet finns kompensationsstödet som syftar
till att främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att
bevara landsbygden och till att bevara och främja hållbara jordbrukssystem. Genom att kompensera lantbrukare för alla eller delar av de
merkostnader och inkomstbortfall som är relaterade till begränsningarna för jordbruksproduktionen i det berörda området, bidrar
kompensationsstödet till att uppnå detta. Stödet riktar sig till områden som har sämre förutsättningar för livsmedelsproduktion än andra
regioner (Areas Facing Natural Constraints, ANC). I Sverige utgår
kompensationsstöd till hela norra Sverige, delar av skogs- och mellanbygderna i södra och mellersta Sverige samt vissa områden på Öland
och Gotland. För arealer med grovfodergrödor finns krav på djurinnehav av antingen nötkreatur, tackor eller getter. Ersättningsnivån
bestäms av den djurtäthet företaget har och i vilket stödområde företaget är beläget. För arealer med växtodlingsgrödor som spannmål
eller oljeväxter eller arealer med extensiva grödor finns inget krav på
djurhållning och ersättningsnivån bestäms endast av i vilket stödområde företaget är beläget.
13.7.2

Nationellt stöd till norra Sverige

Avtalet med EU ger Sverige rätt att lämna nationellt stöd till vissa
områden i norra Sverige. Stödet är helt finansierat av svenska staten
och det huvudsakliga syftet är att säkerställa att lantbruket i norra
Sverige finns kvar. Det nationella stödet ska därmed bidra till att
jämna ut de inkomstskillnader som uppstår mellan norra Sverige och
övriga Sverige på grund av de svagare produktionsförutsättningarna
i norra Sverige. Stöd lämnas till mjölk-, slaktsvins- och äggproduktion,
för transport av mjölk, för suggor och getter samt odling av potatis,
bär och grönsaker. Till och med maj 2020 hade 394 miljoner kronor
utbetalats i nationellt stöd till norra Sverige för år 2019. Mest nationellt stöd utgick till Västerbottens län.
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Förhandlingar om en ny jordbrukspolitik

EU-kommissionen la fram förslagen om en reformerad CAP 2018.
Reformen består av tre förordningar: Förordningen om strategiska
planer, Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning
av CAP samt Förordningen om en samlad marknadsorientering för
jordbruksprodukter. I de strategiska planerna ska varje land beskriva
hur jordbrukspolitiken ska genomföras. I förslaget finns även en ny
typ av ettåriga ersättningar så kallade eco-schemes. Dessa kan utformas som dagens miljöersättningar och baseras på intäktsbortfall
och kostnadsökningar av åtgärden. Eco-schemes kan även utformas
som ett frikopplat inkomststöd, det vill säga på samma sätt som nuvarande gårdsstöd är utformat. I förslaget finns nio centrala mål som
omfattar olika sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter och
ska ligga till grund för EU-ländernas strategiska planer för jordbrukspolitiken.

13.8

Lönsamheten och konkurrenskraften är svag

Utredningen ser att Sverige utmärker sig på flera sätt jämfört med
våra grannländer. Ambitionerna om strukturutveckling skiljer Sverige
från grannländerna Norge och Finland där fler socialpolitiska inslag
finns. Ett exempel är att norska stöd minskar med företagens storlek. Danmark har en annan ambition med ett mycket exportorienterat jordbruk.
Jordbruksverket beskriver i flera rapporter de förändringar som
skedde i svenska jordbruket de första 15 åren efter EU-inträdet.
Jordbruksverket konstaterar att svenskt jordbruk fortsätter utvecklingen mot färre och större gårdar, samtidigt som den totala åkerarealen minskar något. Produktionen av mjölk och griskött minskar.
Spannmålsarealen ökade under några år i samband med EU-inträdet,
men har därefter fortsatt att minska. EU-inträdet hejdade också minskningen i arealen betesmark.
Sverige hade redan före inträdet i EU en hög djurskyddsnivå. Utvecklingen har gått mot fler EU-regelverk som är direkt gällande i
medlemsstaterna. Sedan 1995 har miniminivån vad gäller djurskyddet höjts för flera djurslag, bl.a. har det införts krav på inredda burar
för värphöns och krav på grupphållning av dräktiga suggor. Det kan
också förekomma skillnader i tillämpningen av EU-gemensamma
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regler och det finns brister i hur reglerna följs i olika medlemsstater.
För svensk del har medlemskapet i EU präglats av att behålla den
höga svenska ambitionsnivån för djurskyddet och försöka höja djurskyddet i hela unionen. Genom den svenska djurskyddslagen 1988
samt förordning och föreskrifter lyfte Sverige till en hög djurskyddsnivå jämfört med de flesta länder i omvärlden, Jordbruksföretagen
har i genomsnitt en dålig lönsamhet vid jämförelse med ekonomin
som helhet. Det råder stora skillnader mellan branscherna vad gäller
den uppskattade timlönen.
Att det finns stora skillnader mellan produktionsgrenarna syns
också när utvecklingen i Sverige jämförs med den i EU. De senaste
tio årens minskade svenska produktion av mjölk, nötkött och griskött syns inte på EU-nivå. Motsvarande branscher har haft en betydligt mer positiv utveckling i många EU-länder.
Det svenska jordbrukets lönsamhet och produktion behöver öka
för att målen i livsmedelsstrategin ska nås. Det finns risk att en fortsatt sjunkande lönsamhet leder till minskad produktion och att företagen hamnar efter i utvecklingen jämfört mot konkurrentländer.
Det finns regionala och lokala variationer i jordbrukets konkurrenskraft. Företagens produktivitet och innovationsförmåga påverkas av företagets lokalisering. Det finns jordbruk spridda över hela
landet och förutsättningarna skiljer sig mellan olika regioner och i
vissa fall mycket lokalt. Vissa platser erbjuder bättre förutsättningar
för jordbruk än andra vilket beror på att produktionsfaktorer och
naturresurser har en ojämn geografisk fördelning. I slättbygder i södra
Sverige finns fler valmöjligheter vad gäller grödor än i norra Sverige
eller i skogsbygd. I mer tätbefolkade områden finns en större marknad för att utveckla särskilda koncept så som t.ex. gårdsförsäljning
och entreprenadverksamhet. Produktiviteten är högre i företag som
är lokaliserade i kommuner där det finns många andra företag i samma
bransch. Detta beror sannolikt på att det finns fler jordbruksföretag
på platser som har goda naturgivna förutsättningarna för jordbruk
men också att utbyte och möjligheter till samverkan mellan företagen kan ha en tillväxtfrämjande effekt.
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Utav Sveriges totala landyta om cirka 40,7 miljoner hektar räknas
cirka 28,1 miljoner hektar som skogsmark. Detta motsvarar drygt
två tredjedelar av den totala landytan. Skogen i Sverige ägs till 48 procent av enskilda fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag. Privatägda aktiebolag äger 24 procent av skogsmarken och
13 procent ägs av statsägda aktiebolag som Sveaskog AB, AB Göta
kanalbolag och Akademiska Hus AB. Övriga privata ägare, som till
exempel Svenska kyrkan, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar,
bysamfälligheter, allmänningar och besparingsskogar äger 6 procent
av skogen. Staten genom till exempel Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, äger 7 procent och de
sista 2 procenten ägs av övriga offentliga ägare som till exempel kommuner och landsting.
De enskilda privata skogsägarna består av närmare 320 000 personer, Dessa enskilda privata skogsägare äger tillsammans cirka
225 000 brukningsenheter varav 67 procent är närboägda, 26 procent
utboägda och 7 procent delvis utboägda. Med utboägd avses en fastighet där ägaren bor i en annan kommun än den där brukningsenheten
finns och med en närboägd fastighet avses en sådan där ägaren bor i
samma kommun som brukningsenheten. De sista 10 åren har antalet
skogsägare minskat med omkring 5 procent. Även antalet skogsfastigheter minskar genom sammanläggning.
Skogsnäringen sysselsätter i dag cirka 70 000 personer. Om alla
underleverantörer räknas med är omkring 120 000 personer sysselsatta
i branschen. Arbetstillfällena finns i huvudsak utanför storstadsregionerna. År 2017 var förädlingsvärdet för hela branschen cirka 82,5 miljarder kronor vilket är cirka 11 procent av svensk industris förädlingsvärde.

13.10 Vattenbruk
Svenskt vattenbruk har ökat kraftigt under senare år men är fortfarande litet jämfört med många andra länder. Totalproduktionen i
Sverige 2019 var lite drygt 10 500 ton. Danmark har ungefär 4–5
gånger större produktion och Norge producerade drygt 1,3 miljoner
ton odlad fisk (framför allt lax) 2012. Produktionen i Sverige består
av matfisk, sättfisk, musslor och kräftor. Saluvärdet av produktionen
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var totalt 486 miljoner kronor 2014. År 2019 sysselsatte vattenbruket
i Sverige 436 personer.
Den art som odlas mest i svenskt vattenbruk är regnbåge som står
för omkring 90 procent av den totala matfiskproduktionen. Den
näst vanligaste matsfiskarten är röding. Regnbåge och röding är båda
laxfiskar och odlas oftast i nätkassar placerade i insjöar, större vattendrag eller på kusten. Merparten av den svenska matfiskodlingen finns
i Norrland. I Sverige odlades under 2018 även 1 986 ton musslor.
Blåmusslorna odlas utefter västkusten på rep eller nät som hänger från
bojar som flyter på ytan. Under 2000-talet har den svenska musselodlingen varierat mellan knappt 1 100 ton och drygt 2 300 ton.
Jordbruksverket har tagit hjälp av näringens organisationer för att
få en bild av den yrkesmässiga bränsleförbrukningen och användningen av båtar och skepp. Matfiskodlarna som samlar de största
företagen inom just matfiskodling uppskattar sin förbrukning till
173 000 liter diesel och 49 000 liter bensin per år och Sveriges Skaldjursodlares Producentorganisation som företräder musselodlarnäringen förbrukar minst 120 000 liter drivmedel totalt, varav minst
15 procent är bensin och resten diesel. Totalt rör det sig alltså om
342 000 liter drivmedel för skepp och båtar.
Arbetsmaskiner exkl. båtar är bland annat hjullastare, truck, traktor kan används i samband med tunga lyft.
Vattenbruk förekommer såväl i sjöar, hav och vattendrag och innebär att vattenlevande djur som hålls av vattenbrukaren odlas och
skördas. Båtar och fartyg används dagligen inom vattenbruket för till
exempel:
Inom musselodling:
• Placera ut anläggningar.
• Underhåll och tillsyn av anläggningar.
• Provtagning.
• Skörd av musslor.
• Skydd mot rovdjur.5

5

Ejdrar är ett stort problem i musselodling och man håller dem borta genom att köra båt runt
sina odlingar under de tider på året när ejdern gör störst skada på dem för att skrämma bort
fåglarna.
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Inom matfiskodling:
• Placera ut anläggningar och fisk.
• Underhåll och tillsyn av anläggningar och fisk.
• Provtagning.
• Hämta in anläggningar och fisk för skörd.
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14.1

Utredningens uppdrag

Utredningen har i uppdrag att föreslå styrmedel och åtgärder för att
stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. I utredningsdirektiven lyfts fram att en övergång från fossil beroende till fossiloberoende är nödvändig för att nå klimatmålet.
Även om arbetet med att minska de klimatpåverkande utsläppen i
Sverige går framåt behövs ytterligare insatser. Regeringens ambition
är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att det
ska ske måste alla samhällssektorer på alla nivåer (lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt) behöver bidra så även jordbruket.
I detta kapitel beskrivs vad som påverkar klimatet inklusive hur
jordbruket påverkar klimatet och hur jordbruket påverkas av klimatförändringarna. Vidare beskrivs klimatmål på global, EU och nationell nivå samt hur dessa följs upp och redovisas. Slutligen beskrivs
ett antal av de styrmedel som finns på klimatområdet.

14.2

Klimatet har förändrats

Klimatet1 har varierat naturligt i alla tider. Men den snabba förändring som nu sker är människans verk. Mätningar visar att sedan 1800talets andra hälft har medeltemperaturen ökat med i närheten av en
grad. Klimatet förändras dock inte på samma sätt överallt på jorden.
På en del håll har temperaturen stigit betydligt mer än den genomsnittliga ökningen. På andra håll har temperaturökningen varit mindre.

1

Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. Det innebär att
vi måste följa temperaturens variationer under årtionden för att kunna avgöra hur klimatet
förändras. Det räcker inte med att titta på enstaka år.
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Figur 14.1

Utvecklingen av jordens medeltemperatur
Global genomsnittlig medeltemperatur
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Källa: Climatic Research Unit – UEA.

Konsekvenserna av den globala uppvärmningen upplevs tydligt redan
i dag. Meteorologiska världsorganisationen (WMO) rapporterade i
sin årliga statusrapport för klimatet att effekter av extremväder i form
av exempelvis översvämningar, värmeböljor, skogsbränder och tropiska stormar intensifierats i takt med den globala uppvärmningen.
I polarområdena ökar avsmältningen av glaciärer och landisar vilket
medför att havsnivån stiger allt snabbare med förödande konsekvenser för lågt liggande kuststater och små önationer. Temperaturökningen i Arktis sker två till tre gånger snabbare än det globala
genomsnittet, vilket redan har fått stora konsekvenser för arktiska
ekosystem och samhällen.
Enligt SMHI har årsmedeltemperaturen i Sverige stigit med 1,7 grader under de senaste 30 åren, vilket är mer än dubbelt så mycket som
den globala temperaturökningen. I Sverige har vi under senare år upplevt sommarmånader med långvarigt höga temperaturer, vattenbrist,
torka och omfattande bränder.
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Klimatet påverkar jordbruket

Jordbruket påverkas redan i dag av klimatförändringar. Då jordbruket är i stort sett helt väderberoende kommer jordbruket i takt med
att klimatet förändras allt mer bli än mer påverkat. Enligt scenarier
gjorda av SMHI2 förväntas årsmedeltemperaturen för Sverige att
stiga med 0–2°C under perioden 2011–2040 jämfört med referensperioden. Nederbörden förutspås generellt öka i hela landet men med
stora variationer geografiskt och beroende på årstid. Vegetationsperiodens längd förväntas öka i hela landet. På kort sikt, under perioden 2011–2040, förväntas vegetationsperioden vara 10–30 dagar längre.
De ändrade förutsättningarna tros medföra att det blir aktuellt
med fler skördar varje år. Samtidigt förväntas de ändrade förutsättningarna leda till att det kan bli svårt att få ut bra skördar vissa år.
Klimatförändringarna väntas även medföra att risken för smittsamma
djursjukdomar kan öka. Även problemen med växtskadegörare, växtsjukdomar och ogräs väntas öka.

14.4

Vad påverkar klimatet?

De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O),
koldioxid (CO2), lustgas (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). Växthusgaser absorberar och håller kvar solvärme som annars skulle stråla
tillbaka ut i rymden. Dessa växthusgaser har funnits i atmosfären i
miljontals år och har bidragit till vi har ett gynnsamt klimat för människor, djur och växter på jorden.
Halterna av växthusgaserna har ökat på grund av människan och
de är i dag högre än vad den varit sedan minst 800 000 år tillbaka.
Utsläpp av koldioxid via förbränning av fossila bränslen världen över
är den viktigaste orsaken till klimatets nuvarande förändring. Utsläppen av växthusgaser som metan och lustgas kommer från flera
olika slags källor. De största källorna till utsläpp av metan är idisslare,
avfall, risodlingar samt utvinning och förbränning av fossila bränslen.
Lustgas frigörs bl.a. från kvävegödslad åkermark. Både metan och lustgas når också ut i luften från naturliga källor såsom våtmarker och
ogödslade marker.

2

SMHI:s klimatforskningscenter Rossby Centre.
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De olika växthusgaserna påverkar klimatet olika mycket. För att
få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom
koldioxid, med en faktor för att beräkna den global uppvärmningspotential Global Warming Potential – GWP. Denna faktor är olika
för respektive gas och vilken tid som effekten ska beräknas på och
ger totala bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella
gasen jämfört med samma mängd koldioxid. Med hjälp av gasernas
GWP räknas de om till koldioxidekvivalenter. Räknat per utsläppt
ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten än
koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton
koldioxidekvivalenter. Lustgas bidrar 298 gånger mer än koldioxid
och 1 ton lustgas motsvarar således 298 ton koldioxidekvivalenter.
Dessa värden gäller för ett 100-årigt tidsperspektiv och förändras om
perspektivet förändras.
De av människan orsakade utsläppen av växthusgaser kommer
från många olika delar av samhället och tabellen nedan visar översiktligt hur stora utsläpp som olika sektorer bidrar med.
Figur 14.2

Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser
Utsläpp från olika sektorer i tusen CO2e
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Källa: Naturvårdsverket.se.
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Industri och inrikes transporter står tillsammans för två tredjedelar
av de territoriella antropogena utsläppen. Resterande tredjedel utgörs av i fallande ordning jordbruk, el- och fjärrvärme, arbetsmaskiner, produktanvändning, avfall samt egen uppvärmning av bostäder
och lokaler.

14.5

Jordbrukets klimatpåverkan

Det svenska jordbruket bidrar till utsläpp av växthusgaser i form av
metan från djurens fodersmältning, metan och lustgas från gödselhantering och lustgas från kväveomvandling i mark. Jordbruket bidrar också med växthusgaser genom energianvändning till arbetsmaskiner, spannmålstorkar, uppvärmning av lokaler och växthus m.m.
Utöver detta bidrar jordbruket även med nettoutsläpp av koldioxid
genom kolförrådsförändringar i åkermark och betesmark.
I diagrammet nedan visar på storleksfördelningen mellan olika påverkanskällor.
Figur 14.3

Det svenska jordbrukets utsläpp (påverkanskällor i Sverige)
Miljoner ton CO2e
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Källa: Naturvårdsverket och Jordbruksverket, 2019.

Utsläpp och upptag av koldioxid från åkermark och betesmark på
grund av kolförrådsförändringar i jordar och biomassa redovisas som
i diagrammen ovan som markanvändning. En del av åkermarken
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utgör en stor källa till koldioxidutsläpp. Under en tioårsperiod
(2008–2017) bidrar dränerad organogen jordbruksmark med utsläpp
på i genomsnitt 3,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. För
samma period har mineraljordar utgjort en liten sänka på i genomsnitt 0,5 miljoner ton koldioxid per år. Arealen åkermark har minskat
sedan 1990 vilket i viss utsträckning påverkar utsläppen från denna
marktyp. Betesmark omfattar endast en procent av landarealen och
de genomsnittliga årliga nettoupptagen har legat nära noll under perioden 1990–2017.
Utsläppen av lustgas från jordbruksmark bidrog med drygt 3,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2017. Detta är 4 procent lägre än
1990 års nivå. Utsläppen av växthusgaser härrör till 90 procent från
användning av mineralgödsel, spridning av stallgödsel, gödsel från
betesdjur, slamspridning, upptag eller förlust av lustgas till följd av
mineralisering genom odling av mineraljordar samt rester från skördade grödor. Resten, mindre än 10 procent, omfattar atmosfäriskt nedfall av kväveföreningar, såsom kväveoxider och ammoniak, och kväveläckage frånåkermark.
Utsläppen av metan från djurens matsmältning stod för 3 miljoner
ton koldioxidekvivalenter år 2017. Jämfört med 1990 är det en minskning av utsläppen med 8 procent. Minskningen beror främst på en
nedgång i antalet djur.
Utsläppen av metan och lustgas från lagring av stallgödsel bidrog med
0,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2017. Detta är en minskning
med 3 procent jämfört med 1990. Mängden stallgödsel som lagras
påverkas främst av antalet
Utsläppen från fossila drivmedel som används i jordbruket för
arbetsmaskiner, uppvärmning av jordbruksbyggnader stod 2017 för
0,4 respektive 0,3 miljoner ton CO2e.
I diagrammet redovisas inte utsläppen som kopplar till produktion av insatsmedel såsom mineralgödsel och bekämpningsmedel och
inte heller importerat foder. Sverige är beroende av import av insatsmedel och utsläppen från produktionen eller odlingen av dessa redovisas under utsläppen i de länder där dessa produceras.
I diagrammet redovisas inte heller upptag av kol i jordbruksmark.
Jordbruket bidrar till inlagring genom fotosyntesen där koldioxid binds
in i växande grödor. Den andel av grödorna som inte förs bort vid
skörd har en potential att öka inbindningen av kol i jordbruksmarken. Mängden av kol som binds in påverkas både av mängden bio-
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massa som lämnas kvar i fält och hur snabbt kolet bryts ner. Nedbrytningshastigheten beror dels på klimatet men också på markens
kvävehalt, markens jordhälsa och på hur pass lättillgängligt kolet är.

14.6

Klimatmål

14.6.1

Globala mål

Klimatet påverkar allt och alla på jorden och då det är en global fråga
har också globala mål satts upp. Sverige har liksom flertalet av världens länder ratificerat FN:s ramkonvention om klimatförändringar
(klimatkonventionen) som trädde i kraft 1994. Vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte (COP21) i Paris i december 2015 enades
världens länder om ett nytt globalt klimatavtal under klimatkonventionen (Parisavtalet). Parisavtalet trädde i kraft den 4 november 2016.
Parisavtalet innehåller tre långsiktiga målsättningar:
• Hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2 grader över förindustriell nivå, samt göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader över förindustriell nivå.
• Öka anpassningsförmågan till skadliga effekter av klimatförändringen och främja den klimatmässiga motståndskraften och utvecklingen mot låga växthusgasutsläpp.
• Göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling.
14.6.2

Mål på EU-nivå

Inom EU har medlemsstaterna enats om utsläppsmål som ligger till
grund för EU:s klimatpolitik och målen har även stor betydelse för
hur svensk klimatpolitik bedrivs. De EU-gemensamma målen är:
• Nettoutsläppen av växthusgaser minska med minst 55 procent
inom EU fram till 2030 jämfört med år 1990. Målsättningen utgör
också EU:s åtagande under Parisavtalet.
• EU:s långsiktiga mål är att nå nettonollutsläpp av växthusgaser
senast 2050.

325

379

Bakgrund klimat

14.6.3

SOU 2021:67

Den gröna given

Europeiska kommissionen presenterade den 11 december 2019 sitt
meddelande om den europeiska gröna given. Den gröna given är en
tillväxtstrategi som syftar till att ställa om EU till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig
ekonomi med nettonollutsläpp 2050 och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från förbrukningen av resurser. Den ska också
skydda, bevara och förbättra EU:s naturkapital och skydda allmänhetens hälsa och välbefinnande från miljörelaterade risker och effekter.
Den gröna given är även en viktig del av kommissionens strategi för
att genomföra FN:s Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling.
Meddelandet innehåller en första färdplan för de centrala politiska strategier och åtgärder som krävs för att den europeiska gröna
given ska bli verklighet. En rad lagstiftningsförslag och andra initiativ kommer att följa de närmaste åren. Bl.a. har EU-kommissionen i
juli 2021 presenterat förslag på ändringar av relevanta klimatrelaterade
politiska instrument, t.ex. systemet för handel med utsläppsrätter,
ansvarsfördelningsförordningen, förordningen om markanvändning,
förändrad markanvändning och skogsbruk samt energiskattedirektivet. Kommissionen har även presenterat ett förslag till så kallad gränsjusteringsmekanism för koldioxid för att minska risken för koldioxidläckage, vilket ska säkerställa att importpriser återspeglar produkters
koldioxidinnehåll, om rådande skillnader i klimatambition mellan
världsekonomierna kvarstår.
Inom ramen för den gröna given har EU-kommissionen även
presenterat en strategi för hållbara livsmedelssystem, strategin från
jord till bord. Syftet med strategin är att göra EU:s livsmedelssystem
till en global standard för hållbarhet. En handlingsplan medföljer
strategin där kommissionen avser se över relevant lagstiftning och vid
behov föreslå ny lagstiftning, och där den gemensamma jordbrukspolitiken, den gemensamma fiskeripolitiken, internationella standarder, privata certifieringar och märkningar är viktiga verktyg.
14.6.4

Nationella mål

Riksdagen antog under 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som innehåller klimatmål, en klimatlag (2017:720) och ett klimatpolitiskt råd
(prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 320). Regeringen ska
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enligt klimatlagen sätta de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att nå det långsiktiga målet. Syftet med ramverket är att ge
långsiktighet och stabilitet i svensk klimatpolitik.
De svenska klimatmålen återfinns även inom ramen för miljömålssystemet. Miljömålsstrukturen innehåller ett generationsmål för
miljöarbetet, sexton miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till samt ett antal etappmål
som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet (prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377).
Riksdagen har inom ramen för det klimatpolitiska ramverket beslutat om flera etappmål. Följande tre etappmål omfattar jordbruket:
• Utsläpp av växthusgaser till år 2030 – Växthusgasutsläppen i Sverige
i ESR-sektorn, de verksamheter som inte omfattas av EU:s system
för utsläppsrätter, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre
än utsläppen år 1990. Högst åtta procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.
• Utsläpp av växthusgaser till år 2040 – Växthusgasutsläppen i Sverige
i ESR-sektorn, de verksamheter som inte omfattas av EU:s system
för utsläppsrätter, bör senast år 2040 vara minst 75 procent lägre
än utsläppen år 1990. Högst två procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.
• Utsläpp av växthusgaser till år 2045 – Senast år 2045 ska Sverige
inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå nettonollutsläpp får
kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än
utsläppen år 1990.

14.7

Uppföljning

Arbetet med att nå klimatmålen följs regelbundet upp. I uppföljningen
delas utsläppen inom Sveriges gränser, de s.k. territoriella utsläppen in i:
1. utsläpp som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter,
2. utsläpp som omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, och
3. utsläpp och upptag från markanvändning.
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EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) är ett styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta görs genom
att tillförseln av nya utsläppsrätter till systemet är begränsat till en
bestämd nivå – ett så kallat utsläppstak. Företagen i systemet behöver sedan införskaffa och överlämna utsläppsrätter för alla sina utsläpp. Utsläppstaket minskar årligen enligt en linjär reduktionsfaktor,
som regleras i utsläppshandelsdirektivet. Nuvarande reduktionsfaktor styr mot en minskning av utsläppen från berörda företag med
43 procent till år 2030 (jämfört med 2005). Handelssystemet omfattar alla EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein.
Systemet omfattar utsläpp från el- och fjärrvärmeproduktion, tillverkningsindustrin och flygoperatörer som flyger inom EU. I dag ingår
cirka 11 000 europeiska anläggningar och flygoperatörer i systemet,
varav cirka 750 finns i Sverige.
Övriga utsläpp som sker utanför handelssystemet (ibland omnämnd
som den icke-handlande sektorn) regleras genom EU:s ansvarsfördelningsförordning (ESR) ESR omfattar utsläpp från inrikes transporter, jordbruk, avfallshantering/behandling, arbetsmaskiner, produktanvändning, egen uppvärmning av bostäder och lokaler, samt de
utsläpp från industrin, el- och fjärrvärmeproduktion som inte omfattas av utsläppshandeln. EU har som mål att utsläppen från EU:s samlade ESR-sektor ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med
2005. Målet fördelas på medlemsstaterna med hänsyn till BNP per
capita och Sveriges mål inom ESR är en minskning med 40 procent.
När det gäller utsläpp och upptag från markanvändning beräknas
kolförrådsförändringar i vegetation och mark för olika marktyper
samt i avverkade träprodukter. Sammantaget blir det ett nettoupptag
dvs. det binds mer koldioxid i marken än vad som avgår. Beräkningarna
redovisas sedan under rubriken Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (Land Use, Land-Use Change and Forestry
– LULUCF). Inom LULUCF-sektorn är grundregeln att inget land
får ändra sin markanvändning så att nettoupptaget i sektorn minskar
jämfört med ett föreslaget referensscenario.
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Rapportering av jordbrukets utsläpp

Utsläppen som är direkt kopplade till den svenska jordbruksproduktionen redovisas under fyra sektorer;
• Jordbruk: utsläppen som kommer från djurens matsmältning, hanteringen av stallgödsel samt utsläpp från jordbruksmark (bl.a. utsläpp från gödslad jordbruksmark).
• Arbetsmaskiner: utsläppen från de traktorer och andra arbetsmaskiner som används i jordbruket.
• Enskild uppvärmning av bostäder och lokaler: utsläppen från de
lokaler som jordbruket använder.
• Markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk
(LULUCF): ingår jordbrukets utsläpp och upptag av växthusgaser
från åkermark och annan mark.
Figur 14.4

Figur som illustrerar var utsläppen rapporteras i för sektor

Källa: IVA och KSLA.

Importerade insatsmedel ex. mineralgödsel och sojafoder räknas inte
in i Sveriges territoriella utsläpp eftersom dessa produceras i andra
länder. Utsläppen kopplade till tillverkningen av mineralgödsel och
odling av soja belastar således utsläppsstatistiken i exportlandet.
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Arbetet med att minska växthusgasutsläppen
från jordbruket

Enligt Naturvårdsverket har utsläppen av växthusgaser från jordbruket minskat över tid till följd av ett minskat djurantal och minskade
utsläpp från jordbrukets arbetsmaskiner.3 Utvecklingen har delvis skett
parallellt med att livsmedelsproduktionen i Sverige sjunkit. Svenskt
jordbruk har vidtagit omfattande åtgärder för att minska sina utsläpp
och Sverige har därför globalt sett och jämfört med EU kommit
långt när det gäller att begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan,
men arbetet med att ytterligare minska negativ påverkan måste fortsätta, med beaktande av andra samhällsmål. Enligt Miljömålsberedningens klimat- och luftvårdsstrategi ger en ökad inhemsk konsumtion och produktion, på bekostnad av det importerade, förutsättningar
för en produktion med globalt sett lägre utsläpp (SOU 2016:47).
Sveriges jordbruk har redan i dag ett försprång vad gäller låga växthusgasutsläpp per kilo producerad vara och skapar stora mervärden
i form av god djurvälfärd, rik biologisk mångfald och en attraktiv
landskapsbild.
Enligt Statens jordbruksverk är svensk livsmedelsproduktion vid
en internationell jämförelse resurseffektiv samt miljö- och klimatvänlig.4 Svensk mjölk-, nötkötts- och äggproduktion har bland de
lägsta klimatutsläppen inom EU. En rapport från Naturvårdsverket
visar att den importerade maten utgör en stor del av den svenska matkonsumtionens miljö- och klimatavtryck.5 Av de växthusgasutsläpp
som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion sker 75 procent utomlands. Ökad svensk livsmedelsproduktion kan därmed bidra till lägre
global klimatpåverkan i de fall den ersätter importerade livsmedel
med större klimatpåverkan.
Som regeringen skriver i direktiven (dir. 2020:16) bedöms det i dag
inte finns tillgängliga lösningar för hur alla utsläpp från jordbruket helt
ska kunna tas bort och att det även efter 2045 kommer att återstå
växthusgasutsläpp i form av metan och lustgas från jordbrukssektorn.
Dessa utsläpp kommer att behöva täckas av kompletterande åtgärder.

3
4
5

Naturvårdsverket, 2019.
Jordbruksverket, 2019. Rapport 2019:9.
Naturvårdsverket, 2018. Rapport 6842.
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14.10 Styrmedel kopplat till klimat
Det styrmedel som är det första som de flesta kanske tänker på
kopplat till jordbruket är gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).
Den nu gällande jordbrukspolitiken har ett fokus på att minska växthusgasutsläppen från jordbruket och nästa period kommer detta
fokus att öka ytterligare. Då förhandlingarna om nästa politik har
fördröjts gäller fortfarande GJP för perioden 2014–2020. I kapitel 13
Bakgrund jordbruk beskrivs jordbrukspolitiken mer utförligt.
14.10.1 Skatter
Jordbruket har tillsammans med skogs- och vattenbruket skattenedsättningar på el, uppvärmning och drivmedel. Vad gäller nedsättningen uppvärmning och el kommer den att fasas ut i två steg och
försvinna fr.o.m. den 1 januari 2022.
För fasta och flytande fossila drivmedel är nedsättningen 1,90 kronor per liter. Mer om denna nedsättning beskrivs under kapitel 6
Dieselskatten. Förnybara drivmedel som ex. HVO, etanol och FAME
är skattebefriade till slutet av 2021. Mer om denna skattebefrielse
beskrivs under kapitel 5 Drivmedel.
Fossila bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon har inom jord-, skogs- och vattenbruket en skattenedsättning på 70 procent. Enligt regeringens proposition 2020/21:97 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer föreslås
en utfasning av denna nedsättning. Förändringarna föreslås genomföras i två steg med en sänkning av skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 samt ett helt slopande av skattenedsättningen den 1 januari 2022.
14.10.2 Stöd till investeringar
Investeringsstöd för klimatåtgärder finns inom landsbygdsprogrammet, genom Klimatklivet, genom Industriklivet och genom klimatpremien.
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Klimatklivet
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder
som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Det är Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet för administration av stödet som har funnits sedan 2015. Klimatklivets del av
finansieringen är i genomsnitt 43 procent av investeringsbeloppet.
Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner och de som beviljats
stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som fått stöd är konkreta
klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder,
lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av
lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.
Stödet regleras genom en förordning, förordningen (2015:517) om
stöd till lokala klimatinvesteringar och för stödet tillämpas undantagen
i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (Gruppundantagsförordningen)6 samt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013
(De minimis-förordningen).
Sedan 2019 är jordbruket särskilt prioriterat på samma sätt som
innovativ teknik och åtgärder som främjar andra miljökvalitetsmål
är. Detta innebär att om åtgärder med likvärdig klimatnytta ställs
mot varandra så har dessa kategorier företräde. Hittills har stöd beviljats till 404 aktörer inom jordbrukssektorn och beviljat stödbelopp
uppgår till drygt 687 miljoner kronor. Åtgärderna inom jordbruket
sträcker sig över många olika områden. Den vanligaste åtgärden inom
jordbruket är att byta från fossila bränslen till förnybar energi i de
pannor som används för att torka spannmål eller värma upp stallar
och växthus. Jordbrukare byter även ut bevattningspumpar och
foderblandare så att de drivs av el i stället för fossila bränslen. Jordbrukare har även fått stöd för att ta till vara gödsel för att producera
biogas. Tillsammans bedöms åtgärderna inom jordbruket minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser med 88 000 ton koldioxid per år.
I riksdagens beslutade budget för 2021 har cirka 1,9 miljarder kronor reserverats för investeringsstöd inom Klimatklivet samt till ut6

Artikel 36 Investeringsstöd till miljöskydd, artikel 38 om Investeringsstöd till energieffektivisering, artikel 41 Investeringsstöd till främjande av energi från förnybara energikällor, artikel 46 Investeringsstöd för energieffektiva fjärrvärme- och kylsystem, artikel 47 återvinning
och återanvändning av avfall samt artikel 56 Investeringsstöd för lokal infrastruktur.
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byggnad av laddinfrastruktur för bilar. Med det anslagssparande från
2020 som följer med till 2021 innebär det att det totala anslaget för
Klimatklivet 2021 är cirka 2,3 miljarder kronor.
Industriklivet
Industriklivet har funnits sedan 2018 och har beviljat stöd till att utveckla lösningar för att minska de processrelaterade utsläppen inom
industrin som ofta är svåra att komma åt. 2019 utvidgades stödet en
första gång för att även omfatta tekniker för s.k. negativa utsläpp.
I januari 2021 utvidgades Industriklivet ytterligare för att kunna omfatta även stöd till industriprojekt som omfattar biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och
batteriproduktion.
I enlighet med budgetpropositionen uppgår anslaget till knappt
750 miljoner kronor.
Det är Energimyndigheten som är ansvarig myndighet för att
administrera stödet. Stödet regleras enligt Förordning (2017:1319)
om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning. För stödet tillämpas undantagen i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 (Gruppundantagsförordningen) samt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 (De minimis-förordningen).
För stöd som överstiger de tröskelvärden i artikel 4.1 i kommissionens Gruppundantagsförordningen måste EU-kommissionen godkänna stödet.
Klimatpremien
Regeringen beslutade i augusti 2020 att införa en premie för miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner med en effekt över 75 kW.
Premien finansieras via anslag 1:17 Klimatpremier. Anslaget som
enligt Budgetpropositionen för 2021 är på 120 miljoner kronor ska
kunna användas till investeringsstöd till nya elbussar, ellastbilar och
andra miljölastbilar samt eldrivna arbetsmaskiner.
Energimyndigheten är ansvarig myndighet för att administrera
stödet. Fram till april 2021 har myndigheten fått in drygt 50 ansökningar om drygt 120 miljoner kronor. De ansökningar som inkommit till myndigheten omfattat drygt 100 gaslastbilar, 125 ellastbilar,
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1 etanollastbil och 8 arbetsfordon. När det gäller arbetsfordon så handlar det om eltruckar, vedlastare, pålningsmaskiner.
Villkoren för stödet regleras i förordningen (2020:750) om statligt
stöd till vissa miljöfordon. För stödet tillämpas undantagen i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (Gruppundantagsförordningen).
Utredningen konstaterar att premien träffar i dag inte jord- och
skogsbrukets arbetsmaskiner då premien begränsas till arbetsmaskiner som drivs av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller
en extern källa. I dag finns inga sådana arbetsmaskiner på marknaden
som har en effekt över 75 kW och som är lämpade för jordbruket.
Landsbygdsprogrammet 2014–2020
Nuvarande landsbygdsprogram inom den gemensamma jordbrukspolitiken har förlängts t.o.m. 2023 och innehåller åtgärder som syftar
till att stärka jordbrukets miljö- och klimatarbete. Regeringen har
avsatt 60 procent av programmets budget till målet att ”Säkerställa
hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder”. Det innebär
en satsning på nästan 23 miljarder kronor under programperioden.
Programmet innehåller ett stort antal åtgärder som syftar till att
förbättra jordbrukets miljöprestanda. Åtgärderna, som riktas till aktiva
jordbrukare, omfattar kompetensutveckling, investeringsstöd, ersättningar till jordbrukare för miljöåtgärder och möjligheter till projektstöd för innovationsarbete.
För rådgivningsinsatser och kompetensutveckling på miljöområdet finns det en budget på cirka 900 miljoner kronor. Rådgivningen
täcker bl.a. biologisk mångfald, ekologisk produktion, vattenhushållning, klimat och läckagefrågor.
Investeringsstöd kan ges både för att höja konkurrenskraften och
för rena miljöinvesteringar. Det finns också resurser avsatta för innovativa satsningar som kan höja produktiviteten samtidigt som de kan
leda till en minskad miljöpåverkan. De riktade miljöinvesteringarna
har en budget på cirka 1 miljard kronor och i detta ingår satsningar
på våtmarker och bioenergi, t.ex. gödselbaserad biogas.
Miljöersättningar är den enskilt största satsningen i programmet
och omfattar cirka 20 miljarder kronor. Flera av dem har villkor som
innebär att djurhållning är en förutsättning för stödet. Ett exempel
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är ersättningen för att bevara betesmarker som förutsätter att brukaren har betande djur. Stöd ges också till jordbrukare för att behålla
livsmedelsproduktion i bygder med sämre naturliga förutsättningar,
t.ex. i skogsdominerade landskap. Stöden bidrar också till att kulturlandskapet och kulturmiljöer bevaras.
14.10.3 Frivilliga kontroll- och övervakningsprogram
samt produktionsmärkningar
Krav på företagen som är kopplat till annat än lagstiftning kan delas
upp i tre olika områden:
• Kontroll- och övervakningsprogram. Dessa finns etablerade med
branschorganisationer som huvudmän, är frivilliga och har ofta
hög anslutningsgrad. Det är främst branschorganisationerna på
animaliesidan som har denna typ av program. På vegetabiliesidan
finns i stället branschriktlinjer av hygienkaraktär.
• Specifika krav ställda av privata aktörer som mejeriföretag, slakterier och spannmålsuppköpare för att företagen ska få/kunna leverera sina produkter till dem. Exempelvis kan ett krav vara att man
ingår i ett visst kontroll- och övervakningsprogram som beskrivs
i punkten ovan.
• Kvalitetsprogram. Dessa syftar till att säkerställa en viss kvalitetsnivå på lantbrukets produktion. En del kvalitetsprogram bygger på
tredjepartscertifiering, exempelvis IP Sigill eller KRAV. Inom frukt
och grönt är huvuddelen av producenterna anslutna till IP Sigill. Att
kraven i standarden följs kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan som är ackrediterade av myndigheten SWEDAC.
Ett syfte med kvalitetsprogram och tillhörande märkningar kan vara
att underlätta för aktörer att göra medvetna val. Det merpris som
konsumenten betalar bör motsvara de ökade kostnader som producenten har för att förändra produktionen på det sätt som krävs för
att erhålla märkningen. Exempel på frivilliga kontroll- och övervakningsprogram samt produktionsmärkningar beskrivs nedan.
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IP-standarden
Sigill Kvalitetssystem AB driver och utvecklar standarden IP. IP är en
standard för kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter – i hela kedjan från primärproduktion till förädling inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. IP innehåller
två kravnivåer. Den grundläggande nivån, Grundcertifiering, baseras på
svensk lagstiftning och branschriktlinjer inom områdena livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Den högre nivån, IP Sigill, innehåller förutom krav baserade på svensk lagstiftning och branschriktlinjer inom
områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö, mervärdesregler
inom samma områden. Certifiering enligt IP Sigill berättigar till användning av märkningen Svenskt Sigill på produkterna.
Tillval Klimatcertifiering
Klimatcertifieringen är tillvalsregler till IP Sigill och innebär att alla de
krav som ställs på den högre nivån i IP-standarden måste uppfyllas
samt extra krav som innebär en minskad klimatpåverkan. Klimatcertifiering av livsmedel är ett system för producenter som vill minska
utsläppen av klimatgaser och visa upp detta för konsumenter. Certifiering enligt tillvalet berättigar till användning av märkningen Svenskt
Sigill Klimatcertifierad på produkterna. Exempel på klimatåtgärder i
produktionen är att spara energi och att effektivare använda kväve
för att minska utsläppen av lustgas.
KRAV
I Sverige finns sedan flera år KRAV:s regelverk för ekologisk produktion, som utöver EU-gemensamma regler ställer ytterligare krav på
den ekologiska produktionen. KRAV:s regler fastställer hur produktionen ska bedrivas för att produkter ska få märkas och marknadsföras med KRAV. KRAV:s regler innehåller allmänna regler som berör samtliga produktionsinriktningar och regler som är anpassade till
olika typer av produktion.
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Bakgrund beredskap
och försörjningsförmåga

15.1

Utredningens uppdrag

Enligt utredningsdirektiven ska de förslag som utredningen lämnar
bidra till att förbättra drivmedels- och livsmedelsberedskapen.
Krisberedskap som begrepp kan sammanfattas som förmågan att
förebygga, motstå och hantera krissituationer i form av såväl händelse
av krig och militära angrepp, som kriser i fredstid. I detta kapitel beskrivs översiktligt den svenska kris-, eller ursprungligen krigsberedskapen. I kapitlet beskrivs även arbetet med att bygga upp drivmedelsoch livsmedelsberedskapen samt de sårbarheter som identifierats för
livsmedelskedjan.
15.1.1

Begreppen självförsörjning, självförsörjningsgrad
och försörjningsförmåga

Att målet med beredskapsarbetet inte är att bli självförsörjande konstaterade en utredning redan 19461 av Ekonomiska försvarsberedskapsutredningen som i stället menade att det är av yttersta vikt att sträva
efter ökad grad av självförsörjning. Det var redan under världskrigen
som det konstaterades att Sverige är beroende av import. Detta beroende har under åren ökat.
Självförsörjningsgrad definieras enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO)2 som det som vi i Sverige brukar benämna
svensk marknadsandel dvs. svenska produkters andel av den totala
förbrukningen i Sverige, eller produktion plus import minus export.

1
2

SOU 1946:19.
Food and Agriculture Organization, 2012.
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En annan definition av självförsörjningsgrad har använts av Lantbrukarnas riksförbund (LRF)3. LRF har när de har kommunicerat kring
den svenska självförsörjningsgraden utgått ifrån importens andel i
form av värdet i konsumtionsledet av den av den svenska livsmedelskonsumtionen och räknat självförsörjningsgraden som resterande
andel. För 2017 var importens andel 48 procent vilket innebär att
resterande andel 52 procent då skulle motsvara den svenska självförsörjningsgraden. Om vi skulle räkna enligt LRF:s definition är vi i
Sverige självförsörjande på tre livsmedel: spannmål, morötter och
socker.
Utredningen kan dock konstatera att vi är beroende av import av
insatsmedel för i princip alla livsmedel som produceras i Sverige och
det gäller även för spannmål, morötter och socker. Utredningen kan
vidare konstatera att begreppen självförsörjning och självförsörjningsgrad inte anger ett mått på den faktiska förmågan att producera livsmedel i Sverige.
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska anstalt har valt att i stället föra fram begreppet försörjningsförmåga. Myndigheterna menar att målet med Sveriges försörjningsförmåga ska vara att tillse att hela befolkningen har tillgång till den
mängd och sammansättning av säkra livsmedel, inklusive dricksvatten,
som behövs för att upprätthålla sin hälsa under minst en tremånadersperiod av höjd beredskap och samhällsstörningar. Därmed kan
det civila försvaret stödja Försvarsmakten och bidra till försvarsförmåga och försvarsvilja.
Utredningen avser att använda begreppet försörjningsförmåga
med motivet att detta begrepp tydligare är kopplat till den faktiska
förmågan att producera livsmedel i Sverige. Utredningen avser vidare
att även använda detta begrepp även i fråga om drivmedel då utredningen menar att resonemanget är giltigt även på detta område.

15.2

Krigsberedskap och totalförsvar i en tillbakablick

När det svenska totalförsvaret succesivt byggdes upp och utvecklades under decennierna efter andra världskriget byggde detta på uppfattningen att det moderna kriget är totalt och drabbar hela samhället.
I totalförsvaret ingick därför ett militärt, ett civilt och ett ekono3

LRF.se.
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miskt försvar. Det militära försvaret är den verksamhet som syftar
till att försvara landet i händelse av ett militärt angrepp på landet.
Det civila försvaret är den verksamhet som ska syfta till att göra det
möjligt för samhället att hantera krissituationer. Till det ekonomiska
försvaret räknades åtgärder som syftade till att säkerställa produktion och försörjning under kris- och krigsförhållanden. Exempelvis
sorterade de beredskapslager som tidigare fanns under det ekonomiska
försvaret.
15.2.1

Livsmedelsförsörjning

Efterkrigstidens beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning vilade
på tre ben: en hög självförsörjningsgrad (i den samtida betydelsen)
av baslivsmedel, en omställningsplan för jordbruket (som skulle verkställas vid höjd beredskap), samt lagerhållning av importerade insatsmedel.
Målsättningen var att Sverige skulle kunna vara helt självförsörjande under en tre år lång total avspärrning, men målet för beredskapslagren av insatsmedel dimensionerades för en ett år lång avspärrning med import reducerad till 25–30 procent av den normala volymen.
Tanken var att inhemsk produktion av tillräckliga mängder handelsgödsel och kemiska växtskyddsmedel under denna tid skulle kunna
byggas upp.
För planeringen användes jordbrukspolitiken som ett instrument
för att säkerställa en hög självförsörjningsgrad genom satsningar på
att öka effektiviteten i jordbruket samt stimulera inhemsk produktion genom att begränsa importen av livsmedel med tullavgifter.
Den omställningsplan som skulle verkställas vid höjd beredskap
utgick ifrån en så kallad kriskost. Krigskosten sattes samman utifrån
ambitionen att under kris täcka befolkningens näringsbehov med
livsmedel som kan produceras så resurseffektivt som möjligt och med
så få importerade insatsmedel som möjligt. En genomsnittlig energitillförsel om 2 900 kcal per person och dygn skulle eftersträvas. Livsmedlen skulle om behov uppstod ransoneras av staten, för att fördela
de knappa resurserna rättvist till befolkningen. Omställningsplanen
inbegrep också en tänkt organisations- och ledningsförmåga, i form
av den så kallade ”Blockorganisationen”. Sverige delades in i ett antal
block och en lantbrukare utsågs till blockledare. Blockledarens uppgift
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under höjd beredskap eller krig skulle vara att samordna resurserna i
form av mark, maskiner, djur och människor för att producera livsmedel och andra jordbruksprodukter på ett så resurseffektivt sätt
som möjligt.4
15.2.2

Beredskapslager för livsmedel och insatsmedel

Lagerhållningen av såväl insatsmedel som livsmedel var ett direkt
resultat av de brister som uppkommit under de bägge världskrigen
då det uppmärksammats att Sverige var beroende av import för flera
kritiska insatsmedel.
Redan under första världskriget fattades beslut om att upprätta
lager för livsmedel (spannmål och kött)5 vilket resulterade i projekterandet och byggandet av lager i Sverige. Detta kan sägas vara startpunkten för den beredskapslagring som byggdes upp och fanns i
Sverige under cirka 80 år och som slutligen avvecklades först i och
med utgången av 2001.
I slutet av 1930-talet diskuterades hur ett statligt reservlager av
importvaror skulle kunna byggas upp. Resultatet blev att 70 miljoner
kronor avsattes för beredskapslager. De varor som bedömdes som
angelägna för jordbruket och livsmedelsförsörjningen återfanns handelsgödsel, kraftfoder, margarinråvaror och koksalt.
1939 bröt andra världskriget ut och under de följande åren hade
Sveriges grannländer dragits in i kriget. Även Sverige var hotat. Under
dessa år var spannmålsskördarna och försörjningsläget dåligt och som
ett resultat infördes ransonering. Incitamenten för att bygga ut beredskapslagringen var stora och näringslivet ålades att hålla reservlager
av vissa basvaror. Parallellt med näringslivets reservlager fortsatte staten att bygga ut sina lager.
Efter freden 1945 fortsatte Sveriges utbyggnaden av beredskapslagren. Det kalla kriget och Sveriges val att stå fast vid alliansfrihet
förutsatte förmåga att kunna klara sig själv i händelse av krig eller
avstängning. 1967 antogs en proposition av riksdagen6 i vilken det
lades fast att ”det är av grundläggande betydelse för livsmedelsberedskapen att det i fredstid finns produktionsresurser och lager av livsmedel, som i ett avspärrningsläge tryggar folkförsörjningen samt att
4
5
6

Eriksson, C., 2018.
Proposition 1917:370.
Proposition 1967:65.
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det därutöver erfordras lagring av livsmedel som beredskap för ett
krigsfall”. I propositionen bedömdes att det fanns behov av att beredskapslagra ett halvt normalt årsbehov av livsmedel och livsmedelsråvaror för att säkerställa livsmedelsförsörjningen under ett krig.
Vidare fastslogs att beredskapslagren skulle omfatta insatsmedel i form
av mineralgödsel, proteinfodermedel och bekämpningsmedel för att
klara ett treårigt importbortfall i händelse av en avspärrning.
År 1968 fanns i statens regi ett drygt 60-tal lagerbyggnader med
ett sammantaget lagringsutrymme för 150 000 ton livsmedel. Lagerutbyggnaden fortsatte i oförminskad takt under de kommande decennierna även om planeringsförutsättningarna kom att ändras flera
gånger. Detta berodde på omfattande strukturförändringar i livsmedelsproduktionen i landet, en förändrad syn på utrikeshandel samt
omvärdering av såväl hotbild som sårbarhet. Totalt beredskapslagrades
samtidigt 450 000 ton livsmedel där merparten lagrades i inhyrda
lager.
I början på 1990-talet togs beslut om att ytterligare bygga ut lagren bl.a. genom att öka spannmålslagringen i Norrland samt öka lagringen av insatsvaror i södra Sverige. Exempelvis ökade målsättningen
vad gäller mängden lagrat kvävegödsel från 50 000 ton till 414 000 ton.
Ytterligare insatsmedel tillkom också under denna tid, bland annat
veterinära läkemedel och kemikalier för dricksvattenberedning. 1995
var det bokförda varuvärdet av samtliga beredskapslager, 1 200 miljoner kronor och driften av de statliga beredskapslagren uppgick till
cirka 20 kronor per svensk och år.
15.2.3

Drivmedelsförsörjning

Historiskt har beredskapslagring av olja har förekommit i form av
både krigslagring och fredskrislagring. Krigslagringen tar sikte på
situationer då landet är indraget i ett krig eller påverkas av ett krig
genom avspärrning. Det senare inträffade under världskrigen och
lagring för krigssituationer hade införts strax före. Fredskrislagringen
tar sikte på allvarliga störningar i oljeförsörjningen som uppstår utan
samband med krig eller påverkan av krig genom avspärrning. Lagring
för fredskriser tillkom med anledning av oljekrisen år 1973–1974.
När olja började lagras för krigssituation i slutet av 1930-talet låg
ansvaret för denna på näringslivet. Lagringskapacitet var i praktiken
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begränsad och lagren tömdes snabbt. Trots att Sverige aldrig direkt
var involverade i kriget så drabbades den svenska importen av de avspärrningar som var en konsekvens av att Tyskland ockuperade Norge
och Danmark i april 1940. Tabellen nedan visar hur importen av olja
ändrades mellan 1939 och 1946.
Tabell 15.1

Svensk import av petroleum (råolja)
mellan 1939–1946 i tusen ton

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1 488

541

131

108

147

137

196

1 836

Källa: Näsman, M., 2014.

Bristen på drivmedel under kriget kom att hanteras genom en kombination av ransonering av den begränsade importen men även genom
inhemsk produktion av drivmedel i form av gengas, motorsprit och
oljeutvinning.
Efter krigsslutet konstateras i den utredning om den framtida
försvarsberedskap som kom efter krigsslutet att Sverige var beroende
av import och att det ” givet är, att Sveriges nästan totala avsaknad av
fossila bränslen ur beredskapssynpunkt utgör en väsentlig nackdel”.7
I utredningen lyfte man därför fram behovet av att hitta alternativ
till import av fossil energi och man pekade bl.a. på behovet av mer
forskning för att bättre kunna utnyttja och exploatera tillgångar som
torv, ved och skiffer.
Under 1950-talet ökade Sveriges oljebehov kraftigt då råolja var
billigt att importera. Olja började nu användas i stor skala för uppvärmning av bostäder, som drivmedel till den växande transportsektorn samt för energislukande industriverksamheter.
15.2.4

Beredskapslager för olja

Det var först med anledning av den s.k. oljekrisen 1973–1974 och
Sveriges åtagande som medlem i International Energy Agency (IEA)
som lager av råolja för fredskriser byggdes upp. Bakgrunden till oljekrisen var att de oljeexporterande länderna inom OPEC8 beslöt för
att dra ner på exporten för att påverka oljepriset. Som ett svar på
7
8

Den ekonomiska försvarsberedskapens framtida organisation (SOU 1946:19).
Organisation of Petroleum Exporting Countries.
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detta och för att stabilisera marknaden togs ett internationellt energiprogram (IEP) fram 1974. International Energy Agency (IEA) inrättades för att genomföra avtalet. Genom IEP-avtalet och EU-lagstiftning9 har Sverige förbundit sig att lagerhålla oljeprodukter och
råolja.
Initialt ägdes och hanterades dessa lager av staten till skillnad från
krigslagren som ägdes av näringslivet. Ansvarsförhållanden kom att
dock att ändras i slutet av 1980-talet då staten tog över krigslagren
och näringslivet tog över lagringen inför fredskriser.
De statliga lagren kom att avvecklas under 1990-talet och i dag
förkommer ingen statlig lagring av olja. Näringslivets lagring enligt
IEP-avtalets krav finns dock kvar. Kraven innebära att det ska finnas
ett lager som ska uppgå till minst 90 dagars genomsnittlig nettoimport,
dvs. motsvara den normala förbrukningen under en sådan tidsperiod.

15.3

Kalla krigets slut och Sveriges EU-inträde

Totalförsvaret kom att nedprioriteras i och med att det kalla kriget
tog slut omkring 1990 och att Sverige blev medlemmar i EU 1995.
1994 avstannade utbyggnaden av beredskapslagren för att i och med
proposition 1994/95:100 avvecklas.
De försvarsbeslut som sedan följde mellan 1995 och 2009 innebar
att planeringen av totalförsvaret för höjd beredskap och krig upphörde i allt väsentligt. Så sent som 2009 skriver Utredningen om översyn av ransoneringslagen och prisregleringslagen i sitt slutbetänkande En ny ransonerings- och prisregleringslag (SOU 2009:69) att
det bedöms som osannolikt att ett enskilt militärt angrepp från en
annan stat direkt mot Sverige skulle ske på överskådlig tid. Utredningen konstaterar vidare att de mellanstatliga spänningarna i Sveriges
närområde har minskat och samarbetet och stabiliteten ökat.

15.4

Planeringen återupptas

I proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 från 2015 är tongångarna annorlunda. Regeringen
konstaterar att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försäm9

Europeiska rådets direktiv om skyldigheter för medlemsstaterna att inneha minimilager av
råolja och/eller petroleumprodukter (2009/119/EG).
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rats. Den försämrade säkerhetspolitiska situationen innebär förändrade krav på den svenska försvarsförmågan. I propositionen redovisar
regeringen en inriktning för att stärka den svenska totalförsvarsförmågan. Det slås fast att planeringen för totalförsvaret bör återupptas
och genomföras utifrån de planeringsanvisningar som regeringen
beslutat. Planeringen är ett första steg i återupptagandet av det civila
försvaret. I och med propositionen antogs även nya mål för det militära och civila försvaret.
Riksdagens försvarspolitiska beslut 2015 och regeringens påföljande beslut i december 2015 om planeringsanvisningar till myndigheterna innebar att planeringen har återupptagits.
I den senaste försvarspolitiska propositionen10 om en inriktning
av totalförsvaret mellan 2021–206 som riksdagen antog i december
2020 lyfts såväl livsmedelsförsörjning som el- och drivmedelsförsörjning särskilt fram. I propositionen slår regeringen fast att en livsmedelsberedskap behöver byggas upp för att livsmedelsförsörjningen
ska tryggas inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader
där logistikflödena med omvärlden är begränsade. Vidare lyfter regeringen fram att det för att trygga livsmedelsförsörjningen krävs en
fungerande inhemsk jordbruks- och livsmedelsproduktion och att förutsättningarna är konkurrenskraftiga företag. Tillgången till insatsmedel lyfts fram som en sårbarhet och där konstateras att beroendet
av kritiska insatsmedel behöver säkras även under ansträngda förhållanden. Här konstaterar regeringen att en ökad lagerhållning kan
vara ett medel för att minska sårbarheten.
Vad gäller drivmedelsförsörjningen konstaterar regeringen i propositionen att behovet av fossila bränslen kommer att minska genom
övergången till förnybara drivmedel i fredstid. Dock kvarstår behovet av lagring av drivmedel, oaktat om dessa är fossila eller förnybara.
Regeringen konstaterar i propositionen vidare att drivmedelsberedskapen för anpassning mot totalförsvar och energiomställningen
behöver utvecklas.
I propositionen redovisar regeringen en stegvis förstärkning av
budgeten för återuppbyggnaden av det civila försvaret. 2021 omfattar
budgeten 1 miljard kronor och ökas sedan stegvis till 2025 då den omfattar 3,8 miljarder.

10

Prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025.
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Totalförsvaret

I dag är totalförsvaret uppdelat i en militär verksamhet (militärt försvar) och i en civil verksamhet (civilt försvar). Det är den statliga myndigheten Försvarsmakten som med stöd av andra aktörer ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. När det gäller det civila försvaret
handlar det om den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte
att göra det möjligt för samhället att hantera situationer med höjd
beredskap. Det civila försvaret är därmed inte en organisation. Verksamheten bedrivs bl.a. av statliga myndigheter, kommuner, regioner,
privata företag och frivilligorganisationer. Det avser skydd av befolkningen, säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten.
Inom försvaret används begreppet ”höjd beredskap”. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Om Sverige
är i krig råder högsta beredskap. Om Sverige är i krigsfara eller om
det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att
det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig
eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet
som då ska bedrivas. Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Detta beslut får även avse en viss del av landet
eller en viss verksamhet. Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
15.4.2

Myndigheternas ansvar

Enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap pekas 25 centrala myndigheter samt länsstyrelserna ut med särskilt ansvar för att
förebygga, motstå och hantera krissituationer.
De myndigheter som pekas ut och som kan kopplas till livsmedelsförsörjning är Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk och Statens
veterinärmedicinska anstalt. För el- och drivmedelsförsörjning är det
Statens energimyndighet, Svenska kraftnät och Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessa myndigheter har också haft i uppdrag av regeringen
att ta fram underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret inför den senaste försvarspolitiska propositionen.
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Organiseringen och samordningen av myndigheter har nyligen
utretts av Utredningen om Civilt försvar (Ju 2018:05). I sitt betänkande SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft lämnar utredningen förslag om en ny struktur för statliga myndigheter. Förslaget
innebär i korthet att statliga myndigheter som ansvarar för samhällsviktig verksamhet klustras i sektorer med myndigheter med ansvar
inom samma samhällssektor. Utredningen föreslår att tio sådana sektorer inrättas med var sin sektorsansvarig myndighet.
En sådan sektor föreslås bli energiförsörjning där Statens energimyndighet, Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen klustras
och där Energimyndigheten föreslås som sektorsansvarig myndighet. En annan sektor föreslås bli livsmedelsförsörjning och dricksvatten i vilken Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket föreslås
ingå och där Livsmedelsverket föreslås som sektorsansvarig myndighet. Betänkandet har remitterats och bereds förnärvarande inom
Regeringskansliet.
15.4.3

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA:s arbete

Inför den senaste totalförsvarspropositionen fick Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i
uppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av
det civila försvaret inom områdena livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Den rapport som myndigheterna lämnade till regeringen i
mars 2020 omfattas av sekretess enligt 15 kap 2 § Offentlighets- och
sekretesslagen (SFS 2009:400), eftersom den berör frågan om Sveriges
nuvarande förmåga till dricksvatten- och livsmedelsförsörjning under
höjd beredskap. En öppen sammanfattning av rapporten, Livskraft –
mätt och frisk, ger några förslag som myndigheterna lämnat:
• Kartläggning av strategiska varor – Regeringen föreslås ge myndigheterna i uppdrag att kartlägga strategiska varor i hela livsmedelskedjan samt identifiera totalförsvarsviktig verksamhet.
• Lagerhållning av nödvändiga varor och förnödenheter – Regeringen föreslås ge myndigheterna i uppdrag att genomföra en fördjupad analys över nödvändiga varor och förnödenheter som finns
i fredstid och hur dessa varor flödar i livsmedelskedjan. Vidare
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ska utredningen omfatta lämpligheten och möjligheten att förbereda och bygga upp viss lagring för kortare tid.
• Prioriteringsgrunder vid livsmedelsbrist och ransonering – Regeringen föreslås ge Livsmedelsverket och Jordbruksverket i uppdrag
att analysera förutsättningarna för ett ransoneringssystem av livsmedel, foder och insatsvaror och dess tillämpbarhet utifrån den
aktuella planeringsinriktningen.
Livsmedelsverket och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen
även analyserat och dragit lärdomar från hur pandemin påverkat livsmedelsförsörjningen inklusive dricksvatten, fram till februari 2021.11
I rapporten konstateras att det inte har uppstått någon livsmedelsbrist, även om många företag har drabbats hårt av pandemin. Trots
det behövs bättre framförhållning och bättre möjlighet att ställa om
verksamheter, eftersom ingen vet hur nästa kris ser ut. Utifrån det
ges ett antal åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen grundar sig på rapporten Livskraft – mätt och frisk och bl.a. lyfts behovet att fortsatt utreda
lagerhållning av livsmedel och varor som behövs för livsmedelsproduktion.
I sammanhanget kan även nämnas att Livsmedelsverket har fått i
uppdrag att utreda och föreslå en ”kriskost”, dvs. vad som är tillgängligt och lämpligt att äta om Sverige skulle bli avskuret under tre månader. Detta uppdrag ska redovisas i december 2021.

15.5

Sårbarheter i livsmedelskedjan

Utredningen konstaterar att livsmedelsförsörjningen har fungerat
under den nu pågående pandemin. Tidigt under pandemin kom den
fria rörligheten av människor och varor dock att tillfälligt begränsas.
Det uppstod köer vid landsgränser i Europa innan gröna korridorer
skapades för godstransporter. Många företag upplevde också pandemirelaterade distributionsstörningar under det första kvartalet 2020.
Utredningen konstaterar att när pandemin bröt ut i början av
2020 var många insatsmedel redan var inköpta inför den kommande
odlingssäsongen. Hade pandemin slagit till några månader tidigare hade
vissa av dessa insatsmedel kanske inte kunnat levererats i tid. Frågan
11

Jordbruksverket, 2021. Rapport 2021:5.
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om lagerhållning av insatsmedel har också aktualiserat under det senaste
året och regeringen har även aviserat en utredning på området.12
Det finns en tydlig koppling mellan minskat fossilberoende och
en ökad försörjningsförmåga. Den största delen av de insatsmedel
som används inom jordbruket i dag är importerade. I en händelse av
kris är den svenska livsmedelsproduktionen sårbar.
Under denna rubrik redovisas översiktligt tre rapporter som har
analyserat sårbarheter i den svenska livsmedelsförsörjningen. En rapport som genomförts av miljö- och jordbruksutskottets uppföljningsoch utvärderingsgrupp, en rapport från SLU som finansierats av Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt en rapport
från Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI).
Utredningen konstaterar utifrån dessa rapporter att de den främsta
sårbarheten i livsmedelskedjan är drivmedel. Utredningen konstaterar att vidare att sårbarheten vad gäller drivmedel inte enbart är
kopplad till import av fossila drivmedel. Även importbehovet av förnybara drivmedel är stort. En ökad inhemsk produktion förnybara
drivmedel skulle därför minska sårbarheten och därmed öka försörjningsförmågan av livsmedel. Även import av andra insatsmedel lyfts
fram i rapporterna som en brist ex. mineralgödsel.
I rapporterna konstateras även att lönsamheten är en sårbarhet.
För en robust livsmedelsproduktion behöver det finnas konkurrenskraftiga och lönsamma företag. Åtgärder för att stärka företagen ökar
således försörjningsförmågan.
En sårbarhet som inte direkt lyfts fram i dessa rapporter är den
strukturomvandling som har skett under de senaste decennierna.
Antalet aktiva jordbrukare har minskat stadigt samtidigt som företagen har blivit allt större. Utredningen konstaterar att sårbarheterna
med detta har synliggjorts i närtid inte minst i och med spridningen
av fågelinfluensa under vintern 2020/2021. Ett utbrott hos en äggproducent i Småland medförde i ett slag att 16 procent av den inhemska
produktionen försvann. Det kan konstateras att det varit stora utbrott av fågelinfluensa i princip i varje land i Europa. I Frankrike har det
varit mer än 300 utbrott, men då deras produktion är förhållandevis
småskalig handlar det oftast om mindre anläggningar och har därför
inte påverkar hela landets totala produktion på samma sätt som skett
i Sverige.
12

Pressmeddelande från Justitiedepartementet 2 juli 2020 FOI ska analysera nationell försörjningsberedskap.

348

402

SOU 2021:67

15.5.1

Bakgrund beredskap och försörjningsförmåga

Lantbrukets sårbarheter – en uppföljning

I januari 2021 redovisades den fördjupad uppföljning om lantbrukets sårbarhet som genomförts på uppdrag av riksdagens miljö- och jordbruksutskott om Lantbrukets sårbarhet – en uppföljning (2020/ 21:RFR7).
I rapporten konstateras att förutsättningarna för att driva lantbruk ser väldigt olika ut i olika delar av Sverige. I rapporten lyfts dels
de geografiska skillnaderna som finns i landet som exemplifieras med
att man generellt har haft större skördar i södra Sverige än i norr.
Dels lyfts att tillgången till stödfunktioner som rådgivare, servicetekniker och arbetsmaskiner ser olika ut i landet och man konstaterar att de delar som har tillgång till dessa stödfunktioner också har
bättre förutsättningar än de regioner som inte har det. Vidare konstateras att förutsättningarna för att driva lantbruk i Sverige även skiftar beroende på produktionsinriktning.
Andra frågor som lyfts fram i rapporten är lönsamheten i lantbruksbranschen, hur klimatförändringar och tillgång till vatten påverkar, tillgången till insatsmedel samt regler och villkor som styr
produktionen. I beskrivningarna av förutsättningarna konstateras
bl.a. att lantbrukarna är beroende av EU-stöden för att få lönsamhet
i sitt lantbruk. Vidare konstateras att lönsamheten är låg generellt
och att många lantbrukare drabbades hårt av torkan 2018. När det
gäller klimatförändringarnas påverkan på jordbruket beskrivs att även
om växtodlingssäsongen sannolikt kommer bli längre ökar riskerna
för såväl växtskadegörare som riskerna för längre perioder av torka.
Vattentillgången kommer sannolikt att variera såväl geografiskt som
tidsmässigt. När det gäller tillgången till insatsmedel beskrivs att drivmedel bedöms vara den största sårbarheten. Men även tillgången till
andra insatsmedel såsom gödsel lyfts fram i sammanhanget. Här konstateras också att många insatsmedel behöver importeras. När det
gäller regler och villkor konstateras att lantbrukarnas förutsättningar
styrs till stor del av EU:s regler och villkor.
I rapporten konstateras att lantbrukare i allmänhet har god förmåga att klara sig efter förändringar. Här lyfts dock att medelstora
företag kan ha svårare att klara sig på sikt jämfört med mindre och
större företag. Lantbrukare som har flera ben att stå på konstateras
vara mer resilienta och här lyfts även animalieproducenter fram som
företag som har större möjlighet till flexibilitet. Animalieproducenterna är dock väldigt sårbara vad gäller tillgången till energiförsörj-
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ning för bl.a. ventilation i djurstallar. I rapporten konstateras att både
åkerarealen och antalet jordbruksföretag minskar och detta kan få
negativa effekter vad gäller förmågan att klara sig på sikt.
I rapporten pekas ett antal faktorer och åtgärder ut som betydelsefulla för att minska sårbarheten. Exempel på övergripande faktorer
som framkommit är:
• ökad lönsamhet och konkurrenskraft,
• klimatanpassningsåtgärder,
• säkrad tillgång till insatsmedel,
• ökad tillgång till personal,
• samarbete och övrigt.
Det konstateras att sårbarheten i primärproduktionen minskar genom
att lönsamheten och konkurrenskraften ökas. Ett sätt att öka lönsamheten är att säkerställa att primärproducenterna får mer betalt
för sina produkter. Ett annat sätt är att lantbrukaren minskar sina
utgifter och genomför besparingar. Genom att vidta åtgärder för klimatanpassning såsom förbättrad dränering, anläggning av våtmarker
minskas också sårbarheten. Säkrad tillgången till insatsmedel genom
en ökad cirkulär ekonomi lyfts fram som en möjlighet att minska sårbarheten. Investeringar i förnybar energi är en annan. Beredskapslager
ett ytterligare sätt att minska sårbarheten för brist på insatsmedel.
Bristen på personal utgör en sårbarhet och här lyfts möjligheten att
återinförande av de tidigare lägre arbetsgivaravgifter (för unga) samt
möjligheten att införa en arbetsmarknadsutbildning för lantbrukare.
När det gäller samarbete så lyfts fram att ett samägt lantbruk där flera
lantbrukare gått ihop skulle kunna vara ett sätt att minska de ekonomiska riskerna.
I miljö- och jordbruksutskottets rapport har ett antal lantbrukare
fått svara på vad de anser att staten bör bidra med. Här har lantbrukarna lyft fram att staten bör ge långsiktiga spelregler, t.ex. när
det gäller stöd för investeringar i förnybar energi. Vidare lyfter man
fram att man vill att lika förutsättningar och regler bör gälla i hela
landet, att inhemsk produktion bör främjas, att skatter, däribland
dieselskatten, och avgifter bör sänkas, att marknadsandelen för svenskproducerad mat bör öka och att samma krav ställs på den importerade
maten som den som produceras i Sverige. Lantbrukarna föreslår även
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att lagar och regler bör ses över, att åtgärder bör införas för att bevara
åkermarken, åtgärder för att underlätta arrondering behöver införas.
I rapporten görs en omvärldsanalys där Finland, Irland och
Tyskland studeras. Omvärldsanalysen visar att dessa länder aktivt har
arbetat med sårbarhetsfrågor. I Finland har man sedan länge haft beredskapslager och man är mån om det finländska lantbruket. Självförsörjningsgraden är hög av många varor och de största livsmedelskedjorna i Finland säljer till största delen inhemska varor. För Irland
är lantbruket av stor betydelse för landets ekonomi och man arbetar
med både livsmedelsstrategier och hållbarhetsprogram för livsmedelsindustrin. Många lantbrukare har dock låga inkomster och är beroende av EU-stöd. I Tyskland är självförsörjningsgraden stor för många
varor. Det största målet för tysk politik är att det ska finnas en livsmedelsförsörjning i Tyskland och det finns sedan 2019 en nationell
jordbruksstrategi.
15.5.2

Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv
Sårbarheter och lösningar för ökad resiliens

Mellan åren 2015–2018 pågick ett projekt vid SLU med namnet Kan
vi producera mat i händelse av kris? Sårbarhet och resiliens på gårdsnivå i svenskt lantbruk. Projektet som finansierades av MSB slutredovisades i en rapport Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv
Sårbarheter och lösningar för ökad resiliens. I rapporten beskrivs att
den grundläggande förutsättningen för att producera livsmedel är
fungerande transporter samt en fungerande import. Jordbruksdriften har genom den strukturomvandling och specialisering som ägt
rum sedan efterkrigstiden frikopplats från lokala resurser och lokala
marknader och gjorts beroende av regelbundna transporter av inte
bara råvaror eller färdiga produkter ut från gården utan också av
insatsmedel in till gården som drivmedel, gödselmedel, växtskyddsmedel, utsäde och foder. Den största delen av dessa insatsmedel är
importerade. Den låga självförsörjningsgraden av insatsmedel till jordbruket är ett större problem än den låga självförsörjningsgraden av
livsmedel.
Denna problembild var känd och utgångspunkt för livsmedelsberedskapspolitiken redan under det kalla kriget. En avgörande skillnad i dag är att den globala uppvärmningen ses både som ett globalt
miljöproblem och ett säkerhetshot. Behovet av klimatanpassning har
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stimulerat en utveckling av tekniska innovationer som syftar till att
ersätta fossila bränslen och andra fossilbaserade råvaror inom samtliga samhällssektorer. Inom jordbrukssektorn finns modeller för ett
fossilfritt jordbruk som syftar till att sluta kretslopp och minska
jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Det bygger på användning av
biodrivmedel, förnybar lokalproducerad el och alternativa gödselmedel. Ett fossilfritt jordbruk med inhemsk tillverkning av insatsmedel skulle dramatiskt minska importberoendet och därmed öka
motståndskraften mot störningar. De tekniska lösningarna för att
ställa om till ett fossilfritt lantbruk finns redan i dag men det produceras inte tillräckliga mängder av vare sig alternativa drivmedel eller
gödsel för att genomföra en omställning. Den bästa livsmedelsberedskapspolitiken för ett nytt civilt försvar är därför att införa politiska
styrmedel och genomföra satsningar för att snabba på en omställning
till fossilfritt lantbruk. En omställning till fossilfritt jordbruk där fossilbaserade insatsmedel ersätts av inhemskt producerade alternativ bör
vara utgångspunkten för en ny livsmedelsberedskapspolitik.
15.5.3

Sveriges primärproduktion och försörjning av
livsmedel – möjliga konsekvenser vid en brist
på tillgänglig fossil energi

Effekten på livsmedelsförsörjningen vid brist på drivmedel har analyserats i en rapport från JTI om Sveriges primärproduktion och
försörjning av livsmedel – möjliga konsekvenser vid en brist på tillgänglig fossil energi från år 2013. I rapporten analyseras vilka konsekvenserna kan bli för Sveriges livsmedelsförsörjning om möjligheten
att importera tillräckliga volymer av fossil energi minskar. Det läge
som beskrivs i rapporten är en tänkt situation där bristen av drivmedel uppkommit plötsligt med anledning politiska oroligheter eller
en naturkatastrof. Detta innebär att det inte funnits någon tid till
förberedelser. Krisens längd är satt till en period av 3–5 år.
I rapporten konstateras att livsmedelsförsörjningen i Sverige så
väl som i stora delar av världen är beroende av en kontinuerlig tillförsel av fossil energi. För livsmedelsproduktionen används den fossila
energin till såväl diesel, eldningsolja och för produktion av mineralgödsel.
I rapporten beskrivs tre olika scenarion med låg brist, mellanbrist
och hög brist på tillgång av fossil energi. Som låg brist har nivån
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15 procent av dagens nivå satts, som mellanbrist har 50 procent satts
och som hög brist 75 procent. En nationalekonomisk analys har utförts där priselasticiteten på drivmedel har bedömts. Analysen pekar
på att priset för en liter diesel vid högbristscenariot skulle kunna bli
så högt som 160 kronor.
Resultaten visar att vid låg bristnivå finns det möjlighet att hantera situationen ganska väl genom effektiviseringar. På medel- och
hög bristnivå av fossil energi uppstår en situation där det inte är möjligt att hålla Sveriges befolkning ovanför svältgränsen.
I rapporten konstateras vidare att vissa delar av landet kommer
att ha lättare respektive svårare att klara försörjningen då behovet av
transporter kommer att se olika ut. Stora delar av Norrland men även
Storstockholm är väldigt beroende av intransporter medan Skåne är
mindre beroende.
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Författningskommentar

16.1

Förslaget till förordning om ändring i förordning
(2009:1464) med instruktion för Statens
jordbruksverk

2a§
Paragrafen ändras. I den första punkten förtydligas myndighetens
ansvar för det övergripande målet i livsmedelsstrategin. I punkten
finns dock förtydligat att ansvaret inte omfattar hela livsmedelskedjan inkl. handeln och måltidsturism utan är begränsad till de delar som
myndigheten är ansvarig för enligt 1 § dvs. inom jordbruksområdet,
fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling.
I den andra punkten förtydligas myndighetens ansvar för konkurrenskraft och lönsamhet hos företagen inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling. Detta stycke är ett
förtydligande av tidigare skrivning om konkurrenskraft i den tidigare
formuleringen av 2 a §.
Den tredje punkten motsvarar den sista meningen i 2 a §.

16.2

Förslaget till förordning om ändring i förordning
(2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon

1§
Paragrafen ändras till följd av att stödet utvidgas ifråga om vilka arbetsmaskiner som kan omfattas samt följer av ändringen av förklaringen
i 2 §.
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2§
Utvidgningen av stödet innebär att arbetsmaskiner som drivs av bioetanol, fordonsgas eller en kombination av någon av dessa och elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa. Utvidgningen innebär att arbetsmaskiner som drivs av motsvarande
drivmedel eller källa som miljölastbilar kan få stöd. Av denna anledning behöver paragrafen ändras till att det är miljöarbetsmaskiner
som kan få stöd.
3§
Ändras till följd av utvidgningen av stödet samt ändringen i 2 §.
6§
Ändras till följd av utvidgningen av stödet samt ändringen i 2 §.

16.3

Förslaget till ny förordning (2021:xx)
om statligt stöd till vissa biodrivmedel
inom jord-, skogs- och vattenbruk

1§
Genom bestämmelsen beskrivs syftet med stödet, vilken myndighet
som är administrativt ansvarig.
2§
Genom bestämmelsen preciseras begreppet biodrivmedel.
3§
I bestämmelsen preciseras vilka företag som kan ges stöd (SNI-kod 01,
SNI-kod 02 och SNI-kod 05.02) och för vad.
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4§
Bestämmelsen preciserar att det genom EU-kommissionens förordningar om de minimisstöd som stödet kan ges.
5§
I bestämmelsen preciseras vilken stödnivå som är aktuell. Enligt statsstödsreglerna är det inte möjligt att ge stöd som överkompenserar
vilket innebär att en uppföljning av nivån behöver göras kontinuerligt.
6§
I bestämmelsen preciseras vilken information som måste bifogas ansökan om stöd. Avsikten med stödutformningen är att stödet ska vara
så enkelt som möjligt rent administrativt och motsvara den administrationsnivå som förnärvarande finns för den återbetalning av dieselskatten som jord-, skogs- och vattenbruket har.
7§
Innehåller en beskrivning av att stödmottagaren måste rapportera
samtliga stöd av mindre betydelse enligt EU-kommissionens förordningar för de-minimisstöd.
8§
Bestämmelsen preciserar Statens energimyndighets ansvar.
9§
I bestämmelsen preciseras inom vilken tidsfrist som ansökan om
stödet måste ha inkommit till ansvarig myndighet.
10 §
Preciserar när stöd inte får betalas ut.
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11 §
Preciserar när stöd inte får betalas ut.
12 §
I bestämmelsen preciseras Statens energimyndighets ansvar.
13 §
Bestämmelsen preciserar när återbetalning är aktuell.
14 §
I bestämmelsen preciseras hur återkrav ska ske. Statens energimyndighets möjligheter att besluta om återkrav preciseras vidare.
15 §
I bestämmelsen återfinns det bemyndigande som Statens energimyndighet har i fråga om stödet.
16 §
Bestämmelsen preciserar myndighetens ansvar i frågan om uppföljning och utvärdering.
17 §
I bestämmelsen återges vilka rapporteringskrav som följer av statsstödsregelverket.
18 §
I bestämmelsen återges förutsättningarna för överklagan.
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Särskilt yttrande av expert Martin Mörman
Sverige har som nation valt att ha höga miljö och klimatambitioner
och att gå före den övriga världen med målet att bli världens första
fossilfria välfärdsland. Jag ser detta som något positivt. Alla måste
dock vara medvetna om att dessa höga ambitioner, och viljan att gå
före andra länder, kostar mycket pengar. Svenskt jord-, skogs- och
vattenbruk agerar på en konkurrensutsatt marknad och konkurrerar
med företag verksamma i andra länder som tyvärr inte har lika höga
miljö och klimatambitioner som Sverige. Detta leder till stora konkurrensnackdelar för svenska producenter eftersom kostnadsmassan
är betydligt högre i Sverige än i andra länder. Utredningen redogör
för detta på ett mycket bra sätt.
Enligt min uppfattning är utredningens viktigaste fråga därför att
hantera den försämrade konkurrenskraft som Sveriges höga miljö
och klimatambitioner leder till.
Jag ställer mig i huvudsak bakom de förslag som utredaren presenterar i utredningen. Dock anser jag att metoden för att beräkna
den så kallade biopremien ska kopplas till prisutvecklingen på rena
biodrivmedel i Sverige jämfört med prisutvecklingen på fossilt drivmedel som nyttjas i våra främsta konkurrentländer. Biopremiens syfte
bör, enligt mig, vara att göra det möjligt för svenska jord-, skogsoch vattenbrukare att ställa om till rena biodrivmedel utan att konkurrenskraften försämras jämfört med konkurrenter som är verksamma i länder med lägre miljö- och klimatambitioner än Sverige.
Det bör därför finnas en tydlig koppling mellan biopremiens storlek
och kostnadsutvecklingen mellan rena biodrivmedel i Sverige samt
de fossila drivmedel som våra främsta konkurrenter i andra länder
använder. På så sätt kan Sverige gå före övriga världen utan att konkurrenskraften försämras. Jag delar inte utredningens åsikt att bio-
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premien kommer att rymmas inom de så kallade de minimistöd som
EU:s statsstödsregler tillåter. För framför allt jordbruk och vattenbruk är taknivåerna väldigt låga varför jag tror att många företag kommer att slå i taket när övriga stöd adderas. Jag anser därför att biopremien ska frikopplas från de minimistöd som EU tillåter och att
Sverige i stället ska ansöka om ett undantag från EU:s statsstödsregelverk.
Jordbruksverket får enligt utredningens förslag ett viktigt uppdrag i att bevaka branschens konkurrenskraft och lönsamhet. Detta
nya uppdrag är väldigt viktigt för svenskt jord-, skogs- och vattenbruk varför det i än högre grad behöver förtydligas i utredningen vad
Jordbruksverket ska göra. Enligt min uppfattning bör fokus framför allt vara att analysera och granska storleken på jordbruksavdraget
och biopremien utifrån hur konkurrenssituationen i Sverige förändras jämfört med våra närmsta konkurrentländer. Dessa två komponenter är de absolut viktigaste för att bevara konkurrenskraften för
svenska jord-, skogs- och vattenbrukare när Sverige ställer om till
fossilfria alternativ och går före resten av världen.
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Kommittédirektiv 2020:16

Ett fossiloberoende jordbruk
Beslut vid regeringssammanträde den 13 februari 2020
Sammanfattning
En särskild utredare ska föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja
en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Syftet med utredningen är att ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar
drivmedels- och livsmedelsberedskapen.
Utredaren ska utreda och föreslå åtgärder och styrmedel för att
främja
• övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder
för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket,
• jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel utöver drivmedel,
• övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner,
• innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen av biodrivmedel.
Utredaren ska även överväga hur de föreslagna åtgärderna och styrmedlen kan utvärderas och hur utvärdering kan gynnas exempelvis
genom stegvis införande. Vid utformningen av förslagen måste EU:s
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statsstödsregler särskilt beaktas. Utredaren ska även utreda vilka konsekvenser förslagen kan få i förhållande till EU-rätten i övrigt.
Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.
Uppdraget att främja övergången till en konkurrenskraftig
och fossiloberoende jordbruksproduktion
Jordbrukets klimatpåverkan och roll i klimatarbetet
Sverige har goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion. Jordbruket är även viktigt för klimatet genom bidraget av bioenergi och fossilfria material samt upptag av koldioxid. Sektorns växthusgasutsläpp kommer till stor del från
biologiska processer och är därför ofta svåra att minska med bibehållen produktion. Förutom koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner,
uppvärmning och spannmålshantering samt utsläpp av lustgas från
mineralgödsel, härrör utsläpp av växthusgaser i jordbruket från naturliga processer i mark och från djurhållning. Det sker även utsläpp och
upptag av växthusgaser från jordbrukets markanvändning. Utsläpp
och upptag av växthusgaser från jordbruksmark har utretts i Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07). Utredningen presenterade
sitt betänkande den 29 januari 2020 (SOU 2020:4).
Enligt Naturvårdsverket har utsläppen av växthusgaser från jordbruket minskat över tid till följd av ett minskat djurantal och minskade utsläpp från jordbrukets arbetsmaskiner (Naturvårdsverket
2019, rapport 6879). Utvecklingen har delvis skett parallellt med att
livsmedelsproduktionen i Sverige sjunkit. Svenskt jordbruk har vidtagit omfattande åtgärder för att minska sina utsläpp och Sverige har
därför globalt sett och jämfört med EU kommit långt när det gäller
att begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan, men arbetet med att
ytterligare minska negativ påverkan måste fortsätta, med beaktande
av andra samhällsmål. Enligt Miljömålsberedningens klimat- och
luftvårdsstrategi ger en ökad inhemsk konsumtion och produktion,
på bekostnad av det importerade, förutsättningar för en produktion
med globalt sett lägre utsläpp (SOU 2016:47). Sveriges jordbruk har
redan i dag ett försprång vad gäller låga växthusgasutsläpp per kilo
producerad vara och skapar stora mervärden i form av god djurvälfärd,
rik biologisk mångfald och en attraktiv landskapsbild.
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Enligt Statens jordbruksverk är svensk livsmedelsproduktion vid
en internationell jämförelse resurseffektiv samt miljö- och klimatvänlig (Jordbruksverket, rapport 2019:9). Svensk mjölk-, nötköttsoch äggproduktion har bland de lägsta klimatutsläppen inom EU. En
rapport från Naturvårdsverket visar att den importerade maten utgör en stor del av den svenska matkonsumtionens miljö- och klimatavtryck (Naturvårdsverket 2018, rapport 6842). Av de växthusgasutsläpp som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion sker 75 procent
utomlands. Ökad svensk livsmedelsproduktion kan därmed bidra till
lägre global klimatpåverkan i de fall den ersätter importerade livsmedel med större klimatpåverkan. Jordbruket har också stor potential att bidra med ökad inlagring av kol.
Riksdagen antog under 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som innehåller klimatmål, en klimatlag (2017:720) och ett klimatpolitiskt råd
(prop. 2016/17:146, bet. 2016/17: MJU24, rskr. 320). Senast år 2045
ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Att minska utsläppen av
koldioxid från jordbrukssektorn är viktigt för att klara det av riksdagen beslutade klimatmålet.
Regeringen bedömer att det i dag inte finns tillgängliga lösningar
för hur alla utsläpp från jordbruket helt ska kunna tas bort och att
det även efter 2045 kommer att återstå växthusgasutsläpp i form av
metan och lustgas från jordbrukssektorn. Dessa utsläpp kommer att
behöva täckas av kompletterande åtgärder.
Enligt klimatlagen ska regeringens klimatpolitiska arbete utgå
från det långsiktiga, tidsatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt.
Regeringen ska också sätta de övriga utsläppsminskningsmål som
behövs för att nå det långsiktiga målet. Det klimatpolitiska ramverket ger i enlighet med målen i En livsmedelsstrategi för Sverige
(prop. 2016/17:104, bet. 2016/17: MJU23, rskr. 2016/17:338), som
antogs av riksdagen den 20 juni 2017, utrymme för att Sverige ska
kunna ha en konkurrenskraftig och växande jordbruksproduktion av
såväl vegetabilier som animalier och ändå nå klimatmålen, tillsammans
med det övergripande miljömålet samt andra angränsande samhällsmål.
En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är avgörande
för att nå klimatmålet. Ökad svensk livsmedelsproduktion kan sysselsättning, särskilt på landsbygd, och minskad sårbarhet. En övergång
till minskat fossilberoende bör därför ske med hänsyn till konkur-
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renssituationen för jordbruket, och kompensationsåtgärder behöver
vid behov utredas och övervägas.
Utredaren ska därför
• utreda och föreslå åtgärder och styrmedel för att främja övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder för att
stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket.
Jordbrukets fossiloberoende och minskad sårbarhet i livsmedelskedjan
Livsmedelsstrategin tar sikte mot 2030 och har som målsättning en
konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte
att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i
hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel
och därmed minska sårbarheten i livsmedelskedjan.
I den nationella risk- och förmågebedömningen från 2017 menar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att det finns flera
exempel på att befintliga resurser inte är tillräckliga vid samhällsstörningar. Det gäller exempelvis livsmedel, olja och gas samt flertalet
insatsvaror till industrin. Av regeringens nationella säkerhetsstrategi
från 2017 framgår att en del av målen för Sveriges säkerhet är att
värna samhällets funktionalitet och att bland annat en diversifierad
energimix, minskat beroende av fossila bränslen samt minskat ensidigt beroende av tredjeland förbättrar försörjningstryggheten. Det
är av vikt att beroendet och sårbarheten minskar vad gäller import
av fossilbaserade insatsmedel, såsom diesel och eldningsolja, och att
mindre resursintensiva insatsmedel främjas. De senare kan nås genom
till exempel resurseffektiva kretslopp av växtnäring från stad till land,
vilket leder till minskat beroende av importerade gödselmedel. Även
en mer effektiv användning av växtnäringen i stallgödsel skulle kunna
få stora effekter på jordbrukets resursanvändning.
Regeringen anser att det är viktigt att gå från en linjär till en mer
cirkulär ekonomi som bygger på resurseffektiva kretslopp med låg
miljö- och hälsopåverkan. Produktionen och användningen av mineralgödsel orsakar utsläpp i flera led. I dag återförs endast en begränsad

374

428

SOU 2021:67

Bilaga 1

del av växtnäringen i vår mat till produktionen av nya livsmedel. Som
ett led i arbetet för resurseffektiva kretslopp har regeringen tillsatt
utredningen Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (dir. 2018:67) med uppdrag att bland annat föreslå krav på att
fosfor ska återvinnas ur avloppsslam. Att kunna återvinna fosfor är
centralt för den långsiktiga försörjningen av gödselmedel, men också
för att minska riskerna med förorenade jordar och spridning av mikroplaster vid avloppsslamsspridning. Genom att utvinna både energi
och växtnäring ur avloppsslam minskar användandet av jungfruliga
resurser, samtidigt som andelen hälso- och miljöskadliga ämnen som
tillförs miljön minskar. Åtgärden skulle således bidra till en förbättrad resurseffektivitet och till att markresurserna används hållbart.
Detta ligger i linje med regeringens målsättning om en ökad livsmedelsproduktion, där såväl ökad resurseffektivitet som förbättrad markkvalitet är viktigt enligt beskrivningen i livsmedelsstrategin. Utredningen om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsvatten
redovisade sitt betänkande den 17 januari 2020 (SOU 2020:3).
Utredaren ska därför
• utreda och föreslå åtgärder och styrmedel för att främja jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel
utöver drivmedel.
En kostnadseffektiv klimatpolitik
Kommissionens lagstiftningsförslag om en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 presenterades den 1 juni 2018.
Enligt förslaget ska minst 30 procent av pengarna i de nationella strategiska planerna för genomförandet av politiken användas till miljöoch klimatåtgärder. Genomförandet av jordbrukspolitiken kommer
även fortsättningsvis att vara ett verktyg för att minska utsläppen av
växthusgaser från det svenska jordbruket.
Enligt Jordbruksverket behöver bland annat jordbrukets lönsamhet
och produktion öka för att nå livsmedelsstrategins mål (Jordbruksverket, rapport 2019:9). I Konkurrenskraftsutredningens betänkande
Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig
jordbruks- och trädgårdsnäring (SOU 2015:15), som utgjorde underlag till livsmedelsstrategin, konstaterades att kostnader för arbetskraft, skatter på produktionsmedel, djurskydds- och växtskyddslag-
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stiftning, tillståndsprövning enligt miljöbalken samt tillämpning av
regelverk har stor påverkan på jordbruks- och trädgårdsnäringens
konkurrenskraft. Utredningen kom även fram till att staten bör skapa
förutsättningar för det svenska jordbruket att konkurrera på villkor
som ligger i paritet med konkurrentländerna. Skatt på diesel ansågs
i utredningen vara den mest betungande produktionsmedelsskatten
för sektorn i Sverige.
Konjunkturinstitutet konstaterar i sin rapport Miljö, ekonomi
och politik (2017) att en kostnadseffektiv klimatpolitik bygger på
ett enhetligt pris på koldioxidutsläppen. Undantag och nedsättningar av koldioxidskatten kan dock vara nödvändiga utifrån konkurrenskraftsskäl. Miljömålsberedningen föreslog i betänkandet En
klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) att skattenedsättningarna på diesel för arbetsmaskiner bör fasas ut på ett sätt
som tar hänsyn till de negativa effekter som kan uppstå på berörda
näringars konkurrensförhållanden. En utfasning av nedsättningar
behöver också ske på ett sätt så att man undviker koldioxidläckage –
det vill säga förändringar i koldioxidbeskattningen ska inte leda till
att utsläpp flyttas från Sverige till ett annat land, till exempel genom
ökad import av livsmedel med större klimatpåverkan eller att svensk
resurs-, miljö- och klimateffektiv produktion läggs ned.
Jordbrukets arbetsmaskiner och drivmedel
Det svenska jordbruket använder i dag huvudsakligen diesel till traktorer och andra arbetsmaskiner. Dieseln som används såväl inom
jordbruket som i transportsektorn ingår i den reduktionsplikt som
infördes 2018 och innehåller därför i genomsnitt ungefär 25 procent
biodrivmedel. För att uppfylla klimatmålet är det väsentligt att förbrukningen av fossila bränslen går ned i alla sektorer. Måluppfyllelse
av det långsiktiga klimatmålet påverkas inte om minskningen sker
genom byte från fossil till förnybar diesel inom jordbruket eller inom
transportsektorn. Ökad användning av biodrivmedel, elektrifiering
eller andra fossilfria alternativ för jordbrukets arbetsmaskiner är möjliga vägar mot fossiloberoende, men skattebefrielsen på diesel för jordbrukets arbetsmaskiner gör en övergång svår att ekonomiskt motivera. Vissa biodrivmedel som t.ex. RME (rapsmetylester) och HVO
(hydrerade vegetabiliska oljor) kan både användas som substitut till

376

430

SOU 2021:67

Bilaga 1

fossila drivmedel och blandas med dessa utan att maskinerna behöver
konverteras. Inom det svenska jordbruket finns ett växande intresse för
ett minskat fossilberoende. Fyra regioner inom Lantbrukarnas Riksförbund lanserade 2017 ett mål om att 50 procent av deras företagsmedlemmar ska köra sina traktorer på 50 procent fossilfria drivmedel
senast 2020.
Biogasdrift, elektrifiering eller vätgasdrift kräver i regel nya maskiner, även om det i vissa fall finns exempel på hur befintliga arbetsmaskiner genomgått konvertering. En fördel med biogasdrift är att
biogasen kan framställas på gårdsnivå genom t.ex. rötning av stallgödsel och konvertering till uppgraderad biogas som kan användas i
fordon. Regeringen har för att undersöka konkurrensförutsättningarna
för biogas tillsatt utredningen Långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas (dir. 2018:45). Utredningens betänkande presenterades den 18 december 2019 (SOU 2019:63.
På kort och medellång sikt bedöms den största potentialen för att
minska fossilberoendet inom det svenska jordbruket finnas i en ökad
användning av biodrivmedel. Regeringen anser att en inhemsk produktion av förnybara drivmedel bör främjas av såväl klimatpolitiska
skäl som näringspolitiska och försörjningstrygghetsrelaterade skäl.
Det finns ett stort tekniskt kunnande i Sverige om produktion av
avancerade biodrivmedel. I dag importeras dock större delen av de
biodrivmedel som används i Sverige, samtidigt som en stor del av de
biodrivmedel som produceras i Sverige exporteras.
Utredaren ska mot denna bakgrund utreda och föreslå styrmedel
och åtgärder för att främja
• övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner
• innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen av biodrivmedel.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska bedöma de offentligfinansiella konsekvenserna, konsekvenserna för konkurrenskraften och konsekvenserna i övrigt av
de åtgärdsförslag som övervägs. I det ingår att bedöma vilken påverkan förslagen ger på berörda myndigheter, företag och andra aktörer. Konsekvensanalysen ska ske löpande under utredningstiden för
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att säkerställa att samhällsekonomisk hänsyn tas redan i utformningen
av förslagen. Utredaren ska särskilt belysa konsekvenser för jordbruksföretagen med beaktande av den stora mångfald av företag som
finns i sektorn. Om utredarens förslag innebär offentligfinansiella
kostnader, ska förslag till finansiering lämnas.
Utredaren ska beskriva och om möjligt kvantifiera samhällsekonomiska konsekvenser, inklusive miljö-, klimat- och hälsoeffekter.
I det ingår bland annat att analysera hur och i vilken omfattning förslagen påverkar förutsättningarna att nå målen om stärkt konkurrenskraft och ökad jordbruksproduktion samt klimatmålen på ett
effektivt sätt.
Utredaren ska därutöver överväga hur de föreslagna åtgärderna
och styrmedlen kan utvärderas och hur utvärdering kan gynnas exempelvis genom stegvis införande. Vid behov ska utredaren lämna
förslag på detta. Detta gäller särskilt vid förslag av större åtgärder.
Vid utformningen av förslagen måste EU:s statsstödsregler särskilt
beaktas. Förslag kan komma att behöva notifieras till Europeiska
kommissionen. Utredaren ska även utreda vilka konsekvenser förslagen kan få i förhållande till EU-rätten i övrigt, särskilt EUF-fördragets regler om fri rörlighet för varor och tjänster, samt annan
relevant lagstiftning.
Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med Utredningen om utfasning av fossila
drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar (M 2019:04) och andra relevanta utredningar samt beakta
relevant arbete som pågår inom Regeringskansliet.
Kontakt med Tillväxtverket ska tas i tidigt skede i syfte att diskutera möjligheterna att få stöd i arbetet med konsekvensutredningen.
Utredaren ska i sitt arbete också samråda med Jordbruksverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket,
Statens energimyndighet och andra berörda myndigheter samt föra
en dialog med Lantbrukarnas Riksförbund och andra relevanta intresseorganisationer.
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Utredaren ska vid behov lämna fullständiga författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.
(Näringsdepartementet)
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Kommittédirektiv 2020:136

Tilläggsdirektiv till
Utredningen om ett fossiloberoende jordbruk
(N 2020:01)
Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2020.
Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 13 februari 2020 kommittédirektiv om ett
fossiloberoende jordbruk (dir. 2020:16). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 28 februari 2021.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast
den 31 juli 2021.
(Näringsdepartementet)
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Fördjupat underlag till utredningens
förslag om ett jordbruksavdrag

Vilka ska kunna få jordbruksavdraget?
Dagens lagreglering med skattelättnader för bl.a. energiskatt och koldioxidskatt knyts till yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet. Det är lämpligt att som grund knyta även jordbruksavdraget
till denna definition även om bedömningen också bör grundas på
dagens inkomstskatterättsliga reglering och praxis.
Enligt standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI92) hänförs jordbruksnäringen till avdelning A (jordbruk, jakt och skogsbruk).
Huvudgrupperna utgör 01 jordbruk, jakt och service i anslutning
härtill samt 02 skogsbruk och service till skogsbruk. Undergrupper
till 01 är 01.1 växtodling, 01.2 djurskötsel, 01.3 blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel), 01.4 service till jordbruk utom
veterinärverksamhet samt 01.5 jakt och viltvård samt service i anslutning härtill. Ytterligare undergruppering finns till dessa grupper. Även
02 är indelat i olika undergrupper. Under avdelning B, grupp 05, hänförs fiske och vattenbruk, varunder bl.a. ingår fiskodling. Enligt den
statistiska näringsgrensindelningen utgör växthusnäringen en del av
jordbrukssektorn (SNI Avdelning A, nivåerna 01.12 och 01.13).
Vad gäller avgränsningen av skattelättnader för industriell verksamhet respektive verksamhet i form av jordbruk uttalades, i förarbetena till den lagändring där de nuvarande skattelättnaderna föreslogs, att den statistiska näringsgrensindelningen kunde användas som
en allmän vägledning till vad som bör avses med de två avgränsande
begreppen (prop. 1999/2000:105 s. 90). Denna gränsdragning har i
stort sett fungerat väl. Enligt utredningens uppfattning är det lämpligt att knyta jordbruksavdraget till motsvarande avgränsning vilken
ger en förhållandevis enkel och entydig gränsdragning.
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Här bör anmärkas att SNI-kodningen på 01- och 02-nivåerna ger
en god bild över näringsverksamhetens inriktning, medan däremot
indelningen i undernivåer kan ha vissa brister. Anledningen till bristerna är främst att flertalet företag inom de aktuella näringarna bedriver olika slag av verksamheter, t.ex. såväl växtodling som djurskötsel
och skogsbruk. Vidare bör beaktas vid avgränsningen att underlaget
för klassningen i allmänhet härrör från uppgifter som lämnats av företagarna själva om verksamhetens huvudsakliga inriktning.
Bland annat dessa två omständigheter medför att den SNI-kodning som åsatts ett företag för dess verksamhet enbart utgör en allmän vägledning och Skatteverket ska i sin hantering sträva efter att
se till verksamhetens reella inriktning. SNI-kodningen ska därmed
inte ses som en absolut sanning vid tolkningen.
I första hand bör en utgångspunkt vara att de jordbruksverksamheter som ryms under gruppen 01 i SNI92 hänförs till jordbrukssektorn. Skattelättnaderna bör således inte tillämpas för sådana företag, som visserligen statistiskt är klassade under gruppen 01, men
vars huvudsakliga verksamhet uppenbarligen inte faller inom vad som
enligt normalt språkbruk bör avses med jordbruk. Det rör sig om verksamheter där det bedrivs service till jordbruk samt jakt och viltvård
och service i anslutning härtill. I övrigt bör utgångspunkten för avgränsningen vara att resterande undergrupper till gruppen 01 (se redogörelsen ovan) ryms inom begreppet jordbruksverksamhet i en kommande lagreglering.
I samband med remisshanteringen vid omläggningen av energibeskattningen uttryckte några remissinstanser farhågor över att gränsdragningen mellan de olika undergrupperna kan vara diffus. Detta
bedömdes dock inte ha någon större praktisk betydelse, eftersom det
avgörande bör vara att verksamheten ryms inom huvudgruppen 01
med de undantag som angetts ovan. Utredningen gör samma bedömning i detta sammanhang.
Det är, såväl utifrån företagens som beskattningsmyndighetens
synvinkel, angeläget att söka skapa en enkel och överskådlig vägledning för vad som avses med begreppet jordbruksverksamhet. Gränsdragningsproblem bör i möjligaste mån undvikas. Av den anledningen
bör en utgångspunkt vara att samtliga verksamheter som klassas inom
SNI 01, med ovan nämnda undantag, omfattas av reglerna om jordbruksavdrag.
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Visserligen varierar intäktsnivåer och energiförbrukning och andra
insatsmedels kostnadseffekt mellan olika näringar inom SNI 01. Enligt utredningens bedömning är det inte möjligt att konstruera ett
kompensationssystem som tar hänsyn till sådana omständigheter,
kravet på ett relativt lätthanterligt system väger mycket tyngre. Det
finns därför ingen möjlighet att, förutom undantaget för serviceverksamheter och jakt och viltvård som utvecklats ovan, att göra någon
annan bedömning vad gäller avgränsningen.
Växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling ryms under
SNI-koderna 01.12 respektive 01.13 och faller alltså enligt förslaget
in under begreppet jordbruksverksamhet. Med jordbruk bör i detta
sammanhang även jämställas näringsverksamheter som faller under
SNI-koden 02.01, dvs. skogsbruk.
Skogsbruk bedrivs nämligen ofta under liknande förutsättningar
som jordbruk när fråga är om enskild näringsverksamhet, varför det
finns skäl att i detta sammanhang jämställa de båda näringsgrenarna.
Vidare förekommer skogsbruk vid den överväganden delen av landets jordbruk, vilket inte minst riskerar att medföra svårhanterliga
administrativa problem om endast mer renodlad jordbruksverksamhet skulle omfattas av skattekompensationen. Om verksamheter som
klassas som skogsbruk skulle ställas utanför det område som nu får
del av jordbruksavdraget finns dessutom risk för gränsdragningsproblem. Detta gäller i synnerhet för enskild näringsverksamhet där
klassificeringen av en verksamhet som jordbruk eller skogsbruk inte
alltid torde vara självklar.
Däremot bör, i likhet med vad anförts ovan beträffande jordbruk,
inte serviceföretag till skogsbruk omfattas av skattekompensationen.
Det är ändock motiverat att göra skillnad på jordbruk och skogsbruk i ett fall, nämligen när verksamheten bedrivs i ett aktiebolag
eller annan juridisk person. En annan ordning motverkar jordbruksavdragets grundläggande syfte nämligen att ge kompensation till enskilda jordbrukare. I de flesta fall där skogsbruk bedrivs via ett aktiebolag eller annan juridisk person torde skogsfastigheten/erna ägas av
den juridiska personen och sådana skogsintäkter blir då automatiskt
undantagna från möjligheten till jordbruksavdrag.
Detsamma gäller dock också för den situationen att skogsbrukaren själv äger skogsfastigheten men arrenderar ut den till t.ex. ett
driftsaktiebolag. Utredningen kan då konstatera att denna situation
är relativt ovanlig eftersom utarrendering av skog leder till såväl tek-
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niska, juridiska och skatterättsliga problem. Den som ändå väljer en
sådan lösning får genom detta val inte jordbruksavdrag men de som
vill ha möjlighet till jordbruksavdraget även för sina skogsintäkter
kan relativt lätt upphöra med arrendeavtalet. Utredningen föreslår
alltså att intäkter från skogsbruk i juridiska personer inte ska grunda
jordbruksavdrag.
Under begreppet vattenbruk i SCB:s statistik ryms matfiskodling
(kod 05.021), sättfiskodling (kod 05.022), kräftfiskodling (kod 05.023),
blötdjursodling (musslor m.m., kod 05.024) och vattenväxtodling
(kod 05.025). Enligt utredningens uppfattning bör uppfödning av
fisk och vattenväxtodling i detta sammanhang jämställas med jordbrukets djurskötsel respektive yrkesmässig växthusodling. Även sektorerna fiskodling och liknande (SNI-kod 05.02) bör alltså omfattas
av de skattelättnader som nu föreslås komma jordbruket till del.
Särskilt om vilka intäkter jordbruksavdraget får göras emot
Som angivits ovan bör i detta sammanhang jordbruksnäringen definieras som yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet och
jordbruksavdraget bör därmed som utgångspunkt beräknas utifrån
intäkter i sådana verksamhet. Den kommande lagregleringen bör utformas i enlighet med detta.
Den generella utgångspunkten vid tolkningen bör, med de inskränkningar som angetts ovan, vara att inom de tre begreppen ryms
företag som bedriver verksamhet som statistiskt klassats SNI 01 och
02 samt 05.02. Vid tolkningen av vilka intäkter i dessa verksamheter
som ska kunna grunda jordbruksavdrag bör de regleringar i Inkomstskattelagen (1999:1299) som avser jordbruk och skogsbruk kunna
tillämpas.
Förutom de ovan angivna inskränkningarna bör således uppmärksammas att det i 17 kap. 5 § IL finns en reglering om djur i jordbruk
och renskötsel. Tillämpningen av denna lagreglering har inte lett till
några större avgränsningsproblem. Det är naturligt att vid tolkning
av yrkesmässigt jordbruk kunna utgå ifrån denna definition.
Det nu sagda innebär att även intäkter i renskötsel bör kunna
grunda jordbruksavdrag. Det gäller också olika former av hästverksamhet, dvs. näringsverksamhet som baseras på tillgångar i form av
hästar. Det förutsätter dock att hästhållningen kan knytas till jord-
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bruksverksamheten genom att hästarna är uppstallade på gården. Enligt utredningens uppfattning bör sådan verksamhet i detta sammanhang hänföras till jordbruk. Som utredningen redan angivit ovan bör
även uppfödning av fisk utgöra sådan djurhållning som kvalificerar
för jordbruksavdrag.
Intäkter genom uttag av naturtillgångar som jord, sand, sten och
torv utgör grund för jordbruksavdrag.
Detsamma gäller plockande av vilt växande bär, svamp, kottar,
mossa, tång, alger och liknande under förutsättning att intäkten är
hänförlig till innehav av näringsfastighet enligt tredje stycket 13 kap.
1 § IL och inte är skattebefriad eller ersättningen utgör lön eller liknande förmån i inkomstslaget tjänst eller utgör näringsverksamhet
enligt första stycket 13 kap. 1 § IL (8 kap. 28 § IL).
Intäkter av arrende av jordbruksegendom ska däremot inte medföra rätt till jordbruksavdrag. Andra uthyrningar som inte utgör en
egen verksamhet som uthyrning av driftsbyggnader, bostadsbyggnader, överloppsbostäder, stugor, tomter etc. grundar däremot rätt till
jordbruksavdrag. Även upplåtelse av jakt- och fiskerättigheter grundar jordbruksavdrag.
När det gäller skogsbruk finns i dag i 21 kap. 22 § IL en definition
som bör utgöra grund även för jordbruksavdraget.
Med skogsbruk avses att den skattskyldige utnyttjar skogen på sin egen
eller en arronderad lantbruksenhet i Sverige eller i en annan stat inom det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Som skogsbruk räknas också
avverkning av skog på en lantbruksenhet på grund av en avverkningsrätt
som den skattskyldige har förbehållit sig vid överlåtelse av en fastighet
eller vid fastighetsbildning och avyttring av sådan avverkningsrätt.

Sedan bör regleringen för jordbruksavdraget knytas till regleringen i
21 kap. 21 § IL som anger ”En enskild näringsidkare som har intäkt
av skogsbruk (skogsintäkt) får göra …”. Genom detta undantas de
juridiska personerna från möjligheten till jordbruksavdrag på skogsintäkter. Avgränsningen av skogsintäkter har utredningen veterligt
inte föranlett några större tolkningsproblem vid inkomstbeskattningen. Och som sådana räknas givetvis upplåtelse av avverkningsrätt till skog samt avyttring eller uttag av skogsprodukter. Med skogsintäkt avses också försäkringsersättning för skog och skogsprodukter.
Detta framgår av regleringen i 21 kap. 6 § IL och avsikten är givetvis
att denna del av jordbruksavdraget också ska få tillämpas på samtliga
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de intäkter som praxis hänfört till underlag för avsättning till skogskonto respektive underlag för skogsavdrag.

Jordbruksavdragets övergripande utformning
Jordbrukare ska erhålla möjlighet till ett avdrag benämnt jordbruksavdrag. Detta avdrag ska medgivas i inkomstslaget näringsverksamhet. Utredningen anser att systemet ska vara frivilligt.
Baseras på jordbrukets intäkter
Systematiskt bestäms inkomst av näringsverksamhet som intäkter i
näringsverksamhet minskat med kostnader som dras som direktavdrag
eller genom värdeminskningsavdrag. Denna inkomst kan sedan företagssparas genom kontoavsättningar och fondavsättningar respektive räntefördelas.
Vid beräkningen av jordbruksavdraget kompliceras dagens ordning genom att intäkter och kostnader måste hänföras till jordbruksverksamhet respektive annan näringsverksamhet. Ett sätt att minska
denna ökade komplexitet är att bestämma jordbruksavdraget utifrån
intäkternas fördelning. Då minskas fördelningsproblematiken betydligt eftersom jordbrukets kostnader inte måste identifieras.
Beräkningen av jordbruksavdraget ska således baseras på intäkter
i verksamhet som angivits i avsnittet ovan. På de grunder som anges
i allmänna överväganden ska arrendeintäkter inte räknas med i den
intäkt som jordbruksavdraget grundas på. Syftet att stödja jordbruksproduktion medför också att EU-stöd inte ska räknas med.
För aktiebolag och andra juridiska personer gäller att skogsintäkter inte ska tas med eftersom det strider mot syftet bakom systemet
med jordbruksavdrag.
Särskilt om underskottssituationen
Här kan understrykas att jordbruket är en produktion av en råvara
där produktionen är beroende av väder i form av sol, nederbörd etc.
Torkåret 2018 visar stora skillnader i lönsamhet bl.a. på grund av
detta. Detta är något som för övrigt är fallet för skogsbruk där ju
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stormar som Gudrun motiverat särskilda omständigheter. Systemet
med jordbruksavdrag måste således i sin konstruktion vara dimensionerat och utformat för detta.
Utredningens val av teknisk lösning i form av ett avdrag som beräknas utifrån jordbrukets intäkter leder till att avdragseffekten påverkas av såväl intäkternas som inkomsternas storlek. Detta är en
effekt som motsvarar den som gäller för skogskonto respektive skogsavdrag och har sin grund i den valda tekniken. För skogsbrukets del
infördes skogskontot 1954 och i situationer då stormar och bränder
föranledde behov ökade avsättningsmöjligheter löstes frågan genom
särskilda lagregleringar fram till 1982 då skogsskadekontot infördes.
En extraordinär katastrof som stormen Gudrun föranledde sedan en
extraordinär ändring av skattereglerna för skogsbruket utöver skogskontosystemet.
Enligt utredningens uppfattning bör skattekompensationen som
grund dimensioneras utifrån ett normalt produktionsår och om lagstiftaren anser att det finns behov av justeringar av grundnivån p.g.a.
nu diskuterade omständigheter får detta lösas i ett särskilt lagstiftningsärende. Utredningen anser dock att jordbruksavdraget vid en
underskottssituation helt eller delvis bör kunna rullas vidare och tas
ett senare år. Denna möjlighet finns inte i de norska reglerna men
kan motiveras av de olika syftena för avdragssystemen. Ett system
med direkt utbetalning i en sådan situation är dock möjligt. Utredningen förordar dock en ordning med en rullningsmöjlighet.
Det norska systemet och avdragseffekten i ett tänkt svenskt system
I det norska systemet medges jordbruksfradraget för viss inkomst
av jordbruk med 100 procent av inkomsten och därutöver 38 procent. Det innebär en större effekt för inkomster upp till en viss nivå
och en lägre effekt för inkomster därutöver. Man kan således sägas
ha en progressiv effekt av fradraget. Enligt utredningens uppfattning
kan den progressivitet som finns i det norska systemet mycket väl beaktas även vid utformandet av det svenska systemet med jordbruksavdrag.
För aktiebolag gäller att de beskattas endast med en bolagsskatt
om 21,4 procent. Med ett jordbruksavdrag på 100 procent blir kompensationseffekten med andra ord 21,4 procent. Enskilda närings-
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idkare som får ett jordbruksavdrag får en effekt om 30 procent om
alternativet till beskattning är räntefördelning. Då underlaget för
räntefördelning inte ska påverkas av införandet av jordbruksavdraget
kommer effekterna för jordbrukaren att till den del den frivilliga
räntefördelningen ersätts av jordbruksavdrag endast att ge en periodiseringseffekt till den tidpunkt då detta underlag används.
Effekt för inkomst av aktiv näringsverksamhet utgörs av sänkt kommunal inkomstskatt, sänkt statlig inkomstskatt vid högre inkomster
samt sänkta sociala avgifter genom slopande av allmän löneskatt. De
flesta jordbrukare har inkomst under brytpunkten vilket ger en effekt
enbart på kommunalskatt och allmän löneskatt.
Med ett exempel ges effekten av ett 100 procentigt jordbruksavdrag för en jordbrukare vid olika inkomstnivåer och åldrar, beräkningarna baseras på en bosättning i Lund (Allhelgonaförsamlingen).
Exemplet visar tre olika grundläggande kategorier och effekterna inom
respektive.
Tabell 1

Avdragseffekt
Kronor

Företagsform/Jordbruksavdrag
Aktiebolag
Över 65 år som bedriver aktiv
näringsverksamhet
Under 65 år som bedriver aktiv
näringsverksamhet

50 000
10 700

100 000
21 400

300 000
64 200

500 000
107 000

0

7 000

33 703

94 743

5 740

16 380

83 290

167 852

Källa: Egen beräkningar.

Utredningen vill här att det noteras att ett jordbruksavdrag ger en
effekt för samtliga inkomstskatter och sociala avgifter som tas ut,
detta eftersom det sänker den skattepliktiga inkomsten. Även om inkomsten är så hög att statlig inkomstskatt tas ut så ger konstruktionen med avdrag en sänkning av den totala inkomsten vilket också
minskar beskattningsmöjligheten ”på toppen”.
Det är samma effekt som avdrag för avsättning till skogskonto
respektive skogsavdrag och andra avdrag ger.
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Jordbruksavdragets dimensionering
Den tid utredningen haft till förfogande för att konstruera en skattemässig kompensation har inte räckt till för att utredningen ska ha verkställt en egen inhämtning av data utan resonemangen och bedömningarna har fått ske genom bearbetning av befintlig statistik. Då
denna tillkommit för andra syften än den nu aktuella är detta givetvis
en brist. Detta får beaktas i den kommande beredningen.
Jordbruksintäkt
När jordbruksavdraget ska dimensioneras kan följande inkomstnivåer för det svenska jordbruket användas (Källa: Jordbruksverkets
sektorkalkyl som är baserad på EU:s beräkningsnormer) för jordbruket. Omsättningen för 2020 uppgår till följande nivåer (miljarder
kronor):
Tabell 2

Verksamheten för 2020 i siffror
Miljarder kronor

Verksamhetens inriktning
Mjölk
Spannmål
Nötkött, får/lamm
Trädgård
Gris
Oljeväxter, sockerbetor
Kyckling
Ägg
Potatis
Övriga animalier + veg.
Summa
Stöd/ersättningar
Kostnader
Nettoinkomst

Belopp
11
9
7
6
5
2
2
2
2
2
48
10
−50
8

Källa: Jordbruksverkets sektorkalkyl vilken baseras på EU:s beräkningsnormer för jordbruket.

I siffrorna finns hela jordbrukssektorns omsättning, dvs. inklusive
aktiebolagens och för detta år uppgår den till 58 miljarder kronor.
Det är i sammanhanget rimligt att basera jordbruksavdraget även på

391

445

Bilaga 3

SOU 2021:67

intäkt i form av s.k. EU-stöd för undvikande av eventuella snedvridningar mellan olika verksamhetsinriktningar för jordbruket.
Dessa siffror bör prövas mot tidigare års nivåer. Hänsyn tas inte
till intäkter från jordbrukstjänster eller intäkter från sekundära ickejordbruksaktiviteter.
Tabell 3

Jordbrukets omsättning 2008–2019
Miljoner kronor

Inkomstår
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Vegetabilie
produktion 1
19 979–6 696
18 723–7 042
22 067–7 783
23 130–7 928
25 794–8 279
23 554–8 039
25 200–9 378
25 958–9 783
24 722–9 155
27 643–10 585
26 616–10 838
29 690–10 949

Animalie
produktion
23 525
21 428
22 967
23 849
23 557
25 378
25 231
24 929
25 431
27 682
27 267
27 552

EU-stöd

Summa

9 419
9 539
9 309
9 351
9 178
9 242
9 223
8 440
8 923
8 910
9 861
10 742

46 227
42 648
46 560
48 402
50 250
50 135
50 276
49 544
49 921
53 650
52 906
57 035

Omräknat 2
(KPI)
51 657
47 809
51 540
52 208
53 724
53 635
53 873
53 113
52 996
55 950
54 117
57 318

Källa: Jordbruksverket (Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn siffor 2008–2019) och egen beräkning.
1
Minskad med uppskattat värde på egen foderproduktion som inte är en verklig beskattningsbar inkomst.
2 Med hjälp av SCB:s årstal för KPI, egen beräkning.

Den genomsnittliga uppräknade bruttointäkten under 2008–2019 uppgår till 53,162 miljarder kronor med en trend som är i uppåtgående.
En lämplig nivå att utgå ifrån vid dimensioneringen är 55–56 miljarder kronor.
Vid en dimensionering av jordbruksinkomsten är det lämpligt att
utgå ifrån Jordbruksverkets siffror. Med en genomsnittlig årlig företagsinkomst om 7,1 miljarder kronor justerat för intäkter från jordbrukstjänster och intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter
hamnar företagsinkomsten från jordbruk i snitt på 6,3 miljarder kronor.
Vid skatteberäkningen måste hänsyn tas till att jordbrukare ofta
har löneinkomster och också har inkomst av näringsverksamhet från
andra verksamhetsgrenar inom inkomstslaget näringsverksamhet. En
förenklad skatteberäkning för jordbrukare bör baseras på ovanstå-
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ende siffror från sektorkalkylen och siffror från SCB:s statistik om
jordbrukarhushållens inkomster under 2018 (JO 42 SM 2001). Av
90 126 kronor per hushåll i nettoinkomst av näringsverksamhet räntefördelas 16 323 kronor, en nivå på 18,11 procent.
Av jordbrukets genomsnittliga årliga överskott på 6,3 miljarder
kronor kan erfarenhetsmässigt cirka 40 procent hänföras till aktiebolag som beskattas med strax över 20 procent i bolagsskatt.1 Vid en
avstämning med Skatteverkets statistik för aktiebolagens och de enskilda näringsidkarnas inkomster uppdelade på SNI-kod2 visar Skattestatistisk årsbok för 2010–2015 på en nivå om 38,47 procent även om
relationen varierar mellan åren.
Det ger ett skatteuttag i bolagen på 2,52 × 0,206 = 0,52 miljarder
kronor. Av jordbruksinkomsten räntefördelas 3,78 × 0,1811 =
0,68 miljarder vilket ger ett skatteuttag på 0,21 miljarder kronor.
Resterande 3,1 miljarder kronor beskattas i genomsnitt med cirka
50 procent, vilket ger ett skatte- och avgiftsuttag på 1,55 miljarder
kronor. Total beskattning uppgår således till 2,28 miljarder kronor.
Det enskilda skogsbruket
Uppgifter i skogsstatistisk årsbok som gavs ut senast 2014 utgör en
naturlig start på beräkningarna. För inkomstår 2012 var bruttovärdet
för den totala skogsavverkningen i Sverige det året 28,3 miljarder kronor. Avverkningskostnaderna var 9,4 miljarder kronor och rotnettovärdet 18,9 miljarder kronor. Kostnaderna för återväxtåtgärder, skogsgödsling och underhåll samt nyinvesteringar i vägar och diken var
4.3 miljarder kronor. Nettoinkomsten för det svenska jordbruket uppgår därmed till 14,6 miljarder kronor.
I samma skogsstatistiska årsbok finns genomsnittssiffrorna för
2007–2012. Det genomsnittliga årliga bruttovärdet var 27,63 miljarder kronor och rotnettovärdet 18,85 miljarder kronor. Med andra
ord uppgick de genomsnittliga avverkningskostnaderna till 8,78 miljarder kronor. De genomsnittliga kostnaderna för återväxtåtgärder,
1

Det bör påpekas att jordbrukaren, tillika bolagsägaren, kan förväntas ta ut del av sin jordbruksintäkt/inkomst i form av lön eller utdelning. Genom att koppla jordbruksavdraget till
jordbruksintäkten erhåller även aktiebolagen kompensation vilket är viktigt med tanke på aktiebolagens andel av jordbruksproduktionen. Vid dimensioneringen har det inte varit möjligt att
beakta dessa uttag och beskattningen av dem eftersom statistiken baseras på den inkomst som
aktiebolaget deklarerar.
2
SNI, avdelning A, Jord-, skogsbruk och fiske.
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röjning, skogsgödsling och underhåll samt nyinvesteringar i vägar och
diken var 3,85 miljarder kronor. Den genomsnittliga nettoinkomsten
för det svenska skogsbruket dessa sex år uppgick därmed till cirka
15 miljarder kronor.
Skogsstyrelsen har även publicerat siffror för 2013–2016 och enligt dem var det genomsnittliga årliga bruttovärdet 26,74 miljarder
kronor, det genomsnittliga rotnettovärdet uppgick till 17,32 miljarder kronor och den genomsnittliga nettoinkomsten till 13,3 miljarder
kronor.
Dessa siffror som gäller för hela det totala skogsbruket måste
sedan fördelas på det enskilda skogsbruket. Statistik finns på hur avverkningsvolymen och likviden fördelar sig på enskilda skogsägare
och övriga skogsägare. Den blir utgångspunkten för fördelningen.
För 2006–2016 varierar den årliga avverkningsvolymen för de enskilda skogsbrukarna mellan 41 och 58 miljoner kubikmeter. Vidare
uppgår den genomsnittliga avverkningen för enskilda näringsidkare
till 50,1 miljoner kubikmeter för avverkningssäsongerna 2006/2007–
2015/2016. Detta talar för att beräkningen ska baseras på en genomsnittlig årlig avverkning för de enskilda skogsbrukarna som uppgår
till 50 miljoner kubikmeter.3
Med 350 kronor/kubikmeter som ett av utredningen utifrån erfarenhet uppskattat genomsnittligt pris vid upplåtelse av avverkningsrätt till skog för enskilda skogsbrukare ger detta en årlig bruttoinkomst
från avverkningar för gruppen som uppgår till cirka 17,5 miljarder
kronor. Detta kan jämföras med de 27,36 miljarder kronor som är
genomsnittet av elva års bruttoavverkningar för det totala skogsbruket
enligt Skogsstyrelsens statistik ovan. Med dessa utgångspunkter ger
det en värderelation där de enskilda skogsbrukarnas del av den totala
avverkningslikviden uppgår till 64 procent.
Från SLU:s statistik kan noteras att för avverkningssäsongerna
2006/2007–2015/2016 uppgår den totala avverkningen för enskilda
skogsägare till 501,5 miljoner skogskubikmeter vilket kan jämföras med totalt 828,6 miljoner skogskubikmeter. Detta ger en nivå för
de enskilda skogsbrukarna som uppgår till 60,5 procent av den totala.
Siffror från Skogsstyrelsen för 2017 visar en årlig avverkning som
för detta år uppgår till 90,9 miljoner kubikmeter och då de enskilda
skogsbrukarna stod för cirka 59 procent av avverkningen ger detta
en avverkningsnivå om 53,6 miljoner kubikmeter. Det har skett små
3

SLU Skogsdata 2017.
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förändringar av bruttoavverkningens fördelning på ägarklasser för de
senaste åren.4
Mot bakgrund av att avverkningskostnader är direkt avdragsgilla
(eller vid en upplåtelse av avverkningsrätt till skog minskar priset)
och då även återväxtåtgärder, röjning, skogsgödsling och underhåll
är direkt avdragsgilla är det rimligt att utgå ifrån Skogsstyrelsens statistik för dessa kostnader även vid beräkningen av underlaget för
beskattningen. Skatteverket har ingen sådan förfinad statistik framtagen för skogsbruket.
I Skogsstyrelsens statistik ingår dock också årliga kostnader på
cirka 1,277 miljarder kronor som vid inkomstbeskattningen dras av
genom årliga värdeminskningsavdrag, å andra sidan kommer även
andra års anskaffningars värdeminskningsavdrag att belasta ett visst
år. Vidare kan förmodas att det småskaliga skogsbruket som utmärker det enskilda skogsbruket har något dyrare genomsnittliga
kostnader än det storskaliga eftersom de oftast anlitar entreprenör.
Detta bör beaktas vid beräkningen.
Dessa överväganden leder utredningen till att använda en nivå för
det enskilda skogsbrukets andel av det totala skogsbrukets nettoinkomst för beskattning som uppgår till 60 procent. De elva årens
genomsnittliga nettoinkomst är enligt Skogsstyrelsens statistik
14,35 miljarder kronor.5 En rimlig inkomstnivå att beräkna skatteuttaget på uppgår därmed till 8,6 miljarder kronor.
Hänsyn måste dock också tas till skogsavdragen. Enligt statistik
som inhämtats från Skatteverket för åren 2012–2018 uppgår skogsavdragen för enskilda skogsbrukare till 1,233 miljarder kronor. Det
är rimligt att låta denna post påverka beräkningen eftersom den
latenta beskattningen genom återföringen aktualiseras först vid en
avyttring. Skogsfastigheter är vidare en form av fastighet med mycket
långa innehavstider och en ganska stor del av överlåtelserna sker
genom benefika fång inom släkten.
Av deklarationsstatistiken från inkomstår 2000 framgår att de enskilda näringsidkarnas totala återföringsbelopp6 detta år uppgick till
cirka 910 miljoner kronor. Någon statistik för senare år finns inte
publicerade varför siffran får utgöra grund för bedömningen. Om
4

Skogsstyrelsen 4/9 2018.
157,7 miljarder kronor/11.
6
Återföringsreglerna omfattar förutom skogsavdrag värdeminskningsavdrag på byggnader och
markanläggningar, substansminskningsavdrag och förbättrande reparationer och underhåll från
en 5–6 årsperiod före avyttring.
5
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detta belopp ställs i relation till det årets beviljade värdeminskningsavdrag för skogsavdrag/samtliga värdeminskningsavdrag ger det en
kvot om 1,4/4,94 = 28,3 procent. Hänsyn bör sedan tas till att viss del
av återföringen avser förbättrande reparationsavdrag. Med 20–25 procent av återföringsbeloppet hänförligt till skogsavdrag ger detta en
faktisk nivå om 182–227,5 miljoner kronor. Utredningens erfarenhet
av dessa frågor leder till slutsatsen att resonemangen är rimliga och
ger en representativ bild av återföringen och dess fördelning på skogsavdrag.7 Slutsatsen av detta är att det är rimligt att minska de 8,6 miljarderna i inkomst med 1,0 miljarder kronor. Detta ger en årlig genomsnittlig beskattningsbar inkomst av enskilt bedrivet skogsbruk som
uppgår till 7,6 miljarder kronor.8
För det enskilda skogsbrukets del kan således följande omsättningssiffror m.m. utgöra grund för dimensioneringen.
Tabell 4

Genomsnittlig årlig omsättning m.m. i skogsbruket
Miljarder kronor

Det enskilda skogsbruket
Avverkningsintäkter
Kostnader
Skogsavdrag (netto)
Nettoinkomst

17,5
−8,9
−1,0
7,6

Källa: Egna beräkningar.

Enligt Skatteverkets statistik för fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i form av enskild näringsverksamhet eller handelsbolag
för åren 2010–2017 sätter dessa företagare genomsnittligt av strax
under 12 procent av sin bruttoinkomst till räntefördelning. 9 För
skogsbrukarna torde dock andelen räntefördelning vara mycket större
eftersom en ganska stor del av den samlade möjligheten till räntefördelning hänför sig till innehav av näringsfastighet.10
I avsaknad av statistik från Skatteverket är det motiverat att utgå
ifrån skogsägarens rimliga planeringstankar. De passiva närings7

Rydins avhandling ”Beskattning av ägare till näringsfastighet”, 2003.
Vid beräkningarna tas inte hänsyn till de olika formerna av företagssparande som skogskonto, skogsskadekonto, periodiseringsfond och expansionsfond eftersom det i stort sett är
fråga om tidsbegränsade periodiseringar av inkomsten som över åren tar ut varandra eftersom
de när periodiseringsmöjligheten ”tar slut” återförs som inkomst av näringsverksamhet.
9
Statistik från Skatteverkets hemsida samt egna bearbetningar för åren 2010–2017.
10
SOU 2014:68 s. 131.
8
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idkarna består del av skogsägare och Skatteverkets statistik föranleder bedömning att bortåt en tredjedel av skogsägarna utgör passiva
näringsidkare som ur ett planeringsperspektiv ska räntefördela sin inkomst. Resterande två tredjedelar av skogsbrukarna är aktiva näringsidkare. Antalsmässigt är ganska många pensionärer och de ska vid
planeringen normalt inte räntefördela eftersom beskattning som inkomst av näringsverksamhet är lägre. För den andra gruppen torde
räntefördelning vara vanligare.
Statistiken för räntefördelning och utredningens erfarenhet av
planeringsdiskussioner inom det enskilda skogsbruket leder till uppfattningen att det är rimligt att vid skatteberäkningen utgå ifrån att
hälften av inkomsten räntefördelas vilket ger ett skatteuttag på 1,14
på de 3,8 miljarder kronor i inkomst. Möjligen är nivån i högsta laget
men balanserar också den omständigheten att pensionärers beskattning av inkomst av näringsverksamhet är lägre än de 50 procent i
skatte- och avgiftsuttag för inkomst av näringsverksamhet som är
rimligt att använda för skogsbrukare som inte är pensionärer.
Sedan återstår beskattning av resterande 3,8 miljarder som inkomst
av näringsverksamhet. En lämplig beräkningsnivå är 50 procent, vilket ger ett skatteuttag på 1,9 miljarder kronor i denna del. Totalt ger
det en skattebelastning om strax över 3 miljarder kronor.
Dimensioneringen av jordbruksavdraget
Den totala beskattningen för jord- och skogsbruket uppgår till
5,32 miljarder kronor och underlaget för beskattningen till 13,9 miljarder kronor i enlighet med beräkningarna ovan.11 För att uppnå en
skattesänkning på 1,5 till 2 miljarder kronor behöver denna nivå sättas
i relation till omsättningen.
Omsättningen uppgår till 72,5–73,5 miljarder kronor som skattebelastas med 5,32 miljarderna kronor. Relationen mellan omsättning
och skatteuttag blir således 5,32/73. Om skattesänkningen ska bli

11

Jordbruk aktiebolag: inkomst 2,52 miljarder kronor – skatteuttag 520 miljoner kronor; jordbruk räntefördelning inkomst 680 miljoner kronor – skatteuttag 210 miljoner kronor; jordbruk
näringsinkomst 3,1 miljarder kronor – skatteuttag 1,55 miljarder kronor; skogsbruk räntefördelning inkomst 3,8 miljarder kronor – skatteuttag 1,14 miljarder kronor; skogsbruk näringsinkomst 3,8 miljarder kronor – skatteuttag 1,9 miljarder kronor. Summa inkomst: 13,9 miljarder
kronor – skatteuttag – 5,32 miljarder kronor. Genomsnittligt skatteuttag: 38,27 procent. Egna
beräkningar.
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1,5–2 miljarder kronor och om skattesänkningen helt ska knytas till
jordbruksintäkt leder siffrorna ovan till följande resonemang:
En skattesänkning på 1,5 till 2 miljarder kronor innebär att skattebasen (den skattepliktiga inkomsten) om 13,9 miljarder kronor
(6,3 + 7,6 miljarder kronor) måste sänkas med cirka 5,2 miljarder
kronor. För att åstadkomma det måste jordbruksavdraget utgöra
7,1 procent av omsättningen (jordbruksintäkten). Ett jordbruksavdrag på 7 procent av en jordbruksintäkt om 73 miljarder kronor
blir i kronor räknat 5,11 miljarder kronor.
Detta ger följande kalkyl vid ett jordbruksavdrag om 7 procent:
Inkomst minus jordbruksavdrag: 13,9 miljarder kronor–5,11 miljarder kronor = 8,79 miljarder kronor.
Skatteuttag: 8,79 miljarder kronor × 0,3827 = 3,364 miljarder
kronor vilket innebär en sänkning om cirka 1,956 miljarder kronor
(5,32–3,364).

Jordbruksavdraget och den
inkomstskatterättsliga systematiken
Gällande rätt
Vid inkomstbeskattning av småföretag finns två parallella system.
Det ena gäller för aktiebolag och det andra för enskild näringsverksamhet. De har utformats med beaktande av de övergripande målen
om neutralitet och likformighet men den faktiska utformningen
styrs givetvis av de grundläggande omständigheterna som präglar
de olika företagsformerna. Den tredje vanligaste företagsformen
för småföretagare är handelsbolag (inklusive kommanditbolag) och
huvuddragen i beskattningen är då baserad på vem som är ägare, en
eller flera fysiska personer eller en eller flera aktiebolag. Detta avgör
till vilket av de två systemen beskattningen knyts.
Enskild näringsverksamhet bedrivs via endera av företagsformerna
enskild firma och enkelt bolag. En enskild firma uppkommer när en
person bedriver näringsverksamhet och ett enkelt bolag föreligger
när två eller flera fysiska (eller juridiska personer) har avtalat om att
utöva verksamhet i ett bolag utan att ett handelsbolag föreligger.
Systematiskt kan inkomsten efter det att direktavdrag och värdeminskningsavdrag gjorts hanteras utifrån tre olika system, företags-
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sparande, slutbeskattning som kapitalinkomst och slutbeskattning
som arbetsinkomst.
I ett första led bestäms inkomsten efter det att intäkterna minskats genom avdrag i näringsverksamheten i form av direktavdrag
eller värdeminskningsavdrag. Därefter har företaget en möjlighet att
företagsspara genom insättningar på skogskonto, skogsskadekonto
eller upphovsmannakonto. Företagssparande kan också ske genom
avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond, detta görs
dock för inkomsten efter räntefördelning. Företagssparande är de
möjligheter som Inkomstskattelagen ger att till låg eller ingen beskattning behålla vinstmedlen i företaget för att vinstmedlen ska kunna
verka i näringsverksamheten. Avsikten är att vinst som företagssparas när företagssparandet upphör ska slutbeskattas hos ägaren.
Därefter sker således systematiskt slutbeskattning hos ägaren.
Det är nettot efter slutbeskattning som ger den inkomstnivå som
företagaren kan ta ut ur företaget för egen konsumtion. Eftersom
det svenska skattesystemet är tudelat och indelar inkomster i arbetsinkomster och kapitalinkomster speglar även skattesystemet för enskilda näringsidkare detta.
Således identifierar den positiva räntefördelningen den maximala
möjliga kapitalinkomsten genom en beräkning baserad på företagets
beskattade egna kapital multiplicerad med en ränta (statslåneräntan
ökad med sex procentenheter). Utnyttjande av möjligheten till kapitalbeskattning är frivillig mot bakgrund av behovet av sociala förmåner
som ju minskar vid utnyttjande av möjligheten (prop. 1993/94:234
s. 95–96).
Rent tekniskt minskar den positiva räntefördelningen inkomsten
av näringsverksamhet genom avdrag och motsvarande belopp är en
inkomst i inkomstslaget kapital. Den maximala möjligheten till räntefördelning baseras på en beräkning utifrån företagets beskattade kapital. Jordbruksavdraget medför att inkomst motsvarande avdraget blir
slutbeskattad. Denna avsedda effekt medför att kapitalunderlaget för
räntefördelning inte bör minskas med jordbruksavdraget.
Den positiv räntefördelningen är således en metod som ger möjlighet för enskilda näringsidkare att få avkastning på kapital beskattat på ett sätt som är likvärdigt med vad som gäller för ägare till enmansaktiebolag. I ett aktiebolag kan en delägare få del av en löpande
kapitalavkastning antingen som ränta på inlånat kapital eller genom
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utdelning av vinstmedel. Räntefördelningen motsvarar båda dessa
komponenter.
Här bör också nämnas den negativa räntefördelningen vars syfte
är att förhindra att privata skulder dras av i näringsverksamheten.
Den är därför tvingande och beräknas utifrån samma princip, dock
med en lägre ränta, statslåneräntan plus en procentenhet.
Beskattningen som arbetsinkomst sker för den inkomst som deklareras som inkomst av näringsverksamhet. Sådan inkomst föranleder uttag av kommunal inkomstskatt och vid inkomst över den s.k.
brytpunkten uttag av 20 procent statlig inkomstskatt. Vidare föranleder inkomsten uttag av sociala avgifter i form av egenavgifter eller
särskild löneskatt och ger också enligt särskilda regler rätt till sociala
förmåner.
Systematiken framgår av nedanstående bild. I ett första led sker
företagssparande i form av insättningar på de tre former av konton
som finns ”ovanför kranen” respektive som fondavsättningar i enlighet med bildens ordning. Slutbeskattning i form av räntefördelning
sker mellan dessa två former av företagssparande och slutbeskattning i form av arbetsinkomst sker för restposten inkomst av näringsverksamhet.
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Ordningsföljd inkomst av näringsverksamhet alt I
+/- justeringar enligt nedan

Källa: Antonson Bartels Rydin Skatt på skog 4:e upplagan s. 522.

Kritik har riktats mot nuvarande systematik eftersom slutbeskattningen
som kapitalinkomst kommer före delar av företagssparandet vilket
är systematiskt tveksamt. För att förenkla reglerna och öka neutraliteten med motsvarande regler för aktiebolag har ”Utredningen om
förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande”
föreslagit en ändrad ordning. Förslaget bereds nu i Regeringskansliet
men bör beaktas i diskussionen om jordbruksavdraget.
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Figur 2

Ordningsföljd inkomst av näringsverksamhet alt II
+/- justeringar enligt nedan

Källa: Antonson Bartels Rydin Skatt på skog, ny bearbetning.

När det gäller systematiken för enmansaktiebolag kan konstateras
att resultatet av företagets verksamhet inklusive företagssparande
redovisas och beskattas i aktiebolaget med uttag av en bolagsskatt
om 21,4 procent som snart sänks till 20,6 procent.
Slutbeskattningen innebär att vinstmedlen lämnar företaget. Detta
kan ske genom att bolagsägaren tar ut en lön och får arbetsinkomstbeskattning i form av kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt
och sociala avgifter. Sociala förmåner baseras på lönen.
Den alternativa slutbeskattningen sker i form av beskattning av
ränta på inlånat kapital eller i form av beskattning på utdelning.
Ränta på inlånat kapital dras av i aktiebolaget och ränteintäkten utgör inkomst av kapital för ägaren och beskattas därmed med 30 procent skatt. Fråga är om enkelbeskattning. För aktieutdelningar gäller
att de vinstmedel som delas ut i ett första led beskattas med bolagsskatt (21,6 procent) och i ett andra led hos bolagsägaren med
20 procent som inkomst av kapital. Det ger en total beskattning om
36,48 procent (100 × 0,206 procent + 79,4 × 0,2 procent). För de
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flesta aktiebolag är bolagsägaren aktiv och det innebär att beskattning på denna nivå är begränsad till ett utrymme som bestäms utifrån
särskilda regler, de s.k. 3:12-reglerna.
Överväganden
Jordbruksavdraget är en del i en grön skatteväxling vars ena led ger
en ökning av jordbrukarens disponibla inkomst genom att minska
uttaget av inkomstskatt.
Den utgör därför inte en form av företagssparande som ju är den
sammanfattande beteckningen på de konton och fonder som ger möjlighet att behålla vinstmedel i företaget till låg eller ingen beskattning
för att därefter slutbeskattas hos ägaren när de lämnar företaget. Avsikten är med andra ord att företagssparande så småningom ska slutbeskattas i någon av de två former av slutbeskattning som sker.
Det kan här också konstateras att dagens regler för företagssparande för enskilda näringsidkare görs såväl före som efter räntefördelningen. Det gör att systematiken skiljer sig från vad som gäller för
enmansaktiebolaget. Förslaget i SOU 2020:50 om flyttande av räntefördelningen medför dock ökad neutralitet mellan företagsformerna.
Inkomst slutbeskattas i form av räntefördelning (kapitalinkomst)
och inkomst av näringsverksamhet (arbetsinkomst). Det är varken
systematiskt motiverat att komplicera valet av slutbeskattningen med
ännu ett moment att ta hänsyn till. Jordbruksavdraget ska därför ske
tidigare.
Den inkomst som undantagits från beskattning genom jordbruksavdraget har stora likheter med inkomst som undantags från beskattning genom grundavdrag men det är inte lämpligt att samordna det
med grundavdraget som ju förutsätter val av beskattning som arbetsinkomst. Principiellt finns också stora likheter med skogsavdraget
vars syfte är att undanta kapitaluttag från beskattning eftersom sådana inte utgör beskattningsbar inkomst.
Det innebär att jordbruksavdraget bör läggas före företagssparande
i form av såväl kontoavsättning som fondavsättning och slutbeskattning. En jämförelse med det norska systemet stödjer denna tanke.
Som framgår av nästa avsnitt kommer att föreslås en särskild ordning för att hantera frågan om sociala förmåner. Det förslag som lämnas i denna del och övergripande förenklingsskäl medför också att
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jordbruksavdraget bör göras innan räntefördelning och företagssparande i form av skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto samt periodiseringsfond respektive expansionsfond.
Systematiskt placeras det därför in på samma ställe som skogsavdrag. Det förslag med ändrad ordning mellan räntefördelning och
fondsparande som lagts fram påverkar inte valet av systematisk placering av jordbruksavdraget utan talar snarare för det.
Även systematiken för enmansaktiebolag talar för att jordbruksavdraget, såväl i aktiebolag som enskild näringsverksamhet ska ske
före slutbeskattning.

Jordbruksavdraget, sociala avgifter och sociala förmåner
Gällande rätt
Enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet betalar genom egenavgifter för de sociala förmåner de kan få. Som utgångspunkt gäller att ju högre inkomst av aktiv näringsverksamhet
man deklarerar desto högre egenavgifter betalar man. Till skillnad från
skatteuttaget vid inkomstbeskattningen tas egenavgifterna bara ut
proportionellt. Som utgångspunkt gäller att desto högre egenavgifter som betalas desto högre socialförsäkringsskydd får man.
Det finns dock inslag i socialförsäkringssystemet som bryter sambandet mellan avgifter och förmåner. Ett viktigt sådant generellt undantag är egenavgifter som tas ut för sjukpenninggrundande inkomst
över 8 prisbasbelopp (tak för sjukpenning) respektive 10 prisbasbelopp
(tak för föräldrapenning). De utgör i sin helhet skatt.
Egenavgifterna består av olika avgifter För inkomstår 2021 betalas
3,64 procent i sjukförsäkringsavgift (vid 7 dagars karens), 2,60 procent i föräldraförsäkringsavgift, 0,60 procent i efterlevandepensionsavgift, 0,10 procent i arbetsmarknadsavgift, 0,20 procent i arbetsskadeavgift. Till detta kommer ålderspensionsavgift som behandlas nedan.
Vidare tas 11,62 procent ut i form av allmän löneavgift. Denna är
i sin helhet en skatt och ger således inga sociala förmåner.
Sociala förmåner i form av ålderspension finansieras genom allmän
pensionsavgift och ålderspensionsavgift. Den allmänna pensionsavgiften tas ut med 7 procent av bl.a. inkomst av aktiv näringsverksamhet
och tas ut på pensionsgrundande inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp. I samband med beskattningen medges en skattereduk404
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tion som motsvarar den allmänna pensionsavgiften. I de flesta fall
betalar man således i praktiken inte någon sådan avgift utan den
finansieras i praktiken med allmänna skatter.
Ålderspensionsavgift utgår med 10,21 procent och hanteras till
stor del utanför statsbudgeten inom ramen för ålderspensionssystemet. Avgiften betalas på hela den pensionsgrundande inkomsten men
pensionsrätt erhålls bara på inkomster upp till och med 8,07 inkomstbasbelopp. Den del av avgiften som överstiger denna nivå förs till
statsbudgeten och utgör i sin helhet en skatt. I övrigt utgör ålderspensionsavgiften i sin helhet en social avgift.
Den huvudsakliga skillnaden mellan avgifter och en skatt är att
avgifterna är kopplade till en motprestation eller nyttighet, medan
skatterna saknar en sådan koppling. Ålderspensionsavgiften är således helt knuten till ålderspension medan sjukförsäkringsavgiften
som ger rätt till sjukersättning inte är lika starkt kopplad den nyttighet det offentliga tillhandahåller. Inom forskningen brukar anges att
av egenavgifterna utgör cirka 2/3-delar principiellt skatt på grund av
avgiftssystemets konstruktion i Sverige.
Som pensionsgrundande inkomst räknas bl.a. inkomst av aktiv
näringsverksamhet. En viktig skillnad mot sjukpenninggrundande inkomst är att skattepliktiga förmåner ingår i den pensionsgrundande
inkomsten (till skillnad från sjukpenninggrundande inkomst). Även
andra inkomster kan vara pensionsgrundande. Det kan t.ex. vara ersättningar i samband med förtidspension, föräldraledighet, arbetslöshet och plikttjänstgöring. Det är summan av dessa inkomster
minus den allmänna pensionsavgiften som är pensionsgrundande.
Sjukpenninggrundande inkomsten är den förväntade inkomsten
från verksamheten. I praktiken bestäms den ofta med hänsyn tagen
till en historisk inkomst som justeras för ackumulerade underskott
och skattedispositioner i form av t.ex. avsättning till skogskonto,
periodiseringsfond etc. Den sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 0,97 vid beräkning av sjukpenning och föräldrapenning.
För inkomst av passiv näringsverksamhet utgår i princip inga
sociala förmåner. För sådan inkomst tas sociala avgifter ut i form av
särskild löneskatt om 24,26 procent, den utgör i sin helhet en skatt.
I såväl Skatteförenklingsutredningen som i ett senare förenklingsarbete på skatteområdet (SOU 2021:55 s. 118 och 121) har frågan
om i vilket inkomstslag som inkomst av passiv näringsverksamhet
tagits upp och diskuterats. Passiv näringsverksamhet definieras som
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verksamhet som bedrivs utan eller med ringa egen arbetsinsats, vilket
överensstämmer med definitionen av kapitalinkomst. Med kapitalinkomster avses inkomster från innehav av tillgångar och skulder
samt kapitalvinster, vilka till sin natur kan klassificeras som passiva.
Passiv näringsverksamhet kan sägas finnas i gränslandet mellan inkomstslaget näringsverksamhet och inkomstslaget kapital.
Överväganden
I Sverige delar vi in enskild näringsverksamhet i aktiv och passiv
näringsverksamhet. I Norge kompenserar jordbruksavdraget för ett
inkomstbortfall som kräver aktivitet. Det talar för en koppling även
för jordbruksavdraget till det svenska skatterättsliga begreppet aktiv
näringsverksamhet. En näraliggande fråga är vad som ska gälla vid
arrende.
I Norge ges jordbruksfradraget till producenten, dvs. den som utövar driften. Syftet med det svenska jordbruksavdraget motiverar en
sådan ordning även i Sverige. Arrendator ska således få avdraget men
inte den som arrenderar ut marken. Lagtekniskt bör frågan regleras i
definitionen av jordbruksintäkt där arrendeintäkt således kan undantas. Det återstående frågan är om en avgränsning också är motiverad
mot passiv näringsverksamhet.
Enligt utredningens uppfattning bör undvikas att komplicera systemet med ytterligare en komplex avgränsning med begränsad nytta.
Utredningen anser därför att jordbruksavdraget ska kunna utgå beräknas på såväl aktiv som passiv jordbruksintäkt, det viktiga är att
det är fråga om en jordbruksintäkt. Jordbruksavdraget ska sedan kunna
dras av i såväl aktiv som passiv näringsverksamhet. Genom detta
undviker utredningen också problemen som uppkommer genom att
en av två brukare bedöms bedriva aktiv näringsverksamhet och den
andra passiv näringsverksamhet.
Det är inte heller motiverat i det svenska systemet med ett bosättningskrav. Utredningen anser således att kopplingen till produktion i jordbruk inte motiverar ett krav på bosättning på den eller
någon av de egendomar där jordbruksdriften bedrivs.
En viktig fråga är hur jordbruksavdraget ska påverka sociala förmåner och sociala avgifter. Med ett allmänt syfte att höja den disponibla inkomsten respektive ett syfte att kompensera för ökade kost-
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nader eller slopad återbetalning av återbetalningar av energiskatt etc.
talar den svenska systematiken för att den lägre beskattningsbara
inkomsten efter jordbruksavdraget också ska få effekt på de sociala
förmånerna och den med dem tillhörande finansieringen i form av
skatt och avgifter.
Dagens svenska systematik, såväl den skatterättsliga som den
socialförsäkringsrättsliga, talar således starkt för att jordbruksavdraget ska få som effekt att den sociala tryggheten minskar. Detta även
om syftet är att sänka skatten och inte i sig att sänka de sociala förmånerna. Utredningen vill dock understryka att införandet av jordbruksavdraget är en särskild nyordning som är motiverad av särskilda
omständigheter.
Behovet av sådana skattesänkningar för jordbrukare är vidare
mycket högt i förhållande till dagens låga inkomstnivåer. Utredningen vill dock här erinra om att när dagens regler om positiv räntefördelning infördes 1994 i samband med den då lanserade reformen
om neutral företagsbeskattning i en företagsskattereform medförde
de enskilda näringsidkarnas behov av social trygghet att den redan
lagreglerade tvingande positiva räntefördelningen med dess höga
räntenivåer i förhållande till företagarnas inkomstnivåer gjordes frivillig. Genom detta gavs den enskilde näringsidkaren ett val att prioritera den sociala tryggheten eller en lägre kapitalinkomstbeskattning.
En samlad bedömning medför enligt utredningens uppfattning
att reglerna om jordbruksavdrag inte ska medföra sänkta sociala förmåner. Det är vidare rimligt att knyta an till den frivillighet som infördes för positiv räntefördelning.
Då såväl sjukpenninggrundande inkomst som pensionsgrundande
inkomst baseras på inkomst av aktiv näringsverksamhet kan detta
åstadkommas genom att jordbrukaren får välja att helt eller delvis
lägga tillbaka jordbruksavdraget och därmed helt eller delvis öka
dessa förmånsgrundande inkomster.
Sociala avgifter ska vid sådan ökning av de förmånsgrundande
inkomsterna då tas ut på det tillbakalagda beloppet. Det finns dock
ingen anledning att ta ut den särskilda löneskatten i detta sammanhang, den utgör i sin helhet en skatt. Avgiftsberäkningen borde dessutom i den praktiska hanteringen kunna ske automatiskt genom
datorstöd och därmed inte öka reglernas komplexitet utan denna består i att göra valet om social trygghet eller inte och med hur mycket
ökningen ska ske.
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Det kan argumenteras att en sådan ordning är systemfientlig men
enligt utredningens uppfattning är jordbruksavdraget en särskilt motiverad ordning och utredningens överväganden vad gäller sociala förmåner en konsekvens av denna.
Frågan om sociala förmåner och där till hörande finansiering påverkar inte i sig systemet för jordbruksavdrag för driftsaktiebolag.
Detta eftersom sociala avgifter endast tas ut på lön. Det understryker
dock vikten av att noga pröva utformningen av jordbruksavdraget
för aktiebolag.

Den svenska beskattningen och näringsbidrag
Även åtgärder inom ramen för det svenska skattesystemet kan utgöra näringsbidrag. I 29 kap. IL finns bestämmelser om näringsbidrag.
Begreppet näringsbidrag definieras i 29 kap. 2 § IL. Av definitionen
framgår att med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet som lämnas till en näringsidkare för näringsverksamheten av
staten, Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen,
regioner, kommuner, juridiska personer som avses i 7 kap. 16, 17 och
20 §§, allmänningsskogar enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna samt stöd av detta slag som beslutas
av en europeisk gruppering för territoriellt samarbete.
Med näringsbidrag avses också stöd som lämnas i form av
1. elcertifikat till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 a § 1 IL,
2. utsläppsrätter till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b §
första stycket IL,
3. utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar
till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § andra stycket 1 IL,
och
4. stöd enligt lagen (2015:1016) om resolution eller lagen (2015:1017)
om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, om stödet inte –
redovisas som en skuld i räkenskaperna, eller – avser betalning för
nyemitterade eller egna aktier.
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Ett näringsbidrag är skattefritt om det används för en utgift som inte
får dras av vare sig omedelbart eller i form av värdeminskningsavdrag.
Näringsbidrag som används vid inköp av avskrivningsbara tillgångar
som byggnader och maskiner, beskattas genom att avskrivningsunderlaget reduceras med bidragsbeloppet. I samband med förslaget om införande av en skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade
år 2021 uppmärksammades frågan om den föreslagna skattereduktionen kunde vara ett skattepliktigt näringsbidrag.
I den promemoria där förslaget finns konstaterades att enligt
29 kap. 2 § IL definieras näringsbidrag som stöd utan återbetalningsskyldighet som lämnas till en näringsidkare för näringsverksamheten
av bl.a. staten. Den ekonomiska effekten av den föreslagna skattereduktionen är att det är ett stöd till näringsidkare som investerar i
inventarier under en viss tidsperiod. Om inte någon särskild regel
införs skulle skattereduktionen därför kunna komma att behandlas
enligt reglerna för näringsbidrag. I så fall skulle anskaffningsvärdet
på den förvärvade tillgången sättas ned enligt 6 §.
Om skattereduktionen skulle minska anskaffningsvärdet skulle
det uppstå en situation där skattereduktionens storlek bestäms av
vilket anskaffningsvärde inventarierna har men anskaffningsvärdet
skulle i sin tur vara beroende av skattereduktionen. För att undvika
en sådan situation bör det, anges det i promemorian, uttryckligen regleras att skattereduktioner inte ska utgöra näringsbidrag. Genom en
sådan regel skulle eventuella oklarheter undanröjas.
För det fall att ett näringsbidrag används för utgifter som får dras
av direkt ska näringsbidraget tas upp omedelbart till beskattning i sin
helhet enligt 29 kap. 5 § IL.
Den som framställer förnybar el har under vissa villkor rätt till
skattereduktion för mikroproduktion av el enligt reglerna i 67 kap.
27–33 §§ IL. Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i en anslutningspunkt
under ett visst kalenderår. Även denna skattereduktion uppmärksammades i den ovan angivna promemorian. Då uttalades att reglerna
om näringsbidrag och skattereduktioner borde ges generell räckvidd
så att den omfattar alla skattereduktioner i inkomstslaget näringsverksamhet, dvs. även skattereduktionen för mikroproduktion av el.
Den föreslagna lagregleringen lyder:
”Skattereduktioner utgör inte näringsbidrag”.
Förslaget är för närvarande under beredning i Regeringskansliet.
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Det nu föreslagna jordbruksavdraget är ett generellt stöd genom
ett avdrag som undantar viss inkomst från beskattning. Ovan har
berörts bedömningen då ett stöd ges i form av en skattereduktion
vars ”de facto-effekt” är att ett högre värdeminskningsavdrag, än vad
som är motiverat med avseende på tillgångens anskaffningsvärde, ges
vid avskrivningar av vissa inventarier respektive i form av skattereduktion som ger en ökad behållning av en viss näringsinkomst.
För jordbruksavdraget har valts en teknisk lösning som innebär
ett avdrag utan koppling till någon faktisk kostnad/utgift och har som
syfte att sänka skatteuttaget på viss verksamhet som ett moment i en
grön skatteväxling. Hade stödet givits i form av en skattereduktion
hade den kunnat bedömas vara ett näringsbidrag. Bedömningen sker
oavsett vilken teknik som använts och eftersom avdraget medför att
statliga medel överförs till ett företag finns stor risk för att det är
fråga om ett statligt stöd.
Det kan därför inte uteslutas att fråga är om ett skattepliktigt
näringsbidrag som i sådant fall skulle leda till en inkomst som i sin
helhet skulle tas upp avdragsåret. Detta hade helt eller delvis neutraliserat den önskade effekten.
För att undvika att effekten urholkas genom en beskattning bör
även för jordbruksavdraget i en lagreglering klargöras att någon beskattning inte ska ske enligt reglerna för näringsbidrag.

410

464

Bilaga 4

Samrådsaktiviteter

Samråd med andra utredningar
Enligt utredningsdirektiven ska utredningen samråda med Utfasningsutredningen (M 2019:04) och med Fossilfritt Sverige (M 2016:05).
Så har också skett.
Utöver dessa har utredningen även haft möten med följande utredningar: Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05), Klimaträttsutredningen (M 2019:05), Miljöprövningsutredningen (M 2020:06),
Utredningen om Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03) samt Utredningen om hälso- och
sjukvårdens beredskap (S 2018:09).

Möten med myndigheter
Enligt utredningsdirektiven ska utredningen följa arbetet i Regeringskansliet. Separata möten har också hållits med Finansdepartementet,
Infrastrukturdepartementet, Miljödepartementet och Näringsdepartementet.
Utredningen har även haft möten med följande myndigheter och
lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, jordbruksverk, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen på Gotland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), Sveriges
lantbruksuniversitet, Tillväxtverket, Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI) samt Upphandlingsmyndigheten.
Möten har även hållits med Utvärderings- och forskningssekretariatet vid riksdagens utredningsavdelning.
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Möten med branschorganisationer, företag och övriga
Under utredningens gång har digitala möten hållits med följande aktörer: Agro Sörmland, Arla, Avfall Sverige, BASF Sweden, Biogas Väst
och Agroväst, Ekologiska Lantbrukarna, Energifabriken i Sverige AB,
Energigas Sverige, f3 centre, Fores, HKScan, Hushållningssällskapet,
KRAV ekonomisk förening, Kretslopp och Recycling i Sverige AB,
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Lantmännen, LuossavaaraKiirunavaara Aktiebolag (LKAB), Research Institutes of Sweden
(RISE), Sveriges Maskinringar, Sweco Sverige, Naturskyddsföreningen (SNF), Trioworld, Västra Götalandsregionen, Världsnaturfonden Sverige (WWF) samt Yara.

Hearings den 12 februari 2021 och den 19 mars 2021
Utredningen har även hållit två digitala hearings. Den första hearingen hölls den 12 februari 2021 och fokus på hearingen var lönsamhet och konkurrenskraft i jordbruket och på inbjudningslistan fanns
olika branscher. På hearingen deltog Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Lammproducenterna, LRF Entreprenad, LRF Häst, LRF
Lokal mat och dryck, LRF Kött, Mjölkgruppen på LRF, LRF Skogsägarna, LRF Trädgård, LRF Växtodling, Potatisodlarna, Svensk Fågel,
Svenska Fåravelsförbundet, Svenska Köttföretagen, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Mjölkbönder, Sveriges Nötköttsproducenter och
Sveriges Spannmålsodlare Förening.
Den andra hearingen hölls den 19 mars 2021 och vid denna hearing diskuterades utredningens samlade utredningsområden. Under
hearingen deltog ett 40-tal personer, antalet deltagare varierade mellan
de olika blocken eller utredningsområdena. Till hearingen hade följande aktörer anmält deltagande: 2050-Fast forward to a greener
future, AgriFood Economics Centre, Agro Sörmland, Agroväst,
Avfall Sverige, BASF Sweden, Ekologiska lantbrukarna, Energigas
Sverige, f2 center, Formas, Fåravelsförbundet, Gotlands Slagteri AB,
Jordägareförbundet, Kretslopp och Recycling i Sverige AB, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Lantmännen, Lunds tekniska högskola,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), Länsstyrelsen på
Gotland, Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Näringsdepartementet, Research Institutes of Sweden
(RISE), Reviva Plastics AB Skogsindustrierna, Statens energimyn412
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dighet, Sweco Sverige, Svenska Bioenergiföreningen (Svebio), Svensk
Etanolkemi AB (Sekab), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), Tillväxtverket,
Totalförsvarets forskningsinstitution (FOI), Trafikverket, Trioworld,
Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, Världsnaturfonden i Sverige
(WWF), Västra Götalands regionen och Yara.
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Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift
– rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. I.

16. En väl fungerande ordning för val
och beslutsfattande i kommuner
och regioner. Fi.

2. Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. Ju.

18. Bolags rörlighet över gränserna.
Volym 1 & 2. Ju.

3. Skolbibliotek för bildning och
utbildning. U.

19. En stärkt försörjningsberedskap för
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S.

4. Informationsöverföring inom vård
och omsorg. S.

20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte
av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare. Ju.

5. Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring. Ju.
6. God och nära vård. Rätt stöd till
psykisk hälsa. S.
7. Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. Ju.
8. När behovet får styra
– ett tandvårdssystem för en mer jäm
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (häfte). S.
9. Vem kan man lita på? Enkel och
ändamålsenlig användning av
betrodda tjänster i den offentliga
förvaltningen. I.
10. Radiologiska skador – skadestånd,
säkerheter, skadereglering. M.
11. Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsättning. U.
12. Andra chans för krisande företag
– En ny lag om företagsrekonstruktion.
Ju.
13. En teknikneutral grundlags
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju.

17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi.

21. En klimatanpassad miljöbalk för
samtiden och framtiden. M.
22. Hårdare regler för nya nikotinprodukter. S.
23. Stärkt planering för en hållbar
utveckling. Fi.
24. Äga avfall
– en del av den cirkulära ekonomin. M.
25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju.
26. Använd det som fungerar. M.
27. Ett förbud mot rasistiska
organisationer. Ju.
28. Immunitet för utställningsföremål. Ku.
29. Ökade möjligheter att förhindra
illegal handel via post. I.
30. Kampen om tiden
– mer tid till lärande. U.
31. Kontroller på väg. I.
32. Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat källmaterial. U.
33. En tioårig grundskola. Införandet
av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. U.

14. Boende på (o)lika villkor
– merkostnader i bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS. S.

34. Börja med barnen! En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga. S.

15. Föreningsfrihet och terrorist
organisationer. Ju.

35. En stärkt rättsprocess och en ökad
lagföring. Ju.
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36. Gode män och förvaltare – en översyn. Ju.

59. Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan. S.

37. Stärkt rätt till personlig assistans.
Ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare
sjukvårdande insatser. S.

60. Förenklingar för mikroföretag och
modernisering av bokföringslagen. N.

38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju.

62. Användning av e-legitimation i tjänsten
i den offentliga förvaltningen. I.

39. Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården. S.
40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal
för vård och social omsorg. Fi.
41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S.
42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Fi.
43. Ett förstärkt skydd mot sexuella
kränkningar. Ju.

61. Utvisning på grund av brott – ett
skärpt regelverk. Ju.

63. Sveriges säkerhet
– behov av starkare skydd för nätverksoch informationssystem. Fö.
64. Ersättning till brottsoffer. Ju.
65. Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur. U.
66. Rätt mottagare. Demokrativillkor och
integritet. Ku.
67. Vägen mot fossiloberoende jordbruk.
N.

44. Tillgänglighetsdirektivet. S.
45. En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning. Del 1 och 2. N.
46. Snabbare lagföring
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju.
47. Ett nytt regelverk för bygglov.
Del 1 och 2. Fi.
48. I en värld som ställer om.
Sverige utan fossila drivmedel 2040.
M.
49. Kommuner mot brott. Ju.
50. Fri hyressättning vid nyproduktion.
Ju.
51. Skydd av arter – vårt gemensamma
ansvar. Vol. 1 och 2. M.
52. Vilja välja vård och omsorg.
En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre. S.
53. En rättssäker vindkraftsprövning. M.
54. Ändrade regler i medborgarskapslagen. Ju.
55. Mikroföretagarkonto
– schabloniserad inkomstbeskattning
för de minsta företagen. Fi.
56. Nya regler om utländska föräldraskap
och adoption i vissa fall. Ju.
57. Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer. Fi.
58. Läge och kvalitet i hyressättningen.
Ju.
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Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

Finansdepartementet
En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och
regioner. [16]
Ett moderniserat konsumentskydd. [17]

Ett förbättrat system för arbetskrafts
invandring. [5]
Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. [7]

Stärkt planering för en hållbar utveckling.
[23]

Andra chans för krisande företag
– En ny lag om företagsrekonstruktion.
[12]

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för
vård och social omsorg. [40]

En teknikneutral grundlagsbestämmelse
för regeringsbeslut. [13]

Stärkta åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. [42]

Föreningsfrihet och terroristorganisationer.
[15]

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2.
[47]

Bolags rörlighet över gränserna.
Volym 1 & 2. [18]

Mikroföretagarkonto
– schabloniserad inkomstbeskattning
för de minsta företagen. [55]

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av
brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare. [20]

Om folkbokföring, samordningsnummer
och identitetsnummer. [57]

Struktur för ökad motståndskraft. [25]

Försvarsdepartementet

En stärkt rättsprocess och en ökad lag
föring. [35]

Sveriges säkerhet
– behov av starkare skydd för nätverksoch informationssystem. [63]

Ett förbud mot rasistiska organisationer.
[27]

Gode män och förvaltare – en översyn.
[36]
En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]

Infrastrukturdepartementet
Säker och kostnadseffektiv it-drift
rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. [1]
Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls
enlig användning av betrodda tjänster
i den offentliga förvaltningen. [9]
Ökade möjligheter att förhindra illegal
handel via post. [29]
Kontroller på väg. [31]
Användning av e-legitimation i tjänsten
i den offentliga förvaltningen. [62]
Justitiedepartementet

Ett förstärkt skydd mot sexuella
kränkningar. [43]
Snabbare lagföring
– ett snabbförfarande i brottmål. [46]
Kommuner mot brott. [49]
Fri hyressättning vid nyproduktion. [50]
Ändrade regler i medborgarskapslagen. [54]
Nya regler om utländska föräldraskap och
adoption i vissa fall. [56]
Läge och kvalitet i hyressättningen. [58]
Utvisning på grund av brott – ett skärpt
regelverk. [61]
Ersättning till brottsoffer. [64]

Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. [2]
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Kulturdepartementet
Immunitet för utställningsföremål. [28]
Rätt mottagare. Demokrativillkor och
integritet. [66]
Miljödepartementet
Radiologiska skador – skadestånd,
säkerheter, skadereglering. [10]

Stärkt rätt till personlig assistans.
Ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare
sjukvårdande insatser. [37]
Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården. [39]
VAB för vårdåtgärder i skolan. [41]

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden
och framtiden. [21]
Äga avfall
– en del av den cirkulära ekonomin. [24]
Använd det som fungerar. [26]
I en värld som ställer om.
Sverige utan fossila drivmedel 2040.
[48]
Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar.
Vol. 1 och 2. [51]
En rättssäker vindkraftsprövning. [53]
Näringsdepartementet
En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning. Del 1 och 2. [45]
Förenklingar för mikroföretag och
modernisering av bokföringslagen.
[60]
Vägen mot fossiloberoende jordbruk. [67]
Socialdepartementet
Informationsöverföring inom vård och
omsorg. [4]
God och nära vård. Rätt stöd till psykisk
hälsa. [6]
När behovet får styra
– ett tandvårdssystem för en mer jäm
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (häfte). [8]
Boende på (o)lika villkor – merkostnader
i bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS. [14]
En stärkt försörjningsberedskap för hälsooch sjukvården. Del 1 och 2. [19]
Hårdare regler för nya nikotinprodukter.
[22]
Börja med barnen! En sammanhållen god
och nära vård för barn och unga. [34]
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Tillgänglighetsdirektivet. [44]
Vilja välja vård och omsorg.
En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre. [52]
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan. [59]
Utbildningsdepartementet
Skolbibliotek för bildning och utbildning.
[3]
Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsättning. [11]
Kampen om tiden
– mer tid till lärande. [30]
Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat källmaterial. [32]
En tioårig grundskola. Införandet
av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. [33]
Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur. [65]
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Boverket
Byggföretagen
Chalmers tekniska högskola
Degerfors kommun
Domstolsverket
Drivkraft Sverige
Ekologiska lantbrukarna
Ekonomistyrningsverket
Energiföretagen
Energigas Sverige
F3 Centre
Falkenbergs kommun
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Föreningen Sveriges spannmålsodlare
Företagarna
Gislaveds kommun
Gullspångs kommun
Göteborgs stad
Habo kommun
Havs- och vattenmyndigheten
HK Scan

2 (10)
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Hudiksvalls kommun
Hushållningssällskapens förbund
Husqvarna
Härjedalens kommun
Innovationsföretagen
IVL svenska miljöinstitutet
Jernkontoret
Järfälla kommun
Karlstads kommun
Katrineholms kommun
Kiruna kommun
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
KRAV
Kungl. Skogs - och lantbruksakademien
Köpings kommun
Landsorganisationen i Sverige
Lantbrukarnas riksförbund
Lantmännen
Linköpings kommun
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Linköpings universitet
Livsmedelsföretagen
Livsmedelsverket
Ljungby kommun
LKAB
Luleå kommun
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Malmö kommun
Malå kommun
Maskinentreprenörerna
Maskinleverantörerna
Mellanskog
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

4 (10)
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Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Norbergs kommun
Norra skogsägarna
Norrköpings kommun
Nynäshamns kommun
Näringslivets regelnämnd
Oskarshamns kommun
Ovanåkers kommun
Perstorps kommun
Potatisodlarna
Preem
Ragnsells
Regelrådet
Region Halland
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Skåne
Region Uppsala
Region Västerbotten
Region Västmanland

5 (10)
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Research institutes of Sweden
Scania
Sekab
Skatteverket
Skogsentreprenörerna
Skogsindustrierna
Skogsstyrelsen
Småföretagarnas riksförbund
Sotenäs kommun
SSAB
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statskontoret
Stenungsunds kommun
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiga
Stockholms stad
Sundsvalls kommun
Sveco Sverige
Svensk Ensilageplast Retur

6 (10)
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Svensk Fågel
Svenska bioenergiföreningen
Svenska köttföretagen
Svenska naturskyddsföreningen
Svenskt Näringsliv
Svenskt Sigill
Svenskt Vatten
Sveriges byggföretag
Sveriges Frö- och oljeväxtodlare
Sveriges Grisföretagare
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Maskinringar
Sveriges Mjölkbönder
Sveriges Nötköttsproducenter
Sveriges Åkeriföretag
Sävsjö kommun
Södra
Teknikföretagen
Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut

7 (10)
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Trafikanalys
Trafikverket
Transportföretagen
Transportstyrelsen
Trelleborgs kommun
Trioworld
Trollhättans kommun
Uddevalla kommun
Upphandlingsmyndigheten
Uppsala kommun
Verket för innovationssystem
Vreta Kluster
Väderstad
Världsnaturfonden, WWF
Västra Götalandsregionen
Växjö kommun
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Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
Östhammars kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 4
februari 2022. Svaren bör lämnas per e-post till
n.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
nisrin.khedr@regeringskansliet.se. Ange diarienummer N2021/02166 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
Regeringen är tacksam för synpunkter på förslagen eller materialet i
betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges
detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan
begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter
också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Helene Holstein
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Från kris till kraft - återstart för kulturen
SOU:2021/77
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjligheten att yttra sig över utredningen Från
kris till kraft - återstart för kulturen. Utredningens förslag till insatser ska stärka
förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid.19pandemin, samt möjliggöra ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar
av Sverige.

Information i ärendet
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag Från
kris till kraft – återstart för kulturen SOU:2021/77.
Region Jönköpings län tillstyrker till stora delar utredningens förslag, men vill
betona vikten av att upprätthålla och utveckla kultursamverkansmodellens
grundläggande principer om flernivåstyrning för att uppnå de nationell
kulturpolitiska målen, samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och
variationer utan statlig detaljstyrning.
Region Jönköpings län anser att den föreslagna utökningen av statlig finansiering
till kultursamverkansmodellen ska inkludera uppräkning av pris- och
lönekostnader.
Region Jönköpings län vill särskilt understryka vikten av att de satsningar som
utredningen föreslår når kultursektorns aktörer i hela landet.

Beslutsunderlag
•
•

Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19
Förslag till yttrande, Från kris till kraft – återstart för kulturen 2021/2369

Beslut skickas till
Kulturdepartementet
Sektionen för kulturutveckling, Region Jönköpings län
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Magnus Jonsson
Kulturutvecklingschef
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Kulturdepartementet

Från kris till kraft - återstart för kulturen
SOU:2021/77
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Från kris
till kraft – återstart för kulturen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län tillstyrker till stora delar utredningens förslag, men vill
betona vikten av att upprätthålla och utveckla kultursamverkansmodellens
grundläggande principer om flernivåstyrning för att uppnå de nationell
kulturpolitiska målen, samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och
variationer utan statlig detaljstyrning.
Region Jönköpings län anser att den föreslagna utökningen av statlig finansiering
till kultursamverkansmodellen ska inkludera uppräkning av pris- och
lönekostnader.
Region Jönköpings län vill särskilt understryka vikten av att de satsningar som
utredningen föreslår når kultursektorns aktörer i hela landet.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län remissyttrande har beretts tillsammans med regionerna
inom Regionsamverkan Sydsverige.
Regionsamverkan Sydsverige betonar vikten av utökad flernivåstyrning i enlighet
med kultursamverkansmodellens grundläggande principer och adekvat
finansiering av modellen för att nå de nationella målen och säkerställa kultur i
hela landet. Staten behöver ha tillit till modellen, värna den i kristider och
använda den för återuppbyggnad och utveckling när krisen är över.
Regionsamverkan Sydsverige är positiv till att kulturen på ett tydligare sätt
definieras som ett välfärdsområde men saknar i utredningen konkreta förslag för
att uppnå detta.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Förslag för återstart
Stöd konstnärer genom återstartsstipendier
Region Jönköpings län tillstyrker utrednings förslag att förstärka stipendier
riktade direkt till enskilda kulturskapare. Stipendier och bidrag har haft stor
betydelse under pandemin och Region Jönköpings län anser behovet är stort även
i en återstart av kulturen. Det är dock av hög vikt att bidragsgivande
organisationer arbetar aktivt med att nå ut till kulturskapare i hela landet.
Inför återstarts- och utvecklingsstöd till kulturverksamheter
Region Jönköpings län delar utrensnings synpunkt att återstarts- och
utvecklingsstöden ska bidra till både överlevnad inom sektorn och skapa
förutsättningar för att utveckla nya initiativ och behov som har identifierats under
krisen. Region Jönköpings tillstyrker förslaget till statlig förstärkning av
kultursamverkansmodellen med 100 miljoner per år under 2022 och 2023. Men
vill samtidigt poängtera vikten av att statens uppräkning av ordinarie anslag bör
inkludera pris- och löneuppräkning för att återstartsstödet ska få full effekt.
Kulturrådet bör få utökade resurser enligt förslagen för att säkerställa
förutsättningarna för de fria aktörerna och aktörer inom filmområdet, inte minst
viktigt utanför storstadsregionerna.
Dela ut kulturcheckar
Pandemin har tydliggjort, både ur ekonomiskt och konstnärligt perspektiv,
kultursektorn behov av publikens fysiska besök. Därför är det bra och viktigt att
utredningen lyfter frågan om publikens fysiska återkomst när restriktionerna har
tagits bort. Region Jönköpings län har i princip inget emot förslaget till
Kulturcheckar, men menar att kulturcheckar endast i ringa omfattning kommer att
leda till ett breddat deltagande.
Förstärk scenkonstallianserna
Region Jönköpings län instämmer med utredningens förslag om att stärka
allianserna för både nya och etablerade konstnärer för att bidra till konstnärers
ekonomiska och sociala trygghet under och efter pandemin. Region Jönköpings
län vill uppmärksamma att arbetet med allianserna inte per automatik stärker
konstnärer i hela landet. Därför bör allianserna få ett vidgat uppdrag för att i större
utsträckning nå konstnärer i samtliga regioner.
Förstärk kulturens ekonomiska förutsättningar långsiktigt
Region Jönköpings län tillstyrker utredningens förslag till långsiktiga
förstärkningar av kulturensens ekonomiska förutsättningar. Region Jönköpings län
vill särskilt trycka på behovet av en mer långsiktig planeringshorisont i form av
fleråriga verksamhetsbidrag.
En viktig förutsättning för att stärka kultursamverkansmodellen är en ökad statlig
finansiering. Under flera år har regioner och kommuner stått för den ekonomiska
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utvecklingen inom modellen. Staten behöver göra ytterligare ekonomiska insatser
för att motsvara satsningarna som skett på kommunal och regional nivå. Dessutom
bör anslagen till kultursamverkansmodellen årligen räknas upp i nivå med prisoch löneutvecklingen.
Ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Region Jönköpings län tillstyrker utredningens förslag till satsningar för
digitaliseringen av kulturarvet. Särskilt viktigt är att ideella kulturarvsaktörer så
som ideella museer, hembygdsföreningar och enskilda arkivverksamheter får del
av stödet.
Förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar (KKN)
Region Jönköpings län tillstyrker förslagen på området men vill understryka
vikten av gemensamt ansvarstagande mellan kulturdepartementet och
näringsdepartementet.
Stärk kulturskolan och kultur i skolan
Region Jönköpings län tillstyrker förslagen på området men vill särskilt betona
vikten av att ge Skolverket i uppdrag att samarbeta med kulturområdet. Skolan är
helt avgörande för att målen kring likvärdig tillgång till kultur för barn och unga
ska nås. Kultursektorn erbjuder ett rikt utbud som utgår från läroplanen, men
många gånger faller erbjudandet på skolans möjligheter och vilja att ta emot det.
Utveckla kulturpolitikens inriktning
Region Jönköpings län anser att istället för att utreda kultursamverkansmodellen
ytterligare, bör fokus ligga på att utifrån modellens ändamål och intention ta
tillvara på kultursamverkansmodellens potential som verktyg för flernivåstyrning.
Staten behöver ha tillit till modellen, värna den i kristider och använda den för
återuppbyggnad och utveckling när krisen är över.
Endast genom samverkan bygger vi ett starkt och livskraftigt Kultursverige. Vid
statliga satsningar bör kultursamverkansmodellen övervägas som modell för
genomförande för att undersöka om regionerna kan bidra till måluppfyllelsen.
Region Jönköpings län instämmer i utredningens förslag att stärka bild- och
formområdets infrastruktur genom att det skapas en nationell plattform för
utställningsarrangörer.
Region Jönköpings län ställer sig positiv till förslaget att regeringen utreder
förutsättningarna för bildandet av en kulturstiftelse i Sverige där statliga medel
kan matchas med privata.
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Till statsrådet och chefen
för Kulturdepartementet

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att ge en särskild
utredare i uppdrag att dels sammanfatta de konsekvenser covid-19pandemin inneburit och alltjämt innebär för kultursektorn, dels
analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa (dir. 2020:143). Syftet
är att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra ett starkt, hållbart och oberoende
kulturliv i alla delar av Sverige. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2021.
Före detta kulturrådet Linda Zachrison förordnades den
22 december 2020 som särskild utredare. Utredningen har antagit
namnet Återstart för kulturen (Ku 2020:03).
Som sakkunniga förordnades den 11 februari 2021 Pernilla Conde
Hellman (kulturdirektör i Malmö stad), Ingrid Printz, (kulturchef i
Region Jämtland Härjedalen), Viktoria Nguema (kultursamordnare i
Botkyrka kommun), Linda Portnoff (ekonomie doktor och verkställande direktör för Tangy Market), Niklas Cserhalmi (museidirektör för Arbetets museum), Mikael Brännvall (verkställande
direktör för Svensk Scenkonst), Alfons Karabuda (kompositör och
ordförande för Sveriges kompositörer och textförfattare, Skap, och
Musiksverige), Gunnar Ardelius (författare och verksamhetschef på
Ideell Kulturallians), Andreas Sand (verkställande direktör för
Stockholm Live), Tanja von Brünken, (kansliråd på Kulturdepartementet) och Anna Hag (departementssekreterare på Näringsdepartementet). Den 22 april 2021 entledigades Andreas Sand från sitt
förordnande och den 24 maj 2021 förordnades Sara Arrhenius (rektor
vid Kungliga konsthögskolan, curator, författare och kritiker) som
sakkunnig.
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Fil. dr. och utredaren Klara Tomson anställdes som huvudsekreterare den 25 januari 2021. Den 8 februari 2021 anställdes utredaren
Love Ander som sekreterare och den 26 april 2021 anställdes pol.
kand. Miranda Olsson som sekreterare. Kulturdepartementet har
gett direktören Magdalena Malm i uppdrag att biträda utredningen
från och med den 1 februari 2021 till och med den 10 juni 2021.
Näringsdepartementet har gett departementsrådet Carl Rosén i
uppdrag att biträda utredningen från och med den 17 februari.
Utredningen överlämnar härmed betänkandet Från kris till kraft.
Återstart för kulturen (SOU 2021:77). Utredningens uppdrag är därmed slutfört.
Stockholm i september 2021
Linda Zachrison
/Klara Tomson
Love Ander
Miranda Olsson
Carl Rosén
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I detta betänkande föreslår utredningen insatser som dels stärker
förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och
efter covid-19-pandemin, dels möjliggör ett starkt, hållbart och
oberoende kulturliv i alla delar av Sverige. Utredningens direktiv
(dir. 2020:143) kan sammanfattas i fyra teman:
1. Sammanfatta konsekvenserna av pandemin för kulturen lokalt,
regionalt och nationellt, och analysera vilka lärdomar som kan
dras av dessa.
2. Identifiera vilka insatser som behövs för kultursektorns återstart,
återhämtning och utveckling under och efter pandemin.
3. Synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller
utvecklats under pandemin och som har potential att bidra
positivt till att nå de nationella kulturpolitiska målen. Föreslå vid
behov åtgärder för att stärka dessa initiativ.
4. Identifiera strukturella problem inom kultursektorn och den kulturella infrastrukturen som har synliggjorts under pandemin, identifiera kvardröjande effekter av pandemin och föreslå vid behov
åtgärder för att stärka kultursektorns hållbarhet.
Vi har genomfört uppdraget med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen: självständighetsmålet, delaktighetsmålet och samhällsmålet, och i enlighet med utredningens direktiv föreslår vi insatser
både för kulturens återstart och för ett starkt och långsiktigt hållbart
kulturliv. Vår förhoppning är att utredningen därigenom kan bidra
till att återstarten för kulturen inte bara blir en väg tillbaka utan även
en väg framåt. Det har däremot inte ingått i vårt uppdrag att undersöka och bedöma frågor om hur smittsäkra evenemang kan genomföras inklusive frågor om vaccinpass.
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Pandemin har haft negativa konsekvenser för kulturlivet
Covid-19-pandemin har inneburit, och innebär fortsatt, stora utmaningar för kulturlivet i Sverige. Sedan mars 2020 har möjligheterna till kulturupplevelser och kulturell verksamhet kraftigt
begränsats i Sverige till följd av de restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som infördes för att förhindra smittspridning. Restriktionerna har lett till en djup kris i
kultursektorn för de konstnärer och verksamheter som är beroende
av en besökande publik samt för de yrkesgrupper och organisationer
som stödjer och möjliggör sådan verksamhet. För dessa grupper
innebar restriktionerna i praktiken ett näringsförbud.
Kultursektorn har drabbats hårt av pandemin
Kultursektorn är en av de sektorer i samhället som på grund av
restriktionerna har drabbats hårdast av pandemin när det gäller
intäktsbortfall jämfört med tidigare år. Små och stora aktörer inom
många olika kulturområden har påverkats. Särskilt drabbade har de
frilansande konstnärerna, privata aktörer och ideella verksamheter
varit, men även offentliga verksamheter har sett stora intäktsbortfall.
En för många redan utsatt inkomstsituation har förvärrats ytterligare. Internationella samarbeten och utbyten, viktiga för såväl konstnärlig utveckling som försörjning, har ställts in och kan bli svåra att
återupprätta. För konstnärer och andra yrkesverksamma i kultursektorn har pandemin inneburit färre, eller förlorade uppdrag.
Det finns risk för långsiktiga konsekvenser
Pandemin har fått negativa effekter för kultursektorn som riskerar att
kvarstå flera år framöver. I början av pandemin ökade antalet arbetssökande på Arbetsförmedlingen Kultur Media drastiskt och 2021 är
antalet inskrivna fortfarande betydligt högre än före pandemin.
Många yrkesverksamma inom kultursektorn överväger att lämna
sektorn, och flera har redan gjort det. Samtidigt har nyexaminerade
och unga konstnärer samt andra yrkesverksamma inom kultursektorn
haft ytterst begränsade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden under pandemin. För det ideella kulturlivet har uppehållet av
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aktiviteter inneburit ett minskat engagemang och svårigheter att locka
nya medlemmar.
Pandemin riskerar också att leda till ett långvarigt kompetenstapp
samt en minskad mångfald och kvalitet inom kultursektorn. Vi
bedömer därför att det finns ett behov av branschspecifika analyser
av sektorns kompetensbehov och andra insatser för att säkra kompetensförsörjning framåt.
Det finns en osäkerhet om huruvida besökare och publik återvänder direkt när restriktionerna har avvecklats och hur pandemin
har påverkat publikens beteende på lång sikt. Scenkonst- och musikaktörer (där vi inkluderar alla former av musik, teater, dans, opera,
cirkus) och evenemangsnäringen i övrigt har en lång planeringshorisont. För dem riskerar de inställda evenemangen och intäktsbortfallen att få långsiktiga konsekvenser.
Under pandemin har produktion och lansering av såväl scenkonst, musik, bildkonst och litteratur som utställningar och filmer
flyttats fram, vilket skapat köbildning hos producenter, institutioner
och arrangörer. Det innebär att nya utställningstillfällen och produktioner kan dröja, och därmed dröjer även beställningar av nya
verk och möjligheter till arbete och inkomst. För många arrangörer
och programläggare kan en försämrad ekonomisk situation även leda
till att de minskar sitt risktagande och prioriterar evenemang och
konstnärer som uppfattas som mer kommersiellt säkra. Vi menar att
offentliga insatser kommer att behövas minst ett par år efter pandemin,
för att säkerställa den kulturella infrastrukturens fortlevnad och kulturlivets utveckling.

Pandemin har blottlagt strukturella problem som hindrar
att självständighetsmålet uppfylls
Under pandemin har flera strukturella problem som hindrar en utveckling i riktning mot de nationella kulturpolitiska målen blottlagts
och framträtt tydligare än tidigare. Vi inleder sammanfattningen av
dessa problem med att titta på de hinder som finns i relation till
självständighetsmålet. Enligt detta mål ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund.
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De ekonomiska villkoren var svåra redan före pandemin
Självständighetsmålet är beroende av att det finns konstnärer och
kulturverksamheter som får ekonomiskt stöd, så att de inte behöver
anpassa sin konst efter efterfrågan. Men pandemin har tydliggjort att
många kulturverksamheter har en mycket ansträngd ekonomi. Flera
av de offentliga stöden till kultur har inte räknats upp så att de täcker
löneutvecklingen i samhället och de har därmed urholkats. Stora
delar av kulturlivet har små eller inga ekonomiska marginaler; det
gäller särskilt det fria kulturlivet. När restriktionerna infördes
skapades en akut situation för de aktörer som är beroende av egenintäkter. Ett annat problem som hämmar konstnärlig utveckling är
att stöden till kulturlivet är kortsiktiga.
Under senare år har regeringen gjort permanenta förstärkningar
av vissa anslag inom kulturbudgeten. Men om kultursektorn ska
kunna hantera de utmaningar som pandemin inneburit, och alltjämt
innebär, behövs ytterligare förstärkningar av anslagen.
Dessutom behöver hindren för breddad finansiering rivas. I dag
finns hinder – både formella hinder och hinder i form av brist på
tradition – i Sverige för breddad, privat finansiering av kultur. Exempelvis är det ovanligt med privata stiftelser som ger bidrag till kultur,
vilket i dagsläget snarare kan handla om brist på kunskap och tradition
än formella regelhinder. Hindren för breddad finansiering bör avhjälpas för att stärka kulturens ekonomiska förutsättningar.
Villkoren för konstnärer är bristfälliga
Det är sedan länge känt att konstnärer som grupp har lägre inkomst
än genomsnittet i befolkningen och att de även har svårt att få del av
trygghetssystemen. De många konstnärer som är frilansande egenföretagare och kombinatörer har drabbats särskilt hårt av pandemin.
På grund av generellt låga och oregelbundna inkomster har de
svårare att ta del av samhällets trygghetssystem än de som har en fast
anställning.
De ekonomiska förutsättningarna för konstnärer att fördjupa sitt
skapande bör stärkas, liksom deras möjlighet att ta del av trygghetssystemen. Det är ytterst angeläget att konstnärernas villkor beaktas i
de pågående utrednings- och beredningsarbeten som är kopplade till
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trygghetssystemen. Därutöver är det angeläget att arbetet med att
utveckla information till konstnärer om trygghetssystemen fortsätter.
EU:s nya upphovsrättsdirektiv (DSM-direktivet) implementeras
för närvarande i svensk lagstiftning. Direktivet kan bidra till att förbättra förutsättningarna för skäliga ersättningar och inkomster för
konstnärer. Bristande kunskap om upphovsrätt och begränsade
resurser hos de organisationer som ger stöd i sådana frågor är dock
ett hinder för konstnärer att få skälig ersättning, och vi bedömer att
kunskapen om upphovsrättsliga frågor på den digitala marknaden
behöver öka bland både konstnärer och de aktörer som vill använda
deras verk, inte minst med hänsyn till den kommande lagstiftningen
om upphovsrätt.
Digitaliseringen får stora konsekvenser
Under pandemin har kultursektorn genomgått en omfattande utveckling där allt fler aktörer tillgängliggjort sin verksamhet digitalt.
Merparten av de offentligt finansierade aktörerna har dock inte tagit
betalt för sitt digitala utbud och det saknas i dagsläget intäktsmodeller
som möjliggör att digital verksamhet går jämnt upp ekonomiskt.
Om den digitala utvecklingen ska kunna fortsätta utan att det
fysiska kulturutbudet drabbas krävs en utveckling av nya intäktsmodeller och ökade anslag. Ett digitalt kulturutbud behöver innefatta
skäliga ersättningar för medverkande konstnärer och upphovspersoner. Vi bedömer även att digital verksamhet i större utsträckning
behöver inkluderas i uppföljningar och statistik.
Flera kulturpolitiska strukturer är i dag uppbyggda utifrån analog
verksamhet. Det kan leda till att utvecklingen av digital verksamhet
hindras och att det utbud som finns tillgängligt digitalt har en mindre
mångfald än det analoga utbudet. En större utlåning av e-böcker
innebär till exempel utmaningar med ökade kostnader för biblioteken.
E-böcker ingår inte heller i biblioteksersättningen, vilket påverkar
författares villkor. Även filmpolitikens strukturer behöver anpassas
efter de förändringar som sker inom filmområdet, däribland den
digitala utvecklingen.
Inom kulturarvsområdet saknar många museer och arkiv resurser
och personal för att kunna bedriva ett effektivt arbete med att digi-
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talisera sina samlingar. Vi bedömer att det behövs en storskalig
digitaliseringssatsning inom hela kulturarvssektorn.
Flernivåstyret skapar osäkerhet kring kulturens finansiering
Ansvarsfördelningen mellan staten, regioner och kommuner när det
gäller kultur är inte tydligt reglerad. Flera aktörer har uttryckt en
osäkerhet kopplad till ansvarsfördelningen i flernivåstyrningen av
kultur, exempelvis om vem som har ansvar att stödja den ideella
sektorn. En annan fråga som många aktörer ställer sig är hur staten
skulle agera i en situation där eventuella regionala och kommunala
neddragningar av stöd till kulturen får tydlig påverkan på kulturlivet.
Det pågår även diskussioner om hur kultursamverkansmodellen
fungerar och kan utvecklas. Vi bedömer det som viktigt att den diskussionen fortsätter och att kultursamverkansmodellen med jämna
mellanrum ses över av en oberoende aktör.
Förutsättningarna för konstnärlig utveckling behöver stärkas
Samverkan och dialog mellan de politiska nivåerna, mellan myndigheter samt mellan kulturaktörer och det offentliga har stärkts under
pandemin. Samtidigt har konstnärliga samarbeten som kan vara
centrala för konstnärlig utveckling i många fall inte kunnat genomföras. Det handlar till exempel om internationellt utbyte och samverkan mellan det fria kulturlivet och kulturinstitutionerna.
Vi menar att det behövs flera insatser som möjliggör och stimulerar att dessa utbyten återupptas i syfte att främja konstnärlig
utveckling.

Pandemin har blottlagt strukturella problem som hindrar
att delaktighetsmålet uppfylls
Utredningen har identifierat ett antal problem som synliggjorts
under pandemin och som utgör hinder för att alla ska ha möjlighet
att delta i kulturlivet i enlighet med delaktighetsmålet.
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Deltagandet i kulturlivet står inför stora utmaningar
Möjligheterna att vara verksam i och ta del av kulturlivet har varit
begränsade under pandemin. Redan före pandemin påverkades dock
kulturvanor av bland annat utbildning, bostadsort, kön och ålder.
Exempelvis tar personer med lägre utbildningsnivå och personer
som bor på landsbygden i lägre utsträckning del av offentligt finansierad kultur än personer med hög utbildningsnivå och boende i
storstäder.
Det finns även en snedrekrytering till yrken och utbildningar i
kultursektorn, där personer med utländsk bakgrund och personer
med föräldrar med låg utbildningsbakgrund på många håll är underrepresenterade. Personer med funktionsnedsättningar är också mindre
delaktiga i kulturlivet, både som publik och utövare.
Det finns en oro i kultursektorn att pandemin kan förstärka skillnaderna mellan dem som nås av den offentligt finansierade kulturen
och dem som inte gör det. Arbete med att bygga upp relationer till
nya grupper har avbrutits under pandemin, och vi bedömer att det
behövs insatser för att återskapa dessa relationer och bredda deltagandet i kulturlivet.
Snedrekrytering till yrken och utbildningar inom kulturområdet
har flera orsaker. De osäkra villkoren för konstnärer och andra
yrkesverksamma inom kultursektorn har belysts under pandemin,
vilket kan innebära att vissa inte vågar söka sig till sektorn. Det är
därför viktigt att förutsättningarna för att vara verksam som konstnär stärks. Under pandemin har dessutom inslagen av professionell
kultur i skolan och kulturskolornas verksamhet begränsats. På sikt
riskerar det att förstärka snedrekryteringen och skillnaderna avseende vilka som kultursektorn når ut till.
Bristande infrastruktur begränsar tillgång till kulturen
En central del av delaktighetsmålet utgörs av möjligheten att ta del
av kultur och kunna verka som konstnär i hela landet. Utanför
städerna är kulturutbudet mindre omfattande och i större utsträckning beroende av ett fåtal aktörer. Vi ser en risk att tillgången
till kultur utanför städerna försämras i spåren av pandemin och
bedömer att insatser för kulturens återstart behöver ta särskild hänsyn till detta. Arrangörsledet spelar en central roll för tillgången till
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kultur, inte minst de ideella aktörer som bär upp kulturlivet i vissa
delar av landet. Det behövs insatser för att säkerställa arrangörernas
överlevnad och utveckling.
Vi bedömer även att staten bör följa hur förutsättningarna inom
områden med en svagare infrastruktur – till exempel dans, cirkus,
samt bild och form – påverkas av pandemin. Det är viktigt att infrastrukturen för dessa konstformer stärks för att förbättra möjligheterna att producera och visa konst i hela landet.
Digitalisering i sig breddar inte deltagandet
Utvecklingen av det digitala kulturutbudet har potential att öka
tillgången till kultur i hela landet och nå nya målgrupper. Men det
digitala utbudet når inte per automatik de grupper som heller inte
nås av det fysiska kulturutbudet. Tvärtom finns indikationer på att
det digitala utbudet når samma grupper som det fysiska kulturutbudet. För att potentialen i det digitala kulturutbudet ska kunna
förverkligas är det därför viktigt med riktade insatser för ett breddat
deltagande samt fortsatta satsningar på infrastruktur för bredband i
hela landet och digital kompetens för alla åldrar.
Digitalt producerad och tillgängliggjord kultur kan inte ersätta
det fysiska utbudet, men det kan vara ett viktigt komplement. Det
fysiska mötet mellan publik och konst är centralt inom många
konstformer, och möjligheten till digital kultur motiverar inte ett
minskat fysiskt kulturutbud utanför städerna.
Styrning hämmar arbete med breddat deltagande
Inom kultursektorn finns kunskap om hur arbete för breddat deltagande kan bedrivas, men i dag kan styrning i form av andra krav på
kulturverksamheterna hämma tillämpningen och utvecklingen av
arbetet för breddat deltagande. För verksamheter som har krav på
självfinansiering och verksamheter som ska återrapportera besökssiffror kan det till exempel vara svårt att prioritera riktade insatser
för att nå nya målgrupper. För att skapa bättre förutsättningar att nå
delaktighetsmålet kan huvudmännen behöva förtydliga att breddat
deltagande är prioriterat.
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Pandemin har blottlagt strukturella problem som hindrar
att samhällsmålet uppfylls
Pandemin har synliggjort flera hinder för att kreativitet, mångfald
och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling i enlighet
med samhällsmålet.
Kulturen bör vara central i arbetet för ett hållbart samhälle
Pandemin har riktat ljuset mot den roll som kulturverksamheter
spelar och har potential att spela för exempelvis demokrati, utbildning, näringsliv, regional tillväxt, attraktiva livsmiljöer och hälsa.
Frånvaron av kulturupplevelser, möten och gemensamma intryck har
tydliggjort kulturens meningsskapande och sammanhållande förmåga, och det har under pandemin rapporterats om kulturens ekonomiska betydelse i samhället.
För att kulturen ska kunna prägla samhällets utveckling bör
kulturen på ett tydligare sätt än i dagsläget definieras som ett välfärdsområde och inkluderas i arbetet med framtidens välfärd på statlig, regional och kommunal nivå. Vi ser därför ett behov av ökad
kunskap om kulturens värden och villkor samt en ökad samverkan
mellan politikområden så att kulturen kan vara en central del i utvecklingen för ett hållbart samhälle efter pandemin.
Näringspolitiken är inte anpassad till kulturföretag
De förutsättningar som råder inom kultursektorn behöver beaktas
när politiska insatser planeras och genomförs inom övriga samhällsområden, så att de insatserna kan komma kultursektorn till del.
Under pandemin har det blivit tydligt att konstnärer och kulturaktörer med enskild firma ofta har svårt att ta del av näringspolitiska
insatser och det behövs en ökad samverkan och ett ökat kunskapsutbyte om kulturella och kreativa näringar (KKN) mellan olika
politikområden. Satsningar på innovation och tillväxt bör utformas
så att de inkluderar KKN.
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Våra förslag
Utifrån de problem som vi har identifierat lämnar vi förslag för att
möta de akuta utmaningar för kultursektorns överlevnad och utveckling som pandemin har orsakat. Vi lämnar också förslag som bidrar till
ett starkt, hållbart och dynamiskt kulturliv på längre sikt. Återstartsförslagen sträcker sig över perioden 2022–2023 och är formulerade
efter antagandet att de restriktioner som har hindrat allmänna sammankomster och offentliga tillställningar avvecklas under hösten
2021. Om restriktionerna förlängs eller återkommer bör regeringen
fortsätta dela ut krisstöd så som har skett 2020 och 2021.
Förslag för återstart
Stöd konstnärer genom återstartsstipendier
Konstnärers redan svaga ekonomiska villkor har försvagats ytterligare under pandemin. Fram till dess att arbetsmarknaden återhämtat sig kommer stipendier och bidrag därför att vara viktiga för
möjligheten att fortsätta vara verksam som konstnär. Vi föreslår
därför att Konstnärsnämndens olika anslag för bidrag och stipendier
förstärks med sammanlagt 65 miljoner kronor årligen 2022 och 2023
samt att Författarfondens anslag förstärks med 9 miljoner kronor
årligen 2022 och 2023.
Inför återstarts- och utvecklingsstöd till kulturverksamheter
Vi ser det som angeläget att återstarts- och utvecklingsstöden bidrar
både till överlevnad inom sektorn och till att ta vara på och vidareutveckla nya initiativ som tagit form och nya behov som identifierats, under krisen. Vi föreslår därför att regeringen avsätter:
• 225 miljoner kronor per år 2022 och 2023 till ett återstarts- och utvecklingsstöd som främst riktas till aktörer inom det fria kulturlivet.
• 100 miljoner kronor per år 2022 och 2023 till en förstärkning och
utveckling av kultursamverkansmodellen.
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• 50 miljoner kronor per år 2022 och 2023 till ett återstartsstöd
som riktas till aktörer inom filmområdet.
Samtliga dessa stöd ska kunna användas för att säkra överlevnad för
kulturpolitiskt viktiga verksamheter. Om förutsättningar finns ska
stöden även kunna användas för att utveckla till exempel nya
samarbeten mellan det fria kulturlivet och andra verksamheter, nya
arbetssätt för breddat deltagande, digital produktion och distribution, infrastruktur för konstformer där det behövs, nya intäktsmodeller, med mera.
Dela ut kulturcheckar
De delar av kultursektorn som är beroende av fysiska besök har lidit
hårt av pandemin och det råder fortsatt osäkerhet om i vilken omfattning publiken återvänder efter att restriktionerna tagits bort. För
att stimulera såväl nya som tidigare kulturkonsumenter att ta del av
kultur föreslår vi att staten delar ut kulturcheckar på 150 kronor till
dem som är folkbokförda i Sverige och har fyllt 18 år. 585 miljoner
bör avsättas för ändamålet under 2022. Checkarna ska kunna
användas som betalning vid privata, ideella och offentliga kulturaktörers evenemang och besöksmål. Genom att fler lockas att ta del
av kulturutbudet ger checkarna en skjuts för kulturverksamheternas
återstart och kan vara en utgångspunkt för marknadsföringskampanjer på regional och lokal nivå. Kulturcheckarna kan även bidra till
breddat deltagande.
Förstärk scenkonstallianserna
Inom scenkonsten väntas fortsatta utmaningar, inte minst till följd av
att produktioner har flyttats fram och skapat köbildning hos bland
annat institutioner och arrangörer. Det innebär i sin tur fortsatta
intäktsbortfall för konstnärer. Teateralliansen, Dansalliansen och
Musikalliansen bidrar till att stärka konstnärers ekonomiska och
sociala trygghet. För att förbättra möjligheterna för både nya och
etablerade konstnärer att arbeta inom scenkonstområdet föreslår vi att
det statliga bidraget till scenkonstallianserna förstärks med 30 miljoner
kronor per år 2022–2024.
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Förstärk stödet till musikarrangörer
Kommersiella musikarrangörer har drabbats hårt ekonomiskt under
pandemin. För att möta musikarrangörernas ekonomiska utmaningar
och främja tillgången till livemusik, variation i utbudet av livemusik
och förbättrade försörjningsmöjligheter för musiker föreslår vi att
Kulturrådets stöd till musikarrangörer utökas med 10 miljoner kronor
årligen 2022–2023.
Förstärk kulturens ekonomiska förutsättningar långsiktigt
Konstnärers ekonomiska möjligheter att utveckla sina konstnärskap
behöver stärkas långsiktigt. Vi föreslår därför att:
• Konstnärsnämndens anslag för bidrag till bild- och formkonstnärer
förstärks med 15 miljoner kronor årligen från och med 2024,
• Konstnärsnämndens anslag för långtidsstipendier förstärks med
3 miljoner kronor årligen från och med 2024,
• Konstnärsnämndens anslag för bidrag till konstnärer inom
musik, teater, dans och film förstärks med 30 miljoner kronor
årligen från och med 2024,
• Författarfondens anslag för bidrag till författare, översättare,
kulturjournalister och dramatiker förstärks med 5,5 miljoner årligen från och med 2024.
Vidare föreslår vi en permanent förstärkning med 50 miljoner
kronor årligen från och med 2024 av Kulturrådets bidrag till fria
aktörer inom scenkonst och musik. Vi föreslår också en förstärkning
av Kulturrådets bidrag till fria aktörer inom bild- och formområdet
med 21 miljoner kronor årligen från och med 2024, vilket bland
annat ska användas för att stimulera utbyte mellan frilansande curatorer och utställningsarrangörer. Syftet med dessa två förstärkningar
är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för befintliga mottagare av stöd och främja förutsättningarna för nya aktörer att få stöd.
Vi föreslår även en permanent förstärkning av kultursamverkansmodellen med 100 miljoner kronor per år från och med 2024. Därigenom kan verksamhet inom områden med svagare infrastruktur –
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till exempel dans, samtida cirkus samt bild och form – stödjas utan
att det drabbar verksamhet inom andra områden.
Vi föreslår även att Kulturrådets bidrag till civilsamhällets aktörer
inom anslag 1:2 förstärks med 3,5 miljoner kronor årligen från och
med 2024, och att Riksantikvarieämbetets bidrag till ideella kulturarvsaktörer inom anslag 7:2 förstärks med 1,5 miljoner kronor
årligen från och med 2024.
Kultursektorn behöver även en mer långsiktig planeringshorisont. Vi föreslår därför att Kulturrådet bemyndigas att fatta beslut
om fleråriga verksamhetsbidrag till det fria kulturlivet. Därutöver
bör regeringen utreda möjligheten till större ekonomisk långsiktighet även för statliga och regionala institutioner.
Stärk internationellt utbyte och samverkan
Internationellt utbyte är viktigt för att stimulera utveckling inom
kultursektorn och bidrar till en större mångfald och högre kvalitet i
det svenska kulturlivet. Vi föreslår att Kulturrådets stöd till internationellt utbyte och samverkan förstärks med 16 miljoner kronor
per år från och med 2022.
Kulturrådet bör även få i uppdrag att utveckla formerna för ett
särskilt stöd för medfinansiering av projekt som beviljas stöd inom
EU:s program Kreativa Europa, som nyligen kraftigt förstärkts.
Svenska kulturaktörers medverkan i Kreativa Europa kan bidra till
såväl återstart som internationalisering av Sveriges kulturliv.
Stärk trygghetssystemen
Pandemin har riktat ljuset mot flera hinder för konstnärernas tillgång till samhällets trygghetssystem. En del av dessa hinder hanteras
för närvarande inom ramen för andra statliga utredningar. För
konstnärspolitiken är det ytterst viktigt att de pågående utredningsoch beredningsarbetena verkar för regelverk som möjliggör för
konstnärer med låga och oregelbundna inkomster att få del av trygghetssystemen.
Vi lämnar även två egna förslag till insatser. För det första föreslår
vi att regeringen tillsätter en utredning som undersöker hur konstnärsstipendier ska hanteras i trygghetssystemen så att a-kassa och
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sjukpenninggrundande inkomst (SGI) baseras på inkomster före
stipendieperioden. Detta för att undvika att stipendier inte medför
lägre a-kassa eller SGI. För det andra föreslår vi att Försäkringskassan får i uppdrag att följa upp och vidareutveckla det arbete myndigheten bedrivit 2020 med att utveckla informationen till egenföretagare och till dem som har en kombination av inkomstkällor
och anställningsformer.
Ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Framtida satsningar på digital kultur behöver bli ekonomiskt hållbara. Inom både biblioteks- och litteraturområdet samt filmområdet
utmanar den digitala utvecklingen de etablerade strukturerna. För
att möta de utmaningar som den ökade utlåningen av e-böcker medför föreslår vi att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att
ta fram formerna för en nationell samordning av bibliotekens utlån
av e-böcker.
Regeringen behöver även hålla sig informerad om kulturlivets
ekonomiska förutsättningar att producera och tillgängliggöra kultur
digitalt, och vid krav på fortsatt digital verksamhet behöver kulturverksamheters anslag förstärkas för att förhindra att det sker på
bekostnad av övrig verksamhet.
Digitaliseringssatsning för kulturarvet
Kulturarvssektorn behöver dels tillgängliggöra mer av samlingarna
digitalt, dels göra fler samlingsvårdande insatser. Vi föreslår att regeringen avsätter 150 miljoner kronor 2022 och 325 miljoner kronor per
år 2023 och 2024 för en digitaliseringssatsning som omfattar hela
sektorn – såväl offentliga institutioner som ideella kulturarvsaktörer.
Riksantikvarieämbetet bör ansvara för utformningen och genomförandet, i samverkan med Riksarkivet och Kungliga biblioteket.
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Öka kunskapen och rådgivningen om den nya upphovsrätten
Vi föreslår att Konstnärsnämnden ges i uppdrag att bevaka och
analysera den nya upphovsrättens konsekvenser för konstnärers
möjligheter att verka i det digitala landskapet. Vi föreslår också att
Patent- och registreringsverket uppdras att i samverkan med Konstnärsnämnden vidta insatser för att öka kunskaperna om upphovsrätt
bland upphovspersoner och andra aktörer.
Därutöver bör totalt 5 miljoner kronor från och med 2022 avsättas
årligen för statligt stöd till det arbete med att informera och ge råd om
upphovsrätt som bedrivs av upphovsrättsorganisationer, yrkesorganisationer samt branschorganisationer inom kulturområdet. Formerna
för hur statliga medlen ska fördelas behöver utredas av Kulturdepartementet.
Förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar
(KKN)
Inför ett filmproduktionsincitament och exportstöd för KKN
För att stärka den svenska filmindustrins konkurrenskraft föreslår vi
att regeringen inför ett incitament för produktion av film och tv i
Sverige. Incitamentet utgör en långsiktig investering i svensk filmproduktion, inte minst genom möjligheterna att utveckla spetskompetens, men det är också en viktig återstartssatsning. Staten bör från
och med 2022 avsätta 300 miljoner kronor årligen för ändamålet.
Under pandemin har det saknats möjligheter för kulturaktörer
att arbeta med internationalisering. Många konstnärer och kulturella
och kreativa företag ser i hög grad sin marknad som både nationell
och internationell. Men företagen upplever i dagsläget ekonomiska
hinder för att till exempel medverka på internationella mässor. För
att riva dessa hinder och bidra till internationell konkurrenskraft och
kulturexport föreslår vi att Kulturrådet får i uppdrag att i samverkan
med Tillväxtverket fördela exportstöd till företag som fungerar som
mäklare mellan internationella marknader och svenska aktörer inom
litteratur, dramatik, scenkonst, bild- och formkonst samt musik.
Kulturrådet bör fördela stödet och tillföras 5 miljoner kronor årligen
från och med 2022 för ändamålet.
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Utveckla och samordna politiken för KKN
Vi föreslår att ett samordningskontor för KKN etableras på Regeringskansliet för att dels öka kunskapen om KKN, dels förbättra förutsättningarna för verksamheter inom KKN att verka både i Sverige
och utomlands. Kontoret ska främja ett samarbete mellan olika
departement i frågor som berör flera politikområden. En av kontorets första uppgifter bör vara att utforma en nationell strategi för
KKN som kan utgöra ett underlag för framtida beslut.
För att bistå regeringen med underlag för politiska insatser föreslår vi att Tillväxtanalys får i uppdrag att utveckla och tillgängliggöra
statistik om KKN. Sedan bör Myndigheten för kulturanalys få i uppdrag att genomföra fördjupade analyser av KKN:s delbranscher med
utgångspunkt i Tillväxtanalys underlag. Totalt 2 miljoner kronor bör
avsättas årligen från och med 2022 för myndigheternas uppdrag.
Vi föreslår även att regeringen ger Vinnova i uppdrag att ta fram
förslag på hur den innovation som skapas inom KKN kan stödjas
inom ramen för de områden som Vinnova arbetar med.
Stärk kulturskolan och kultur i skolan
Kulturskolan spelar en central roll för barns och ungas deltagande i
kulturlivet och kan lägga grunden för ett framtida kulturintresse. Vi
föreslår att Kulturrådets utvecklingsbidrag till kommunal kulturskoleverksamhet uppgår till 200 miljoner kronor årligen från och
med 2023. Ett permanent stöd förbättrar kulturskolans möjlighet till
långsiktigt utvecklingsarbete. Vi föreslår även att regeringen tillsätter en utredning för att undersöka behovet av ytterligare statliga
insatser för att främja en jämlik tillgång till kulturskoleverksamhet i
hela landet.
Skolan är viktig för barns och ungas möte med kultur och kultur
har en stor potential att bidra till skolans uppdrag. I dagsläget finns
dock hinder för utbytet mellan skolan och kultursektorn. Vi föreslår
därför att Skolverket får i uppdrag att främja samarbete mellan skolväsendet och kulturaktörer, i samråd med Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet.
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Bredda deltagandet och minska snedrekryteringen i kulturlivet
För att möta utmaningarna med det ojämlika deltagandet i kulturlivet föreslår vi att Myndigheten för kulturanalys får i uppgift att
analysera och kartlägga hinder för jämlikt deltagande samt föreslå
åtgärder som kan bidra till att delaktighetsmålet uppnås. Vi bedömer
att uppgiften kan genomföras inom ramen för myndighetens befintliga uppdrag och ekonomiska ramar. Vi föreslår även att Kulturrådet
får i uppdrag att organisera och genomföra ett eller flera arbetsseminarier i syfte att främja kulturaktörers arbete med breddat deltagande
och mot snedrekrytering. För detta bör Kulturrådet tillföras 1 miljon
kronor per år 2022–2023.
Utveckla kulturpolitikens inriktning
Utredningen ser behov av ett antal insatser för utveckling av och
samverkan inom kulturpolitiken. Under vårt arbete har flera regionala aktörer haft synpunkter på kultursamverkansmodellen, och en
fråga som har lyfts i det sammanhanget är hur staten kan vara mer
långsiktig och bidra till bättre framförhållning i det regionala arbetet.
Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag
att undersöka om och hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas.
Vi föreslår även att regeringen tar fram en färdplan för filmpolitiken. Färdplanen bör ta avstamp i de förändringar som pågår
inom filmområdet utifrån förändrade konsumtionsmönster och
streamingplattformarnas framväxt.
Bild- och formområdet har en svag infrastruktur. Här föreslår vi
att en organisation får statligt stöd på 1 miljon kronor årligen från
och med 2022 för att utveckla en nationell plattform för utställningsarrangörer. En sådan plattform kan bidra till en mer fullständig
helhetsbild av bild- och formområdets ekosystem.
Under pandemin har det blivit tydligt att kultursektorn är i stort
behov av en mer omfattande och långsiktig finansiering. I andra länder
kompletterar bidrag från stiftelser den offentliga finansieringen, och
vi föreslår att regeringen utreder förutsättningarna för bildandet av en
kulturstiftelse i Sverige där statliga medel kan matchas med privata.
En sådan stiftelse kan vara det första steget i en större utveckling och
inspirera till att nya privata kulturstiftelser etableras.
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Ökade resurser
Utredningens förslag innebär ökade utgifter för staten med
3 916 miljoner kronor 2022–2024. Efter 2024 uppgår kostnaderna till
760 miljoner kronor per år. Våra förslag medför från och med 2022 en
kostnad på 308,5 miljoner kronor per år inom utgiftsområde 24
(näringsliv). Resterande kostnader avser utgiftsområde 17 (kultur).
Givet den ekonomiskt utsatta situation som kultursektorn och
näringslivet befinner sig i bedömer vi att omfördelningar inte kan
göras inom befintlig ram, utan våra förslag bör finansieras genom att
staten tillför medel till utgiftsområdena 17 och 24. I avsnitt 8.1 finns
en detaljerad återgivning av kostnaderna för våra förslag.
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1

Uppdraget och dess
genomförande

1.1

Utredningens direktiv

Enligt direktiven (dir. 2020:143) ska en särskild utredare sammanfatta
de konsekvenser som covid-19-pandemin inneburit och alltjämt
innebär för kultursektorn samt analysera vilka lärdomar som kan
dras av dessa. Direktiven1 kan sammanfattas i fyra teman som också
har varit styrande för hur arbetet har bedrivits:
1. Sammanfatta konsekvenserna av covid-19-pandemin för kulturen.
Utredaren ska sammanfatta de konsekvenser som pandemin
inneburit och alltjämt innebär för kultursektorn, lokalt, regionalt
och nationellt samt analysera vilka lärdomar som kan dras av
dessa.
2. Identifiera vilka insatser som behövs. Utredaren ska analysera
kultursektorns förutsättningar för att återhämta sig. Utredaren
ska även vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till att kultursektorn lättare kan återstarta, återhämta sig och utvecklas under
och efter pandemin, så att kulturen har förutsättningar att vara en
stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen. Utredaren ska
också föreslå hur kompetens kan utvecklas, säkras och bidra till
verksamhetsutveckling inom kulturområdet under krisen. I
ovanstående analyser och förslag ska utredaren ta särskild hänsyn
till kultursektorns skilda förutsättningar i olika delar av landet
och ge exempel från länder i Sveriges närområde på insatser för
kulturlivets överlevnad och återstart.

1

Direktiven i sin helhet återges i bilaga 1 och 2.
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3. Synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur. Utredaren ska synliggöra nya initiativ för att tillgängliggöra kultur som har etablerats
eller utvecklats under pandemin och som har potential att positivt
bidra till kultursektorns strävan att nå de kulturpolitiska målen
samt vid behov föreslå åtgärder för att stärka initiativen.
4. Identifiera strukturella problem inom kultursektorn. Utredaren ska
identifiera strukturella problem inom landets kultursektor och
kulturella infrastruktur som har synliggjorts under pandemin,
identifiera eventuella kvardröjande effekter av pandemin som
väsentligt kan påverka förutsättningarna för kultursektorn samt
vid behov föreslå åtgärder i syfte att stärka kultursektorns hållbarhet.
Det övergripande syftet med utredningen är att bidra till att skapa
goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling
samt möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende
kulturliv i alla delar av landet. Vi tolkar det som att det finns en
direkt koppling mellan det utredningen ska bidra till och de kulturpolitiska målen (se avsnitt 1.4). Att kulturlivet ska vara hållbart
inkluderar såväl ekonomiska, som sociala och miljömässiga aspekter
i form av
– ekonomisk hållbarhet för dem som arbetar med att producera och
tillgängliggöra kultur,
– social hållbarhet som gör att de som arbetar med kultur ska kunna
ta del av sociala trygghetssystem och att alla ska kunna delta i
kulturlivet oavsett bakgrund,
– miljömässig hållbarhet i produktion och tillgängliggörande av
kultur.
Som vi tolkar begreppet hållbarhet innebär det också att kultursektorn så långt möjligt ska vara rustad för att möta nya pandemier
eller andra kriser.
Det har inte ingått i vårt uppdrag att undersöka och bedöma frågor
om hur smittsäkra evenemang kan genomföras inklusive frågor om
vaccinpass.
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Arbetets genomförande

Utredningen har prioriterat en dialogisk process med kultursektorn.
Vi har därför genomfört ett stort antal externa möten, varit aktiva i
sociala medier samt anordnat och deltagit i externa seminarier, konferenser och rundabordssamtal och i media. Det interna utredningsarbetet har pågått parallellt, med bearbetning av insamlat
material och med produktionen av texter till betänkandet.
Utredningens kansli bemannades i februari 2021. Från februari
och framåt har möten med organisationer och enskilda personer från
hela kultursektorn genomförts. En förteckning över de organisationer som utredningen har intervjuat och/eller som skriftligen
inkommit med svar på utredningens frågor finns i bilaga 3. Utredningen har även genomfört intervjuer med enskilda personer från det
fria kulturlivet. Merparten av dessa möten har genomförts i form av
öppna intervjuer som har utgått ifrån en intervjumall. Frågorna har
övergripande handlat om pandemins direkta konsekvenser för kultursektorn och strukturella problem i relation till de kulturpolitiska målen
som har synliggjorts under pandemin.2 Flera branschorganisationer
har kompletterat informationen från dessa möten med rapporter och
enkätundersökningar från sina medlemmar. Vissa aktörer har även
valt att göra egna enkäter riktade mot utredningen, där de samlat in
svar från medlemmar från runt om i landet.
Utredningen har också haft möten med landets regionala kulturchefer, ett antal regionala kulturnämnder och även med flera kommuner, både självständigt och i samarbete med Sveriges Kommuner
och Regioner.
Den information som framkommit under intervjuer och rapporter från branschorganisationer har vi kompletterat med ett stort
antal myndighetsrapporter samt dialog med centrala myndigheter
inom kulturområdet. Regeringen har även utsett 11 personer som
sakkunniga för att bistå utredningen.3 Under perioden februari –
september 2021 har utredningen genomfört fyra möten med de sakkunniga, vilka beretts möjlighet att kommentera utkast på betänkandet.
Vi har även arbetat med kvalitetssäkring i form av referenssamtal
framför allt med konstnärliga utövare och kulturarbetare, både med
2
3

Intervjumallen finns tillgänglig på webbplatsen för Statens offentliga utredningar: www.sou.gov.se.
Se utredningens missiv för en namnförteckning.
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enskilda aktörer och i gruppsamtal med företrädare från såväl frilansare som verksamma vid institutioner.
1.2.1

Medverkan i konferenser och seminarier

Intresset för utredningen har varit stort. Sedan arbetets start har
utredningen medverkat i cirka 35 externa seminarier och konferenser,
exempelvis på ett filmpolitiskt toppmöte arrangerat av Göteborg Film
Festival och Västra Götalandsregionen men också på fem olika
seminarier under den digitala konferensen Folk och Kultur 2021:
– Vad är Framtidens Tempel? arrangerat av initiativet 1000 dagar
Kultur,
– Nystart för Sveriges Kulturliv, arrangerat av Folk och Kultur,
– Vi skiter i Folket! Vad är kulturens roll i ett demokratiskt samhälle?
arrangerat av AX,
– Smittsäker Kultur, arrangerat av Sveriges Museer och Svensk
Scenkonst,
– Framtidens Scenkonst, arrangerat av Svensk Scenkonst.
Vi har även deltagit vid Region Skånes digitala seminarium Tillsammans skapar vi ett kulturliv öppet för alla, på Västra Götalandsregionens möte, vid Uppsala Konsert och Kongress samtalsserie
Kärnfullt samt på Kulturskoledagarna.
Vi har deltagit vid Samverkanskonferensen arrangerad av Kulturrådet där samtliga regioner i Sverige deltog, på Museernas vårmöte,
Hanaholmens digitala seminarium om den nordiska kultursektorns
lärdomar från pandemin, Ideell Kulturallians årsmöte och Scenkonstbiennalen i ett samtal kallat Avgångsstudenterna och framtiden
kring nyutexaminerade konstnärer, för att nämna några exempel.
Kulturhuset i Stockholm arrangerade fem samtal på Instagram-tv
om scenkonstens och musikens digitala utveckling med utredningens
ordförande Linda Zachrison och Erik Rosales som moderatorer, med
olika fokus och gäster i varje samtal. Den 1 juli gjorde utredningen
även en presentation av arbetet med betänkandet i riksdagens kulturutskott för ledamöter från samtliga åtta riksdagspartier.
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Utredningen har även deltagit i externa seminarier arrangerade av
exempelvis Malmö stad, Norrlandsoperan i Umeå, Market Art Fair
i Stockholm och vid Bokmässan i Göteborg under september.
Utöver de konferenser och seminarier där utredningen medverkat som talare har vi också tagit del av ett flertal seminarier och
offentliga samtal som åhörare, också i internationella sammanhang.
Intresset från media har varit stort, med större artiklar i exempelvis Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och TT,
liksom inslag i Aktuellt, Kulturnyheterna och Kulturnytt. Den mediala
uppmärksamheten har genererat ytterligare inspel från organisationer
och individer till utredningen.
1.2.2

Konsultuppdrag i avgränsad fråga om digitalisering

Utredningen har gett en extern konsult ett avgränsat uppdrag inom
direktivens ramar. Governo AB fick i uppdrag att undersöka hur
kulturen finns med i regeringens digitaliseringsstrategi och i vilken
utsträckning generella näringslivssatsningar kopplade till digitalisering är tillgängliga för företag inom kultursektorn. Konsultens
rapport Digitalisering och kulturen har fungerat som underlag till
betänkandet.

1.3

Avgränsning av kultursektorn

Utredningen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling. Men kultursektorn är ett vitt
begrepp som kan avgränsas på många olika sätt. Under covid-19pandemin synliggjordes aktörer som är en viktig del av kulturområdets
ekosystem men som före pandemin inte fick offentlig finansiering.
Till dessa hör de privata aktörerna inom kulturområdet som i normala fall uteslutande verkar på en kommersiell marknad. Även vissa
yrkesgrupper, till exempel scentekniker, drabbades och fick efter
hand kulturpolitiskt krisstöd. Vi bedömer det som viktigt att inkludera dessa aktörer i utredningens avgränsning av kultursektorn.
När det gäller verksamhetsområden har vi, givet utredningens
tidsramar, avgränsat vår utredning till verksamhet inom konstarterna och kulturarvsområdet. Utredningen fokuserar därför på
områdena scenkonst, film, musik, bild- och formkonst, design, litte-
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ratur, bibliotek, arkiv, museer, kulturmiljö och hemslöjd. Scenkonstområdet omfattar till exempel teater, opera, vissa delar av musikområdet, dans och cirkus. De verksamheter som vi fokuserar på är
således sådana som redan faller inom kulturpolitikens områden men
där aktörerna kan vara nya för kulturpolitiken.
I betänkandet använder vi begreppen konstnärer och andra yrkesverksamma inom kultursektorn. Med konstnärer avser vi upphovspersoner och konstnärliga utövare inom ovan nämnda konstområden.
Med andra yrkesverksamma inom kultursektorn avser vi yrkesgrupper som arbetar inom kultursektorn men som inte själva arbetar
med konstnärligt skapande eller ingår i konstnärsbegreppet. Det kan
till exempel handla om museipersonal, producenter, personer som
arbetar med att arrangera kulturevenemang samt ljus- och ljudtekniker. Yrkesgrupper som dessa är viktiga för kultursektorns kvalitet
och möjligheter att möta publiken.
Inom konstarterna och kulturarvsområdet finns en mängd olika
typer av aktörer och kompetenser som behövs för att skapa och
tillgängliggöra konst och kultur och som kommer beaktas i utredningen. Det gäller oavsett om de vanligtvis verkar på en kommersiell
marknad, finansieras genom offentliga medel eller bygger på ideellt
engagemang.
Pandemin har riktat ljuset på det ömsesidiga beroendet mellan
aktörer inom den privata, offentliga och ideella kultursektorn och hur
dessa aktörer och samhällssfärer hänger ihop. Konstnärer och andra
yrkesverksamma inom kultursektorn får sin försörjning från olika
delar av kultursektorn och de är på det sättet en del av en större helhet. Givet detta är det viktigt att även undersöka förutsättningarna
för aktörer som vanligtvis inte tar del av kulturpolitiska insatser.
Exempelvis har den kulturpolitiska betydelsen av kommersiella
aktörer och ljus- och ljudtekniker med spetskompetens framträtt
tydligt under pandemin.
Konstarterna och kulturarvet verkar i en större samhällelig kontext. I delar av utredningen kommer vi därför att behandla frågor
som även berör andra samhällsområden. När vi gör det är det med
utgångspunkt i kultursektorns förutsättningar och de nationella
kulturpolitiska målen (se avsnitt 1.4).
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Bedömningsgrunder: de kulturpolitiska målen

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i
kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska
prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till
att utveckla sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.4
Enligt utredningsdirektiven ska vi sammanfatta effekterna av
pandemin samt analysera kvardröjande effekter och andra strukturella problem som tydliggjorts under pandemin och som påverkar
förutsättningarna för kultursektorn negativt. Kvardröjande effekter
av pandemin är sådana effekter som hindrar en återstart för vissa
yrkesgrupper eller verksamheter inom kultursektorn även när
restriktionerna lättar. Vi presenterar dessa strukturella problem och
kvardröjande effekter i våra analyskapitel 2–5.
De tre övergripande kulturpolitiska målen anger vad som ska
uppnås med kulturpolitiken. De efterföljande punkterna benämns
främjandemål, eftersom de i första hand förtydligar politikens intentioner och beskriver vilka kulturpolitiska insatser som ska göras för
att nå de övergripande målen.
På kulturområdet finns det även riksdagsbundna mål inom litteratur och läsfrämjande, inom film, arkitektur, form och design, inom
arkivområdet samt inom kulturmiljöområdet. Med den övergripande
ansats som tillämpas i den här utredningen bedömer vi det emellertid
som tillräckligt att utgå från de nationella kulturpolitiska målen i
rutan ovan eftersom de berör samtliga kulturområden i vår avgränsning (se avsnitt 1.3).
4

Prop. 2009/10:3, s. 26.
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Som bedömningsgrunder för analysen utgår vi från den modell för
uppföljning av de kulturpolitiska målen som Myndigheten för kulturanalys har tagit fram. För att göra de övergripande målen uppföljningsbara har Myndigheten för kulturanalys identifierat målens
bärande intention genom att benämna dem självständighetsmålet, delaktighetsmålet respektive samhällsmålet. Kulturanalys har sedan brutit
ned målen i delområden som kan fungera som raster för att analysera
och bedöma konsekvenserna av pandemin och de strukturella problem som hindrar måluppfyllelse. Vi har relaterat till dessa delområden i den utsträckning vi bedömt dem som relevanta i vår analys.
Tabell 1.1

Bedömningsgrunder: de kulturpolitiska målen

Nationella kulturpolitiska mål

Delområden inom målen

Självständighetsmålet
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande
och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund.

- Sociala och ekonomiska villkor.
- Yttrandefrihet och kulturens oberoende
ställning.
- Kulturens arenor för det gemensamma
samtalet.
- Internationalisering.
- Deltagande i bildningsverksamhet, eget
skapande och kultur.
- Kultur i hela landet.
- Genomslag i samhällsplanering.
- En vidgad arbetsmarknad.
- Internationalisering.

Delaktighetsmålet
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Samhällsmålet
Kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Källa: Myndigheten för kulturanalys 2020.

1.5

Staten, regionerna och kommunerna delar
på ansvaret för kulturpolitiken

I praktiken delar staten, regionerna och kommunerna på ansvaret för
den offentliga kulturpolitiken, men ansvarsfördelningen är inte formellt reglerad.5
De kulturpolitiska mål som beslutades av riksdagen 1974 har
reviderats över tid och har fått genomslag på alla tre samhällsnivåer:
statlig, regional och kommunal/lokal nivå. De kulturpolitiska mål
som gäller i dag beslutades av riksdagen 2009 och styr den statliga
5

Avsnittet bygger på en text av Jenny Johannisson i Kulturanalys Nordens rapport Kulturpolitisk styrning. Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under
2000-talet från 2018.
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kulturpolitiken, men de ”ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting”.6 I linje med det förhåller sig
kulturpolitiska mål på regional och lokal nivå i hög utsträckning till
de nationella målen. Även om det kulturpolitiska området i Sverige
i liten utsträckning är reglerat i lag – med undantag för bibliotek,
arkiv, kulturmiljö och museer – har den nationella kulturpolitiken
fått en normerande effekt även på den regionala och lokala kulturpolitiken.7 Biblioteks- och arkivområdena är de enda kulturområden
där det finns direkta lagkrav på att kommuner och regioner ska
bedriva kulturverksamhet.
Trots att det saknas formellt utpekat ansvar har vi valt att använda
begreppet ansvar i relation till regional och kommunal kulturpolitik eftersom det också görs i dåvarande Sveriges Kommuner
och Landstings kulturpolitiska positionspapper.8
1.5.1

Offentlig finansiering

Staten, regionerna och kommunerna finansierar tillsammans kulturområdet. De sammanlagda medlen till kultur hos stat, regioner och
kommuner uppgick 2019 till drygt 30,6 miljarder kronor, vilket motsvarade 2 959 kronor per invånare. Staten och kommunerna stod för
den största delen av de offentliga utgifterna för kultur – 44,6 respektive
40 procent. Motsvarande siffra för regionerna var 15,4 procent. Statens
utgifter för kultur var 13,6 miljarder kronor, regioners utgifter var
4,7 miljarder kronor och kommunernas utgifter var 12,2 miljarder
kronor.9
Statens kulturutgifter består av tre huvuddelar: kultur, folkbildning samt medier. Forskaren Jenny Johannisson konstaterade 2018
att den största utgiftsposten på statlig nivå avser professionellt
konstnärligt utövande, i första hand inom ramen för institutionsbaserad verksamhet.10 Även på den regionala nivån går merparten av
resurserna till institutionsbaserad kulturverksamhet.
För kommunerna var de största utgiftsområdena 2019 bibliotek
(38 procent), stöd till kulturella föreningar, museiverksamhet och all6

Prop. 2009/10:3, s. 28.
Johannisson, J. 2018.
8
Sveriges Kommuner och Landsting 2015.
9
Myndigheten för kulturanalys 2020b; här använder vi uppgifter från 2019 för att visa hur det
såg ut före det extraordinära pandemiåret 2020.
10
Johannisson, J. 2018.
7
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mänkulturell verksamhet (36 procent), samt musik- och kulturskolor
(22 procent).11 Insatser för att möta den kris som drabbat kulturområdet till följd av pandemin har genomförts på såväl statlig som
regional och kommunal nivå (se avsnitt 2.3.1).
1.5.2

Statens ansvar

Den statliga kulturpolitiken styrs av de nationella kulturpolitiska
mål som har beslutats av riksdagen, som även beslutar om övergripande budget samt lagstiftning på det kulturpolitiska området.
Kulturdepartementet är regeringens instans för beredning av
kulturpolitiska beslut. Implementeringen av riksdagens och regeringens beslut sker genom fristående statliga myndigheter. Till Kulturdepartementets ansvarsområde hör närmare 50 myndigheter, varav
fler än 30 utgör museer med statlig finansiering. Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet är viktiga myndigheter inom kulturarvsområdet, och stiftelsen Svenska Filminstitutet är central inom filmområdet. För den enskilda konstnärliga utövaren finns det möjlighet
att söka stipendier och bidrag från Konstnärsnämnden och Sveriges
författarfond (Författarfonden). Statens kulturråd (Kulturrådet)
har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska
målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att
myndigheten fördelar statliga bidrag till kulturverksamhet, följer
upp resultaten av finansierad verksamhet och sprider information
och kunskap om kultur och kulturpolitik. Ett normalår fördelar
Kulturrådet runt 2,5 miljarder kronor till bland annat:
• litteratur, läsfrämjande och bibliotek,
• bild- och formkonst samt museer,
• musik, teater, dans och nutida cirkus,
• Skapande skola-projekt,
• kommunala kulturskolor,
• nationella minoriteters kultur.12

11

Myndigheten för kulturanalys 2020b.
Statens kulturråd 2021e. Summorna är baserade på 2019 och 2018 när inga krisstöd fördelades.
12
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Ungefär 1,4 miljarder kronor går till regional kultur, framför allt
genom kultursamverkansmodellen (se avsnitt 1.5.3).13 Den största
delen av Kulturrådets bidrag är till för att stödja verksamheter som
arbetar med professionell kulturverksamhet, men bidrag fördelas
även till exempelvis centrala amatörkulturorganisationer.
1.5.3

Regionernas ansvar

Som nämnts ovan återspeglar och förhåller sig kulturpolitiska mål på
regional nivå i hög utsträckning till de nationella kulturpolitiska
målen. Att regioner och kommuner ställer sig bakom de nationella
kulturpolitiska målen blir uppenbart inte minst genom det kulturpolitiska positionspapper som Sveriges Kommuner och Landsting,
numera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), beslutade om 2015.
I dokumentet lyfter SKR fram att regeringen och regionerna bör ha
en strukturerad dialog om hur de nationella kulturpolitiska målen
och de regionala kulturplanerna möter varandra.
Enligt SKR har regioner ansvar för ”strategiska utvecklingsfrågor
och [att vara] huvudmän för regionala kulturinstitutioner”.14 Därutöver spelar de en nyckelroll i kultursamverkansmodellen som är en
modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt den statliga förordning som reglerar modellen är
ändamålet att ”bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer”.15 Syftet beaktar således såväl ett nationellt som ett regionalt
perspektiv.
Genom kultursamverkansmodellen fördelar Kulturrådet statligt
bidrag till regional kulturverksamhet baserat på treåriga kulturplaner
som regioner har att ta fram ”i samverkan med länets kommuner och
efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället”16. Regionen fördelar därefter beviljade statliga bidrag med
kulturplanen som underlag. Kulturplanen ska presentera regionala
prioriteringar i relation till nationella kulturpolitiska mål, och statliga
bidrag kan komma ifråga för:

13

Ibid.
Sveriges Kommuner och Landsting 2015.
15
Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (SFS 2010:2012).
16
Ibid.
14
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1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
3. biblioteksverksamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet,
7. främjande av hemslöjd.17
Statliga projektbidrag som riktar sig till regionala kulturverksamheter, regionala utvecklingsbidrag, fördelas av Kulturrådet.
Två teman är tydligare på den regionala nivån än på den statliga.
Det första är kulturens betydelse för hållbar utveckling i dess sociala,
ekonomiska och ekologiska dimensioner. Det andra är behovet av
gränsöverskridande mellan till exempel offentlig, privat och ideell
sektor samt mellan kulturverksamhet, näringsverksamhet och social
verksamhet.18
1.5.4

Kommunernas ansvar

Kommunerna ansvarar för det lokala kulturlivet. Basen är satsningar
på folkbibliotek och på musik- och kulturskolor. Kommunerna
ansvarar också för kulturmiljö, kommunala kulturinstitutioner som
kulturhus och museer samt stöd till det fria kulturlivet, föreningslivet och folkbildningen.19
Liksom för den regionala kulturpolitiken har de statliga kulturpolitiska målen ett stort genomslag i kulturpolitiska mål på kommunal
nivå. Även på kommunal nivå har frågor om hållbar utveckling och
behovet av gränsöverskridande större genomslag än på statlig nivå.20

17

Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (SFS 2010:2012).
Johannisson, J. 2018.
19
Sveriges Kommuner och Landsting 2015.
20
Johannisson, J. 2018.
18

44

533

SOU 2021:77

1.6

Uppdraget och dess genomförande

Betänkandets disposition

I kapitel 2 sammanfattar vi konsekvenserna av covid-19-pandemin
för kultursektorn med utgångspunkt i myndighetsrapporter och
intervjuer med och underlag från aktörer inom kultursektorn. Vi
redogör även för de lärdomar som kan dras från pandemins konsekvenser och ger exempel på insatser för att hantera pandemin som
genomförts i närliggande länder.
I kapitel 3–5 redovisar vi vår analys av vilka strukturella problem
som har synliggjorts under pandemin i relation till de kulturpolitiska
målen. Vi analyserar problem och utvecklingsområden i relation till
självständighetsmålet (kapitel 3), delaktighetsmålet (kapitel 4) och
samhällsmålet (kapitel 5). I varje kapitel redogör vi också för våra
bedömningar om hur regeringen bör hantera identifierade problem.
I kapitel 6 ger vi exempel på nya initiativ för att tillgängliggöra
kultur som har etablerats eller utvecklats under pandemin och som
har potential att positivt bidra till kultursektorns strävan att nå de
kulturpolitiska målen.
I kapitel 7 redovisar vi våra förslag utifrån de bedömningar vi gör
i kapitel 2–6. Vi presenterar konkreta förslag på hur regeringen kan
hjälpa kultursektorn att återstarta, återhämta sig och utvecklas under
och efter pandemin, så att kulturen har förutsättningar att vara en
stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen. I kapitel 8 redogör vi för förslagens konsekvenser.
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Covid-19-pandemins effekter
på kulturen

I det här kapitlet sammanfattar vi de konsekvenser som covid-19pandemin inneburit och alltjämt innebär för kultursektorn. I kapitlet
fokuserar vi på de negativa och positiva effekter som har uppstått
som en direkt konsekvens av pandemin. Vi analyserar också vilka
lärdomar som kan dras av dessa konsekvenser.
Pandemin har även synliggjort strukturella problem som fanns
före pandemin och som hindrar en utveckling i riktning mot de
kulturpolitiska målen. Analysen av dessa problem och utvecklingsområden presenteras i kapitel 3–5.

2.1

Negativa effekter av pandemin

Den pågående covid-19-pandemin har förändrat förutsättningarna i
grunden för all konst- och kulturverksamhet i Sverige och övriga
världen.1 I mars 2020 fattade regeringen beslut om förbud mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler
än 50 personer. Deltagartaket har gjort konserter och föreställningar
för en större publik omöjliga att genomföra. Möjligheterna till kulturupplevelser och kulturell verksamhet har kraftigt begränsats. Landets
grundskolor har på flera håll stängt dörrarna för besök av konstnärer
och kulturaktörer, och kulturskolor har periodvis gått över till
inställd, eller digital undervisning.2
Med stöd av den pandemilag som antogs i början av 2021 fick
landets museer och utställningshallar, varav många haft stängt för
besökare stora delar av pandemin, möjlighet att åter öppna dörrarna
i mars 2021, och efter att antalet deltagare vid allmänna samman1
2

Se till exempel OECD 2020 och Kulturanalys Norden 2021.
Myndigheten för kulturanalys 2021.
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komster i över ett halvår varit begränsat till 8 personer inleddes
regeringens plan för avveckling av restriktioner i juni 2021 med
höjda deltagartak vid arrangemang utomhus och vid anvisad sittplats.3 Under sommaren 2021 har flera kulturverksamheter kunnat
komma igång igen, men fortsatt väntar stora utmaningar för kultursektorn.
Pandemin har drabbat såväl stora som små aktörer inom många
olika konst- och kulturområden. Allt från stora musikfestivalarrangörer och nationella institutioner till lokala hemslöjdsföreningar och
amatörteaterensembler har fått ställa in eller ställa om sin verksamhet. Nationella minoriteters kulturverksamhet har påverkats på
samma sätt som annan kulturverksamhet, vilket bland annat gjort att
Sametinget fördelat särskilda krisstöd till samiska kulturaktörer. Ur
ett medborgarperspektiv har pandemin inneburit minskade och förändrade möjligheter att ta del av kulturupplevelser.
2.1.1

Restriktionerna har lett till en kris i kultursektorn

En stor del av kultursektorn är beroende av en betalande publik som
går på konserter, filmer, dansföreställningar, författarsamtal, teaterföreställningar och utställningar.4 De restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som infördes i mars 2020
för att motverka smittspridningen av covid-19 medförde därför en
kris för konstnärer och verksamheter som är beroende av publik på
plats. Krisen omfattar också de verksamheter som möjliggör och
stödjer sådan konstnärlig verksamhet, till exempel arrangörer, gallerister, producenter samt ljud- och ljustekniker. Förbudet mot folksamlingar blev i praktiken ett näringsförbud för alla dessa verksamheter. För många av dem som arbetar i kultursektorn har detta även
slagit hårt mot deras privata ekonomiska situation. Många har
behövt söka sig till andra branscher för att försörja sig.

3
4

Regeringen 2021.
Kleppe med flera 2019.

48

537

SOU 2021:77

2.1.2

Covid-19-pandemins effekter på kulturen

Kultursektorn är en av de hårdast drabbade sektorerna

Sett till hur omsättningen för olika branscher utvecklades procentuellt under perioden januari–september 2020 jämfört med samma
period 2019, så var kultur, nöje och fritid den tredje mest drabbade
sektorn under pandemin. Endast hotell och restaurang samt uthyrning, fastighetsservice, reseföretag med mera förlorade procentuellt
sett mer i omsättning under samma period.5 Över hela året 2020 förlorade kultur-, nöje- och fritidsbranscherna totalt 17 procent av sin
omsättning jämfört med föregående år (se avsnitt 2.1.6).6 Även
internationellt har kultursektorn varit bland de hårdast drabbade
sektorerna vilket konstateras i en studie av OECD:
Cultural and creative sectors are among the hardest hit by the pandemic,
with large cities often containing the greatest share of jobs at risk. The
dynamics vary across sub-sectors, with venue-based activities and the
related supply chains most affected. Policies to support firms and
workers during the pandemic can be ill-adapted to the non-traditional
business models and forms of employment in the sector. In addition to
short-term support for artists and firms, which comes from both the
public and private sector, policies can also leverage the economic and
social impacts of culture in their broader recovery packages and efforts
to transform local economies.7

2.1.3

Olika delar av sektorn har drabbats olika hårt

I sin rapport påpekar OECD att pandemin har drabbat de olika
delbranscherna inom kultursektorn olika hårt. De delbranscher vars
verksamhet är bunden till en fysisk plats och som är beroende av att
människor möts fysiskt är naturligt nog de som har drabbats värst
av restriktioner mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.8 OECD hävdar att vissa delar av kultursektorn, till exempel plattformar online, kan ha dragit nytta av den ökade efterfrågan
på streaming av kulturellt innehåll som har följt av restriktionerna.
Men de som har vunnit på den ökade efterfrågan har till stor del varit
de största företagen i branschen.9

5

Andersson, M. 2020.
Statistiska centralbyrån 2021.
7
OECD 2020.
8
Ibid. Se även Myndigheten för kulturanalys 2021.
9
Ibid. Se även Kulturanalys Norden 2021.
6
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Även i Sverige är det den kultur som är beroende av en fysiskt
närvarande publik som på grund av restriktionerna har drabbats
värst av pandemin.10 Kulturverksamheter som inte är lika beroende
av fysiska möten har klarat sig jämförelsevis bra. Exempelvis visar
Svenska Bokhandlareföreningens och Svenska Förläggareföreningens
rapport om försäljning av fysiska böcker och ljudböcker att försäljningen har ökat under pandemin.11 Likaså har verksamheter som
redan verkar på en digital arena och med digitala plattformar, exempelvis nätbokhandeln och streamingtjänster, klarat sig bra under
pandemin.12
De verksamheter som har en offentlig huvudman och offentlig
grundfinansiering har, naturligt nog, klarat sig bättre genom krisen
än de verksamheter som i högre utsträckning är beroende av egenintäkter i form av biljettförsäljning, entréavgifter, gager eller uppdragsersättning. Det innebär att till exempel fria scenkonstgrupper,
kommersiella musikaktörer och biografer generellt haft en svårare
ekonomisk situation än statliga, regionala och kommunala kulturinstitutioner.
Även konstnärer och andra yrkesgrupper inom kultursektorn
som verkar som frilansare har enligt våra intervjuer drabbats hårt
under pandemin. När kulturinstitutioner har ställt in eller skjutit upp
publik verksamhet har det inneburit att arbetstillfällen och uppdrag
uteblivit. Många konstnärer och andra yrkesverksamma i kultursektorn har också haft svårt att få del av generella näringslivsstöd och
trygghetssystemen (se avsnitt 2.3.3 och 3.3.3), vilket har bidragit
ytterligare till deras ekonomiskt utsatta situation under pandemin.
Flera verksamma inom kultursektorn har därtill behövt söka sig till
andra sektorer för att försörja sig (se avsnitt 2.1.10) och vi har även
tagit del av historier om frilansande konstnärer som behövt använda
sina privata besparingar för att klara sig ekonomiskt under pandemin.

10
11
12

Myndigheten för kulturanalys 2021.
Ibid.
Ibid.
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Den publika verksamheten har förändrats eller ställts in

Restriktionerna och rekommendationerna för att begränsa smittspridningen har lett till lågt eller i vissa fall obefintligt kulturutbud,
särskilt vad gäller det utbud som kräver fysisk interaktion.13 Verksamhet som föreställningar, konserter, utställningar, föreläsningar
och workshops har ställts in. Bibliotek, arkiv och museer har varit
stängda eller haft begränsade öppettider och begränsad service.
Allmänhetens tillgång till deras verksamheter och samlingar har
därmed försämrats under pandemin. Kulturutbudet och samlingar
har under pandemin i stället tillgänggjorts digitalt, och vissa aktiviteter har också flyttats utomhus med färre deltagare.
Reserestriktionerna har dessutom inneburit att kulturaktörer har
haft svårt att bedriva planerad verksamhet utomlands och inte heller
kunnat presentera internationell konst eller internationella artister
för den svenska publiken.14
Människors attityder till att delta vid kulturevenemang har också
påverkats under pandemin.15 Enligt Myndigheten för kulturanalys
medförde förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med fler än 50 deltagare en negativt normerande inverkan på besökares vilja att samlas fysiskt för kulturella aktiviteter
under våren 2020. Även den allmänna smittspridningen som sådan
bidrog till att deltagare själva valde att inte besöka fysiska kulturevenemang; särskilt gällde detta den äldre målgruppen.16 Trots att
Sverige inte vidtog lika strikta restriktioner som sina grannländer
visar en kartläggning från Kulturanalys Norden inga tydliga tecken
på systematiska skillnader mellan hur de nordiska ländernas kultursektorer drabbats av pandemin.17
2.1.5

Följden har blivit ett kraftigt intäktsbortfall

Inställd verksamhet har medfört intäktsbortfall under pandemin,
och för verksamheter som inte har en offentlig huvudman med tillhörande grundfinansiering har detta inneburit en ekonomisk kris.
Eftersom offentliga kulturinstitutioner generellt också är beroende av
13

Myndigheten för kulturanalys 2021.
Ibid.
15
Ibid.
16
Ibid.
17
Kulturanalys Norden 2021.
14
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exempelvis biljettförsäljning, entréavgifter, bokningar, uthyrningsverksamhet och försäljning från butik och servering så drabbades även
de ekonomiskt, men inte lika hårt som de privata verksamheterna och
det fria kulturlivet.18 Vissa offentliga kulturinstitutioner är mer
beroende än andra av egna intäkter, till exempel museer som Skansen
och Vasamuseet. Dessa har också påverkats mer av pandemin än
kulturininstitutioner som inte är lika beroende av egna intäkter.
Med de inställda evenemang som följde av pandemin försvann
även de sponsringsintäkter som har varit viktiga inkomstkällor för
arrangörer av större evenemang. Detta har framgått av våra intervjuer med företrädare för evenemangsnäringen. Sponsring är en
betydelsefull inkomstkälla för större evenemang som till exempel
Way out West, Åre Sessions och Lollapalooza Stockholm.
Både offentliga institutioner, det fria kulturlivet och privata
verksamheter och arrangörer har alltså påverkats ekonomiskt som
en effekt av restriktionerna, och av våra intervjuer framgår att samtliga aktörer bedömer att de ekonomiska utmaningarna kommer
dröja kvar även några år efter pandemin.19
2.1.6

Samtliga konstområden är drabbade

I oktober 2020 presenterade Konstnärsnämnden statistik över kulturföretagens totala omsättning under covid-19-pandemin.20 Denna
statistik bekräftar att kultursektorn är bland de branscher som
påverkats mest av pandemin. Företag som bedriver kulturell verksamhet hade en minskad omsättning på 43 procent i april 2020,
67 procent i maj 2020 och 62 procent i juni 2020 jämfört med samma
månader 2019. De sökande till Konstnärsnämndens krisstipendier
2020 redovisade ett intäktsbortfall för perioden mars–augusti 2020 på
närmare 300 miljoner kronor.21 För Kulturrådets stöd för inställda och
uppskjutna evenemang uppgick summan av sökandes uppskattade
intäktsbortfall och merkostnader till 2 558 miljoner kronor under
perioden mars–september 2020.22

18

Svensk Scenkonst 2021.
Se Svensk Scenkonst 2021 för ett liknande resultat.
20
Konstnärsnämnden 2020.
21
Ibid.
22
Statens kulturråd 2021.
19

52

541

SOU 2021:77

Covid-19-pandemins effekter på kulturen

I fackförbundet Scen & Films enkätstudie i maj 2021, vilken riktades till yrkesverksamma inom scen- och filmområdet, uppgav
32 procent av de svarande med visstidsanställningar att de hade haft
inkomster som var lägre än 50 000 kronor de senaste 12 månaderna.23
Det var en stor ökning jämfört med året före pandemin när denna
grupp knappt uppgick till 12 procent. Vidare hade närmare hälften av
de svarande inkomster under 100 000 kronor de senaste 12 månaderna,
att jämföra med knappt 20 procent året innan. Cirka 30 procent uppgav att de haft inkomster över 250 000 kronor de senaste 12 månaderna, att jämföra med 58 procent före pandemin. Bland de företagare som besvarade enkäten syntes ett liknande mönster med
minskade inkomster.
Bland de svarande var mäns inkomster generellt högre än kvinnors. Fler män angav högre inkomster är kvinnorna både under de
senaste tolv månaderna och före pandemin. Bland männen såg dock
inkomsterna totalt sett ut att ha minskat mer än hos kvinnorna.
Kulturanalys Norden publicerade våren 2021 en rapport som
innehåller resultat från en enkätstudie om hur pandemin har påverkat
inkomstsituationen för konstnärsgrupper och branschaktörer inom
olika delar av kultursektorn i Norden.24 Samtliga respondenter i den
nordiska studien upplevde att inkomstsituationen har försämrats,
eller kraftigt försämrats, för scenkonstnärer, musiker, arrangörer,
ljus- och ljudtekniker samt bokare och managers. För bildkonstnärer
och författare hade knappt hälften fått det sämre, eller mycket
sämre, under pandemin enligt den nordiska studien.
Av våra intervjuer med företrädare för bild- och formkonstnärer
och författare i Sverige framgår att inkomstsituationen har påverkats
negativt även för dessa grupper eftersom utställningar, beställningar
av nya verk och uppläsningar har ställts in. För bild- och formkonstnärer och författare innebär inställda utställningar och uppläsningar
att mötet med kunder uteblir, vilket utöver uteblivna intäkter för
medverkan även drabbar försäljningen av verk. Många dramatiker
och kulturkritiker är också drabbade, enligt våra intervjuer.
23

Scen & Film 2021. Svarsfrekvensen var 26,5 procent. Totalt sett arbetade flest inom konstnärliga yrken men bland de som svarande att de endast arbetade inom scenkonstområdet fanns
fler inom tekniska och administrativa yrken än inom konstnärlig personal. Könsfördelningen
låg i linje med Scen & Films medlemsgrupp i sin helhet, vilket vid årsskiftet 2020/2021 bestod
av 59 procent kvinnor och 41 procent män.
24
Enkäten besvarades av informanter inom de nordiska ländernas kulturförvaltningar, yrkesorganisationer och konstnärsorganisationer.
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Vad gäller filmområdet konstaterade Scen & Film i mars 2021 att
en hel del inspelningar och produktioner har kunnat fortgå även
under pandemin genom att de har bedrivits smittskyddssäkert.25
Kulturanalys Nordens studie indikerar också att intäktssituationen
för filmkonstnärer har varit mer positiv än för konstnärer inom
andra kulturuttryck under pandemin.26 Många visningstillfällen har
dock försvunnit och lansering av produktioner har inte kunnat ske
som planerat till exempel genom visning på viktiga nationella och
internationella festivaler. Filmfestivaler har fått ställa om eller ställa
in genomförandet och har därmed förlorat intäkter och samarbetspartners. Att visningstillfällen för filmer har försvunnit kan komma
att kraftigt påverka publikens möjligheter att ta del av filmerna, men
även möjligheterna till samproduktion och försäljning och därmed
framtida inkomster för upphovspersoner och producenter.27 Vidare
har biografnäringen drabbats mycket hårt och i flera fall hamnat i akut
likviditetskris.
Även filmdistributörerna har likviditetsproblem. De investerar i
filmer på förhand och får intäkter efter biopremiärer och har därför
drabbats av inställda och framskjutna premiärer samt av att biograferna inte bedriver verksamhet. Producenter vill vänta med att
premiärsätta film tills publiken kan komma. Pandemin har också
försvårat eller hindrat inspelning i länder där filmproduktioner får
en skatterabatt vilket för närvarande inte finns i Sverige. Produktionsbolag har också drabbats av uteblivna intäkter.
2.1.7

Omsättningen har minskat

Statistiska centralbyrån (SCB) har sammanställt omsättningsdata för
företag inom kultursektorn 2020.28 SCB konstaterar att näringarna
inom kultur, nöje och fritid drabbades hårt pandemiåret 2020. Omsättningen i branschen föll med 17 procent, vilket motsvarar 13 miljarder
kronor. Särskilt svårt blev det för nöjes- och temaparkerna som
tappade 80 procent av sin omsättning.29
25

Scen & Film 2021b.
Kulturanalys Norden 2021.
27
Scen & Film 2021b.
28
Statliga myndigheter och bolag som till exempel Dramaten och ideella organisationer ingår
alltså inte i uppgifterna som följer. Däremot ingår de länsteatrar som är aktiebolag.
29
Statistiska centralbyrån 2021.
26
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I de kulturella verksamheterna föll omsättningen med 6,2 miljarder
kronor (33 procent) 2020. Det gick särskilt dåligt för teatrar och
konserthus. I den branschen minskade omsättningen med hela
57 procent. För stödföretag till artistisk verksamhet halverades omsättningen. Museernas omsättning minskade med 26 procent jämfört
med 2019.
Tabell 2.1

Omsättning inom kultur, nöje och fritid i miljoner kronor 2019
och 2020, förändring i miljoner kronor och utveckling i procent

Bransch

2019

2020

Kulturell verksamhet (SNI 90)
Artistisk verksamhet
Stödföretag till artistisk verksamhet
Litterärt och konstnärligt skapande
Texter- och konserthusföretag
Museiverksamhet och dylikt (SNI 91)
Nöjes- och temaparker
Övriga fritids- och nöjesanläggningar
Total kultur, nöje och fritid (SNI 90-93)

18 996
4 817
8 649
4 941
589
2 101
2 737
4 017
77 461

12 773
3 439
4 290
4 792
253
1 550
555
2 634
64 504

Förändring
-6 223
-1 379
-4 360
-148
-336
-551
-2 182
-1 383
-12 958

Utveckling
(%)
-32,8
-28,6
-50,4
-3
-57,1
-26,2
-79,7
-34,4
-16,7

Källa: SCB.

I juli 2020 var den månatliga utvecklingen av omsättningen för
kulturell verksamhet -52,6 procent jämfört med motsvarande månad
2019, visar siffror från SCB.30
Det är också viktigt att beakta hur verksamheten skiljer sig åt
inom ett och samma konst- och kulturområde. Inom till exempel
musikområdet har livebranschen drabbats hårdast och snabbast av
pandemin.31 Från mitten av mars till och med maj 2020 gick biljettintäkterna totalt ner med cirka 90 procent. För arrangörer och bokningsbolag inhämtas över hälften och i vissa fall 100 procent av
årets intäkter under sommaren och under pandemin hamnade
intäkterna i många fall på noll.32 Även artister drabbas i form av
inställda speltillfällen, och kompositörer för film och teater ser inställda projekt.33 Inställda speltillfällen påverkar även andra intäkter
30

Siffror från SCB:s momsregister. För SNI 9001 artistisk verksamhet har SCB:s omsättningsstatistik använts.
31
Musiksverige 2020.
32
Ibid.
33
Ibid.
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som den upphovsrättsliga ersättningen som uppskattades minska
med cirka 15–25 procent 2020.34 Pandemins påverkan på upphovsrättsliga intäkter för redan inspelad musik är sannolikt mindre än för
livemusik. Men det kan samtidigt vara så att andra verksamheter som
spelar musik för sina kunder, som till exempel hotell och restauranger, inte har hållit öppet i samma utsträckning som normalt vilket
kan ha haft en negativ påverkan på upphovsrättsliga intäkter.
År 2020 prognostiserade Musikcentrum Riks att de inställda speltillfällena under året skulle ge ett totalt inkomstbortfall på mer än
171 miljoner kronor, och då enbart för medverkande musiker och
artister.35 Utöver detta beräknades extrakostnader på drygt 7 miljoner
kronor relaterade till covid-19-pandemin tillkomma, till exempel
kostnader för i förväg betalda resor och hotell i samband med inställda konserter.36 Musikcentrum Riks har följt upp prognosen för
2020 med en enkätundersökning som genomfördes 2021, men där
svarsfrekvensen var för låg för att kunna fastställa några resultat.
2.1.8

Konkurserna har ökat

Utöver intäktsbortfall och omsättning kan det i viss utsträckning
även vara relevant att undersöka pandemins effekter på kultursektorn med konkurser som indikator.37
I juni 2020 ökade antalet konkurser av aktiebolag inom kultur,
nöje och fritid kraftigt. Så många som 129 företag försattes i konkurs
denna månad. Runt denna tid ökade även konkurserna inom andra
industrier som särskilt har drabbats av pandemin, men antalet konkurser stabiliserades sedan hösten 2020.38 För området kultur, nöje
och fritid steg antalet konkurser igen i mars 2021.39
Konkurser som indikator för den ekonomiska situationen i kultursektorn har dock sina begränsningar. En anledning till det är att kultursektorn kännetecknas av många egenföretagare med enskild firma.
Frilansande konstnärer med enskild firma har sällan några större
34

Musiksverige 2020.
Musikcentrum Riks 2020.
36
Ibid. Musikcentrum Riks konstaterade vidare att den verkliga inkomstförlusten bland musiker
antagligen skulle bli ännu högre. Undersökningar visar att det finns betydligt fler musiker i
Sverige än de närmare 1 000 musiker som besvarade deras enkät. Musikcentrums undersökning fångar enligt uppgift endast cirka en sjättedel av totalpopulationen.
37
Kulturanalys Norden 2021.
38
Andersson, M. 2020.
39
Vi saknar uppgifter för konkurser inom andra industrier för 2021.
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skulder kopplade till sina firmor, och företagen behöver därför sällan
sättas i konkurs. Det är i stället vanligare att sådana verksamheter
läggs ned eller läggs vilande under sämre tider. Därför syns det inte
i konkursstatistiken när dessa företag går dåligt. Ingen enskild firma
sattes i konkurs enligt statistiken, men vi vet från våra intervjuer och
andra undersökningar att många konstnärer med enskild firma befann
sig i en ekonomisk kris under 2020–2021 och att många konstnärer
sökt sig till andra branscher för att försörja sig. Att ensidigt titta på
konkursstatistik ger alltså en skev bild av den verkliga situationen
när det gäller företagen i sektorn.
Det andra skälet till att konkursuppgifter inte nödvändigtvis ger
en bra bild av den ekonomiska situationen i kultursektorn är att
regeringens krisstöd till företag i alla sektorer antagligen har gjort
att färre företag än vad som annars hade varit fallet har gått i konkurs
under pandemin.
Kulturanalys Norden varnar dock för att det kan komma att bli
en ketchupeffekt av konkurser framöver, när statliga krisåtgärder
successivt dras tillbaka. Det finns en naturlig tröghet i processen från
det att ett företag börjar kämpa med ekonomiska utmaningar tills
det går i konkurs, vilket innebär att konkursen kan komma 2022 eller
senare.40
2.1.9

Arbetslösheten har ökat

Arbetslöshetsdata är en relevant indikator på situationen på arbetsmarknaden för konstnärer och andra som är verksamma inom
kultursektorn. Men liksom är fallet när det gäller konkursdata är
arbetslöshetstal något som måste förstås i ljuset av kultursektorns
särskilda struktur.41 I kultursektorn återspeglar arbetslöshetsstatistikens utveckling inte helt situationen i praktiken för dem som arbetar
inom kultursektorn. Den främsta anledningen är att många egenföretagare inom kultursektorn inte har tillräckligt höga inkomster
för att ha rätt till arbetslöshetsförsäkringar och andra stöd.42 För
dessa personer lönar det sig därför inte att registrera sig som arbetssökande. Med detta sagt är det fortfarande intressant att titta på
arbetslöshetsstatistiken för anställda inom kultursektorn.
40
41
42

Kulturanalys Norden 2021.
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Antalet arbetssökande vid Arbetsförmedlingen Kultur Media
ökade kraftigt efter februari 2020, och det har skett en ökning av
både nya arbetssökande och antalet arbetssökande totalt under
pandemin. Under 2020 hade Arbetsförmedlingen Kultur Media som
mest cirka 6 197 öppet arbetslösa och sökande i program (juli 2020).
Under året skrev totalt cirka 12 000 personer in sig. Antalet unika
individer är dock färre, eftersom en person kan ha skrivit in sig flera
gånger om hen haft jobb under delar av året. Antalet arbetssökande
minskade efter juli 2020 men befann sig i augusti 2021 fortfarande på
en högre nivå än normalt. Jämfört med augusti 2019 var den öppna
arbetslösheten 32 procent högre i augusti 2021 (792 personer fler).43
Under 2020 anmäldes totalt ungefär 7 500 övergångar till arbete
eller studier och av dessa gick en tiondel till studier. Arbetsförmedlingen Kultur Media har undersökt vilken typ av arbete som de
inskrivna personerna har gått till. De flesta fick jobb inom kultursektorn medan en mindre andel fick jobb utanför kultursektorn.44
Sommaren 2020 fick 19 procent av de som gick till arbete jobb
utanför kultursektorn medan resten fick jobb inom kultursektorn.
Hösten 2020 var det 27 procent som fick jobb utanför kultursektorn
medan resten fick jobb i kultursektorn. De största yrkena inom kultursektorn var journalister, skådespelare, designers och fotografer.45
Den öppna arbetslösheten går alltså ner sedan juli 2020. Här är
det emellertid viktigt att ha med sig att Arbetsförmedlingens statistik antagligen inte ger en fullständig bild av situationen. Det kan
finnas tidigare verksamma personer inom kultursektorn som inte
anmälde sig till Arbetsförmedlingen när de blev utan jobb, utan som
i stället sökte andra försörjningsmöjligheter, till exempel krisstipendier, andra tjänster inom kultursektorn eller jobb utanför kultursektorn.
Som ett komplement till arbetslöshetsstatistik finns till exempel
Scen & Films enkätundersökning om hur sysselsättningen har påverkats inom scen- och filmkonstområdet.46 Enkäten besvarades av
1 700 verksamma personer, varav 57 procent var verksamma inom
scenkonst och 27 procent var verksamma inom både scen och film.
En mindre andel, 15 procent, var endast verksamma inom film/tv.
De svarande inkluderade både tillsvidareanställda, visstidsanställda,
43

Konstnärsnämnden 2021.
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45
Ibid.
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Scen & Film 2021.
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egenföretagare och kombinatörer.47 Bland de tillsvidareanställda
hade en mindre del blivit korttidspermitterade. Få av de tillsvidareanställda hade blivit varslade om uppsägning och få hade blivit uppsagda. Skillnaderna mellan män och kvinnor var generellt sett små
vad gällde permittering, varsel och uppsägning.
Bland de visstidsanställda hade varsel och uppsägningar minskat
något 2021 i jämförelse med en motsvarande studie från 2020. Antalet
varsel och uppsägningar var dock generellt högre för visstidsanställda
än för tillsvidareanställda. Bland de visstidsanställda angav drygt
71 procent att de förlorat jobb under pandemin. Andelen som förlorat jobb var något större bland kvinnorna än bland männen.
Siffrorna 2021 ligger i linje med året innan, då de var 73 procent.
Bland de visstidsanställda arbetade den övervägande delen 7–12
månader året före pandemin, men under pandemiåret minskade den
arbetade tiden till hälften. Bland företagarna uppgav 84 procent att
de hade förlorat uppdrag de senaste 12 månaderna. Andelen bland
männen som hade förlorat uppdrag var dock större, närmare 90 procent. Även i Scen & Films enkätstudie 2020 svarade 84 procent av
företagarna att de förlorat uppdrag på grund av pandemin.
Inom museiområdet visar en undersökning från fackförbundet
DIK att 5 procent av de museianställda blev uppsagda eller varslades
om uppsägning under pandemin.48 Bland personer med visstidsanställning har 26 procent blivit uppsagda. Detta drabbar särskilt
yngre personer.49
Statistik från SCB visar att antalet sysselsatta inom näringarna för
kultur, nöje och fritid minskade med cirka 10 procent 2020, och
siffror från Svensk Scenkonst visar att antalet anställda bland medlemmarna har minskat med 22 procent och antalet årsverken med
8 procent.50
47

Med kombinatörer avser vi personer som kombinerar verksamhet i eget företag med kortare
anställningar i andra företag. Totalt sett var de flesta bland de svarande (58 procent) anställda
i någon form; teknisk och administrativ personal stod för en betydande del av denna grupp.
Bland den konstnärliga personalen fanns fler egenföretagare och kombinatörer. Andelen män
var högre bland dem som angav att de var företagare. Det var fler kombinatörer än företagare
totalt sett. Bland kombinatörerna var andelen män respektive kvinnor lika stor. Bland dem
som svarat att de var anställda var lite fler än hälften tillsvidareanställda. Andelen tillsvidareanställda var något högre bland männen än bland kvinnorna vilket stämmer med bilden att
gruppen tillsvidareanställda är större bland de tekniska och administrativa yrkena. Se Scen &
Film 2021.
48
DIK 2021.
49
Ibid.
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Svensk Scenkonst och Scen & Film 2021.
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Effekterna på det ideella kulturlivet har varit negativa

Konsekvenserna av restriktionerna för det civila samhället har till
viss del liknat dem i det fria och institutionella kulturlivet.51 Begränsningarna av fysiska möten har medfört avtagande ideellt engagemang, konkurser, permittering av personal, svårigheter att planera
framåt och minskade eller uteblivna biljett- och medlemsintäkter.52
NOD, som är ett nationellt organ för dialog och samråd mellan
regeringen och det civila samhället, pekar på att pandemin kan få
långsiktiga negativa konsekvenser för det ideella kulturlivet.53 Enligt
NOD:s lägesbeskrivning minskar det ideella engagemanget, och det
förväntas leda till en lång återuppbyggnadsfas där vissa organisationer i den ideella sektorn ser en risk att det kommer vara svårt
att återgå till det tidigare normalläget efter pandemin. Ett minskat
engagemang kan i sin tur påverka människors möjlighet till inkluderande sammanhang och demokratiskt lärande, vilket de ideella
verksamheterna bidrar till.54 Även gällande folkbildningen riskerar
konsekvenserna enligt NOD att bli allvarliga.
Vidare har pandemin medfört ökade besök vid kulturmiljöer. Det
är på många sätt positivt, men har också medfört ekonomiska utmaningar för ideella kulturarvsaktörer.55
2.1.11

Kultursektorn riskerar ett kompetenstapp

I spåren av pandemin riskerar kultursektorn att drabbas av ett kompetenstapp. Pandemin har medfört stora ekonomiska och sociala
påfrestningar för dem som arbetar inom kultursektorn. Många av
dem som arbetar inom musik- och scenkonstområdena har under
pandemin haft stora intäktsbortfall och överväger att byta bransch
för att kunna försörja sig.56 Pandemin har satt ljuset på den otrygghet
som finns inom kulturbranschen. För etablerade yrkesverksamma i
kultursektorn, som under flera år levt med otrygga försörjningsvillkor, kan pandemin ha varit den sista droppen som fått dem att
besluta sig för att byta riktning i yrkeslivet. Samtidigt kan pandemins
51
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Ibid.
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konsekvenser verka avskräckande för unga som i dag överväger att
välja en konstnärlig eller kulturell yrkesbana.
Flera av de aktörer som vi har intervjuat betonar att det finns en
risk för ett långsiktigt kompetenstapp inom kultursektorn, och flera
underlag pekar på att yrkesverksamma i kultursektorn redan har
lämnat eller överväger att lämna sektorn.
I en rapport om pandemins konsekvenser för scenkonsten och de
offentliga musikinstitutionerna redovisas att Svensk Scenkonsts
medlemmar varje år anställer cirka 15 000 personer, vilket motsvarar
cirka 6 000 årsverken.57 Därutöver engageras ett stort antal egenföretagare på kortare eller längre kontrakt. Många av egenföretagarna och frilansarna har dock under pandemin tvingats söka sig
till nya arbeten för försörjning och lämnar därmed branschen.
Bristen på arbetstillfällen när föreställningar ställs in riskerar därför
att leda till långsiktig kompetensbrist.
I Scen & Films enkät från maj 2021 anger 15 procent av de
svarande att de funderar över att lämna branschen; bland den konstnärliga personalen är andelen något högre. Av dem som anger att de
överväger att lämna branschen anger fler inom de konstnärliga
yrkena att de avser att komma tillbaka till yrket, medan de med tekniska och administrativa yrken anger att de bytt bransch permanent.
De aktörer som vi intervjuat betonar att scenteknikerna är en högkvalificerad yrkesgrupp där det inom exempelvis ljud- och ljussättning
samt riggning endast finns ett fåtal personer med rätt yrkeskompetens. Särskilt gäller detta utanför storstadsområdena. Samtidigt kan
tekniker relativt lätt hitta arbete utanför kultursektorn – under
pandemin har många exempelvis arbetat med digitala konferenser
och event.
Av utredningens samtal med Svensk Teaterteknisk Förening har
det framgått att många av de frilansande tekniker som tidigare
arbetat inom kultursektorn har sökt sig till andra branscher under
pandemin och har uppgett att de inte kommer att återvända till
sektorn. Samtidigt är efterfrågan på ljus- och ljudtekniker stor inför
återstarten av kulturlivet. Svensk Teaterteknisk Förening arbetar i
skrivande stund med en ansökan om att starta en ny utbildning för
tekniker för att möta sektorns efterfrågan. Vi bedömer att det är
viktigt för kultursektorns återstart och utveckling att det startas
utbildningar för tekniker som möter sektorns efterfrågan.
57
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Vidare visar en enkätundersökning att var tredje frilansmusiker har
bytt eller överväger att byta yrke.58 I en undersökning riktad till frilansande dansare och koreografer ställdes frågan: ”Ser du att du kommer att fortsätta verka inom den professionella fria danssektorn om
tre år?”. Av de 44 personer som svarade på frågan angav fler än hälften
att de inte tror det eller att de är tveksamma.59 Enligt Danscentrum är
många av dem som svarat på enkäten relativt nyutbildade, vilket är
oroväckande för danssektorns framtida kompetensförsörjning.
Inom dansområdet finns också en risk för ett kompetenstapp vad
gäller frilansande producenter. Ett tapp av de personer som har
erfarenhet av producentrollen inom dansområdet skulle negativt påverka konstformens spridning i landet och internationellt, när nätverk och kunskap går förlorade.
Vad gäller anställda inom museiområdet har 68 procent bytt eller
övervägt att byta yrke under perioden 2019–2020. En starkt bidragande
orsak är otrygga anställningsvillkor.60 I ett underlag från Sveriges
Museer beskriver många museer en oro för att personal inte kommer
att finnas tillgänglig när verksamheten startas upp efter pandemin.
Det gäller till exempel personal som tidigare timanställts och personal som blivit uppsagd under pandemin. Enligt en enkätundersökning
som Centralmuseernas samarbetsråd har gjort har fler än hälften av de
13 centralmuseerna tvingats säga upp personal under pandemin och
en majoritet saknar resurser för att rekrytera nödvändig kompetens.61
Även inom den ideella kultursektorn finns en oro för ett kompetenstapp. Precis som för kultursektorn i övrigt har de ideella aktörerna inte kunnat genomföra sin verksamhet under pandemin på
grund av restriktioner. Riksorganisationer inom den ideella kulturen
anser att den vilande verksamheten innebär svårigheter att behålla de
eldsjälar som leder verksamheter och att locka nya människor att
engagera sig och bli ledare. Eldsjälarna är helt avgörande för att driva
den ideella kulturen. Ett minskat engagemang skulle därför drabba
den ideella kulturen och hela kultursektorn hårt. Det avtagande
engagemanget förväntas leda till en lång återuppbyggnadsfas där
vissa organisationer misstänker att det kommer vara svårt att återgå
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till det tidigare normalläget – att det normala kommer vara något
helt annat efter än före pandemin.62
Behovet av kunskap om hur tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden ser ut vad gäller olika kompetenser inom kultursektorn
har växt i pandemins kölvatten. Vi bedömer att det är angeläget att
branschspecifika analyser av sektorns kompetensbehov genomförs.
2.1.12

Inträde och etablering på arbetsmarknaden har
försvårats

I många utbildningar inom kulturområdet ingår normalt sett möten
med potentiella arbetsgivare genom exempelvis praktik och samarbeten och genom att yrkesverksamma personer medverkar i undervisningen. Möjligheterna till detta har begränsats under pandemin.
Inom till exempel musik och scenkonst är det över huvud taget svårt
att bedriva stora delar av utbildningen på distans. Möjligheterna till
mindre kvalificerade extrajobb inom kultursektorn, och medföljande kontaktvägar till potentiella framtida arbetsgivare, har dessutom minskat eller helt försvunnit under pandemin.
De yngre generationer som just lämnat eller snart lämnar utbildningar inom kulturområdet står således inför särskilda utmaningar,
eftersom de inte har kunnat möta potentiella arbetsgivare på det sätt
som är brukligt, vilket framgår av våra intervjuer med yrkesorganisationer inom kultursektorn. Inträde och etablering på arbetsmarknaden har försvårats för dem som nu examineras, eller som har
examinerats de senaste åren, från konstnärliga utbildningar. I förlängningen riskerar det att försvåra eller försvaga deras karriärmöjligheter på en redan tuff arbetsmarknad. Det ger konsekvenser
på kort sikt men kan även komma att påverka den långsiktiga återväxten och utvecklingen inom kulturområdet.
Inom scenkonstområdet uttrycker både Svensk Scenkonst och
Fackförbundet Scen & Film oro för de nyexaminerades möjligheter
på arbetsmarknaden – både på kort och lång sikt – och branschorganisationen Sveriges Arkitekter ser ett problem i att arbetsgivare
under pandemin inte har möjlighet att erbjuda praktikplatser till nyutbildade arkitekter. Enligt Sveriges Arkitekter kan en möjlig lösning
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vara att kommuner och myndigheter erbjuder fler praktikplatser
under en period.
Även för bild- och formkonstnärer finns en oro att unga och nyutbildade konstnärer påverkas negativt av nedstängningarna i spåren
av pandemin. I intervjuer med bild- och formaktörer har det framkommit att de unga oetablerade konstnärerna drabbas särskilt hårt
av att mässor och andra tillfällen att visa upp sin konst ställts in
under pandemin.
Det är svårt att bedöma vilka konsekvenser som pandemin får för
nyutbildade konstnärer och andra yrkesverksamma i kultursektorn på
längre sikt. Ett scenario är att det när restriktionerna lättar kommer
vara en större konkurrens om anställningar, uppdrag, praktikplatser
och visningsmöjligheter, detta eftersom gruppen av utbildade men
oerfarna konstnärer och andra professionella inom kultursektorn
kommer att vara ovanligt stor. Eftersom även mycket etablerade
konstnärer drabbats hårt av pandemin kan även de tänkas vara
intresserade av att medverka i sammanhang som de tidigare inte
skulle har varit intresserade av, vilket ökar konkurrensen ytterligare.
Pandemin kan på så sätt komma att påverka den yngre generationens
konstnärer även på längre sikt.
För det offentliga är det viktigt att följa utvecklingen för att vid
behov kunna sätta in lämpliga arbetsmarknadspolitiska och kulturpolitiska insatser. Flera av yrkesorganisationerna och allianserna
inom kultursektorn försöker ta ansvar genom att kontakta och på
olika sätt stödja de nyutexaminerade och oetablerade konstnärerna.
Projektmedel som kan användas för att utveckla detta arbete har
efterlysts av branschen. Vi bedömer att det finns behov av riktade
projekt för att fånga upp nyutbildade konstnärer och integrera dem
i kulturlivet och dess utveckling framåt.
2.1.13

Det internationella utbytet har minskat eller upphört

Covid-19-pandemin har kraftigt minskat möjligheten till internationellt kulturutbyte, även om digitala möten och digital kultur
kan komplettera i viss mån. Många aktörer, inte minst inom det fria
kulturlivet, verkar till en stor del internationellt. Det gäller särskilt
inom musik, dans och cirkus. Aktörer inom dessa områden är särskilt drabbade av att inte kunna verka på en internationell arena. De
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flesta utlandsturnéer och internationella gästspel i Sverige som
ställdes in i början av pandemin är fortsatt inställda. Det råder fortfarande ovisshet om när den typen av verksamhet kan genomföras
igen. Bild- och formområdet har påverkats negativt av att mässor och
utställningar i olika delar av världen har ställts in, vilket medfört
minskade möjligheter till försäljning. Kulturrådets stöd för särskilda
behov har gått att söka för att kompensera för intäktsbortfall till
följd av utebliven internationell verksamhet, men antalet ansökningar har varit färre än väntat.63 I skrivande stund saknas uppgifter
om vad detta beror på. Många museer har framfört till utredningen
att internationella samarbeten ställts in eller skjutits på framtiden.
En del museer beskriver också att in- och utlån av föremål mellan
museer i olika länder ställts in.
I våra intervjuer har framgått att filmsektorn är starkt beroende
av samfinansiering genom internationell samproduktion och genom
att film uppmärksammas på festivaler och internationella marknader.
Inställda internationella festivaler och andra internationella mötesplatser har därför stor negativ påverkan för filmområdet.
Samiska kulturaktörer menar att restriktioner för resande mellan
länder orsakat särskilda utmaningar för dem eftersom Sápmi sträcker
sig över delar av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Samiska
kulturaktörer riktar sig ofta till publik i flera av länderna och det är
vanligt med konstnärliga samarbeten över landsgränserna. Deras
arbete har därför kraftigt försvårats under pandemin.
Pandemin påverkar även planer för internationell verksamhet
kommande år. Det finns en oro i kultursektorn för att nätverkandet,
både det nationella och det internationella, har påverkats negativt på
grund av ovissheten om när restriktioner tas bort och det blir möjligt
att mötas igen.64 Kulturrådet menar att internationella nätverk som
har byggts upp under många år riskerar att lösas upp och att internationella turnéstrukturer riskerar att försvinna i spåren av covid19.65 Det finns även en oro kring att det kommer att bli svårt att
bygga upp samarbeten igen, efter pandemin. Det här är ett problem
eftersom många konstnärer är beroende av sina nätverk för sin verksamhet och försörjning.
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Statens kulturråd 2021.
Sjöström, E. 2021.
Statens kulturråd 2021.
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Sverige är ett litet land och därmed beroende av internationellt
utbyte och samarbete för att uppnå ett kulturliv med mångfald och
hög kvalitet. Kulturlivets utbyten med omvärlden kan också främja
Sverigebilden, turism, tillväxt och sysselsättning. Vi bedömer att det
är viktigt att stärka stödet till internationellt utbyte och samverkan
både i en återstartsfas och på längre sikt.
2.1.14

Produktioner flyttas fram och hindrar nyproduktion

Scenkonstens, livemusikens och evenemangsnäringens långa planeringshorisont är svår att förena med en återstart på kort sikt. Detta
i kombination med de uteblivna intäkterna under pandemin riskerar
att få långsiktiga konsekvenser för branscherna, vilket har lyfts fram
av samtliga branschrepresentanter som vi har intervjuat.
När restriktionerna ändras och kulturens verksamheter får återstarta och öppna för fysisk publik igen är programläggningen av
många scener fullbokade och det kommer att ske en köbildning. Det
innebär dels att vissa inte får möjlighet att visa upp sina verk (exempelvis musiker och filmskapare), dels att det kommer att dröja innan
nya verk kan produceras. Tidigare produktioner kommer att prioriteras före nya produktioner, som får vänta. Det kommer också att
dröja innan till exempel dramatiker får beställningar av nya verk, vilket
gör att regissörers, scenografers och andra upphovsmäns möjligheter
till arbetstillfällen kan påverkas.
Samtliga privata aktörer inom musik- och scenkonstområdena
som vi har intervjuat har framfört att intäktsbortfallet leder till sämre
ekonomiska möjligheter, vilket försvårar investeringar i nya uppsättningar under kommande år. Dessutom kan den ekonomiska
situationen leda till satsningar på uppsättningar och artister som är
kommersiellt säkra på bekostnad av satsningar på mer experimentell,
nydanande konst och kultur samt på nya artister. Privata arrangörer
beskriver hur de tidigare har tagit risker och investerat i nya och
smalare konstnärskap och artister som inte inledningsvis har varit
lönsamma. De har finansierat sådan verksamhet med det överskott
som genereras från mer kommersiellt framgångsrika evenemang.
I intervjuer med oss har dock framförts att de privata arrangörerna
inte kommer kunna investera i framväxten av nya artister under
några år framöver. En återväxt av musiker (även inom kommersiella

66

555

SOU 2021:77

Covid-19-pandemins effekter på kulturen

uttryck) kan därför kräva att kulturpolitiken tar ett större ansvar
under några år.
Det finns även tendenser till köbildning inom andra konstområden. Inom filmområdet avvaktar filmbolag med att lansera
filmer, för att kunna lansera dem för en större biopublik. Inom litteraturområdet har vi fått information om att förlag avvaktar med att
lansera nya böcker till dess att de kan marknadsföras med hjälp av
författarsamtal och liknande publika evenemang. En risk med detta
är att fler filmer och böcker kommer att behöva slåss om det begränsade mediala utrymmet, liksom om en plats i filmens visningsfönster
och attraktiv placering i bokhandeln.
Sammanfattningsvis riskerar de intäktsbortfall och osäkerheter
som finns för evenemangsnäringen 2021, i kombination med långa
produktions- och planeringstider, att leda till att pandemin får effekter på utbudet under en lång tid framöver.66
2.1.15

Det finns en risk för lägre deltagande

Risk att publiken dröjer med att återvända
Pandemin och de restriktioner som riktats mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har medfört inställda evenemang och ett kraftigt minskat antal fysiska besök vid kulturverksamheter. En följd av det är att kulturverksamheterna har gått miste om
intäkter, vilket särskilt drabbat aktörer som till stor del finansierar
sin verksamhet genom entré- och biljettintäkter.
Många av de aktörer vi har intervjuat uttrycker en oro för att färre
personer än före pandemin kommer välja att besöka kulturens fysiska
arenor och ta del av det kulturutbud som finns där, även när restriktionerna avvecklats.67 Oron gäller särskilt för besökssiffrorna på kort
sikt. I Norge har människor som brukar ta del av scenkonst, musik
och besöka museer besvarat frågor om kulturvanor under pandemin.
Sju av tio var tveksamma till att besöka kulturinstitutioner även om
myndigheterna skulle tillåta det, och många svarade att de ville vara
vaccinerade innan sådana besök.68 En rapport från Kulturanalys
Norden pekar på att efterfrågan på kultur och kulturkonsumtionen
66
67
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Svensk Scenkonst 2021.
Oron lyfts också i Svensk Scenkonst 2021.
Studien redovisas i Kulturanalys Norden 2021.
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i Norden på sikt kommer att återgå till liknande nivåer och mönster
som rådde före pandemin. Forskarna som har skrivit rapporten tror
också att konsumtionen av digital kultur kommer att vara högre
efter pandemin än före.69
Det är svårt att förutspå hur människors kulturvanor har påverkats
av pandemin. Exempelvis kan människor ha skapat nya rutiner som
gör dem mindre benägna att ta del av fysisk kultur. Under pandemin
har många dessutom varit hemma mer än vanligt och även för kulturintresserade kan det ta tid att förändra de vanor som de utvecklat
under denna tid. Beroende på hur smittläget i Sverige och världen
utvecklas kan det även finnas en oro hos vissa för att vistas i sammanhang med många människor. Särskilt bland äldre är det lätt att
tänka sig att det finns en kvardröjande oro för att publika arrangemang medför smittorisker.
Inom filmbranschen har det pågått samtal om att genomföra en
stor kampanj i samband med att biograferna öppnar. Syftet med
kampanjen är att locka tillbaka besökare till biograferna. I linje med
de tankegångarna konstaterar Svensk Scenkonst i en rapport att det
finns en stor osäkerhet kring hur publiken kommer att agera efter
pandemin. För att locka tillbaka publiken ser Svensk Scenkonst
behov av någon typ av stimulansstöd när restriktionerna lättas. 70 Vi
delar den bedömningen.
Minskat resande kan påverka på kort sikt
Det är troligt att covid-19-pandemin kommer att påverka resandet
både på kort och lång sikt.71 På kort sikt kan Sveriges och andra
länders reserestriktioner medföra att antalet utländska turister blir
kvar på en lägre nivå även efter det att de restriktioner som direkt
berör kulturverksamheterna lättats. Om smittläget upplevs som
osäkert kan även många svenska invånare dra sig för att köpa biljetter
till kulturevenemang som kräver långa resor inom Sverige. En del
kulturverksamheter hade före pandemin en stor andel besökare som
var tillresta från olika delar av Sverige eller från andra länder, det gäller
till exempel Vasamuseet och Jamtli. För dem skulle en sådan utveckling innebära ett betydande intäktstapp. En del forskare bedömer å
69
70
71

Kulturanalys Norden 2021.
Svensk Scenkonst 2021.
Se till exempel Tillväxtverket 2020.
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andra sidan att en följd av pandemin kan bli ett mer hållbart resande
hos svenska turister, med ökat fokus på närliggande resmål.72
Långsiktiga beteendeförändringar är svåra att bedöma
Under pandemin har många vant sig vid att arbeta hemifrån och
genomföra möten på distans. Även om det fortfarande kommer att
finnas behov av att träffas fysiskt kommer de förändrade vanor som
växt fram under pandemin troligtvis delvis att leva kvar. Ett sannolikt scenario är att människor i lägre grad kommer att resa långa
sträckor för att genomföra arbetsmöten och att fler kommer att
arbeta hemifrån några dagar i veckan.73 I viss mån är det också möjligt
att fler kommer att delta i konferenser på distans, vilket kan medföra
färre tillfällen för spontanbesök i till exempel konsthallar eller museer.
Att fler arbetar hemifrån kan även det minska antalet tillfällen för
spontanbesök. Ett exempel som pekar i denna riktning är försäljningen för bokhandlare 2020. Svenska Bokhandlareföreningen har
framfört till utredningen att de fysiska bokhandlare som drabbats
hårdast av pandemin är de som befinner sig i centrala lägen eller i
köpcentrum. Flera bokhandlare som finns nära kundernas bostäder
ökade tvärtom sin försäljning under pandemin.
Även efter att restriktionerna upphävts kan det alltså dröja innan
besöksnivåerna återgår till samma nivåer som före pandemin. För
många kulturverksamheter skulle det innebära ekonomiska utmaningar. Att ha öppet för publik och besökare innebär kostnader
som verksamheterna måste få täckning för, vilket är svårt om antalet
besökare är lägre än vanligt. Många kulturverksamheter kommer dessutom att ha en utsatt ekonomisk situation till följd av pandemin.
Förutsättningarna för att hantera ytterligare ekonomiska utmaningar
är därför liten.
En del kulturverksamheter är säsongsberoende och drar in den
största delen av sina intäkter under en viss del av året. Det handlar
exempelvis om musikfestivaler men även om vissa museer som har
en tydlig högsäsong under sommarmånaderna. Sommaren 2021 har
för flera verksamheter fortsatt inneburit färre besökare, begränsad
verksamhet och i vissa fall helt inställd verksamhet.
72
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Tillväxtverket 2020.
Post- och telestyrelsen 2021.
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Det är svårt att bedöma vilka långvariga förändringar som följer
av pandemin och hur de kommer att påverka kultursektorn. Till stor
del tror vi att publik och besökare även framöver i hög grad kommer
att vilja mötas fysiskt och ta del av kultur. För enskilda verksamheter
kan dock pandemin medföra att intäkterna förändras även långsiktigt.
Till exempel kan det handla om kulturpolitiskt värdefulla verksamheter
som tidigare har fått in stora intäkter från långväga besökare. Det
behöver därför finnas en beredskap både hos offentliga aktörer och hos
kulturverksamheter att hantera konsekvenserna av eventuella beteendeförändringar. På kort sikt bedömer vi att det behövs stimulansåtgärder
för att få publiken att återvända till kulturens verksamheter.
2.1.16

Bedömningar

• Mot bakgrund av problem kopplade till köbildning och fortsatta
intäktsbortfall finns det ett behov av återstartsstöd i form av
stipendier till konstnärer samt utvecklings- och verksamhetsstöd
till kulturverksamheter åtminstone ett par år efter pandemin, för
att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och
utveckling.
• Branschspecifika analyser av sektorns kompetensbehov bör
genomföras. I pandemins kölvatten har behovet av kunskap om
hur tillgång till och efterfrågan på arbetsmarknaden ser ut vad
gäller olika kompetenser inom kultursektorn vuxit.
• Många av de frilansande tekniker som tidigare arbetat inom
kultursektorn men som under pandemin har sökt sig till andra
branscher uppger att de inte kommer att återvända till sektorn.
Samtidigt är efterfrågan på ljus- och ljudtekniker stor inför
återstarten av kulturlivet. Det är därför viktigt för kultursektorns
återstart och utveckling att det startas utbildningar för tekniker
som möter sektorns efterfrågan.
• Det kommer krävas särskilda stöd för att oetablerade och nyutexaminerade konstnärer ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Under pandemin har det inte funnits praktikplatser och
liknande i den omfattning det brukar göra. Därför krävs riktade
insatser för att fånga upp nya konstnärer.
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• Till dess att besöksantalen återgår till normala nivåer behöver det
offentliga vara redo att tillföra extra resurser i syfte att säkerställa
den kulturella infrastrukturens fortlevnad. Ett annat alternativ är
att politiken genom subventioner eller kampanjer stimulerar
efterfrågan på kulturupplevelser. En sådan satsning kan både förbättra kulturaktörernas ekonomiska möjligheter till överlevnad
och bidra till ett brett deltagande i kulturlivet.

2.2

Positiva effekter av pandemin

Pandemin har haft två tydliga positiva effekter på kultursektorns
arbetssätt. Det handlar dels om det digitala klivet, dels om ökad horisontell och vertikal samverkan.
2.2.1

Utbyte och samverkan har stärkts

Under pandemin har samarbeten och samverkan inom kultursektorn
förstärkts. Det gäller dels inom olika delbranscher inom sektorn,
dels gäller det mellan olika politiska nivåer och dialogen mellan sektorns aktörer, politiker och statliga myndigheter. Samverkan har
också stärkts mellan olika politikområden under pandemin vilket
ökar förutsättningarna att framtida insatser utformas på ett ändamålsenligt sätt.
Inom kulturområdet har dialogen och samverkan mellan kulturmyndigheterna stärkts. Inledningsvis upplevde företrädare för
kulturverksamheter och konstnärer att det fanns vita fläckar när det
gäller kunskapen om hur kultursektorn ser ut och fungerar. Dessa
kunskapsluckor kan ha bidragit till att krisstöden initialt inte utformades på ett ändamålsenligt sätt. Under pandemin har krisstöden
och kommunikationen kring dem successivt utvecklats på ett mer
träffsäkert sätt.
Branschens aktörer har också hittat nya samverkansformer. Till
exempel har samverkan mellan olika aktörer verksamma inom evenemangsnäringen stärkts. Organisationer som vanligtvis verkar i en
kommersiell miljö har hittat samverkan med den delen av kulturlivet
som är offentligt finansierad. Vidare har dialogen och utbytet mellan
till exempel museer och konsertarrangörer stärkts och biografer och
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streamingtjänster samarbetar kring filmvisningar.74 I underlag till
utredningen framgår att flera museer menar att kunskapsutbyte och
dialog mellan museer – även internationellt – kunnat ske i digitala
format under pandemin. Digitala konferenser och seminarier har
också inneburit att fler medarbetare i den egna personalen kunnat ta
del av dem.
Pandemin har även skapat möjligheter för kulturlivet att samlat
möta representanter från flera politikområden för att beskriva
konsekvenserna av pandemin. Kulturområdets aktörer har fått möta
statsråd från flera departement under pandemin. Flera träffar har
genomförts med både politiker och tjänstemän från Kultur-, Arbetsmarknads-, Social- och Näringsdepartement i olika konstellationer.
Även på regional nivå finns exempel på utökad samverkan mellan
kulturförvaltningar och förvaltningar inom näringslivsutveckling. På
kommunal nivå finns exempel på hur politiker och tjänstemän inom
till exempel socialförvaltningar och socialnämnder fått en ökad medvetenhet om den betydelse som bibliotek och andra kulturverksamheter kan ha som mötesplatser och för social inkludering.
Flera regioner och kommuner har också tagit en mer aktiv roll i
konstnärspolitiken och format olika stödinsatser. Den kulturpolitiska
dialogen mellan politiker och tjänstemän på statliga, regionala och
kommunala nivåer har ökat.75 Regioner beskriver till exempel att de
under pandemin fört en mer kontinuerlig dialog med Kulturrådet.
Inspel från regionerna har även bidragit till Kulturrådets arbete med
krisstöden, däribland genom att tydliggöra vilka delar av kulturlivet
som varit mest utsatta.76
Vi bedömer att en stärkt dialog mellan både politikområden och
de olika politiska nivåerna ökar förutsättningarna för att insatser
utformas på ett ändamålsenligt sätt.

74
75
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Sjöström, E. 2021.
Myndigheten för kulturanalys 2021.
Statens kulturråd 2021.
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Det digitala kulturutbudet har ökat

På en mängd olika sätt har kulturverksamheter tagit stora kliv för att
tillgängliggöra sin verksamhet via digitala kanaler. Det har varit
bland annat digitala konstvernissager, poddar och guidade museivisningar. Därutöver har många konserter, scenkonstföreställningar,
samtal och debatter genomförts online. De kulturverksamheter som
har haft möjlighet har tillgängliggjort sin verksamhet digitalt och
därigenom skapat en tillgång till kultur även under pandemin (se
exempel i kapitel 6). Det har funnits förhoppningar om att digitalt
tillgängliggjord kultur ska bidra till att nå nya målgrupper, men i dagsläget finns indikationer på att så inte är fallet (se avsnitt 4.8.3). De
digitala insatserna har också medfört en verksamhets- och kompetensutveckling för kulturverksamheterna. Det finns emellertid hinder för
att möjligheterna med den digitala utvecklingen fullt ska kunna tas till
vara. Däribland att det i dagsläget saknas affärsmodeller som möjliggör
att ett digitalt förmedlat kulturutbud går runt ekonomiskt och utmaningar med att bredda deltagandet (se avsnitt 3.4.1 och 4.8.3).
2.2.3

Bedömningar

• Under pandemin har samverkan mellan kultursektorn och berörda
aktörer förstärkts både horisontellt och vertikalt. Sådan samverkan kan bidra till måluppfyllelse inom kulturområdet och den
bör utvecklas ytterligare.
• Satsningar behöver göras för att kulturverksamheters digitala
arbete under pandemin ska kunna tas till vara och utvecklas.

2.3

Lärdomar av statens och andra länders hantering
av pandemin

Flera insatser har genomförts för att hantera de konsekvenser pandemin inneburit för kultursektorn. Utifrån de insatser som gjorts i
Sverige och andra närliggande länder har vi identifierat ett antal
lärdomar som är viktiga att beakta såväl vid en framtida kris som vid
utformandet av insatser för kultursektorns återstart och utveckling.
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Svenska krisinsatser har genomförts i flera steg

Staten har genomfört olika typer av insatser för att hantera pandemins konsekvenser för kultursektorn. Det handlar dels om generella
åtgärder som stöd till företagare och lättnader i arbetslöshetsförsäkringens villkor, dels om riktade åtgärder för att specifikt möta
problemen inom kulturområdet. En kartläggning från Myndigheten
för kulturanalys visar att de riktade åtgärderna inom kulturområdet
kan delas in i tre kategorier. Det har handlat om ekonomiskt riktade
åtgärder, åtgärder för att skaffa eller förmedla kunskap och åtgärder
för att behålla och främja ett kulturutbud även under pandemin. Den
här typen av åtgärder har i olika utsträckning genomförts på såväl
statlig som kommunal och regional nivå.77
Den 20 mars 2020 presenterade regeringen det första av flera stödpaket till kultursektorn. Totalt uppgick dessa till nära 2,5 miljarder
kronor under 2020 (se tabell 2.2). Under det första halvåret av 2021
har ytterligare drygt 3,85 miljarder kronor avsatts för insatser inom
det kulturpolitiska området (se tabell 2.3). Insatser har hanterats av
organ som Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden och stöd har riktats mot såväl institutioner som enskilda
konstnärer. Bland dessa kan nämnas stöd till offentligt finansierade
institutioner vars intäkter uteblivit, stipendium till enskilda konstnärer
och kompensation vid inställda eller uppskjutna evenemang. Stöd har
även riktats till samisk kultur genom Sametinget.
Under pandemin har staten också tillfört medel till regional
kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen och till verksamheter i Region Stockholm som står utanför modellen. Det generella statsbidraget till regioner och kommuner har också stärkts.
Under 2020 beslutade riksdagen om tillskott på 21 miljarder med
anledning av pandemin. En permanent ökning av statsbidraget med
12,5 miljarder och ytterligare 10 respektive 5 miljarder under 2021
och 2022 har också aviserats.78 Det är upp till kommunerna och
regionerna att bestämma hur de vill använda medlen. Det saknas
emellertid uppgifter om hur stor del av medlen som gått till kultur.
En första kartläggning av pandemins effekter på kultursektorn
som genomförts av Myndigheten för kulturanalys visar att majori77

I en första delredovisning av uppdraget från regeringen att göra en översyn av effekterna
inom kulturområdet med anledning av pandemin har Myndigheten för kulturanalys kartlagt
offentliga åtgärder som vidtagits under pandemin.
78
Regeringen 2020.
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teten av regionerna under 2020 har genomfört insatser för kulturen
utifrån befintlig budget.79 Insatserna har bland annat innefattat tidigare
utbetalningar av verksamhetsbidrag, förlängda projektbidrag och stöd
för omställning av verksamhet. Av våra intervjuer framgår det att
regionernas insatser under pandemin har skiljt sig åt. Myndigheten
för kulturanalys pekar även på en stor variation mellan olika kommuners hantering av pandemins konsekvenser.80
Såväl statlig som regional och, i viss mån, även kommunal nivå
har vidare avstått från att kräva tillbaka pengar från stödmottagare
även om de på grund av pandemin inte kunnat genomföra verksamhet i enlighet med ansökningar. Till skillnad från insatser på statlig
och regional nivå som främst har varit fokuserade på det fria professionella kulturlivet och det institutionsbaserade kulturlivet har
insatser på kommunal nivå också prioriterat civilsamhällets aktörer.
Insatserna verkar således delvis ha kompletterat varandra.81 Myndigheten för kulturanalys pekar samtidigt på att det finns utrymme för
en förstärkt dialog mellan de olika nivåerna samt anledning att göra
ansvarsfördelningen dem emellan mer explicit utifrån det gemensamma syftet att dämpa pandemins konsekvenser på kulturområdet.82

79

Under 2020. I ett par regioner har det tillförts extra medel utöver ordinarie budget, enligt
Myndigheten för kulturanalys 2021.
80
Myndigheten för kulturanalys 2021. Se till exempel Svensk biblioteksförenings rapport
Biblioteken och pandemin där det framkommer stora skillnader i hur kommunerna hanterat
folkbiblioteken under pandemin.
81
Myndigheten för kulturanalys 2021.
82
Ibid.
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Tabell 2.2

Statliga krisstöd inom kulturområdet år 2020

Myndighet
Kulturrådet

Filminstitutet
Konstnärsnämnden
Författarfonden
Statligt stödda kulturinstitutioner
Kulturrådet
Kulturrådet

Filminstitutet
Konstnärsnämnden
Författarfonden
Bildupphovsrätt
Sametinget
Totalt

SOU 2021:77

Belopp
Insats
(miljoner)
335
Kompensation vid uteblivna eller
uppskjutna evenemang.
15
Stöd till scenkonstallianserna
50
Stöd
90
Stipendier
10
Stipendier
319
Kompensation för uteblivna
intäkter
150
Stöd till regional och lokal kultur
400
Kompensation vid uteblivna eller
uppskjutna evenemang
<80
Stöd till arrangemang av kultur
under smiddskyddssäkra former
371
Stöd till särskilda behov i
kulturlivet
20
Stöd till scenkonstallianserna
10
Stöd till centrumbildningarna
375
Kompensation för inkomstbortfall
och merkostnader med mera
200
Stipendier
30
Stöd till enskilda författare och
andra litterära upphovsmän
Förstärkning av individuell
10
visningsersättning
4
Stöd till samisk kultur
2 469

Källa: Uppgifter från Regeringskansliet.
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När
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Höst/vinter
Höst/vinter
Höst/vinter
Höst/vinter
Höst/vinter
Höst/vinter
Höst/vinter
Höst/vinter
Höst/vinter
Höst/vinter
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Statliga krisstöd inom kulturområdet år 2021 (första halvåret)

Myndighet
Kulturrådet

Filminstitutet
Konstnärsnämnden
Författarfonden
Sametinget
Kulturrådet
Statens konstråd
Moderna museet
Kulturrådet

Filminstitutet

Belopp
Insats
(miljoner)
150
Kompensation vid uteblivna eller
uppskjutna evenemang.
400
Stöd till särskilda behov i
kulturlivet
250
Stöd till filmbranschen
154
Stipendier
20
Stipendier
4
Stöd till samisk kultur
150*
Stöd till regional och lokal kultur
25
Inköp av konst
25
Inköp av konst
150
Kompensation vid uteblivna eller
uppskjutna evenemang
228
Stöd till särskilda behov i
kulturlivet
60
Stöd till svensk film, i huvudsak
till området spridning och visning
50
Stipendier
10
Stipendier
2
Stöd till samisk kultur
2
Stöd till hemslöjdsområdet

Konstnärsnämnden
Författarfonden
Sametinget
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
20
Vissa statligt finansierade 124,6
kulturinstitutioner
Kulturrådet
826

Filminstitutet
Konstnärsnämnden
Författarfonden
Sametinget
Kulturrådet

40
10
212
158
30
4
300
158
23

Filminstitutet
Konstnärsnämnden
Författarfonden
Sametinget
Totalt

17
15
124
92
18
3
3 854,6

Stöd till ideellt kulturarvsarbete
Kompensation för uteblivna
intäkter
Stöd till särskilda behov i
kulturlivet
Stöd till regional och lokal kultur
Stöd till Musikalliansen
Stöd
Stipendier
Stipendier och ersättningar
Stöd till samisk kultur
Stöd till särskilda behov i
kulturlivet
Former för stöd ännu inte beslutat
Stöd till regional
kulturverksamhet
Stöd till scenkonstallianserna
Stöd till centrumbildningarna
Stöd
Stipendier
Stipendier
Stöd till samisk kultur

När
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar
Vår/sommar

I tabellen redovisas de krisstöd som aviserats inom kulturområdet det första halvåret 2021.
*Totalt tillförs 300 miljoner till kultursamverkansmodellen varav 150 miljoner utgör en permanent
förstärkning.
Källa: Uppgifter från Regeringskansliet.
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Utöver de stöd som redovisas i tabellerna har även andra typer av insatser genomförts. Statliga myndigheter och institutioner har exempelvis omfördelat befintliga resurser. Konstnärsnämndens medel till
bland annat internationella resor delades i stället ut som extra arbetsstipendier. I stället för de ordinarie stöd som pausats under pandemin
har Filminstitutet delat ut stöd för utveckling av filmprojekt. Kulturrådet och Filminstitutet var även snabba med att införa flexibla lösningar för beviljade medel, redan innan de tilldelades uppdraget att
fördela krisstöd.83
Vidare har vägledande insatser vidtagits för att hjälpa konstnärer
och andra verksamma inom kultursektorn att ansöka om stöd och
förstå vid vilken myndighet de ska söka. Olika kartläggande insatser
har också aviserats löpande under pandemin. I november tillsattes ett
sakråd där arrangörer från bland annat kultursektorn deltagit i dialog
med regeringen om publikfrågor.84 Flera myndigheter har även fått i
uppdrag att utvärdera de åtgärder som vidtagits. I december 2020 tillsatte regeringen denna utredning som ska lägga fram förslag för kulturens återstart.
2.3.2

Insatser har varit nödvändiga

Av våra intervjuer och rapporter från stödgivande aktörer framgår
att de statliga krisstöd som riktats specifikt till kultursektorn har
haft en stor betydelse för sektorn under pandemin. I Kulturanalys
Nordens kartläggning av de nordiska ländernas insatser beskrivs de
som nödvändiga och mer träffsäkra än de generella krisstöden.85
Kulturrådet beviljade under 2020 totalt 1 172 miljoner i krisstöd.
Det motsvarar en beviljandegrad på 41 procent av det sökta beloppet
för de som beviljats Kulturrådets krisstöd under året. Störst del av
krisstöden gick till musik- och scenkonstområdena som är mer
beroende av en fysiskt närvarande publik än andra konstområden. Av
Konstnärsnämndens krisstipendier gick flest stipendier till konstnärer
inom musikområdet 2020. Det var något fler män (53 procent) än
83

Myndigheten för kulturanalys 2021.
Regeringen 2020b.
Stora krisstöd har presenterats i alla de nordiska länderna, utom Island som i stället satsat
på generella ordningar för mindre och medelstora företag. Finland uppfattas till skillnad från
Sverige, Norge och Danmark ha avsatt mindre krisstöd till kulturen och satsat mindre på
kompensationsordningar för professionella kulturproducenter, distributörer och arrangörers
förlorade intäkter. Se vidare i Kulturanalys Norden 2021.
84
85
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kvinnor (47 procent) som sökte stipendierna. Konstnärsnämnden har
ingen förklaring till detta.86
Bland de svarande i den enkätundersökning som Scen & Film
genomförde i maj 2021 uppger fler kvinnor än män i gruppen yrkesverksamma inom scen- och filmområdet att de har beviljats stöd eller
bidrag i någon form under pandemin. Det tycks dock inte gälla företagsstöden (omställningsstöd och omsättningsstöd) där andelen
män är högre. Bland de svarande som anger att de mottagit stöd har
över hälften beviljats bidrag från Konstnärsnämnden. Detta ligger i
linje med att en större del av de svarande är konstnärligt verksamma.
De som arbetar inom administrativa yrken har beviljats bidrag från
Kulturrådet och kommunala stöd. Svarande som är verksamma inom
tekniska yrken har erhållit stöd från Kulturrådet, näringsstöd i olika
former samt annat stöd. Sammantaget med stipendier och krisstöd
från annat håll uppges stöden under pandemin ha varit helt avgörande för Scen & Films medlemmar att kunna stanna kvar i sitt
yrke men även för att kunna betala hyra och andra räkningar.87
Vidare bedömer Kulturrådet att det regionala krisstödet har
träffat de regionala kulturverksamheter som hade störst ekonomiska
behov. Stödet bedöms ha bidragit till stabilitet och fortsatt verksamhet, samt i viss mån möjliggjort för regionala verksamheter att
behålla och skapa nya arbetstillfällen för fria aktörer under 2020 samt
i olika omfattning, både digitalt och fysiskt, kunna nå prioriterade
målgrupper som exempelvis barn och unga.88 Regionerna har själva
genomfört krisinsatser riktade till det fria kulturlivet och arrangörsledet, verksamheter som i huvudsak ligger utanför kultursamverkansmodellen och därigenom inte omfattas av Kulturrådets regionala
krisstöd.89 För de kommunala insatserna saknas ännu en större kartläggning. Av en mindre studie av nio kommuner som Myndigheten
för kulturanalys gjort framgår det dock att endast större kommuner
haft möjlighet att införa särskilda stöd till konstnärlig och kulturell
verksamhet. Det är främst i de större städerna som särskilda pandemistöd har införts.90 Av Kulturrådets tre krisstöd stod Stockholmsregionen vidare för 34 procent av det totala antalet beviljade ansök86

Konstnärsnämnden 2021b.
Scen & Film 2021.
Myndigheten för kulturanalys 2021. För mer om kommunernas och regionernas insatser för
kultursektorn under pandemin samt de statliga insatserna för lokal och regional kultur, se
Myndigheten för kulturanalys 2021 och Statens kulturråd 2021.
89
Statens kulturråd 2021.
90
Myndigheten för kulturanalys 2021.
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ningar.91 Det är framför allt i de större städerna som de stora kulturverksamheterna finns, flest konstnärer är verksamma och där har
också krisen slagit hårdast.
Kulturområdet har under pandemin även omfattats av åtgärder
inom andra politikområden. Det handlar till exempel om stöd till
föreningslivet genom ett tillfälligt organisationsbidrag och ökade
anslag till allmänna samlingslokaler. Flera näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder har också genomförts för att möta konsekvenserna av krisen. I december 2020 beskrev finansminister
Magdalena Andersson att kultursektorn (Kultur, nöje och fritid) fått
mest stöd per anställd (86 905 kronor) bland de utsatta branscherna.
Det permitteringsstöd som infördes i mars 2020 har utgjort den
viktigaste generella stödordningen,92 där staten täcker en del av arbetsgivarens lönekostnader för personal som under en period går ned i
arbetstid.
2.3.3

Insatserna har successivt anpassats efter kultursektorns
behov

Samtidigt som flera av de insatser som genomförts under pandemin
har varit nödvändiga för kultursektorns överlevnad framgår det från
flera håll att insatserna inte har varit tillräckligt anpassade efter kultursektorns förutsättningar och behov. Det gäller i synnerhet de generella
insatserna (se avsnitt 2.3.4), men även delar av de kulturpolitiska
åtgärderna, och särskilt de åtgärder som vidtogs inledningsvis under
pandemin.
Kulturrådet har under pandemin delat ut mest stöd till kultursektorn. Myndigheten beskriver att regeringens stödpaket endast
lindrat krisens effekter, trots sin storlek.93 Sökta belopp har i flera
sökomgångar kraftigt överstigit vad myndigheten kunnat fördela.
Den stora mängden sökande konstnärer och kulturaktörer beskrivs
dessutom, i underlag från flera bidragsgivande myndigheter, visa hur
pandemin slagit hårt i en redan svår ekonomisk situation (se
avsnitt 3.3).94

91

Statens kulturråd 2021.
Kulturanalys Norden 2021.
93
Statens kulturråd 2021.
94
Myndigheten för kulturanalys 2021.
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Utformningen av de kulturpolitiska insatserna anpassades över
tid till kulturområdets förutsättningar.95 Konstnärsnämndens första
krisstipendium skulle exempelvis styrkas med skriftliga underlag,
men inom vissa kulturområden är muntliga överenskommelser vanligt förekommande, däribland inom bild- och formområdet. Där
ökade också antalet sökande till det andra krisstipendiet, då kravet
frångicks.96
Under den första omgången krisstöd till kulturaktörer och arrangörer beviljade Kulturrådet enbart stöd till uppskjutna eller inställda
arrangemang och uppdrag. Men inför hösten 2020 fick myndigheten
även i uppdrag att fördela ekonomiskt stöd för särskilda behov i
kulturlivet. Därmed omfattades även aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet och yrkesgrupper som inte kunde
söka vårens stöd. Genom stödet för särskilda behov kunde också
stödföretag som bokare, tekniker och leverantörer av teknik inkluderas. Dessa aktörer utgjorde hösten 2020 hälften av dem som sökte
stödet.97
Flera stödgivande myndigheter beskriver hur bidrag under
pandemin kommit att fördelas till aktörer som är nya för det offentliga stödsystemet. Att kulturpolitiken tar ansvar för dessa aktörer
visar deras kulturpolitiska värde. Det handlar till exempel om privata
arrangörer som inte har någon offentlig grundfinansiering. Även de
regionala och kommunala kulturförvaltningarna har fått ökad kontakt med nya aktörer.98
2.3.4

De generella insatserna har inte varit tillräckligt
anpassade efter kultursektorn

Myndigheten för kulturanalys beskriver hur såväl statliga som regionala och kommunala insatser gradvis har utvecklats från mer akuta
insatser till insatser av mer långsiktig och specifik karaktär. I Sverige
har de statliga insatserna i första hand genomförts som korrigeringar
eller komplement till tidigare åtgärder, bland annat till följd av att
kultursektorns aktörer inte tillräckligt nåtts av generella stöd.99
95

Ibid.
Konstnärsnämnden 2021b.
97
Statens kulturråd 2021.
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Av våra intervjuer och underlag som utredningen tagit del av
framgår en tydlig bild av hur aktörer i kultursektorn haft svårt att ta
del av de generella stöden. I en undersökning av Musikcentrum Riks
från oktober 2020 uppger 49 procent av nära 1 000 svarande musiker
att de inte sökt några covid-19-relaterade stöd medan 17 procent
hade sökt men inte fått stöd.100 Initialt utformades även vissa av lättnaderna av regelverken inom trygghetssystemen på ett sätt som inte
var ändamålsenligt utifrån vad insatserna syftade till att uppnå i
relation till yrkesverksamma inom kulturområdet (se avsnitt 3.3.4).
Av de generella stöd som införts under pandemin har flera riktats
till egenföretagare, vilka utgör en stor del av kulturfältet. Samtidigt
har det under krisen blivit tydligt hur företags- och näringslivsstöd
inte varit anpassade efter egenföretagande konstnärer och andra
yrkesverksamma i kultursektorn.101 Till exempel omfattade permitteringsstödet enbart företagare med aktiebolag, medan många företag inom kultursektorn är enskilda firmor. Därutöver har få egenföretagande konstnärer höga fasta kostnader och kunde därför inte
få det omställningsstöd som regeringen införde tidigt i krisen.
I november 2020 infördes ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som uttryckligen var ägnat att hjälpa enskilda firmor inom de
mest drabbade branscherna till exempel inom kulturen.102 Finanspolitiska rådet är kritiskt till att omsättningsstödet infördes sent
eftersom enskilda företagare ofta har små marginaler och är personligen ansvariga för företagets skulder. Liknande stöd infördes i Norge
och Danmark redan våren 2020.103 För många av sektorns företag var
stödet också verkningslöst. Stödet krävde först en omsättning på
minst 200 000 kronor (som sedan sänktes till 180 000 kronor) för
2019 samt relativt regelbundna inkomster under året, vilket de flesta
konstnärer med enskild firma inte har.
Flera av stöden till företag var inte heller anpassade till evenemangsnäringen, för vilka restriktionerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i praktiken fungerade som ett
näringsförbud. En stor del av företagen inom kultur, nöje och evenemang har ojämn fakturering och omsättningsstödet beräknades
endast mot intäkterna för två specifika månader 2019, i stället för att
beräknas som en andel av årsomsättningen. Därutöver förutsatte
100

Musikcentrum Riks 2020.
Kauraisa, P. och Granditsky, D. 2020.
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stöd kopplade till lånegarantier och uppskjutna skatter att företagen
i fråga hade intäkter, vilket evenemangsnäringens företag inte hade.
Genom det nedstängningsstöd som infördes senare under pandemin
skulle stöd kunna betalas ut till företag som varit förhindrade att
bedriva verksamhet till följd av restriktioner. Företag kunde få
ersättning för upp till 100 procent av de fasta kostnaderna, inklusive
lönekostnader. Tillsammans med det evenemangsstöd på 3 miljarder
kronor som går att söka 10 augusti–31 december 2021 kan de ekonomiska riskerna för företag i kultursektorn potentiellt minska. Evenemangsstödet ska vara sökbart för arrangörer vars evenemang inte
kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av
restriktioner. Staten kan då täcka upp till 70 procent av de kostnader
som inte täcks av intäkter eller andra stöd.104 Liknande stöd har även
aviserats i exempelvis Finland och Nederländerna.
Det är för tidigt att utvärdera hur evenemangsstödet fungerar.
Vad gäller nedstängningsstödet kan dock konstateras att utformningen av förordningen för detta stöd har försvårat för kulturföretag
att nyttja det. Så länge kulturföretagen har haft någon publik alls har
de inte betraktats som nedstängda i förordningens mening, trots att
kulturverksamheterna upplever att en deltagarbegränsning på åtta
personer, som gällde delar av pandemin, i praktiken innebar att de
blev nedstängda av staten.
En lärdom som kan dras av pandemin är att insatser och medföljande stödordningar som syftar till att nå kultursektorns aktörer
i större utsträckning måste anpassas efter sektorns förutsättningar
och villkor. Det krävs en förståelse för kulturföretagens villkor
(inklusive konstnärer med enskild firma) inom till exempel social-,
arbetsmarknads- och näringspolitiken, samt en ökad kunskap och
samverkan mellan olika politikområden, kulturpolitikens aktörer
och branschorganisationer.
Bristande information, kompetens och kapacitet hos de sökande
har även lyfts som möjliga förklaringar till varför mindre aktörer
inom kultursektorn, i såväl Sverige som i övriga Norden, inte sökt
eller fått stöd.105 Det har också funnits vissa oklarheter i kultursektorn om hur möjligheterna att kombinera stöd från flera olika
bidragsgivare har sett ut.

104
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I en norsk studie framkommer att andelen enskilda konstnärer
och andra yrkesverksamma i kultursektorn som mottagit offentligt
krisstöd i maj och september 2020 var 15 respektive 22 procent. Över
hälften uppgav att de i stället för krisstöd hade använt sparade medel
för att överleva.106 I Sverige har olika vägledande insatser vidtagits av
exempelvis regioner och statliga myndigheter som besvarat frågor från
kulturaktörer och inrättat olika former för rådgivning, som företagsjourer och företagslotsar.107 För att stöd ska nå ut är kännedom om
insatserna och ansökningsprocessen central, i synnerhet i de fall när
nya grupper är i behov av stöd.
2.3.5

Kultursektorn är ett ekosystem

En lärdom som kan dras av pandemin är att kultursektorn är ett
ekosystem. Sektorns olika delar hänger samman, och det finns ömsesidiga beroenden mellan de offentliga, privata och ideella verksamheterna i systemet som är viktiga att beakta. Till exempel har en
frilansande konstnär inte sällan uppdragsgivare inom alla dessa tre
sfärer. Arrangörsledet och olika stödföretag spelar vidare en stor roll
för möjligheten till kulturell och konstnärlig verksamhet.
Kultursektorns beroende av de offentliga stödsystemen har kraftigt förstärkts under pandemin, och så även betydelsen av kulturpolitiken.108 För att bidra till ett levande kulturliv framöver, och
stärka kultursektorns beredskap inför framtida kriser, behövs såväl
rena återstartsstöd som mer långsiktiga kulturpolitiska insatser som
kan att stärka sektorns ekonomiska förutsättningar. Vid framtida
kriser är det viktigt att insatserna från början baseras på ett helhetsperspektiv där också behoven från aktörer som vanligtvis inte mottar
offentliga bidrag omfattas av de offentliga insatserna.
Kunskap om kultursektorn och hur dess ekosystem fungerar bör
tas fram kontinuerligt. Det är nödvändigt med löpande analysarbete
och forum för att utveckla och öka kunskapen om sektorn för att i
framtiden utforma ändamålsenliga insatser från start. Den norska
motsvarigheten till svenska Kulturrådet inledde tidigt under pandemin
ett samarbete med analysföretaget Menon Economics som tillsammans med Centre for Creative Industries vid Handelshøyskolen BI
106
107
108

Ibid.
Myndigheten för kulturanalys 2021.
Kulturanalys Norden 2021.
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kontinuerligt analyserat krisens konsekvenser för kultursektorn.
Det norska Kulturrådet har även utlyst medel till forskningssatsningen Digital kultur, estetiske praksiser som undersöker krisens
påverkan på digital produktion.109 I Finland stödjer det kulturpolitiska forskningscentret Cupore projekt som utreder pandemins
konsekvenser.110 I Sverige har motsvarande uppdrag getts till flera
myndigheter.111 Det kunskapsbyggande arbetet är viktigt, inte minst
som utgångspunkt för framtida insatser.
2.3.6

Det behövs ökad begriplighet, tydlighet och transparens

Många har ifrågasatt utformningen av de restriktioner som i mars
2020 infördes mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Verksamma i kultursektorn ifrågasatte varför restriktionerna
gällde kulturell verksamhet men inte till exempel köpcentrum eller
restauranger. Ett exempel som lyfts var att en restaurang kunde
rymma 120 personer men att endast 50 personer tilläts vid ett framträdande på scenen. Ett annat exempel var när Folkhälsomyndigheten i december 2020 rekommenderade kommunerna att stänga
folkbibliotekens lokaler för allmänheten, i strid mot bibliotekslagen.
Rekommendationen drogs senare tillbaka.
Den pandemilag som började gälla den 10 januari 2021 skapade
mer tydlighet och transparens, men inom kultursektorn lyftes att
restriktionerna hade kunnat vara mer konsekventa och tydliga även
efter det. Möjligheten till framförhållning inom kulturområdet har,
som inom många andra områden, varit begränsad under pandemin.
Regeringens plan för avveckling av restriktioner, vilken presenterades i slutet av maj 2021, var därför efterlängtad. Flera inom
kultursektorn har pekat på andra länder, däribland Danmark och
Norge, som presenterade liknande planer tidigare.
I enlighet med planen skedde lättnader av restriktionerna sommaren 2021 men delar av kultursektorn upplevde en fortsatt osäkerhet
inför hösten, eftersom det var oklart huruvida deltagarbegränsningarna
skulle tas bort i september som planerat.112 Detta föranledde en
debatt om fördelarna respektive nackdelarna med införandet av krav
109

Kulturrådet Norge 2021.
Statsrådet 2021.
111
Myndigheten för kulturanalys 2021.
112
SVT Nyheter 2021.
110
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på vaccinpass eller ett negativt PCR-test för att få delta vid allmänna
sammankomster eller offentliga tillställningar. Frågan låg i augusti
2021 på Socialdepartementets bord, men blev mindre aktuell när
regeringen i september 2021 meddelade att deltagarbegränsningarna
skulle tas bort enligt plan.
Betydelsen av att hantera kriser som en pandemi på ett begripligt,
tydligt och transparent sätt är en viktig lärdom att ta med sig för att
minska osäkerheten och möjliggöra planering för berörda aktörer.
Detta är nödvändigt att beakta, inte minst vid återstarten. Vi menar
att även om en pandemilag hade funnits på plats redan när pandemin
bröt ut hade restriktioner för att hindra smittspridning kunnat
utformas på ett sätt som varit mer gynnsamt för kultursektorn.
2.3.7

Stöd för utveckling och återstart behövs även under
en kris

Pandemin har i perioder inneburit en nästintill nedstängning av stora
delar av kulturlivet. Inledningsvis präglades insatser av en akut
karaktär med fokus på att snabbt dämpa konsekvenserna av den
inställda verksamheten. Det finns emellertid exempel på insatser
senare under krisen som syftat till att behålla och främja ett kulturliv
även under pandemin. Här kan nämnas Kulturrådets stöd för särskilda behov i kulturlivet.113 Hösten 2020 meddelades även att Filminstitutets krisstöd delvis skulle fördelas för att stimulera produktion av svensk film under pandemin.114
Under våren 2021 föreslog regeringen att medel skulle avsättas
som vid sidan av kulturlivets överlevnad även syftade till att utgöra
en förutsättning för ”planering och produktion inför en återstart”.115
Det statliga evenemangsstödet kan även ge incitament att planera
och genomföra nya evenemang framöver.
På regional nivå har ordinarie stipendier gjorts om för att fler ska få
ta del av till exempel arbetsstipendier samt produktions- och projektstöd. Regioner har också gjort inköp av offentlig konst för att stötta
konstnärer och konsthantverkare.116 I vissa regioner har så kallade
113

Statens kulturråd 2021.
Myndigheten för kulturanalys 2021.
115
Regeringen 2021b.
116
Myndigheten för kulturanalys 2021. På statlig nivå har regeringen gett i uppdrag till Statens
konstråd och Moderna Museet att öka statens inköp av samtida konst 2021.
114
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hemmaresidens utlysts för att ge kulturutövare möjlighet till fortsatt
verksamhet.117
Det finns även i andra länder exempel på insatser för att stimulera
planering och genomförande av kulturevenemang under och efter
krisen. I Kulturanalys Nordens rapport framgår exempelvis hur de
norska insatserna hösten 2020 kom att utvecklas från att kompensera
för förluster vid inställda arrangemang till att kompensera för
förluster vid genomförda arrangemang. Ett stimulansstöd infördes i
Norge hösten 2020 för att ge incitament för att planera och genomföra evenemang.118 Stödet dubblerades våren 2021 efter ett stort antal
sökande, där avslagen mött kritik från kulturlivet.119 I Danmark
lanserades en aktivitetsfond sommaren 2020 för att möjliggöra för
konstnärliga aktiviteter och projekt samt en särskild stödinsats för
oetablerade konstnärer, och större aktivitetsstöd infördes hösten
2020 för att möjliggöra genomförandet av nya eller planerade kulturaktiviteter.120
Andra länder har främjat utveckling och innovation
under pandemin
Krisen har för vissa i kultursektorn inneburit en möjlighet att tänka
om och tänka nytt. Det finns i andra länder flera exempel på insatser
som vidtagits för att stödja och främja detta. I Norge avsattes exempelvis 30 miljoner norska kronor i början av krisen för att stimulera
utforskandet av nya sätt att skapa och förmedla kultur.121 Finlands
kultur- och vetenskapsinstitut lanserade i mars 2020 projektet Together
alone för att stödja konstnärer och bidra till ett fortsatt internationellt samarbete där experimentella och innovativa projekt uppmuntrades söka.122 Kaaitheater i Bryssel utgör ett exempel på en institution
som i stället för att vända sig till digitala lösningar under pandemin
inledde ett projekt där en grupp konstnärer valdes ut för att experimentera och utveckla nya sätt att arbeta med konst i en tid utan
möjlighet till levande publik.123 Inom projektet A fair new world?!
117

Se till exempel Region Värmland 2020 och Region Dalarna 2021.
Myndigheten för kulturanalys 2021.
Kulturdepartementet Norge 2021.
120
Kulturanalys Norden 2021.
121
Kulturrådet Norge 2021b.
122
Finlands kultur- och vetenskapsinstitut 2020.
123
Kaaitheater 2021.
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har Flanders Arts Institute integrerat aspekter som inkludering och
hållbarhet i hanteringen av pandemins konsekvenser.124 I det finska
programmet för hållbar tillväxt görs även en satsning på de kreativa
branscherna.125 Vidare har Skottland satsat på en utveckling av den
digitala kompetensen och kapaciteten i kultursektorn genom programmet The Creative Digital Initiative,126 och i Tyskland stödjer
Neustart Kultur en bredd av projekt där även det fria kulturlivet har
kunnat söka stöd, för att fortsätta arbeta och vidareutveckla projekt.127
Inför återstarten och vid framtida kriser ser vi ett värde av att
möjligheten till utveckling beaktas när olika insatser utformas. Genom
insatser som främjar nyskapande och nytänkande behöver pandemin
inte bara innebära en kris för kultursektorn utan även en möjlighet
till utveckling.
Breddad finansiering i andra länder
Vid sidan av offentliga insatser finns i andra länder även exempel på
hur stiftelser och fonder riktat insatser till kultursektorn under
pandemin. I mars 2020 presenterade exempelvis det finska kulturdepartementet, centret för konstfrämjande Taike och flera privata
stiftelser 1,5 miljoner euro i krisstöd till kultursektorn.128 I Danmark
lanserades under försommaren 2020 projektet Sammen om kunsten där
det danska kulturministeriet gick samman med Statens kunstfond och
ett antal privata fonder för att stötta utvecklingen av nya metoder och
konstnärliga format under pandemin. En bredd av innovativa projekt
och nya former för samarbeten har uppkommit, bland annat för att
nå nya grupper.129
Återstartssatsningar i andra länder
På samma sätt som den svenska regeringen tillsatt den här utredningen har flera andra länders regeringar tillsatt arbetsgrupper eller
gett myndigheter i uppdrag att ta fram förslag till återstarts124

Flanders Art Institute 2021.
Statsrådet 2021.
126
Scottish Government 2021.
127
Staatsministerin für Kultur und Medien 2021.
128
Kulturanalys Norden 2021.
129
Kulturministeriet 2021; Seismonaut 2021.
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åtgärder.130 Vissa städer och regioner har även tagit fram egna planer
för kulturens återstart.131
Flera länder har aviserat insatser för att främja kulturverksamheters
återstart. Det handlar bland annat om stöd för återstart, garantier för
inställda evenemang och marknadsföringskampanjer. I Finland planeras en fond för kulturen samt de kulturella och kreativa näringarna som
den finska staten är beredd att tillföra kapital till.132
Bland de åtgärder som redan genomförts finns flera exempel där
incitament har riktats till publiken och till dem som tar del av kultur.
Redan sommaren 2020 införde Danmark rabatterade priser till
museer, teatrar och andra kulturupplevelser. Köpenhamn upplevde då
en kraftig ökning av besökare till kommunens konsthall och museer.133
I New South Wales i Australien kan invånarna över 18 år genom initiativet Dine & Discover ansöka om värdecheckar för bland annat kulturevenemang. Liknande initiativ har tagits i exempelvis Frankrike, där
landets artonåringar får 300 euro att använda för kultur.134
Även enskilda städer har tagit initiativ för att starta upp kulturlivet igen efter pandemin. Inför sommaren 2021 arbetade Reykjavík
för att skapa en attraktiv sommarstad genom att bland annat ge stöd
till olika evenemang och projekt.135 I Sydney och New York har
initiativ tagits för att uppmuntra liveframträdanden och evenemang
i städerna genom projekten Play the City respektive NY PopsUp.136
I Tyskland lanserades inför sommaren 2021 programmet Kultursommer 2021 där städer kunde få stöd för att genomföra olika kulturevenemang.137

130

Se till exempel Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2020, Kulturanalys Norden 2021,
Kulturministeriet 2021b, Statsrådet 2021, Kulturdepartementet Norge 2021b.
131
I Sverige har exempelvis 21 förslag lagts fram för att underlätta en nystart av kulturlivet i
Stockholm efter pandemin, se Sjöström, E. 2021. I Storbritannien har bland annat Liverpool
utvecklat en femårig plan för stadens kulturliv och City of London har flera förslag presenterats för den kreativa sektorn. Liverpool City Region 2021; City of London 2021.
132
Statsrådet 2021.
133
Kulturanalys Norden 2021; Sjöström, E. 2021.
134
NSW Government 2021; Ministère de la culture 2021.
135
City of Reykjavík 2021.
136
Create NSW 2021; New York State 2021.
137
Bundesregierung 2021.
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Bedömningar

• För att bidra till ett levande kulturliv framöver och stärka kultursektorns beredskap inför framtida kriser behöver kulturpolitiska
insatser beakta sektorns långsiktiga ekonomiska förutsättningar.
Vidare bör krisinsatser utformas utifrån ett helhetsperspektiv där
också aktörer som är viktiga för kultursektorn men inte vanligtvis
mottar offentliga bidrag omfattas av insatserna.
• Kunskap om kultursektorn och hur dess ekosystem fungerar bör
tas fram kontinuerligt för att stärka hållbarheten i kultursektorn
och för att säkerställa ändamålsenliga insatser från start vid en
eventuell ny kris.
• Vid eventuella framtida kriser bör det säkerställas att kultursektorns förutsättningar beaktas vid utformandet av insatser. Det
krävs en förståelse och ett stöd för konstnärer och kulturföretag
inom till exempel social-, arbetsmarknads- och näringspolitiken
samt en ökad kunskap och samverkan mellan olika politikområden, kulturpolitikens aktörer och branschorganisationer.
• Vid sidan av de insatser som gjorts för kulturlivets överlevnad är
det angeläget att insatser görs för att säkerställa ett kulturliv även
i kris. Exempel från andra länder visar hur insatser kan utformas
för att stimulera utveckling och innovation även under en kris.
Det är också viktigt med insatser för att stimulera konsumtion
och att få publiken att återvända.
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3

Utvecklingsområden
för självständighetsmålet

I detta kapitel redovisar vi utredningens analys av vilka hinder som
finns för en återstart av kulturlivet i relation till självständighetsmålet och våra bedömningar om hur dessa problem bör hanteras.

3.1

Självständighetsmålet

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund.1

Kulturens oberoende är en viktig aspekt av självständighetsmålet
och handlar om att yttrandefriheten ska värnas, att det är konstnärer
och kulturskapare, inte politiker, som ska avgöra vad som är kvalitet
på kulturområdet och att det ska finnas utrymme för konst och kultur
som inte kan utvecklas på marknadens villkor. Det sistnämnda är
nära kopplat till kulturens ekonomiska villkor.
Självständighetsmålet handlar också om kulturens utveckling och
kvalitet. För att möjliggöra utveckling och en mångfald av kulturuttryck behövs såväl offentliga kulturinstitutioner som det fria kulturlivet och kultur som bedrivs i ideell och privat regi. Det behöver också
finnas förutsättningar för nya aktörer att etablera sig och för internationellt utbyte och samverkan mellan kulturaktörer.2

1
2

Prop. 2009/10:3.
Ibid.
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Kulturens ekonomiska villkor

En förutsättning för att det ska finnas ett levande kulturliv är att
människor och organisationer har möjlighet att ägna sig åt att producera, förvalta och tillgängliggöra konst och kultur. Museer, konserthus, bibliotek och andra kulturverksamheter måste ha resurser
för att bedriva sin verksamhet. Inte minst måste bildkonstnärer, författare, historiker, skådespelare, arkivarier och alla andra yrkesgrupper som utgör grunden i dessa verksamheter kunna försörja sig på
sitt arbete. På detta sätt är ekonomiska resurser och villkor avgörande för att de kulturpolitiska målen ska kunna uppnås.
Konstnärer och kulturverksamheter kan finansiera sin verksamhet på olika sätt. Vissa kan bedriva sin verksamhet helt på kommersiella villkor. Andra kan inte helt finansiera sin verksamhet genom
intäkter från försäljning, även om verksamheten har ett stort kulturellt eller konstnärligt värde. Många kulturverksamheter och konstnärer finansierar sin verksamhet genom en kombination av offentligt
stöd och intäkter från försäljning.3 Men inom vissa områden är verksamheten i det närmaste helt offentligt finansierad. Det gäller exempelvis bibliotek och den offentliga arkivsektorn.
För att kunna säkerställa det oberoende och den mångfald som
krävs för att uppnå kulturpolitikens mål kompletterar den offentliga
kulturpolitiken marknaden genom ekonomisk bidragsgivning.4 Det
innebär inte att kultur med kommersiell bärkraft inte bidrar till
konstens frihet och oberoende, men att den kultur som överlever på
en marknad behöver kompletteras med kultur som inte bär sig kommersiellt. Offentlig finansiering kan även vara ett sätt att tillgängliggöra konst och kultur för en större del av befolkningen, eftersom
individens kostnad för att ta del av verksamheten då kan minska. Ett
exempel på en sådan insats är fri entré vid centrala museer.
I propositionen Tid för kultur underströk regeringen att det är
kulturpolitikens uppgift att bidra till att det finns ekonomiska och
andra förutsättningar för skapande verksamhet som annars inte
skulle komma till uttryck – inte minst när det gäller förutsättningar
för förnyelse och utveckling av kulturen.5 En del i detta ansågs vara att
verka för goda villkor för de professionella kulturskaparnas konstnärliga arbete. Regeringen utvecklar hur detta kan göras i sin skrivelse
3
4
5

SOU 2018:23.
Prop. 2009/10:3.
Ibid.
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Politik för konstnärers villkor som överlämnades till riksdagen 2021.
I skrivelsen lyfts områden som upphovsrätt, skäliga ersättningar till
konstnärer, MU-avtalets6 efterlevnad och digitaliseringens effekter
på konstnärers villkor fram som viktiga att stärka och följa.7
Vilken kulturverksamhet som kan bedrivas på kommersiell grund
är inte statiskt utan efterfrågan förändras över tid – både vad gäller
genrer och aktörer. Den kommersiella och den offentligt finansierade kulturen samspelar med varandra. Ett exempel är att det inom
filmen och scenkonsten är vanligt att kulturutövare omväxlande arbetar inom kommersiellt driven verksamhet respektive offentligt
finansierad verksamhet.8 Även offentligt finansierad kulturverksamhet är dessutom ofta kommersiell i den meningen att en del av intäkterna kommer från försäljning. Det är viktigt att goda förutsättningar
finns både för helt kommersiell och för offentligt finansierad kultur.
Covid-19-pandemin och de restriktioner som den har medfört
har skapat en akut ekonomisk kris för kulturen (se kapitel 2). Men
faktum är att det redan före pandemin pågick en latent lågintensiv
ekonomisk kris inom den del av kulturlivet som är beroende av
offentlig finansiering. De offentliga stöden ökar långsammare än
kostnaderna, vilket har lett till en kronisk underfinansiering av kulturverksamheter med offentlig finansiering. Denna problematik beskriver
vi under nästa rubrik. Därefter beskriver vi de ekonomiska villkoren
för konstnärer och andra aktörer i kulturens ekosystem. Vi resonerar
sedan kring regioners och kommuners ekonomiska utrymme framöver
och samspelet mellan stat, regioner och kommuner. Till sist beskriver
vi kulturverksamheternas möjligheter till breddad finansiering.
3.2.1

Stöden till kulturen har urholkats

Myndigheten för kulturanalys har i flera år pekat på att finansieringen av kultursektorn är ett hinder för möjligheterna att uppnå
de kulturpolitiska målen.9 I linje med det har i stort sett samtliga
aktörer som vi har intervjuat beskrivit att de ekonomiska villkoren
för många delar av kultursektorn varit svåra redan före pandemin.
Det gäller allt från stora institutioner till små fristående arrangörs6

Innebörden av MU-avtalet framgår i avsnitt 3.6.4.
Skr. 2020/21:109.
8
Se till exempel Myndigheten för kulturanalys 2021.
9
Se till exempel Myndigheten för kulturanalys 2020.
7
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föreningar och enskilda konstnärer. Många beskriver en utveckling
där de ekonomiska villkoren har försämrats under en längre tidsperiod. Sammantaget bedömer vi att bristerna i de grundläggande
ekonomiska förutsättningarna kraftigt försvårat för kulturverksamheterna att hantera de ekonomiska utmaningar som pandemin har
fört med sig.
Under de senaste 5–10 åren har det pågått en diskussion kring de
ekonomiska förutsättningarna för länsteatrar och regionala museer.
Myndigheten för kulturanalys har undersökt länsteatrarnas ekonomiska villkor och kommit fram till att de ekonomiska stöden till dem
urholkats över tid på grund av att lönekostnaderna ökar i snabbare
takt än de offentliga bidragen.10 Samtidigt visar en tidigare studie att
många länsteaterchefer upplever att deras uppdrag blivit mer omfattande över tid.11
De regionala museernas svåra ekonomiska situation har uppmärksammats allt mer under senare år, inte minst av Länsmuseernas
Samarbetsråd. I januari 2021 publicerade Riksantikvarieämbetet en
översyn av de regionala museernas förutsättningar. Av översynen
framgår att det råder en obalans mellan de offentliga medel som tilldelas de regionala museerna och de uppdrag som de förväntas uppfylla.12 Rapporten visar även att antalet anställda vid regionmuseerna
minskat över tid och att det behövs en stabil basfinansiering för samlingsförvaltning.13
År 2020 visade Sveriges Museers rapport Museer under press att så
många som hälften av museerna i Sverige hade sämre ekonomiska
förutsättningar 2020 jämfört med 2019.14 Rapporten bygger på en
enkät till alla typer av museer. Enligt de museer som svarat på enkäten beror de ekonomiska utmaningarna på en urholkning av anslagen
som pågått under många år.15 Ekonomiska svårigheter tycks alltså
inte gälla bara regionmuseer utan även andra typer av museer.
I skriftliga svar på de frågor som vi ställt i våra intervjuer beskriver många museer urholkningen av deras finansiering som en stor
utmaning. Både Riksantikvarieämbetet och Sveriges Museer beskriver i sina rapporter att museernas förutsättningar för en aktiv för10

Myndigheten för kulturanalys 2017.
Myndigheten för kulturanalys 2014.
12
Riksantikvarieämbetet 2021b.
13
Ibid.
14
Sveriges Museer 2020.
15
Ibid.
11
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valtning av samlingarna är dåliga. Enligt den statliga Arkivutredningen är också arkivsektorn underfinansierad, vilket även gäller de
enskilda arkiven.16
Grundproblemet med urholkade anslag för regionala teatrar,
museer och andra offentliga kulturinstitutioner är att de årliga uppräkningarna av de offentliga anslagen över tid inte täcker upp för
kostnadsökningarna. På statlig nivå finns dessutom flera anslag där
det inte alls sker någon årlig uppräkning som kompenserar för samhällets kostnadsutveckling och löneökningar, vilket beror på att
staten inte tillämpar pris- och löneomräkning för anslagen. Det
handlar till stor del om anslag som används för bidrag till det fria
kulturlivet och enskilda konstnärer, men årlig uppräkning sker inte
heller för de statliga bidragen inom filmområdet.
Avsaknaden av pris- och löneomräkning på bidragsanslagen medför att de bidrag som betalas ut till konstnärer och kulturaktörer urholkas.17 I linje med det menade den konstnärspolitiska utredningen
att avsaknaden av årlig uppräkning medför risk för att konstnärers
ersättning och löner successivt pressas nedåt. De föreslog därför att
alla konstnärsrelaterade anslag bör omfattas av pris- och löneomräkning.18 Vi delar denna bedömning och menar dessutom att det effektivitets- och produktivitetskrav som är kopplat till pris- och löneomräkningen skapar problem för kultursektorn, som har begränsade
möjligheter till effektivisering.
3.2.2

Förstärkta anslag är ett steg i rätt riktning

Från och med 2021 har regeringen förstärkt flera anslag med totalt
80 miljoner kronor i syfte att förbättra villkoren för konstnärer. Bland
annat förstärktes anslaget för de stipendier och bidrag till konstnärer som fördelas av Konstnärsnämnden och Författarfonden.
Även Kulturrådets anslag för det fria kulturlivet inom musik, scenkonst samt bild och form förstärktes.19 En förstärkning av nämnda
anslag skedde även budgetåret 2018.20 Sett till de senaste fem åren
har utvecklingen för dessa anslag därmed varit gynnsam.
16

SOU 2019:58.
Konstnärsnämnden 2021d; Svenska Filminstitutet 2021; Statens kulturråd 2021c; Sveriges
författarfond 2021.
18
SOU 2018:23.
19
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 17.
20
Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 17.
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Förstärkningarna är positiva för möjligheterna att uppnå de kulturpolitiska målen. Det krävs dock djupare undersökningar för att klargöra vad dessa förstärkningar innebär. Är de ur ett längre tidsperspektiv att betrakta som en ambitionshöjning eller handlar det om
en kompensation som återställer anslagen till en tidigare nivå efter
långvarig urholkning? Det ska även tas med i beräkningen att anslaget för stipendier och bidrag till konstnärer har upphört att prisoch löneomräknas från och med 2017.21 För att motverka framtida
urholkning av kultursektorns finansiella villkor krävs kontinuerliga
uppräkningar eller förstärkningar av anslagen. Utan sådana uppräkningar kommer förutsättningarna för den delen av kultursektorn
som är beroende av offentlig finansiering att försämras år för år.
Covid-19-pandemin har inneburit en ekonomisk utmaning som
ytterligare försvagat kulturverksamheternas ekonomi. För att få tillbaka kultursektorn till samma nivå som före pandemin behöver de
statliga insatserna förstärkas under ett antal år. För att åtgärda de
grundläggande problemen med de ekonomiska villkoren inom kultursektorn krävs långsiktiga åtgärder.
3.2.3

Kommuner och regioner står inför ekonomiska
utmaningar

Av den offentliga finansieringen av kultur står kommunerna för 40 procent och regionerna för 15 procent. Den största enskilda delen av
regionernas kulturutgifter är finansiering av scenkonst- och musikverksamhet. Den största posten i kommunernas kulturbudgeter är bibliotek, men även kulturskolor är en stor budgetpost.22 Både regioner
och kommuner ger i varierande grad stöd till scenkonst- och musikinstitutioner, museer, aktörer inom det fria kulturlivet, folkbildning
och ideella kulturföreningar. Kommunerna är också viktiga för kultursektorn som beställare av offentlig konst inom ramen för enprocentsregeln och som inköpare av scenkonst- och musikföreställningar till
skolor och förskolor. Neddragningar av kommuners och regioners
budgetar kan alltså påverka många delar av kultursektorn. Det märks
också i våra intervjuer. Aktörer av olika storlek, inom olika kulturområden och i såväl offentlig, privat som ideell regi uttrycker en oro
21
22

SOU 2018:23.
Myndigheten för kulturanalys 2020b.
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för att kommuners och regioners ekonomiska utmaningar ska leda till
att deras verksamhet får försämrade ekonomiska förutsättningar.
Regionernas och kommunernas utgifter för kultur har ökat
de senaste tio åren
Åren 2010–2019 ökade utgifterna för kultur på samtliga politiska
nivåer. Procentuellt sett ökade utgifterna mest på regional nivå.
Ökningarna gäller både räknat i kronor och i relation till antalet
invånare. Även när utvecklingen justeras för samhällets kostnadsökningar med hjälp av konsumentprisindex har utgifterna ökat på
samtliga politiska nivåer.23
Den positiva bilden av samhällets kulturutgifter kan framstå som
märklig i relation till vad vi skrivit i föregående avsnitt om att kulturverksamheternas ekonomi urholkas eftersom kostnaderna ökar snabbare än de offentliga anslagen. En förklaring till den motsägelsefulla
bilden är att konsumentprisindex inte är anpassat till verksamheter
vars kostnader framför allt består av löner. Om utvecklingen skulle
ha beräknats med löneprisindex som mått skulle utvecklingen sett
annorlunda ut.24
En annan anledning till att de offentliga utgifterna för kultur ökar
samtidigt som kulturverksamheters ekonomiska utrymme urholkas
kan vara att bidrag riktas till andra kulturverksamheter än tidigare.
Regionernas och kommunernas ekonomiska förutsättningar
ser bättre ut än före pandemin
Samtidigt som det offentligas utgifter för kultur har ökat har det under
flera år funnits en oro för att kommuners och regioners kulturutgifter
kan komma att minska framöver. År 2019 bedömde Finansdepartementet att kommunerna och regionerna 2026 skulle ha ett finansieringsgap på cirka 90 miljarder kronor. Finansieringsgapet är skillnaden mellan den utgiftsnivå som kommuner och regioner kan ha
med dagens skattesats och den utgiftsnivå som krävs för att bibehålla
en oförändrad standard i välfärden.25 Med välfärd avser Finans23
24
25

Ibid.
Myndigheten för kulturanalys 2017.
Regeringen 2019.
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departementet i första hand hälso- och sjukvård, socialtjänst och
utbildning inom skolväsendet.26 Sedan Finansdepartementets analys
presenterades 2019 har regeringen förstärkt statsbidragen vilket har
bidragit till att minska gapet. Men det beräknas fortfarande finnas
ett stort gap.27
De ekonomiska utmaningar som kommuner och regioner står inför lyftes före pandemin fram som något som kan påverka kultursektorns ekonomiska villkor.28 I sin senaste ekonomiska rapport ger
dock Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en mer positiv bild
än tidigare av de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och
regioner 2021–2024. Under 2020 gick regionerna och kommunerna
sammantaget med plusresultat. Detta beror till stor del på ökade
statliga bidrag på grund av covid-19-pandemin. Särskilt för regionerna finns dock fortsatt ekonomiska utmaningar.29
Innan pandemin bedömde SKR att kommunerna riskerade att gå
med stora underskott redan 2021,30 men i den senaste ekonomirapporten bedömer SKR att kommunerna kommer ligga på positivt
resultat hela perioden 2021–2024 även utan ytterligare statsbidrag
eller höjda skatter. För regionerna är prognosen något sämre, och
SKR bedömer att regionerna riskerar att gå med underskott 2024.
Även där är bedömningen dock betydligt mer positiv än före
pandemin. För att nå SKR:s önskvärda resultat om två procents överskott i kommuner och regioner krävs ökade statsbidrag eller andra
åtgärder inför 2024, både för kommuner och regioner.31
En anledning till den mer positiva bedömningen av kommuners
och regioners förutsättningar är att Statistiska centralbyråns (SCB)
befolkningsprognos förändrats. Det finns fortfarande en demografisk utmaning i att en allt större del av befolkningen är 80 år eller
äldre. Däremot väntas befolkningen i åldrarna 0–19 år att minska
kommande år, vilket på kort sikt är positivt för kommunernas och
regionernas ekonomi. På längre sikt finns dock fortfarande ekonomiska utmaningar för både kommuner och regioner. Det finns också
osäkerheter i kalkylen som bland annat har att göra med konjunkturutvecklingen och i hur hög grad regionernas och kommunernas
26

Finansdepartementet 2019.
Finansdepartementet 2021.
28
Myndigheten för kulturanalys 2020.
29
Sveriges Kommuner och Regioner 2021.
30
Sveriges Kommuner och Landsting 2019.
31
Sveriges Kommuner och Regioner 2021.
27
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verksamheter påverkats av pandemin på längre sikt, till exempel i
form av vårdskuld.
Givet de osäkerheter som finns för kommunernas och regionernas
ekonomiska förutsättningar finns all anledning att följa utvecklingen
framöver. Det gäller såväl de generella ekonomiska förutsättningarna
som utvecklingen av kulturutgifterna. Risken att besparingskrav hos
regioner och kommuner även drabbar stödet till kultursektorn är
överhängande. I en undersökning som Riksteatern gjorde i mars
2021 svarade 42 procent av de tillfrågade kommunala kulturpolitikerna att generella besparingskrav i deras kommun sannolikt skulle
påverka anslagen för kultur.32
3.2.4

Flernivåstyret skapar osäkerhet kring kulturens
finansiering

Till skillnad från många andra ansvarsområden som ligger på regioner och kommuner har de inga lagliga krav på sig att bedriva eller
stödja kulturverksamhet, med undantag för biblioteks- och arkivverksamhet. En farhåga är därför att framtida besparingskrav kommer att drabba kultursektorn särskilt hårt.
Ansvarsfördelningen mellan stat, regioner och kommuner när det
gäller kultur är inte tydligt reglerad.33 En fråga som många aktörer
ställer sig är hur staten skulle agera i en situation där regionala och
kommunala neddragningar av stöd till kulturen får tydlig påverkan
på kulturlivet.
En utveckling i riktning mot de nationella kulturpolitiska målen
är i hög grad beroende av de insatser som görs av regioner och kommuner. Inte minst gäller det delmålet om att alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet. Undersökningar visar att deltagandet redan i dag
skiljer sig beroende på bostadsort och att kulturutbudet i lands- och
glesbygdskommuner i hög grad är beroende av ett fåtal aktörer.34
Om regioner och kommuner minskar sitt stöd till kulturen drabbar det
bland annat invånarnas möjlighet att delta i kulturlivet. Troligtvis skulle
det drabba invånare i lands- och glesbygdskommuner särskilt hårt.

32

Riksteatern 2021.
De olika nivåernas ansvarsområden beskrivs övergripande i SKR:s kulturpolitiska positionspapper från 2015 men dokumentet är inte bindande. Se vidare avsnitt 1.5.
34
Myndigheteten för kulturanalys 2019, 2020c.
33
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Staten har hittills agerat på olika sätt när det gäller statliga insatser
i relation till kommuners och regioners ansvarstagande för kultur.
Inom kultursamverkansmodellen har Kulturrådet tillämpat en princip för fördelning av statliga verksamhetsbidrag som innebär att om
regioner minskar sina verksamhetsbidrag minskar även staten sitt
verksamhetsbidrag i motsvarande grad.35 I andra fall har regeringen
genomfört särskilda satsningar för att stärka kulturverksamhet som
bedrivs i kommunal regi, till exempel Stärkta bibliotek och de statliga
insatserna för den kommunala kulturskolan. Gemensamt för båda
dessa satsningar är att regeringen vill främja befolkningens tillgång
till och deltagande i dessa kulturverksamheter.36
Det är oklart vilken politisk nivå som tar ansvar för det ideella
kulturlivet
Flera av de aktörer vi intervjuat menar att samordningen mellan stat,
regioner och kommuner behöver förbättras. Aktörer inom det ideella
kulturlivet upplever att det har funnits en informell ansvarsfördelning mellan de politiska nivåerna, där kommuner historiskt tagit ett
ansvar för finansieringen av kulturföreningar, till exempel lokala
arrangörer och amatörverksamheter, men att detta inte är lika tydligt
i dag. En del aktörer inom det ideella kulturlivet upplever att kommunerna har ökat sitt stöd till professionella kulturverksamheter
och enskilda kulturutövare på bekostnad av stödet till det ideella kulturlivet. Det saknas dock underlag som visar att de kommunala
insatserna för det ideella kulturlivet generellt har minskat. Det som
går att belägga statistiskt är att det kommunala stödet till studieförbund har minskat över tid.37
Av våra intervjuer framgår att det finns kulturaktörer inom det
civila samhället som upplever att deras verksamhet inte värderas i
kulturpolitiska sammanhang. De upplever att den ideella kulturverksamheten inte bereds plats på nationell nivå. Den regionala nivån ska
samråda med civilsamhället i samband med att den regionala kulturplanen tas fram, men statliga bidrag inom kultursamverkansmodellen

35
36
37

Sveriges Kommuner och Landsting 2019b.
Prop. 2017/18:1; prop. 2017/18:164.
Myndigheten för kulturanalys 2020b.
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tilldelas i regel inte de ideella aktörerna.38 I våra intervjuer har det
också framkommit att det ideella kulturlivets struktur är dåligt anpassad till den regionala kulturpolitiken. På lokal nivå finns ofta
starka föreningar och på nationell nivå finns i vissa fall riksorganisationer. På den regionala nivån däremot är organiseringen generellt
svagare för den ideella kultursektorn, vilket försvårar medverkan i
processer kring regionala kulturplaner.
Många påtalar att kultursamverkansmodellen bör utvecklas
En viktig del i dagens kulturpolitiska flernivåstyre är kultursamverkansmodellen (se avsnitt 1.5). Kultursamverkansmodellen har berörts
i många av våra intervjuer, och den absolut vanligaste frågan som tas
upp är behovet av stärkt finansiering och uppräkning som täcker kostnadsökningar. Denna problematik har vi beskrivit i avsnitt 3.2.1.
Kultursamverkansmodellen bygger på samverkan mellan statlig,
regional och kommunal nivå. Företrädare från flera regioner har
framfört att samverkan mellan statlig, regional och kommunal nivå
behöver utvecklas. Under pandemin finns exempel på att detta skett,
till exempel genom att Kulturrådet har haft tätare kontakt med
regionerna. Av våra intervjuer och när vi deltagit i kulturpolitiska
möten har det framgått att det hos regionerna finns önskemål om att
den täta dialogen fortsätter efter pandemin. Företrädare för regionerna önskar dessutom i högre grad vara en part i utvecklingen av
statliga kulturpolitiska satsningar.
Vad gäller kultursamverkansmodellen har Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) identifierat behov av att skapa större samsyn
mellan statlig och regional nivå, både vad gäller långsiktiga ambitioner och vad gäller vilka principer som ska gälla om någon av parterna förändrar omfattningen av sin finansiering inom kultursamverkansmodellen.39 SKR vill också se en utveckling med mer diskussion
mellan nationella och regionala politiker samt att regeringen avgör
de ekonomiska ramarna för respektive region.40
38

Den regionala kulturplanen är en plan för den regionala kulturverksamheten i en region.
Kulturplanen utgör underlag till Statens kulturråd för fördelning av de statliga kulturmedlen
inom kultursamverkansmodellen men är i de flesta regioner även ett strategiskt dokument för
kulturverksamhet som inte tilldelas statliga bidrag.
39
Sveriges Kommuner och Regioner 2020.
40
Ibid.
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Andra aktörer tar på olika sätt upp frågan om innehållet i kultursamverkansmodellen. Ett exempel är den ideella kultursektorn, vars
kritik vi beskriver under föregående rubrik. Flera aktörer lyfter
också behovet av regionala konsulentfunktioner för till exempel
amatörkultur, hembygdsgårdar eller kommunala kulturskolor. Filmområdets förutsättningar inom kultursamverkansmodellen har
också varit föremål för diskussion och utredningar. I en utvärdering
har Myndigheten för kulturanalys beskrivit att det är otydligt huruvida professionell filmproduktion får finansieras inom kultursamverkansmodellen, och myndigheten har rekommenderat regeringen
att tydliggöra detta.41 Flera regioner har framfört att det vore bättre
om statliga bidrag som fördelas till kommuner i stället skulle fördelas genom kultursamverkansmodellen. Enligt våra intervjuer och
en tidigare utredning ser kommuner inte något problem med att
statliga bidrag riktar sig direkt till kommuner.42
Sedan kultursamverkansmodellen infördes 2011 har den utvärderats och granskats vid flera tillfällen.43 Det pågår i dag en diskussion
mellan regionerna, berörda myndigheter och regeringen om hur
modellen fungerar och kan utvecklas. Givet de synpunkter vi har
tagit del av tycker vi att det är viktigt att den diskussionen fortsätter
och att kultursamverkansmodellen med jämna mellanrum ses över
av en oberoende aktör.
3.2.5

Breddad finansiering kan stärka kultursektorns
förutsättningar

Som ett komplement till offentligt stöd, ideella insatser och intäkter
för varor och tjänster (till exempel biljettintäkter) har kultursektorn
länge arbetat för att bredda sin finansiering genom till exempel
samarbeten med näringslivet, sponsring och donationer. Under pandemin uteblev intäkter från sponsorer i samband med inställda evenemang medan vissa verksamheter kunde fortsätta samla in kompletterande finansiering i form av donationer från mecenater.44
Sponsringen av offentligt finansierad kultur är mycket liten.
år 2013 uppgick den endast till 1 procent av samhällets totala utgifter
41

Myndigheten för kulturanalys 2020d.
Sveriges Kommuner och Landsting 2019b.
43
Se till exempel Myndigheten för kulturanalys 2013; riksdagens kulturutskott 2015; Ds 2017:8;
Sveriges Kommuner och Landsting 2019b; Statens kulturråd 2021d; Projekt Nexus 2021.
44
Detta har framgått av våra intervjuer med företrädare för kultursektorn.
42
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för kultur.45 Skattelagstiftningen har lyfts fram som ett hinder för
sponsring av kulturverksamhet.46 Sponsring innebär att det alltid
måste finnas en tydlig motprestation – i annat fall anses det vara en
gåva som inte är avdragsgill. Det är dock ibland svårt att fastställa en
motprestation när ett företag sponsrar ett kulturevenemang.
Framför allt är det större festivaler eller välbesökta kulturinstitutioner med väletablerade varumärken som har de största möjligheterna
att vidga finansieringen med hjälp av sponsring.47 Mindre kulturverksamheter har däremot sällan samma exponeringsyta och därmed inte
samma möjligheter att attrahera näringslivets intresse. Näringslivets
intressen värnar inte heller per automatik kulturens mångfald.
På statlig nivå finns Kulturbryggan, som är ett alternativ och
komplement till andra offentliga bidragsgivare, och som har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet. I skrivande stund arbetar Kulturbryggan med att utveckla ett program för
att finansiera initiativ som kan öka den privata finansieringen till kultursektorn. Allmänna Arvsfonden och Postkodlotteriet är viktiga
finansiärer vars stöd riktas till barn och unga samt till kultur med
sociala ändamål, men de kan inte ge stöd till vilken kulturverksamhet
som helst. Dessutom har det framförts till utredningen att lotterilagstiftningen hindrar många verksamheter att få bidrag via lotterimedel. Det gäller exempelvis kulturinstitutioner som drivs i bolagsform. Givet det borde lagstiftningen ses över och moderniseras.
Breddad finansiering kan även uppnås via mecenater, det vill säga
privatpersoner som genom sitt företagande eller genom andra inkomstkällor stöttar kulturlivet. Detta gäller även stiftelser och fonder
som delar ut pengar till kultur, och vars kapital kommer från näringslivet och privatpersoner. Till skillnad från länder som till exempel
Danmark, Finland, USA, Nederländerna och Storbritannien är stiftelser och fonder med syfte att dela ut bidrag till kultur ovanliga i Sverige,
vilket vi utvecklar nedan.48 Under pandemin har det i andra länder funnits exempel på stiftelser och fonder som har riktat krisstöd till kultursektorn (se avsnitt 2.3.5). Exemplen visar att breddad finansiering
genom stiftelser och fonder kan vara ett komplement till offentlig
finansiering och därigenom bidra till ökad hållbarhet för kultursektorn.
45

Myndigheten för kulturanalys 2013b.
Myndigheten för kulturanalys 2013b.
47
Ibid.
48
Här syftar vi på stiftelser som används för att lämna bidrag till kultur. Däremot är det relativt
vanligt att kulturinstitutioner ägs eller drivs av stiftelser.
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Kulturstiftelser kan spela en större roll för kulturlivet i Sverige
Vår genomlysning har visat att kultursektorn är underfinansierad.
Det finns ett behov av nya finansieringsformer som kan komplettera
de offentliga stöden och samtidigt garantera kulturens oberoende.
En modell för hur en sådan finansieringsstruktur skulle kunna se ut
återfinns i Sverige inom forskningsområdet, där offentlig finansiering kompletteras med medel från stiftelser. De stora fördelarna
med stiftelser är att stadgarna styr utdelningen av medel, vilket bidrar
till att forskningen kan vara oberoende och att fondering av medel
kan garantera avkastning över mycket lång tid.
I Sveriges grannländer Danmark och Finland är kulturstiftelser av
stor betydelse, inte bara för kulturlivets finansiering utan också för
dess oberoende och mångfald.49 I Sverige har kultur traditionellt inte
ingått i de allmännyttiga ändamål som är skattebefriade enligt skattelagstiftningen. Stiftelser har därför tidigare bara kunnat ge stöd till
kulturverksamhet om den syftat till att uppnå något av de allmännyttiga ändamålen.
År 2014 ändrades skattelagstiftningen så att kultur nu inkluderas
i definitionen av allmännyttiga ändamål.50 Med några få undantag51
innebar förändringen i sig dock inte att nya stiftelser för kultur etablerades. En möjlig förklaring till detta är att vi i Sverige saknar
tradition av kulturstiftelser. Av våra intervjuer framgår också att det
råder förvirring om vilka regler som gäller för kulturstiftelser. Redan
under 1990-talet fanns en uttalad mening i riksdagen att staten inte
skulle bilda nya stiftelser. Ett av argumenten var att staten då gav
ifrån sig makten att styra över pengarna. Statlig verksamhet bedrivs
till stor del i myndighetsform52, varvid kraven på offentlighet och
insyn och på tydliga ansvarskedjor tillgodoses.53 Sedan stiftelselagen
kom till är det inte heller längre möjligt att bilda nya statliga stiftelser
till vilka stiftarna regelbundet behöver tillskjuta medel, så kallade
anslagsstiftelser.54

49

Andersson, M. 2021; Säätiöt ja rahastot 2021.
Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229); prop. 2013/14:1.
51
Our Story – The Robert Weil Family Foundation som bildades 2014 och Prinsessan Estelles
kulturstiftelse som bildades 2019.
52
Inom scenkonstområdet bedrivs däremot huvuddelen av statens egen verksamhet i aktiebolagsform.
53
Prop. 2009/10:175.
54
Skatteverket 2021.
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Det finns exempel på att stiftelser kan spela en viktig roll för
utvecklingen av kultur i Sverige. Ett sådant exempel är Stiftelsen Framtidens kultur som mellan 1994 och 2011 delade ut medel till nyskapande kultur med medel från de avvecklade löntagarfonderna.55
Redan från början var det bestämt att stiftelsens medel skulle användas upp och att stiftelsen sedan skulle läggas ned. Ett försök att ersätta
Framtidens kultur har gjorts genom att inrätta Kulturbryggan, som
är en bidragsgivande instans inom Konstnärsnämnden, men med
Kulturbryggan läggs ansvaret för att bredda finansieringen i dagsläget
på enskilda kulturaktörer.
I bland annat Finland har man utvecklat system med matchad
finansiering, där privata investeringar i stiftelser matchas av medel
från staten. Enligt våra intervjuer har det finska systemet dels varit ett
sätt att få den statliga finansieringen att räcka längre, dels skapat incitament för privatpersoner och företag att bidra till stiftelserna. Liknande
exempel finns även i Skottland och Nederländerna. I Skottland uppmuntras samarbeten mellan näringslivet och kultursektorn genom
The Culture & Business Fund Scotland, där investeringar matchas
med offentliga medel för finansiering av olika kulturaktiviteter.56
Med ett sådant system är det inte upp till kulturverksamheterna att
hitta privata delfinansiärer till sina projekt, utan privat delfinansiering
finns inbyggd i systemet. Vi bedömer att det vore intressant att
undersöka möjligheterna att etablera ett liknande system med matchad finansiering i Sverige utan att för den skull statliga anslagsstiftelser behöver bildas.
3.2.6

De ekonomiska förutsättningarna för svensk
filmproduktion behöver stärkas

Enligt regeringen bör Sverige vara ett attraktivt inspelningsland för
svenska och utländska produktioner.57 Under pandemin har dock
restriktioner och resebegränsningar förändrat förutsättningarna för
svensk filmproduktion. Branschorganisationen Film- & TV-Producenterna beskriver hur pandemin fört med sig ökade kostnader i produktion och minskade intäkter. Enligt Filminstitutet har pandemin
urholkat bolagen från ett redan utsatt läge. Precis som många andra
55
56
57

Kindstrand, G. 2009.
Culture & Business Fund Scotland 2021.
Prop. 2015/16:132.
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anslag för statliga bidrag inom kulturområdet saknar Filminstitutets
stöd årlig uppräkning.58
Filmproduktionskostnaderna har stigit i flera år samtidigt som
snittbudgetarna för film inte ökat. Konsekvensen är urholkade budgetar för filmprojekt och en risk för sämre kvalitet på sikt. En anledning
till de ökade kostnaderna är ett stigande löneläge, delvis till följd av att
antalet kompetenta och tillgängliga filmarbetare successivt krymper
när många produktioner förläggs utomlands för att ta del av andra
länders produktionsincitament.59
Incitament för produktion av film och tv finns i dag i många europeiska länder vilket skapat en snedvriden konkurrens. Svenska och
internationella produktioner förläggs till länder med lägre kostnader
än i Sverige.60 Det leder till att den svenska film- och tv-branschens
utveckling försvagas, arbetstillfällen försvinner och möjligheterna till
utveckling av spetskompetens inom områden som till exempel ljussättning och klippning minskar. Film- & TV-Producenterna beskriver
en risk för att berättelser redan tidigt i processen utformas för att
spelas in utomlands och det finns exempel på att kopior av svenska
miljöer byggts upp vid filminspelningar i andra länder.61 När film
spelas in i Sverige kan det få såväl indirekta som direkta effekter på
besöksnäringen och den ekonomiska och kulturella utvecklingen i
regionerna.62 Enligt en undersökning från Film- & TV-Producenterna som gjordes före pandemin spenderade svenska produktioner
sammanlagt 1,5 miljarder kronor utomlands 2019–2020.63
Efter ett tillkännagivande från riksdagen och ett uppdrag från
regeringen om att utreda möjligheten till produktionsincitament föreslog Tillväxtverket och Filminstitutet 2017 ett incitament för internationella och nationella produktioner i Sverige i form av en statlig
produktionsrabatt motsvarande 25 procent av produktionskostnaden.
Subventionen ansågs då vara det främsta alternativet för att förändra
den negativa utvecklingen av antalet filminspelningar och beskrevs
som angelägen och brådskande. Myndigheterna föreslog att regeringen skulle avsätta 300 miljoner kronor årligen för ändamålet.64
58

Svenska Filminstitutet 2021.
Ibid.
Tillväxtverket 2017; Svenska Filminstitutet 2021.
61
Se bilaga från Film- & TV-Producenterna i Tillväxtverket 2017.
62
Tillväxtverket 2017.
63
Film- & TV-Producenterna 2021.
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Ibid.
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Under pandemin har ett antal produktioner som var planerade att
spelas in utomlands i stället spelats in i Sverige. Ett exempel är en nyinspelning av Utvandrarna som skulle spelas in i Tjeckien med delfinansiering genom produktionsincitament, men där inspelningen i
stället förlades till Sverige. Av våra intervjuer framgår att många nya
filmprojekt har utvecklats under pandemin och väntas gå till produktion framöver. Internationella streamingföretag som vuxit ytterligare
under pandemin väntas även investera i större projekt i framtiden.
Regeringen bör ta vara på detta tillfälle och stärka förutsättningarna
för att produktioner genomförs i Sverige.
3.2.7

Bedömningar

• Covid-19-pandemin har inneburit en ekonomisk utmaning som
ytterligare försvagat kulturverksamheternas ekonomi. För att
kultursektorn ska kunna återstarta efter pandemin kommer de
statliga insatserna att behöva förstärkas under ett antal år.
• För att åtgärda de strukturella problem som är kopplade till urholkningen av kulturens finansiering krävs permanenta och återkommande ökningar av kulturens grundfinansiering. Detta möjliggör
att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla
delar av landet.
• Filmsektorns förutsättningar behöver stärkas, till exempel genom
att regeringen inför ett incitament för produktion av film och tv
i Sverige.
• Det pågår diskussioner om hur kultursamverkansmodellen fungerar och kan utvecklas. Det är viktigt att den diskussionen fortsätter och att kultursamverkansmodellen med jämna mellanrum
ses över av en oberoende aktör.

3.3

Ekonomiska och sociala villkor för konstnärer
och yrkesverksamma inom kultursektorn

En förutsättning för att uppnå de kulturpolitiska målen är att konstnärer kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och har möjlighet att utveckla sina konstnärskap. Till detta hör att konstnärer
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och andra yrkesverksamma inom kultursektorn måste kunna ta del
av de sociala trygghetssystemen. Pandemin har tydligt visat att både
konstnärer och andra yrkesgrupper i kultursektorn verkar under
osäkra ekonomiska och sociala villkor. Nedan presenteras strukturella problem som synliggjorts under pandemin kopplat till konstnärers och andra yrkesverksamma i kultursektorns försörjning och
trygghetssystem. Det är inte bara de sociala trygghetssystemen som
inte är anpassade till kultursektorns yrkesverksamma utan även de
generella näringslivsstöden, men det utvecklar vi i avsnitt 5.3.2.
3.3.1

Konstnärer har låga inkomster och svårt att få del
av trygghetssystemen

Det är ett välkänt faktum att konstnärer generellt har låga inkomster
och svårt att ta del av samhällets generella trygghetssystem. Under
pandemin har detta blivit ännu mer tydligt. I det här avsnittet beskriver vi de ekonomiska och sociala villkor som konstnärer verkar
under. De uppgifter om inkomster som finns tillgängliga sträcker sig
fram till 2014 och 2015. Vi vet inte säkert hur inkomsterna har utvecklats sedan dess, men bedömer att ingen avgörande förändring
har skett.
Att nyare statistik saknas utgör en brist för våra möjligheter att
bedöma konstnärers villkor och hur de påverkats av pandemin. Bristen på statistik kommer också att göra det svårt att i efterhand
bedöma hur pandemin påverkade konstnärernas villkor på längre
sikt. För att bättre kunna följa utvecklingen av konstnärers villkor
bör Konstnärsnämnden ges förutsättningar att ta fram statistik med
kortare intervaller, till exempel vart tredje år.
Konstnärer har låga inkomster
Som grupp har konstnärer lägre inkomster än genomsnittet i befolkningen, trots att en betydligt högre andel av konstnärerna är högskoleutbildade än befolkningen överlag. Konstnärer med minst treårig högskoleutbildning hade 2014 en medianinkomst på 232 000 kronor. För
samtliga invånare med högskoleutbildning var medianinkomsten
samma år 354 000 kronor. Lönen för högskoleutbildade konstnärer
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ligger i nivå med lönen för den del av befolkningen som enbart har
grundskoleutbildning.
Över tid tycks skillnaderna mellan konstnärer och den övriga
befolkningen ha ökat. Mellan 2004 och 2014 ökade befolkningens
förvärvsinkomst med 18 procent medan konstnärernas förvärvsinkomst ökade med 4 procent (i fasta priser). Många konstnärer
hade 2014 så låga inkomster att de troligen inte kunde försörja sig på
sina inkomster. Tio procent av dem tjänade mindre än 27 000 kronor
om året. Inom vissa konstområden tjänar en stor del av konstnärerna
ännu mindre än så.65
Inkomsterna varierar mellan olika konstområden. Lägst inkomster
har konstnärer inom film samt inom bild och form. Inom samtliga
konstområden är dock inkomsterna betydligt lägre än för befolkningen i stort. Kvinnor har inom de flesta konstområden lägre inkomster än sina manliga kollegor. Konstnärer med utländsk bakgrund
har generellt lägre inkomster än konstnärer med svenskt ursprung.66
En stor del av konstnärerna är företagare och kombinatörer
Konstnärers försörjningsmönster skiljer sig mycket från befolkningens. I befolkningen är det absolut vanligast att förvärvsinkomsterna kommer enbart från anställning. 2014 fick endast fem procent
av befolkningen sina inkomster helt eller delvis från näringsverksamhet. Av konstnärerna hade däremot 23 procent inkomst både från
lön och från näringsverksamhet, och 12 procent hade enbart inkomster från näringsverksamhet. Att så stor andel av konstnärerna
hade inkomster både från anställning och näringsverksamhet visar att
de verkar som kombinatörer. Det vill säga att de kombinerar verksamhet i eget företag med kortare anställningar.
Många konstnärer har eget företag och andelen verkar öka över
tid. Andelen konstnärer med enskild näringsverksamhet ökade från
39,6 procent till 49,2 procent mellan 2004 och 2014. För befolkningen var andelen med enskild näringsverksamhet i stort sett oförändrad under samma period, cirka 10 procent. Andelen konstnärer
med enskild firma skiljer sig också stort mellan olika konstnärskategorier. Vanligast är det bland bild- och formkonstnärer (70,2 procent)
65
66

SOU 2018:23; Konstnärsnämnden 2016.
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och minst vanligt bland musikalartister (17,5 procent). Överlag har
konstnärliga upphovspersoner i högre grad intäkter från näringsverksamhet än konstnärliga utövare som skådespelare, musiker, dansare
och musikalartister.67
Som vi beskrivit i kapitel 2 har pandemin särskilt drabbat de frilansande konstnärer som arbetar med korta anställningar eller
genom uppdrag inom egen firma. Detta eftersom planerade uppdrag
och anställningar ställts in eller skjutits upp. Det har också varit svårt
att planera in nya uppdrag. Konstnärer med längre anställningar vid
kulturinstitutioner har inte drabbats lika hårt ekonomiskt. Som vi
beskriver i avsnitt 3.3.3 är dessutom trygghetssystemen sämre anpassade till konstnärer som arbetar som kombinatörer eller i egen firma.
Detta har bidragit ytterligare till att de drabbats hårt av pandemin.
Konstnärer har ofta flera olika intäktskällor och oregelbundna
inkomster
Många konstnärer arbetar i korta uppdrag och har inkomster som är
ojämnt fördelade över året. De konstnärer som var inskrivna vid
Arbetsförmedlingen 2014 hade i genomsnitt tre arbeten under året,
men det var vanligt med betydligt fler än så.68 Många konstnärer har
därför svårt att förutse när de kommer att ha sina intäkter. Ibland
kan flera uppdrag följa på varandra och ibland är tiden mellan uppdragen längre. Under pandemin har det också blivit tydligt att konstnärer ofta saknar skriftliga avtal för planerade uppdrag, vilket bland
annat minskat möjligheterna att beviljas krisstöd.
Utövande konstnärer och upphovspersoner försörjer sig delvis på
olika sätt. För utövande konstnärer inom musik och scenkonst utgår
försörjningen från anställningar och tillfälliga uppdrag. Bland de utövande konstnärerna hade 72 procent endast förvärvsinkomster från
lönearbete 2014. Bland upphovspersonerna var motsvarande andel
48 procent.69
För upphovspersoner är upphovsrättsliga intäkter och försäljning av verk en källa till intäkter. I flera av våra intervjuer med företrädare för kultursektorn har bristande kunskap om upphovsrätt
och begränsade resurser hos yrkes- och upphovsrättsorganisationer
67
68
69

Konstnärsnämnden 2016.
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att ge stöd i frågor om upphovsrätt lyfts fram som ett hinder för
konstnärer att få skälig ersättning (se avsnitt 3.5).
Upphovsrättsliga intäkter är centrala för upphovspersoner, men
även offentliga framträdanden och uppdrag är viktiga intäktskällor.
Konserter är den viktigaste källan till intäkter för musikartister.
Även för till exempel författare ger offentliga framträdanden som
författarsamtal och uppläsningar viktiga intäkter, och sådan verksamhet kan även öka de upphovsrättsliga intäkterna genom bokförsäljning. För bild- och formkonstnärer kan konstnärliga gestaltningar, till exempel inom ramen för enprocentsregeln, vara en viktig
intäktskälla.
I våra intervjuer med kulturaktörer har vissa även framfört att
konstnärer verkar som vägledare och pedagoger inom amatörkulturell verksamhet, till exempel i regi av föreningar och studieförbund.
Sådan verksamhet kan ge kompletterande intäkter för konstnärer.
Många konstnärer har svårt att få del av trygghetssystemen
Trots att konstnärer i genomsnitt har lägre inkomster än befolkningen
nyttjar konstnärerna flera av de sociala trygghetssystemen i lägre
utsträckning än befolkningen. Det gäller till exempel sjukpenning,
sjuk- och aktivitetsersättning, ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag.
Under pandemin har det i många fall blivit tydligt när frilansande
konstnärer som förlorat jobb eller intäkter inte har haft tillgång till
a-kassa och andra offentliga insatser.
En anledning till det som bland annat den konstnärspolitiska utredningen framhåller är att trygghetssystemen inte är anpassade till
konstnärers förutsättningar.70 Trygghetssystemen är uppbyggda utifrån arbetstagare med längre anställningsperioder och regelbunden
inkomst, vilket är förutsättningar som relativt sällan gäller för konstnärer. Det finns tecken på att konstnärer som har inkomster från
både anställningar och eget företag har särskilt svårt att ta del av
trygghetssystemen. Av Konstnärsnämndens inkomstundersökning
framgår att konstnärer tar del av arbetsmarknadsstöd i högre utsträckning än befolkningen över lag (11 procent mot 8 procent).
Detta gäller dock i första hand konstnärer som endast har inkomst
av anställning. De som har inkomster från både anställning och eget
70
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företag, eller bara från eget företag, tar del av arbetsmarknadsstöd i
lägre omfattning än befolkningen. Även vad gäller sjuk- och aktivitetsersättning, ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag tar konstnärer
med eget företag i lägre grad del av trygghetssystemen än konstnärer
som enbart har inkomst från anställning.71
Att socialförsäkringssystemen är utformade på sätt som i praktiken
utesluter konstnärer förstärker den ekonomiska utsatthet som många
konstnärer lever under. Den konstnärspolitiska utredningen har
beskrivit detta mer noggrant, och det finns dessutom flera pågående
utredningar som berör frågor om trygghetssystemen. I avsnitt 3.3.3
beskriver vi problematiken kring vissa av de sociala trygghetssystemen mer detaljerat.
3.3.2

Även andra yrkesverksamma inom kultursektorn
verkar under osäkra ekonomiska villkor

Konstnärerna är grundfundamentet för kulturlivet och deras villkor
är en central kulturpolitisk fråga. Ekonomiskt har dock pandemin
drabbat fler grupper av yrkesverksamma inom kultursektorn än
konstnärer. Gränsen för vad som är en konstnär är flytande. En del
av de yrkesgrupper som det här avsnittet handlar om är konstnärliga
yrken men faller utanför den allmänna uppfattningen om vad en
konstnär är. Oavsett om de betraktas som konstnärer eller inte har
de viktiga roller inom kultursektorn och betydelse för möjligheterna
att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.
I likhet med konstnärerna är många andra yrkesverksamma inom
kultursektorn egenföretagare och rör sig mellan olika uppdrag. För
flera av yrkesgrupperna är det vanligt att arbeta utan skriftliga avtal
och många saknar en organisation som företräder yrkesgruppens intressen.72 Gemensamt för flera grupper av yrkesverksamma inom
kultursektorn är också att de faller utanför de ordinarie stöd som
fördelas av kulturmyndigheter, och att de har upplevt svårigheter att
ta del av de krisstöd som fördelats till kultursektorn.
En profession som drabbats av pandemin och som blivit medialt
uppmärksammad är ljus- och ljudtekniker. De tekniker som arbetar
gentemot scenkonst- och musikaktörer och nöjesbranschen har ofta
en specialistkompetens och verkar på frilansbasis eller inom konsult71
72

Konstnärsnämnden 2016.
Se till exempel Nämnden för hemslöjdsfrågor 2020 och Sjöström, E. 2021.
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bolag med uppdrag från olika aktörer. När föreställningar och produktioner ställts in eller skjutits på framtiden har även deras arbetstillfällen försvunnit.73
I våra intervjuer har det framkommit att frilansande dansproducenter är en annan grupp som drabbats av pandemin. Frilansande
producenter inom dans och andra scenkonstområden har en viktig
roll för att tillgängliggöra konstformen. Det är ofta producenten
som har kontakt med arrangören och som arbetar med att marknadsföra föreställningar. När föreställningar inte kan genomföras försvinner även arbetsmöjligheter för producenterna. Frilansande producenter arbetar normalt sett deltid åt flera olika aktörer, och får sina
intäkter av de aktörer som anlitar dem. De har därmed ingen egen
offentlig finansiering att falla tillbaka på, och stödsystemen hos
bidragsgivande myndigheter är inte anpassade för deras verksamhet.
I den första omgången av krisstöd omfattades inte frilansande scenkonstproducenter.
I intervjuer med frilansande curatorer har det framgått att de förlorat uppdrag på grund av pandemin och därmed gått miste om
intäkter. Curatorerna beskriver att de även normalt sett har svårt att
få tillräckliga ekonomiska intäkter från sin verksamhet, och de upplever att de haft svårt att ta del av krisstöden eftersom stöden inte har
varit anpassade för deras verksamhet. De frilansande curatorerna vittnar om förutsättningar som i hög grad påminner om förutsättningarna
för frilansande konstnärer och om att de även har svårt att få del av
offentliga kulturstöd. Exempelvis kan curatorer inte få stipendier från
Konstnärsnämnden. Som jämförelse kan sägas att kulturjournalister
kan få stipendier från Författarfonden och att yrkeskategorier som
dramaturger, maskörer och ljudsättare kan tilldelas stipendier inom
teaterområdet.
I flera års tid har det pågått en diskussion om det minskade utrymmet för konst- och kulturkritik i dagsmedia.74 Under pandemin
har kritiker och andra kulturjournalister kunnat söka krisstipendier
hos Författarfonden. Söktrycket från kulturjournalister har varit
högt och de har även beviljats stöd i högre utsträckning än andra
grupper av sökande. Författarfonden menar att detta tyder på ett
stort behov av stöd även när det inte är pandemi. Utrymmet för kvalificerad kulturjournalistik i dagstidningarna minskar samtidigt som
73
74
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tidningarna står inför ekonomiska utmaningar. För de frilansade
kulturjournalisterna innebär det lägre arvoden och färre uppdrag.75
Även museianställda har relativt otrygga anställningsvillkor och
har drabbats av pandemin. Enligt en undersökning från fackförbundet
DIK har fem procent av fackförbundets medlemmar inom museisektorn blivit uppsagda eller varslade om uppsägning under covid-19pandemin. Bland visstidsanställda är motsvarande andel 26 procent.
Undersökningen pekar på att många inom museisektorn har osäkra
anställningar i form av visstids- och timanställningar. Många museianställda menar också att de har en stressig arbetssituation där de har
svårt att hinna utföra sina arbetsuppgifter inom ramen för sin anställning.76 Enligt fackförbundets DIK:s lönestatistik har museianställda
högre medianlön än befolkningen överlag. Lönerna för museianställda
är dock lägre än lönerna inom många andra yrken som ställer krav på
högskoleutbildning.77
Slöjdare är ytterligare en grupp som hamnat utanför olika krisstöd till kultursektorn. Detta är en grupp som befinner sig i gränslandet mellan olika kulturområden. Delvis ligger fältet nära bild och
form men slöjdare ser sig ofta inte som konstnärer eller konsthantverkare utan som kulturarvsarbetare. Inom slöjden finns en stor
betoning på det immateriella kulturarvet i form av hantverkstekniker.
Enligt en intervju som vi genomfört med företrädare för slöjdområdet är en stor del av slöjdares praktik ofta pedagogisk verksamhet,
vilket inte passar den konstnärsdefinition som Konstnärsnämnden
utgår ifrån. Nämnden för hemslöjdsfrågor har dock haft två utlysningar som särskilt riktat sig till verksamma inom slöjdområdet. I vårändringsbudgeten 2021 tillfördes Nämnden för hemslöjdsfrågor också
extra medel för krisstöd inom hemslöjdsområdet.
För en del av de yrkesgrupper som vi beskriver ovan har den utsatthet som de verkar under främst blivit påtaglig under pandemin
när deras arbetstillfällen försvunnit, det gäller exempelvis ljus- och
ljudtekniker. För andra yrkesgrupper är de ekonomiska förutsättningarna även under normala omständigheter så svåra att det är en
utmaning för dem att livnära sig på sin yrkesverksamhet, det gäller
exempelvis curatorer och kritiker.

75
76
77

Sveriges författarfond 2021.
DIK 2021.
DIK 2021b; Statistiska centralbyrån 2021b.
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Arbete med att förändra systemen för a-kassa
och socialförsäkring pågår

Konstnärers möjligheter att ta del av trygghetssystemen i form av akassa och socialförsäkring är en central fråga för deras ekonomiska
trygghet. I dag är systemen för socialförsäkring och a-kassa i många
avseenden uppbyggda för arbetstagare som har en anställning och
regelbunden inkomst. Det är förhållanden som sällan gäller för konstnärer. Flera tidigare och nu pågående utredningar hanterar frågor som
påverkar konstnärers möjligheter att ta del av socialförsäkring och akassa, och en del av frågorna bereds nu inom Regeringskansliet. I det
här avsnittet återger vi förslag från några centrala utredningar, och
vad förslagen skulle kunna betyda för konstnärers möjligheter att ta
del av trygghetssystemen.
Förslag om förändringar av arbetslöshetsförsäkring påverkar
konstnärers villkor
Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på
inkomster (hädanefter A-kasseutredningen) presenterade sitt betänkande Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen i juni 2020.
Betänkandet bereds i skrivande stund på Regeringskansliet.
Utredningens viktigaste förslag för konstnärerna kan sammanfattas i följande punkter:
• Ersättningen från a-kassan ska baseras på tidigare inkomst, i stället
för på arbetad tid. För att ha rätt till ersättning måste en arbetstagare
sammanlagt ha tjänat minst 120 000 kronor de senaste tolv månaderna, varav fyra månader med en inkomst på minst 10 000 kronor.
• Längden på ersättningen från a-kassan ska variera beroende på
hur många månader en person arbetat det senaste året. Om en
person tjänat mindre än 10 000 kronor under en månad räknas
det som att personen inte arbetat den månaden.
• Ersättningen från a-kassan ska trappas ner över tid. Efter de första
100 ersättningsdagarna sjunker ersättningen 10 procent. Efter
200 dagar sjunker den ytterligare 5 procent.
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• Kravet på medlemskap i a-kassan för att få inkomstbaserad ersättning tas bort. I stället ska medlemstiden påverka hur stor den inkomstbaserade ersättningen blir.
• För att kvalificera sig för a-kassa ska företagare behöva vilandeförklara sitt företag i tre år i stället för fem år, vilket är fallet enligt
nuvarande bestämmelser.78
Vi har tagit del paraplyorganisationerna Konstnärliga och Litterära
Yrkesutövares Samarbetsnämnds (KLYS) och TCO:s yttranden
över betänkandet. Av dessa framgår att A-kasseutredningens huvudförslag främjar konstnärer och andra konstnärligt yrkesverksamma
som arbetar som frilansare.79 Men KLYS anser att utredningen hade
behövt gå ännu längre när det gäller att underlätta för egenföretagande konstnärer som även fortsättningsvis riskerar att falla utanför
a-kassesystemet i och med att de ofta får ersättning i form av en
klumpsumma, eller har låga intäkter.80 TCO är å sin sida positiva till
en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring men vill se att inkomstvillkoren anpassas så att fler omfattas.81
Under pandemin har det också införts vissa lättnader inom regelverket för arbetslöshetsförsäkringen. Vi bedömer att dessa lättnader
har varit ändamålsenliga för att konstnärer och andra yrkesverksamma i kultursektorn lättare ska kunna återuppta sin verksamhet
efter pandemin. Det handlar bland annat om möjligheten att vidta
marknadsföringsåtgärder och utökade möjligheter att lägga företag
vilande, vilka går längre än A-kasseutredningens förslag. Ur konstnärernas perspektiv vore det bra om dessa lättnader infördes permanent.
Socialförsäkringssystemet är inte anpassat efter konstnärernas
villkor
I en undersökning som presenterades av KLYS våren 2021 svarade
815 konstnärer och konstnärligt yrkesverksamma på frågan om hur
systemet med sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fungerade för
78

SOU 2020:37.
KLYS företräder konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och
bild/form. Deras remissvar avser därför alla yrkesgrupper som ingår i dessa områden. KLYS
använder vanligtvis begreppet kulturskapare för att beskriva dessa yrkesgrupper. Vi har i
utredningen valt att använda begreppet konstnär.
80
KLYS 2020.
81
TCO 2020.
79
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dem.82 Endast 13 procent av de svarande tyckte att regelverket för
SGI fungerade mycket eller ganska väl. Studien indikerar även att det
finns konstnärer som upplever att det bemötande och den information som de får från Försäkringskassan kan utvecklas.
Försäkringskassan har i uppdrag att administrera socialförsäkringen utifrån gällande regelverk. Det är alltså inte möjligt för Försäkringskassan att handlägga och fatta beslut utifrån andra förutsättningar än de som framgår i lagstiftning. Av vår dialog med Försäkringskassan framgår att myndigheten samtidigt ser det som viktigt
att löpande arbeta med att utveckla bemötandet och dialogen med
sina målgrupper inklusive kombinatörer, vilket inbegriper många
konstnärer.
Dessutom ska alla myndigheter pröva ändamålsenligheten i de
regler som styr deras verksamhet och vid behov kunna föreslå författningsändringar. Mot den bakgrunden bedömer vi att det är viktigt att Försäkringskassan håller sig informerad om hur regelverket
slår mot grupper som ofta faller utanför systemet på grund av oregelbundna och låga inkomster, till exempel konstnärer och andra yrkesverksamma inom kultursektorn.
Arbete med att se över socialförsäkringssystemen pågår
Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen från 2015 lämnade vissa förslag som gynnar konstnärerna men det behövs ytterligare åtgärder för att öka konstnärernas sociala trygghet.83 Det gäller
regler för hur sjukpenninggrundande inkomst (SGI) tillämpas för
enskilda näringsidkare, ekonomisk trygghet vid sjukdom för konstnärer som har stipendier samt hur perioden för långa stipendier kan
vara överhoppningsbar för a-kassa.
En del av frågorna tas upp i betänkandet Företagarna i de sociala
trygghetssystemen (SOU 2019:41) som överlämnades till regeringen
2020 av Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat
arbetsliv – för tillväxt och innovation84. Generellt bedömer utredningen att mer behöver göras för att nå ut till företagare med bra
stöd och information om regler och villkor i försäkringarna. Därut82
83
84

KLYS 2021.
SOU 2015:21.
Dir. 2018:54.
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över bedömer utredningen att fortsatta åtgärder och analyser är
angelägna vad gäller:
• tydligare och enklare regler för SGI för företagare med enskild
firma
• översyn av reglerna för karens och sjuklön i syfte att uppnå en
större enhetlighet mellan olika företagsformer
• analys av regler och tillämpning gällande partiell sjukskrivning
och rehabilitering för företagare.
År 2020 tog utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem vid där Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv slutade.85 Utredningsdirektiven hänvisar till att konstnärer i hög utsträckning är egenföretagare och därför är särskilt berörda av dessa frågor.86 Ett viktigt utvecklingsområde är att åstadkomma neutralitet i regelverken mellan olika företagsformer och undanröja omotiverade skillnader. Detta lyftes även
fram som ett angeläget område att se över av den konstnärspolitiska
utredningen. Slutbetänkande ska redovisas till regeringen i december
2021.
Trygghetssystemen är inte anpassade till dem som försörjer
sig med hjälp av stipendier
Statliga stipendier är i dagsläget inte överhoppningsbara vid beräkning av SGI, eller i bedömningen av om en person har rätt till arbetslöshetsförsäkring.87 För konstnärer som tilldelas stipendier utgör
detta ett hinder för att de ska kunna ta del av de sociala trygghetssystemen. De statliga konstnärsstipendierna som fördelas av Konstnärsnämnden och Författarfonden ska stärka konstnärers möjlighet
att kunna utveckla sitt konstnärskap. För att den statliga styrningen
ska bli ändamålsenlig ur ett helhetsperspektiv bör det därför utredas
hur perioder med statliga stipendier kan göras överhoppningsbara i
trygghetssystemen.
85

Dir. 2020:71.
Ibid.
87
När arbete finansieras med stipendier räknas det inte som förvärvsarbete enligt lagen om
arbetslöshetsförsäkring (SFS 1997:238).
86
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Dessa frågor hanteras inte av den pågående utredningen Tydligt,
enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem88, utan måste
lösas i särskild ordning. Vi delar den konstnärspolitiska utredningens och Konstnärsnämndens bedömning att den sjukpenninggrundande inkomsten bör vara vilande för konstnärer med statliga
stipendier över två år.89 I samband med längre stipendier tenderar
konstnärer att förändra sin övriga inkomstsituation, så att de vid utgången av en stipendieperiod kan ha en försämrad och ibland nollad
sjukpenninggrundade inkomst. Givet det bör konstnärer ha samma
sjukpenninggrundande inkomst vid utgången av en längre stipendieperiod som vid ingången av perioden. Eftersom en stipendieperiod
kan sträcka sig över 10 år bör också den ingående sjukpenninggrundande inkomsten prisuppräknas.
3.3.4

Ökad kunskap om konstnärers villkor bidrar till bättre
fungerande trygghetssystem

Kunskapsbrist bland beslutsfattare har identifierats som en anledning till att trygghetssystemen inte är anpassade till konstnärers villkor. Såväl den konstnärspolitiska utredningen från 2018 som KLYS
och fackförbundet Scen & Film har i sina svar till vår utredning lyft
fram att kunskapen om konstnärers och andra yrkesverksamma
inom kultursektorns villkor är liten hos politiker och myndigheter
som befinner sig utanför kulturområdet.
Den interdepartementala samverkan i Regeringskansliet är viktig
för att ändamålsenliga åtgärder ska kunna formuleras. Denna samverkan kan behöva stärkas framöver. Även myndigheternas genomförande av politiken har stor betydelse för konstnärer. Ur myndigheternas perspektiv kan det handla om att nå ut till företagare med
bra stöd och information om regler och villkor i försäkringarna. Försäkringskassan hade 2020 i uppdrag att redovisa till regeringen hur
myndigheten har arbetat för att utveckla informationen till egenföretagare och personer som har en kombination av inkomstkällor
och anställningsformer. Vi bedömer att detta uppdrag behöver förlängas för att säkra att informationen har nått fram till de identifierade målgrupperna.
88
89

Dir. 2020:71.
SOU 2018:23; Konstnärsnämnden 2018.
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Bedömningar

• Konstnärers intäkter är ofta låga och har för många minskat
ytterligare under pandemin (se avsnitt 2.1.6). Åtgärder bör vidtas
för att skapa bättre förutsättningar för att konstnärer ska kunna
försörja sig och bidra till konstnärlig utveckling, till exempel att
stärka anslagen till konstnärsstipendier.
• Avgränsningen av vilka yrkeskategorier som kan beviljas statliga
konstnärsstipendier bör ses över i syfte att fler och nya grupper
av yrkesverksamma inom konstnärliga yrken kan komma i fråga
för konstnärspolitiskt stöd. I dagsläget ser vi behov av att
curatorer kan tilldelas stipendier inom bild- och formområdet.
När fler grupper kan ta del av stipendierna bör även anslaget för
berörda stipendier utökas.
• Utredningen om förenklade sjukförsäkringsregler för enskilda
näringsidkare90 är av stor betydelse för konstnärers och andra
yrkesverksamma inom kultursektorns möjligheter att ta del av
sociala trygghetssystem. Det är angeläget att systemet utvecklas
så att konstnärer och andra yrkesgrupper som verkar som egenföretagare och kombinatörer ges bättre förutsättningar att ta del
av systemet än i dagsläget.
• Det är viktigt att hinder som skapar svårigheter för konstnärer att
få ta del av arbetslöshetsförsäkringen avlägsnas. Detta bör beaktas
i beredningen av förslagen från utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring.
• Det bör utredas hur stipendieperioder kan göras överhoppningsbara i trygghetssystemen.
• Arbetet med att utveckla information om regelverken inom
trygghetssystemen till konstnärer och andra egenföretagare och
kombinatörer bör fortgå. Därutöver är det angeläget att kunskapen om konstnärernas villkor ökar både på Regeringskansliet
generellt och vid myndigheter utanför kulturområdet i syfte att
framtida insatser som berör konstnärer kan utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

90

Dir 2020:71.
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Digitaliseringens ekonomiska följder för kulturen

Pandemin har medfört att digitaliseringen91 tagit ett stort kliv framåt
inom kultursektorn. Publik och besökare har tagit del av digitalt kulturutbud i en omfattning som är större än någonsin tidigare. Även
om tekniken inte är ny, och till exempel statliga och regionala kulturinstitutioner tillgängliggjorde delar av sitt utbud digitalt redan
innan pandemin, så har volymen av digitalt tillgängliggjord kultur
ökat stort under pandemin.
Olika delar av kultursektorn påverkas på olika sätt av digitaliseringen och hade redan före pandemin digitaliserats i olika grad. För
till exempel bokförlag och musikbolag har inte pandemin medfört
någon omvälvande förändring utan snarare en förstärkning av en
redan pågående utveckling. För museer, scenkonstaktörer och livemusikaktörer har pandemin däremot inneburit en stor utveckling av
arbetet med att möta publik och besökare i digitala format. Framför allt har dessa verksamheter utökat volymen av sitt digitala utbud.
Det digitala klivet handlar således än så länge mer om volym än
metod. Inom filmområdet finns sedan länge plattformar för digital
spridning, men finansieringsmodellerna har i hög grad utgått från
biograferna och har därför prövats under pandemin.92
I vissa fall medför digitalisering en grundläggande förändring i
mötet mellan kulturen och besökaren på ett sätt som även inverkar
på det konstnärliga eller kulturella arbetet och uttrycket. I andra fall
är det mer en fråga om olika distributionssätt.
När restriktioner för publika arrangemang lättar kommer antagligen många att vilja ta del av det fysiska kulturutbudet igen. Samtidigt är det troligt att den digitala utveckling som skett kommer att
leva kvar även efter pandemin genom ökad efterfrågan på digitalt
kulturutbud och ökad digital konsumtion.93 Eftersom stora delar av
kultursektorns och kulturpolitikens ekonomiska strukturer fortfarande utgår från analog konsumtion och fysiskt kulturutbud så
kommer efterfrågan på ett digitalt kulturutbud att innebära utmaningar för kultursektorns aktörer.

91

Begreppet digitalisering syftar brett på en ökad användning av datorer och internet samt
människors och organisationers agerande i denna utveckling.
92
Jfr Kulturanalys Norden 2021.
93
Ibid.
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Digitala kulturarrangemang bär sig inte ekonomiskt

Digital kultur har potential att nå målgrupper som av olika skäl inte
kan eller vill besöka fysiska kulturarrangemang som till exempel
konserter, scenkonstföreställningar och guidade museivisningar.
För att kunna erbjuda digitala versioner av sådana arrangemang behöver kulturverksamheter avsätta resurser i form av personal, teknisk utrustning och annan digital infrastruktur som till exempel digitala
plattformar och system för lagring av data. För kulturverksamheter
som i grunden arbetar med analogt och platsspecifikt kulturutbud
innebär det en ny kostnad. Inom scenkonst-, musik- samt bild- och
formområdena tillkommer ofta även ökade ersättningar till upphovspersoner när konserter, föreställningar och utställningar tillgängliggörs över internet.
Under pandemin har många kulturverksamheter tillgängliggjort
sin verksamhet i digitala format och majoriteten har inte tagit betalt
för det digitala utbudet. Det gäller såväl museer som scenkonst, och
musikverksamheter.94 Att detta varit möjligt har för många berott på
att de inte har haft kostnader som hänger ihop med att hålla verksamheter öppna för fysiska besökare.
Även upphovsrättsliga organisationer och licensgivande parter
har bidragit till att möjliggöra ett ökat digitalt utbud. Under 2020
träffade Svensk Scenkonst tillfälliga centrala upphovsrättsavtal med
fackliga och upphovsrättsliga organisationer avseende ersättningar
till upphovspersoner och medverkande i digitala arrangemang. Dessa
tillfälliga avtal var en krisåtgärd som möjliggjorde en digital tillgång
till föreställningar och konserter under pandemin.95 De innebar dock
att ingen, eller i vissa fall en lägre, upphovsrättslig ersättning utgick
till upphovspersoner och medverkande i de produktioner som sändes
digitalt. Under 2021 har de centrala krisavtalen upphört att gälla och i
ett antal fall ersatts av lokalt anpassade överenskommelser. Ekonomisk ersättning till upphovspersoner och medverkande är en förutsättning för ett hållbart digitalt kulturutbud, vilket har framförts av
samtliga representanter för scenkonst- och musikbranscherna som vi
har intervjuat.
Många aktörer inom kultursektorn uttrycker en vilja att fortsätta
med digitala arrangemang även efter pandemin som ett komplement
94

Av de institutioner som tillgänggjort scenkonst eller musik digitalt har 84 procent inte tagit
betalt för detta, enligt Svensk Scenkonst 2021.
95
Sjöström, E. 2020.
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till det fysiska kulturutbudet. De ekonomiska förutsättningarna
kommer avgöra om museer, musikverksamheter och scenkonstverksamheter i framtiden både ska kunna ta emot fysiska besökare och
erbjuda digitala arrangemang. Med nuvarande ekonomiska villkor
och fortsatt avsaknad av intäkter från det digitala utbudet skulle både
analog och digital verksamhet behöva genomföras inom den budget
som tidigare enbart finansierat det analoga kulturutbudet.
För att verksamheterna ska kunna erbjuda ett digitalt kulturutbud
utan att dra ner på det fysiska analoga utbudet behövs både ökade
anslag från huvudmännen och intäkter från det digitala utbudet.
Fungerande intäktsmodeller för digitalt kulturutbud saknas
En utmaning för finansieringen av det digitala kulturutbudet är att
det i dag saknas beprövade och fungerande intäkts- och betalmodeller för digitala arrangemang. Inom olika kulturområden finns
olika traditioner av att ta betalt för det utbud som verksamheten
erbjuder. Inom museisektorn uttrycker en del aktörer som vi har intervjuat en skepsis mot att ta betalt för digitala besök eftersom
museet i sig i dagsläget har fri entré.96 Inom scenkonstområdet är
däremot utgångspunkten genomgående att biljetter till fysiska föreställningar kostar pengar, vilket inte gör frågan om att ta betalt för
digitala föreställningar känslig på samma sätt som för en del museer.
För de offentligt finansierade kulturverksamheterna utgör de offentliga bidragen en grundfinansiering som medför att intäkter från
fysiska eller digitala arrangemang inte behöver täcka alla verksamhetens kostnader.
Av våra intervjuer framgår att inte heller stora internationella
scenkonst- och musikaktörer med digitala plattformar får ekonomin
att gå runt för det digitala utbudet.97 Det finns också en osäkerhet
kring betalningsviljan för det digitala kulturutbudet.98 Att utbudet
under pandemin tillgängliggjorts utan kostnad kan ha skapat en förväntan hos publiken att det ska vara gratis även framöver. En jämförelse kan göras med tidningsbranschen som inledningsvis tillgäng96

Även om inträdesavgift fortfarande tas ut för specialutställningar.
Trots att det digitala utbudet har potential att nå fler än det analoga och trots att man kan
ta betalt under en längre period för digitala utbud som inte förmedlas live.
98
Även om en norsk studie indikerar att folk vore redo att betala för digitalt förmedlad kultur.
Se Kulturanalys Norden 2021.
97
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liggjorde sitt innehåll gratis och där många företag fortfarande kämpar med att hitta fungerande affärsmodeller.99 Det är inte rimligt att
offentliga kulturinstitutioners digitala utbud ska finansieras helt av
egna intäkter, men det är heller inte rimligt att det digitala utbudet
till hundra procent bärs upp av offentlig finansiering.
Tillsammans med flera kulturorganisationer genomförde analysoch kommunikationsföretaget Insight Intelligence 2020 och 2021
enkätundersökningar om digitala kulturvanor. Enligt undersökningarna föredrar en stor majoritet av respondenterna att ta del av kultur
fysiskt framför att ta del av kultur digitalt. Det gäller allt från böcker
och biofilmer till teaterföreställningar och museer. I undersökningarna ställdes även frågor om respondenternas vilja att betala för
att ta del av digital kultur, och resultaten tyder på att viljan att betala
för digital kultur sjunkit under pandemin. år 2021 kunde 44 procent
av respondenterna tänka sig att betala för att streama nya filmer och
23 procent kunde tänka sig att betala för att streama konserter inom
till exempel pop och rock. För klassisk musik, scenkonst, konstutställningar och digitala museibesök var andelarna lägre, mellan
4 och 13 procent.100
Det är troligt att utbud som konsumenter förväntas betala för
behöver hålla en högre kvalitet än digitalt utbud som sprids utan
kostnad. Det digitala utbudet kommer antagligen att behöva blir
något mer än enbart en avfilmad version av det analoga utbudet,
vilket vi beskriver mer ingående i kapitel 6. För att främja utvecklingen av ett digitalt kulturutbud som genererar intäkter för kultursektorn behövs någon form av politisk insats som möjliggör för
kultursektorn att pröva och utveckla intäktsmodeller och den ekonomiska potentialen i det digitala kulturutbudet.
3.4.2

Digitaliseringen av kulturarvet brådskar och innebär
ingen besparing

Aktörer inom både museiområdet och arkivområdet vittnar om att det
finns mycket stora behov av att digitalisera kulturarvet och att Sverige
inom det här området hamnat efter många andra länder. Det handlar
om att skapa digitala versioner av fysiska föremål, böcker och arkivmaterial som finns i samlingarna på museer, arkiv och bibliotek.
99

Se till exempel Hartelius, A. 2018.
Insight Intelligence med flera 2020; Insight Intelligence med flera 2021.
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Att digitalisera kulturarvet ökar befolkningens tillgång till vår
gemensamma historia, oavsett var i landet de bor. Digitala samlingar
kan utgöra en resurs och innebära tidsbesparingar för bland annat
skolor, forskning och näringslivet.101 Att samlingarna digitaliseras
möjliggör dessutom för museerna att utveckla sitt eget arbete med
digital förmedling och digital publik verksamhet, vilket lyfts fram av
aktörer som vi har intervjuat.
Den bild som vi fått under vårt arbete är att behovet av digitalisering av samlingarna finns inom hela kulturarvssektorn och omfattar såväl statliga och regionala som kommunala verksamheter, men
också icke-offentliga verksamheter som arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar.
Många museer och kulturarvsinstitutioner saknar i dag de resurser som de behöver för att kunna bedriva ett effektivt arbete med att
digitalisera samlingarna. Det hänger ihop med den underfinansiering
och urholkning som vi har beskrivit i avsnitt 3.2.1. Museerna har
länge signalerat om den svåra ekonomiska situationen och Arkivutredningen bedömer att arkivsektorn är underfinansierad.102 I våra
intervjuer och de underlag som vi har fått från museer framgår att
bristen på ekonomiska resurser och personal utgör hinder för att
digitalisera samlingarna. För många museer har pandemin dessutom
medfört försämrad ekonomi och att de behövt säga upp personal.
Även om digitaliseringen av samlingarna kan medföra tidsbesparingar för externa användare innebär den inga direkta tidsbesparingar för kulturarvsinstitutionerna. De fysiska föremål som
digitaliseras ska även fortsatt bevaras. Digitalisering medför alltså
inte bara ett arbete med att skapa digitala versioner av föremålen utan
även en långsiktig förvaltning av dubbla samlingar – de fysiska föremålen respektive de digitala versionerna av föremålen. Den digitala
samlingen behöver, precis som de fysiska föremålen, vårdas för att vara
hållbar över tid. Den digitala utvecklingen gör att digitala filer som
sparas i dag och sedan lämnas orörda kan vara oläsbara om 10–20 år.
Den metadata som dokumenteras om de digitala föremålen är centrala
för att möjliggöra sökbarhet och tolkning av de digitala samlingarna.
För att säkerställa ett långsiktigt bevarande och hög användbarhet är det viktigt att kulturarvsinstitutionerna agerar med hög kompetens när föremålen digitaliseras. Särskilt för mindre kulturarvs101
102

Amréus, L. med flera 2021.
SOU 2019:58.
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aktörer behövs därför vägledning och kompetensutveckling. För att
aktörerna fullt ut ska kunna använda sig av de digitala samlingarna
behövs även kompetensutveckling kring digital förmedling och digitala arrangemang, vilket vi beskriver mer ingående i avsnitt 3.4.3.
I arbetet med digitalisering finns potentiella samordningsvinster
för både kulturarvsaktörerna och för dem som tar del av de digitala
samlingarna. Vi ser därför positivt på den vision för ett gemensamt
digitaliseringsarbete som de centrala museerna tagit fram.103 På sikt bedömer vi att de prioriteringar som beskrivs i visionen även kan användas
för att utforma en digitaliseringssatsning för alla typer av museer.
3.4.3

Den digitala kompetensen behöver öka

Under pandemin har användningen av digitala verktyg inom kultursektorn ökat kraftigt.104 Många verksamheter har tagit ett stort digitalt kliv framåt. Det digitala klivet har varit nödvändigt under pandemin men det har också synliggjort behovet av att utveckla den
digitala kompetensen inom kulturområdet.105 I intervjuer med utredningen har aktörer inom flera olika konst- och kulturområden tagit
upp att digitala sändningar och arrangemang med hög kvalitet ställer
krav på en stärkt digital kompetens.
I de underlag som vi har tagit del av framstår behovet av att utveckla den digitala kompetensen som särskilt stort inom museiområdet.106 Många museer beskriver behov av att utveckla den befintliga
personalens digitala kompetens eller komplettera personalens nuvarande kompetens genom att rekrytera personer med digital kompetens. En del museer ser särskilt behov av personer som har kompetens
inom både kulturarv och digital teknik. Den digitala kompetensen är
viktig i alla led, men museerna beskriver främst att de behöver ytterligare kompetens för att skapa och förmedla digitala arrangemang
och programaktiviteter. Inom scenkonstområdet finns motsvarande
behov av kompetensutveckling för att kunna filma föreställningar
och konserter med hög kvalitet och använda den digitala tekniken
för att utveckla konst- och kulturuttryck.
103

Opublicerat underlag från Centralmuseernas samarbetsråd.
Se till exempel Svensk Scenkonst 2021; Post- och telestyrelsen 2021.
105
Ibid.
106
I centralmuseernas budgetunderlag för 2022–2024 finns gemensamma skrivningar om de
behov som digitaliseringen ger upphov till. Se till exempel Nationalmuseum 2021.
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E-böcker medför ekonomiska utmaningar

Under flera års tid har det funnits en trend där folkbibliotekens utlåning av e-böcker ökat samtidigt som utlåningen av fysiska böcker har
minskat. Utlåningen av e-böcker ökade 2020 med 32 procent samtidigt
som utlåningen av fysiska medier minskade med 8 procent. År 2020
var en av tio utlånade böcker en e-bok.107 Enligt uppgifter som vi har
tagit del av varierar omfattningen av utlåningen av e-böcker mellan
olika kommuner och även mellan olika delar av samma kommun.
Enligt våra intervjuer är det främst resursstarka låntagare som lånar
e-böcker via biblioteken.
Utlån av e-böcker generar kostnader för folkbiblioteken enligt en
annan logik än utlån av fysiska böcker. En fysisk bok köps in av
biblioteken vid ett tillfälle och kan sedan lånas ut hur många gånger
som helst utan att det kostar biblioteken något. Författaren får ingen
upphovsrättslig ersättning av biblioteket för nyttjandet av deras verk
utan får i stället biblioteksersättning som bekostas av staten. För utlån av en e-bok betalar biblioteket däremot en summa till förlaget
för varje utlåningstillfälle samtidigt som den statliga biblioteksersättningen inte gäller för e-böcker. Hela kostnaden för folkbibliotekens utlåning av e-böcker hamnar alltså på kommunerna medan
staten står för en del av kostnaden för utlån av fysiska böcker.
Av ekonomiska skäl begränsar många folkbibliotek antalet utlån
av e-böcker. Under pandemin har visserligen många kommuner utökat möjligheterna för invånarna att låna e-böcker.108 Men det finns
också folkbibliotek som under pandemin av ekonomiska skäl periodvis stängt möjligheten för allmänheten att låna e-böcker.109
Det finns uppgifter om att den ökade utlåningen av e-böcker kan
medföra att folkbiblioteken måste dra ned på kostnaderna för inköp av
fysiska böcker.110 Sedan 2015 har de ekonomiska resurser som folkbiblioteken lägger på e-medier ökat kontinuerligt, medan de resurser
som folkbiblioteken lägger på fysiska medier har minskat.111 Postoch telestyrelsen bedömer att förlagens sätt att ta betalt för bibliotekens utlån av e-böcker riskerar att fördyra digitaliseringen av folkbiblioteken.112
107

Kungliga biblioteket 2021.
Svensk biblioteksförening 2021.
109
Svensk biblioteksförening 2021b.
110
Se till exempel SVT Nyheter 2019.
111
Kungliga biblioteket 2021b.
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Post- och telestyrelsen 2021.
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Det har gjorts försök till gemensamma och samordnade insatser
för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för folkbiblioteken
att låna ut e-böcker. Bland annat har Adda (tidigare SKL Kommentus, ägs av SKR) upphandlat ett gemensamt ramavtal för e-litteratur
till folkbibliotek.113 Enligt aktörer som vi har intervjuat har initiativen än så länge inte haft någon avgörande inverkan för folkbibliotekens ekonomiska förutsättningar att låna ut e-böcker.
Om trenden med ökad utlåning av e-böcker fortsätter samtidigt
som kommunernas ekonomiska förutsättningar försämras riskerar
skillnaderna i tillgång till både e-böcker och fysiska böcker att öka
mellan olika delar av landet. I förslaget till nationell biblioteksstrategi föreslår Kungliga biblioteket att en plattform för bibliotekens
tillhandahållande av e-böcker utvecklas på nationell nivå och att en
nationell biblioteksmyndighet ges i uppdrag att samordna förhandlingar för att tillgängliggöra bland annat e-böcker för hela det allmänna biblioteksväsendet.114 Förslaget är intressant men lämnar
också många obesvarade frågor, vilket framgår av flera remissvar. 115
Vi bedömer att frågan om finansiering och samordning av bibliotekens utlåning av e-böcker behöver utredas vidare.
3.4.5

Den digitala utvecklingen medför behov av nya
lösningar för filmen

Även filmområdet är under stor och snabb förändring. Nya sätt att
producera, distribuera och konsumera film och rörlig bild växer
fram. Detta är en utveckling som varit på gång länge men som under
pandemin har accelererat kraftigt. Under 2020 tittade 92 procent av
befolkningen på rörlig bild i någon form en genomsnittlig dag. Fler
än tidigare såg på streamad tv och 70 procent av befolkningen mellan
9 och 79 år hade tillgång till ett abonnemang på en streamingtjänst.116
Den digitala utvecklingen och globala aktörers framväxt innebär
nya möjligheter för svensk film men utmanar också etablerade strukturer. Detta blev särskilt tydligt under pandemin när till exempel
många biografer höll stängt till följd av restriktioner vilket påverkat
hela filmproduktionens ekosystem. Filminstitutet beskriver hur affärs113

Sveriges Kommuner och Regioner 2021b.
Kungliga biblioteket 2019.
115
Sveriges Kommuner och Landsting 2019c; Svensk biblioteksförening 2019; Sveriges författarfond 2019; Svenska Förläggareföreningen 2019.
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modellen för filmproduktion, som länge byggt på biografvisningar,
helt havererat. Så länge det inte finns en ny fungerande affärsmodell
väntas offentligt stöd bli viktigare för bolagen i sektorn.117 Vi bedömer
att det behövs offentliga insatser för filmsektorns återstart och för
att främja utvecklingen av nya affärsmodeller.
Även filmpolitiken behöver anpassas efter den utveckling som sker
inom filmområdet. Den nya filmpolitiken antogs av riksdagen 2016
och syftade delvis till att svara mot utvecklingen inom området vilken
hade synliggjort brister i den tidigare avtalsmodellen.118 Utredningen
ser dock att det återstår flera frågor om filmpolitikens väg framåt.
För att nå visionen för svensk film och de sju målen som leder den
nationella filmpolitiken bör politikens riktning tydliggöras i relation
till de förändringar som sker inom filmområdet. Det handlar till
exempel om kulturpolitiska avväganden avseende hur filmpolitiken
ska förhålla sig till de nya aktörerna och plattformarna samt den
ökade tillgången till och möjligheten att skapa film och rörlig bild i
olika former. Även frågor om finansiering bör besvaras.
Med den nya helstatligt finansierade filmpolitiken lämnade staten
den modell där också branschaktörer bidrog till att finansiera ny
svensk film. I andra länder har olika lösningar introducerats för att
stärka länken mellan konsumtion och produktion av film. Till exempel har flera länder infört avgifter för de digitala streamingföretag som
fortsätter växa som aktörer inom filmområdet. Avgifterna används
sedan för att finansiera stöd för filmproduktion.119
EU:s AV-direktiv (Audiovisual Media Service Directive) ger stöd
för länder inom EU att ställa krav på avgifter både på nationella och
internationella aktörer som är verksamma på den egna marknaden.
Svenska aktörer kan därför komma att mötas av krav på avgifter när
de är verksamma utomlands. Till exempel har det danska filminstitutet presenterat ett förslag på ett bidrag från större streamingtjänster till dansk film och tv på 7 procent av omsättningen.120 Huruvida
länken mellan konsumtion och produktion åter bör stärkas även i
Sverige, och i så fall på vilket sätt, är en kulturpolitisk fråga som bör
diskuteras framöver.

117

Svenska Filminstitutet 2021.
Prop. 2015/16:132.
119
Kemppinen (kommande).
120
Det Danske Filminstitut 2021.
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När den nationella filmpolitiken lades om skulle den också bli en
fullt ut integrerad del av kulturpolitiken.121 Rörlig bild i olika former
blir genom den digitala utvecklingen en allt större del av vårt samhälle och påverkar även det filmkulturella arbetet med bland annat
barn och unga samt bevarandet av kulturarvet. Filminstitutet, som
är ansvarigt för att genomföra den statliga filmpolitiken, har beskrivit för utredningen hur deras verktyg och medel i dag är begränsade
i relation till deras samlade uppdrag. För att uppnå de kulturpolitiska
målen behövs ett uppdaterat helhetsgrepp kring filmpolitiken.
3.4.6

Stödsystemen inom litteraturområdet är inte anpassade
för digitala ljudböcker och e-böcker

Under pandemin har försäljningen av digitala ljudböcker och eböcker ökat, inte minst genom olika streamingtjänster.122 Även utlåningen av elektroniska medier på bibliotek har ökat under pandemin.123 Försäljning och utlån av digitala böcker är ingen ny företeelse. Både försäljningen och utlånen har ökat under flera års tid.
Trots det är de offentliga insatserna inte helt anpassade till den digitala verkligheten.
Den minskade utlåningen av fysiska böcker påverkar statens
konstnärspolitik
Inom litteraturområdet är de stöd som Författarfonden fördelar
inom ramen för biblioteksersättningen en central del av statens
konstnärspolitik. En del av den individuella biblioteksersättningen
fördelas till författare utifrån antalet utlån av deras verk. En annan
del av biblioteksersättningen (den särskilda biblioteksersättningen
och arbetsstipendier) fördelas till författarkollektivet helt eller delvis
utifrån kvalitetskriterier. I sin helhet har biblioteksersättningen därmed både funktionen av en offentligrättslig ersättning och funktionen
av ett bidrag som främjar litteraturområdets kvalitet och utveckling
genom de stöd som fördelas med grund i kvalitetsbedömningar.124
121

Prop. 2015/16:132.
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen 2021.
123
Kungliga biblioteket 2021.
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Storleken på den summa som Författarfonden delar ut inom biblioteksersättningen är helt beroende av bibliotekens utlån och
bestånd av fysiska böcker. Utlån av e-böcker och digitala ljudböcker
påverkar dock inte biblioteksersättningens storlek. Vid utlån av
digitala böcker styrs i stället författarens ersättning genom avtal
mellan bibliotekens huvudmän och förlagen. Den konstnärspolitiska
utredningen föreslår en särskild utredning om förutsättningarna för
att inkludera utlån av e-böcker i biblioteksersättningen.125 Enligt
regeringens konstnärspolitiska skrivelse utgår utformningen av
biblioteksersättningen från EU:s uthyrnings- och utlåningsdirektiv
(direktiv 2006/115/EG). E-böcker omfattas i stället av ensamrätten,
vilket gör att biblioteken behöver komma överens med rättighetshavarna (oftast förlagen) för att kunna erbjuda utlån av e-böcker.
Författarna bör sedan få ersättning av förlagen.126
Om bibliotekslånen av e-böcker ökar samtidigt som lånen av
fysiska böcker minskar medför det att de stöd som Författarfonden
delar ut till författare, översättare, tecknare och fotografer inom
ramen för biblioteksersättningen också minskar. Ett sätt att motverka en sådan utveckling är att höja biblioteksersättningens grundbelopp, det vill säga den summa som staten avsätter per utlånad bok,
i en sådan takt att det kan kompensera för minskad utlåning av
fysiska böcker. Under perioden 2017–2021 har ökningarna av grundbeloppet varit av en sådan storlek att den summa som staten avsätter
för biblioteksersättning har ökat, trots att bibliotekens utlån av
fysiska böcker har minskat. Även om den minskade utlåningen av eböcker än så länge inte medfört att biblioteksersättningen minskat
bedömer vi att det vore mer hållbart att eftersträva ett system som
tar hänsyn till utlåningen av e-böcker.
Den funktion som den individuella biblioteksersättningen fyller
tillgodoses genom avtal mellan förlag och författare om ekonomisk
ersättning när verk lånas ut. När det gäller den kollektiva del som
Författarfonden fördelar som särskild biblioteksersättning och stipendier finns dock ingen motsvarighet vid utlån av e-böcker. Dessa
stöd har en stor kulturpolitisk betydelse eftersom de stöttar författarskap som inte generar lika många utlån och är mindre kommersiellt gångbara.

125
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SOU 2018:23.
Skr. 2020/21:109. För en mer omfattande beskrivning se prop. 2013/14:3.
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För att främja mångfald och kvalitet i litteraturutgivningen finns
skäl att, genom kulturpolitiska insatser, kompensera för utvecklingen vad gäller utlån av e-böcker respektive fysiska böcker. Frågan
är komplicerad och det har inte varit möjligt för oss att undersöka
den på djupet. En djupare utredning av hur den ökade utlåningen av
e-böcker påverkar författarnas villkor är dock motiverad.
Ett särskilt stöd kan öka mångfalden i utbudet av ljudböcker
Även stödet för utgivning av litteratur kan behöva ses över i ljuset
av den digitala utvecklingen. Det stöd för utgivning av litteratur som
fördelas av Kulturrådet är visserligen teknikneutralt och kan tilldelas
både tryckta titlar och titlar som endast ges ut i elektronisk form.
Stödet kan dock (med vissa undantag) bara sökas för den första upplagan av en titel. Eftersom i princip alla böcker i Sverige i den första
upplagan ges ut som pappersbok är möjligheterna att beviljas litteraturstöd för utgivning av litteratur i digitalt format i praktiken små.
Litteraturstödet är viktigt för att säkra utgivningen av smalare litteratur som har hög konstnärlig kvalitet men som inte bedöms
kunna bära sig på den kommersiella bokmarknaden. Stödet bidrar
därmed till en mångfacetterad bokutgivning. Statistik över bokförsäljningen visar att en allt större del av konsumenterna tar del av
böcker i digitala format. Framför allt har ljudböcker via digitala
abonnemangstjänster ökat.127 Många titlar ges i dag varken ut som ebok eller ljudbok och utvecklingen riskerar att påverka mångfalden i
litteraturutgivningen.128 Enligt våra intervjuer kostar det relativt
mycket att producera en ljudbok, och för många titlar som getts ut i
tryckt form bär det sig inte ekonomiskt att ge ut dem som ljudbok.
Det innebär att mångfalden av ljudböcker blir mindre än utbudet av
tryckta böcker.
Om utvecklingen att allt fler tar del av ljudböcker fortsätter kan
det finnas skäl att se över om mångfalden av ljudböcker kan öka med
hjälp av ett särskilt statligt stöd för att producera ljudböcker av tidigare utgivna titlar. På detta sätt skulle även smalare litteratur kunna tillgängliggöras i ett format som många konsumenter uppskattar. Dess127

Egen sammanställning utifrån Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen 2021; Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen 2019;
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen 2017.
128
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utom skulle fler författarskap och mindre förlag i högre grad kunna dra
nytta av den ökade försäljningen av litteratur i digitala format.
3.4.7

Uppföljningen av digital kulturverksamhet behöver
utvecklas

Inom områden som kulturarv, museer och scenkonst har arbete med
digitalisering och digital verksamhet pågått under en längre tid. Pandemin har aktualiserat frågan om hur digital verksamhet mäts och
värderas av huvudmän, uppdragsgivare och bidragsgivare och i statistiska undersökningar.
I den museistatistik som Myndigheten för kulturanalys tar fram
presenteras fysiska besök vid museerna. I Kulturrådets uppföljningar
av bidragsgivningen till regional kulturverksamhet och till det fria
kulturlivet inom musik och scenkonst ingår uppgifter om genomförda arrangemang och publik. Före pandemin efterfrågades inga
särskilda uppgifter om digital verksamhet i Kulturrådets uppföljningar.129 I Myndigheten för kulturanalys museistatistik ingick däremot besök på museernas webbplatser i statistiken.
För att vara relevanta framöver behöver systemen för statistik
och uppföljning hänga med i utvecklingen och i högre grad inkludera
information om digital verksamhet. Huvudmän, bidragsgivande
myndigheter och statistikansvariga myndigheter behöver se över på
vilket sätt digital verksamhet kan inkluderas i uppföljningar och statistik. Om kulturverksamheter inte ges möjlighet och uppmanas att
redovisa sin digitala verksamhet finns en risk att den uppfattas som
mindre viktig och nedprioriteras. Samtidigt är det svårt att mäta och
värdera digitala besök i relation till fysiska besök. Här återstår ett
större utvecklingsarbete.
3.4.8

Bedömningar

• Under pandemin har det skett en utveckling vad gäller kulturverksamheternas arbete med att tillgängliggöra sitt utbud digitalt.
För att denna utveckling ska kunna tas tillvara och fortgå efter
pandemin krävs ökade resurser. Bidragsordningar och andra
129

För regional enskild arkivverksamhet ingår dock en statistisk uppgift om samlingarnas
digitala sökbarhet.
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stödstrukturer för offentliga kulturinsatser är i hög grad uppbyggd utifrån analog verksamhet. Dessa behöver anpassas så att
de även inkluderar digital verksamhet.
• Det behövs en storskalig satsning på digitalisering inom hela kulturarvssektorn och denna satsning bör omfatta såväl statliga som
regionala och kommunala verksamheter samt icke-offentliga
verksamheter som till exempel arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar.
• Frågan om nationell samordning av bibliotekens utlåning av eböcker behöver utredas vidare. Utredningen bör även undersöka
om statens konstnärspolitiska insatser för författare, fotografer
och illustratörer behöver förändras med anledningen av den
ökade utlåningen av digitala medier.
• Den digitala utvecklingen och andra förändringar inom filmområdet ställer krav på nya lösningar för filmsektorns aktörer och
filmpolitiken framöver. Det behövs offentliga insatser för filmsektorns återstart och för att främja utvecklingen av nya affärsmodeller. Filmpolitikens väg framåt i det nya landskapet bör även
tydliggöras.
• Huvudmän, bidragsgivande myndigheter och statistikansvariga
myndigheter behöver se över på vilket sätt digital verksamhet kan
inkluderas i uppföljningar och statistik.

3.5

Kunskapen om upphovsrätt behöver öka

Förutom den tekniska kompetensen att genomföra digital verksamhet
finns även behov av att utveckla konstnärers och kulturverksamheters
kompetens kring upphovsrätt när kultur tillgängliggörs digitalt.130
Konstnärer behöver specialiserad rådgivning och stöd om den komplexa marknad de verkar inom.131 Det är även viktigt att höja kunskapen om upphovsrätt hos politiker, myndigheter, kulturinstitutioner, allmänheten, köpare och olika branschaktörer. 132 När den
digitala utvecklingen fortsätter väntas nya tekniker, som ”blockchain”,
130
131
132

Konstnärsnämnden 2021c.
Ibid; SOU 2018:23.
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medföra nya förutsättningar för kulturområdets aktörer att förhålla
sig till.
Under 2021 hade Konstnärsnämnden i uppdrag från regeringen
att analysera konstnärernas förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet.133 I sin redovisning av uppdraget pekar Konstnärsnämnden på att det finns ett stort behov av stöd i upphovsrättsliga
frågor både bland konstnärer och bland institutioner och organisationer. För att skapa ett hållbart kulturellt ekosystem där konstnärerna kan försörja sig krävs att kunskapen om hur upphovsrätten
fungerar på en digitaliserad marknad ökar i kultursektorn. Detta gäller både för enskilda konstnärer och för de organisationer som köper
det som konstnärerna producerar.
Konstnärer får inte nödvändigtvis den kunskap om upphovsrätt
som de behöver, vare sig under sin utbildning eller senare.134 Konstnärsnämnden konstaterar i sin redovisning att konstnärernas upphovsrättsorganisationer och yrkesorganisationer samt myndigheter
på olika sätt har möjlighet att bidra med kunskapshöjande insatser.
Den vägledande information som myndigheterna Patent- och registreringsverket (PRV), Tillväxtverket och Konstnärsnämnden tillhandahåller är bra, men den behöver utvecklas och byggas ut. Yrkes- och
upphovsrättsorganisationerna har kompetens om sina medlemmars
(yrkesgruppernas) behov, och bör därför ansvara för den direkta rådgivningen. De har dock begränsade resurser och efterlyser ökade möjligheter att utföra informationsinsatserna mer effektivt.135 Vi bedömer
att organisationerna bör tillföras resurser för detta ändamål.
3.5.1

EU:s nya upphovsrättsdirektiv kan stärka konstnärernas
ekonomiska förutsättningar

I april 2019 antog EU det så kallade DSM-direktivet (Digital Single
Market) som syftar till att underlätta en gemensam inre marknad för
digital användning av upphovsrättsligt skyddat material.136 I skrivande stund är det oklart hur direktivet kommer att implementeras
i svensk lag. Klart är dock att de val som görs i implementeringen av
direktivet kommer ha stor betydelse för förutsättningarna att för133

Ku2020/02624.
Kirchhoff, A. och Kirchhoff, M. 2021; Konstnärsnämnden 2021c.
135
Ibid.
136
EU:s direktiv 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre
marknaden.
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sörja sig som konstnär och för upphovsrättsfrågornas utveckling
inom ramen för den digitala marknaden.
Vissa artiklar i direktivet har lyfts fram som särskilt betydelsefulla
för konstnärers möjligheter att försörja sig. Framför allt gäller det
artiklarna 18–23 där den så kallade transparenstriangeln beskrivs.137
Transparenstriangeln handlar om att upphovspersoner ska ha rätt till
lämplig och proportionerlig ersättning för nyttjandet av deras verk
och att motparten ska vara transparent med hur verken utnyttjas.138
I dagsläget saknas överblick och kunskap om hur stor del av intäkterna från till exempel digitala plattformar med konstnärligt innehåll som tillfaller konstnärerna. Svårigheterna att följa intäkterna har
bland annat att göra med de nya affärsmodeller som utvecklats i och
med digitaliseringen. Många av de digitala affärsmodellerna är snabbt
föränderliga och inte öppna och transparenta.
Nämnda artiklar kan även möjliggöra ett skydd mot de negativa
effekterna för upphovspersoner av så kallade friköp (buy out contracts).139 Friköp är en affärsmodell som innebär att den ekonomiska
upphovsrätten i sin helhet övergår från upphovspersonen till en
motpart. För detta betalar motparten, till exempel en producent eller
utgivare, en engångsersättning till upphovspersonen.140 Tillämpningen av friköp har också beskrivits som en växande trend som
utvecklas vid sidan av äldre affärsmodeller som bygger på succesiva
ersättningar till konstnärerna, allt eftersom ett verk används och ger
intäkter.141 I de fall där friköp används i stället för traditionella
royaltymodeller medför det omfattande överföringar av ersättningar
som inte längre tillfaller konstnärerna som kollektiv utan i stället tillfaller producenter, utgivare och teknikföretag. Friköp är en viktig
förklaring till den negativa inkomstutvecklingen för konstnärer, om
än inte den enda.142
Det finns olika anledningar till friköp. Det kan handla om internationella bolags och riskkapitalisters medvetna val, men också om
137

Se till exempel Konstnärsnämnden 2021c.
Hur och i vilken omfattning ett verk används på internet måste rapporteras till upphovspersonen. Upphovspersonen ges då möjlighet att omförhandla ett oskäligt avtal och få en
högre ersättning om det visar sig att den är oproportionerligt låg i förhållande till användningen. Upphovspersonen ges också möjlighet att, under vissa förutsättningar, återkalla rättigheter som tidigare licensierats. Ett exempel på detta är om rättigheterna inte har använts på
avtalat sätt.
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att aktörer inte har kunskap om vilka rättigheter de faktiskt behöver
ta hänsyn till inom ramen för produktionen.143 I vissa fall kan dock
friköp vara en nödvändig affärsmodell för att exempelvis aktörer
som inte verkar på en kommersiell marknad ska kunna utföra sitt
uppdrag med en rimlig grad av förutsägbarhet.
En annan artikel i DSM-direktivet som har varit föremål för en omfattande debatt är artikel 17 om ansvar för plattformar för användaruppladdat upphovsrättsligt skyddat innehåll. Artikel 17 tydliggör att
vissa typer av plattformstjänster som tjänar pengar på att tillgängliggöra stora mängder upphovsrättsligt skyddade verk uppladdade av
dess användare har ett upphovsrättsligt ansvar för nyttjandet.
Flera av dagens intäktsmodeller på internet medför att konstnärerna blir utan tillkommande ersättningar eftersom konstverk tillgängliggörs gratis för allmänheten på olika plattformar av dem som
nyttjar plattformarna. Konstverken ger underlag för annonsförsäljning genom antalet klick som de genererar, men det är användarna
av plattformarna och inte plattformarna själva som görs ansvariga för
de tillgängliggjorda konstverken. Även producenter och utgivare förlorar intäkter och försöker konkurrera med hjälp av gratiskultur och
genom att kräva mer av konstnärerna för samma eller lägre ersättning.
Det har skapats en maktobalans som har gjort det svårt för enskilda
konstnärer och deras organisationer att bevaka rättigheterna.144
I sin redovisning av digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor konstaterar Konstnärsnämnden att befintliga tjänster
och affärsmodeller på den digitala marknaden inte är hållbara ur
konstnärernas perspektiv eftersom de inte ger konstnärerna skäliga
ersättningar för användningen av deras verk.145 Konstnärer och deras
organisationer kommer dessutom ofta in när det är för sent att påverka utvecklingen av nya tjänster på den digitala marknaden. Om
konstnärerna kommer in i ett tidigare skede, vid själva utformningen
av digitala innovationer så kan det skapa bättre förutsättningar för
hållbara lösningar. Konstnärers medverkan kan på ett positivt sätt
hjälpa till att utveckla en tjänst genom att höja kvaliteten och göra
den konkurrenskraftig. Vi delar Konstnärsnämndens bedömning att
konstnärer behöver komma in tidigare i innovationsprocessen och
att förutsättningar behöver skapas för detta.
143
144
145
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Att föreslå ändringar i upphovsrättslagstiftningen utgör inte en
del av den här utredningens uppdrag. Däremot vill vi understryka att
implementeringen av DSM-direktivet är ett unikt tillfälle att åtgärda
brister, korrigera intäktsströmmar och stärka konstnärernas rättigheter.146 Det är betydelsefullt för konstnärers möjlighet att försörja
sig att direktivet införlivas i svensk lag på ett sådant sätt att konstnärernas ställning förstärks och att obalansen minskar.147 Men implementeringen är också viktig för kulturverksamheters möjligheter att
arrangera och producera inom de konstnärliga områdena. Det är
angeläget att det skapas en bra balans mellan olika parters rättigheter
och förutsättningar.
Ny lagstiftning ställer krav på utbildningsanordnare
Genom DSM-direktivet stärks upphovsrätten. Samtidigt förutsätter
upphovsrätten alltjämt att upphovspersonskollektivet har de kunskaper om lagrummet som krävs för att tillvarata sina rättigheter.
Kunskap om upphovsrätt kommer vara en central tillgång för upphovspersoner i framtiden, och utbildningsinstitutionerna har ett ansvar för att säkerställa att studenterna får den kunskap de behöver.
Konstnärsnämndens undersökning av hur digitaliseringen påverkar konstnärers villkor visar att flera av konstnärernas yrkes- och
upphovsrättsorganisationer lägger mycket tid och pengar på att informera om upphovsrätten på konstnärliga utbildningar. Konstnärernas
organisationer har därför lyft att lärarna på konstnärliga utbildningar
i stället bör utbildas i upphovsrätt samt att det i undervisningsplanen
bör finnas tydliga riktlinjer om att upphovsrätten ska vara en obligatorisk del för studenterna.148 De behöver kunskap om upphovsrätten
innan de kommer ut i yrkeslivet, för att förstå varför den finns och
hur de ska använda sig av den. Detta har även framförts av Patentoch registreringsverket (PRV) i deras remissvar till konstnärspolitiska utredningen.149
146

Ibid.
Den pågående utredningen om det nuvarande systemet för privatkopieringsersättning
(Dir. 2020:82 Ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering) är ett annat lagstiftningsinitiativ av stor betydelse för konstnärer. Utredaren ska göra en fullständig översyn av privatkopieringsersättningen och lämna förslag på nödvändiga författningsändringar för att modernisera och effektivisera ersättningen. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den
21 februari 2022.
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En utredning om hur upphovsrättsliga frågor behandlas i eftergymnasiala musikutbildningar visar att utbildningsanordnarna tar de
avtals- och upphovsrättsliga frågorna på allvar i utbildningarna. Däremot examinerar de inte alltid studenterna i kurser om upphovsrätt.
Utredningen visade att det fanns en stor variation på hur och i vilken
omfattning utbildningsanordnarna säkerställer att studenterna har
tagit till sig relevanta juridiska kunskaper inom ramen för utbildningstiden.150
3.5.2

Bedömningar

• För att främja utvecklingen av ett digitalt kulturutbud som genererar intäkter för kultursektorn behövs satsningar på utveckling
av affärs- och betalningsmodeller där de konstnärer som bidrar
med innehåll till nya tjänster på den digitala marknaden får skälig
ersättning. Därutöver behövs nya affärsmodeller som möjliggör
intäkter för de verksamheter – till exempel museer, musik- och
scenkonstinstitutioner – som tillgängliggör kulturen.
• Implementeringen av EU:s upphovsrättsdirektiv i svensk lag
kommer få konsekvenser för konstnärers möjligheter att försörja
sig. Det är viktigt att följa och analysera hur direktivets implementering påverkar konstnärernas villkor samt kulturarrangörernas och producenternas möjlighet att utveckla sin verksamhet.
• Det behövs mer kunskap om upphovsrätt både bland dem som
vill använda konstnärers verk och konstnärerna själva.

3.6

Förutsättningar för konstnärlig utveckling

För att kulturen ska kunna vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft krävs en kontinuerlig förnyelse inom kulturområdet. Det
kräver i sin tur att det finns ekonomiska förutsättningar för konstnärlig utveckling. En annan viktig förutsättning är att det finns plattformar där utveckling kan ske. Utveckling uppstår ofta i mötet
mellan aktörer och individer som har olika kompetenser, erfarenheter och konstnärliga uttryck. I det sammanhanget är internatio150
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nella utbyten viktiga eftersom de skapar ett inflöde av perspektiv och
konstnärliga uttryck till kulturaktörer i Sverige.
Kontaktpunkter och flöde mellan kulturinstitutioner och det fria
kulturlivet är också viktigt för att stimulera konstnärlig utveckling.
De kunskaper och andra resurser som byggs upp i institutioner och
kulturverksamheter som funnits länge är viktiga och måste värnas.
Men för att kulturlivet ska utvecklas behöver det också finnas utrymme för nya aktörer att etablera sig i kulturlivet.
3.6.1

Internationellt utbyte främjar konstnärlig utveckling

Svensk kultur har en stark ställning internationellt, särskilt i relation
till vårt lands storlek. Men det är inte en position att ta för given. För
att behålla positionen krävs ett fortsatt offensivt förhållningssätt och
underhåll av relationer, samarbeten och förtroenden, men kanske
framför allt bibehållen hög konstnärlig kvalitet. Att snabbt återupprätta avbrutna samarbeten och utbyten som svenska konstnärer och
kulturutövare skulle deltagit i om det inte vore för pandemin är av
högsta vikt, inte minst ur ett långsiktigt kvalitetsperspektiv. Det
lärande, den kunskapsöverföring och den ömsesidiga inspiration
som stimuleras genom internationellt kulturutbyte och samarbete
går inte att ersätta. De svenska och nordiska aktörer som i dag är
etablerade i utlandet spelar en viktig roll för att främja svensk kultur
och samarbeten internationellt, inte minst för ett långsiktigt och hållbart kulturutbyte. Det handlar bland annat om det arbete som bedrivs
av Sveriges utsända kulturråd och främjare vid Sveriges ambassader
och kulturinstitut i utlandet.
För stora delar av de kulturella och kreativa näringarna, exempelvis film, är det genom internationell synlighet, uppmärksamhet på
festivaler och liknande som man attraherar talanger och kompetens
till nya produktioner. Inom filmområdet är internationell synlighet
även viktig för att få samfinansiering till nya svenska filmer, inte
minst inom smalare genrer som dokumentär och arthouse-film.
I våra intervjuer med musiklivet pekar man på att nya marknader
har växt fram på flera håll i världen och att det gäller för svenska
artister att hålla sig framme och vara synliga i de länder där de nya
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marknaderna finns. På de viktiga mässorna, festivalerna och marknaden generellt finns nu en extrem konkurrens om utrymmet.151
Vidare är det minst lika viktigt att internationella uttryck och
professionella utövare kommer till Sverige och får arbeta med utövare och publik här. Sådana möten ger fler perspektiv, inspiration
och kontakter.
Internationellt utbyte främjar konstnärlig utveckling på flera sätt.
Det främjar en större variation av uttryck och perspektiv, och därmed ett bredare kulturutbud i Sverige. Ett fritt utbyte av konstnärliga impulser, metoder, kunskap och inte minst nätverk är centralt
för konstens och kulturens fortsatta utveckling. Från våra intervjuer
framgår att det finns ett omedelbart och omfattande behov av att
återupprätta de internationella relationerna, inte minst konstnär till
konstnär, särskilt som internationell samproduktion och samarbeten
inte har prioriterats inom krisstödsfördelningen. Stöden för internationellt utbyte behöver stärkas, exempelvis vad gäller stöd till
konstnärliga och kulturella nätverk, småskaligt kulturutbyte, residens, export och samarbeten.
Att till exempel exportstöd behövs och efterfrågas inom olika
kulturområden har varit känt länge och nämndes redan i propositionen Tid för kultur 2009. Där konstaterades att aktörer som bokförlag, agenter, producenter, gallerier, utställningsarrangörer med
flera har svårt att nå ut internationellt. Frågan om stöd till kulturexport beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.3.3.
I Sverige saknas också ett särskilt statligt stöd för den självfinansiering som krävs från beviljade EU-projekt inom ramen för programmet Kreativa Europa. Sådana särskilda stöd finns i många andra
EU-länder i syfte att förenkla för dem som vill söka bidrag från EU.
Vi bedömer att avsaknaden av stöd för självfinansiering riskerar att
hämma ansökningarna till Kreativa Europa och att en sådan stödform bör införas.

151

Enligt intervjuer med bland annat Export Music Sweden, Svenska Institutet och Sveriges
kulturråd i utlandet.

141

630

Utvecklingsområden för självständighetsmålet

3.6.2

SOU 2021:77

Det är svårt för nya aktörer att etablera sig i kulturlivet

Kvalitet och konstnärlig förnyelse främjas av att det finns en mångfald av aktörer som verkar inom kulturområdet. Som vi beskrivit
tidigare utgör offentlig finansiering en viktig intäktskälla för stora
delar av kultursektorn. Det gäller särskilt för de aktörer som går i
det främsta ledet i den konstnärliga utvecklingen. Aktörer som
arbetar med experimentell och nydanande kultur har en betydelsefull roll som pionjärer och inspiratörer för andra aktörer inom
kultursektorn. Däremot kan de ha svårt att överleva på en marknad.
En mycket stor del av kulturbudgetarna på statlig, regional och
kommunal nivå går till befintliga kulturinstitutioner. De offentliga
stöd som är sökbara för det fria kulturlivet är generellt små och det
är i regel mycket hård konkurrens om pengarna. I Stockholm fördelas en stor del av stödet till samma aktörer år efter år.152 Vår bild
är att detsamma även gäller de verksamhetsbidrag som Kulturrådet
fördelar på statlig nivå.
Att möjligheten att bevilja verksamhetsbidrag till nya aktörer är
begränsad hänger även ihop med att storleken på de offentliga
stöden är för liten i relation till efterfrågan. Den urholkning av
stöden som vi beskrivit i avsnitt 3.2.1 påverkar också inflödet av nya
aktörer. I årsredovisningen för 2020 skriver Kulturrådet angående
scenkonstområdet:
(…) även de fria teateraktörer som får bland de högsta årliga verksamhetsbidragen får se sina medel uppätna av fasta kostnader. Kulturrådet
bedömer därför att det är svårt att öka antalet mottagare av verksamhetsbidrag inom området som avser teater och övriga uttryck.153

Verksamheter utvecklas med tiden och de etablerade aktörerna kan
bygga upp resurser, erfarenheter och kvaliteter som är svåra för nya
aktörer att konkurrera med. Dessa värden är förstås viktiga att värna
om. Baksidan är att det kan leda till en stagnation och ha en konserverande effekt på kulturlivet. Även om konstnärlig utveckling sker
inom redan etablerade kulturverksamheter behöver det också finnas
utrymme för nya aktörer för att främja utvecklingen.
I sitt budgetunderlag bedömer Kulturrådet att brist på möjligheter att möta det fria kulturlivets efterfrågan på bidrag bland annat
152
153

Sjöström, E. 2021.
Statens kulturråd 2021e, s. 38.

142

631

SOU 2021:77

Utvecklingsområden för självständighetsmålet

kan utestänga nya aktörer från internationellt kulturutbyte, och att
det på sikt kan hämma utvecklingen inom kultursektorn.154
Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet har framfört
till utredningen att även etablerade aktörer har svårt att få verksamhetsstöd från stat, region och kommun, och att det krävs flera års
tidigare verksamhet innan en aktör kan få verksamhetsstöd. Verksamhet under dessa år kan till exempel finansieras med projektbidrag, men i praktiken kan det även innebära att arbetet till stor del
behöver ske ideellt från utställningsarrangörens sida. Aktörer beskriver också att de genomför projekt efter projekt utan att beviljas
verksamhetsstöd.
Att utformningen av stödsystem ofta är kortsiktiga med projektstöd och avgränsade insatser i stället för långsiktiga verksamhetsbidrag med möjlighet till längre åtaganden lyfts även fram av
fackförbundet Scen & Film i ett underlag till utredningen. Bristen
på långsiktiga stöd leder till en mycket fragmentarisk arbetsmarknad
för de som är verksamma inom scen- och filmområdet, där yrkeslivet
präglas av korta och osäkra anställningar – ofta även med låga löner
och ersättningar. På verksamhetsnivå blir långsiktigheten lidande.
Projekt är också i regel fokuserade på utåtriktad verksamhet, vilket
gör det svårt att utveckla och etablera en verksamhet med projektfinansiering.
Vad gäller projektbidrag råder hård konkurrens om de bidrag som
fördelas av Kulturrådet till det fria kulturlivet och de bidrag som fördelas av Kulturbryggan.155 Ett sätt att skapa utrymme för nya aktörer
att beviljas stöd är att generellt öka de statliga anslagen för bidrag till
kulturlivet. Kulturrådet menar att de förstärkningar av anslagen för
bidrag till det fria kulturlivet som genomfördes 2018 har lett till att
nya aktörer kunnat beviljas stöd och att även ökningen 2021 kan
medföra detta.156 Vi bedömer att det är angeläget att dessa anslag förstärks ytterligare.
Det kan också finnas behov av att skapa särskilda strukturer för att
på sikt skapa bättre förutsättningar för nya aktörer att etablera sig och
bygga upp sin verksamhet. Det kan handla om mindre bidrag, så kallade
”seed-money”, som kan sökas för att utveckla en projektidé eller
verksamhetsidé. Sådana mindre bidrag skulle då inriktas mot aktörer
154
155
156

Statens kulturråd 2021c.
Statens kulturråd 2021e; Konstnärsnämnden 2021d.
Statens kulturråd 2021c.
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som inte är mottagare av verksamhetsbidrag eller andra projektbidrag
och bara kunna beviljas vid ett eller ett fåtal tillfällen. Bidragen bör också
vara väldigt enkla för mottagarna att söka och redovisa.
3.6.3

Bristen på långsiktiga förutsättningar hämmar
utvecklingen

Flera offentligt finansierade aktörer inom museer, bild och form, musik
samt scenkonst har i intervjuer med utredningen tagit upp att de lever
med kortsiktiga ekonomiska villkor. De får besked om ekonomiska
förutsättningar för ett år i taget och ofta dessutom sent på året när
nästa års verksamhet sedan länge är planerad. Samma sak gäller etablerade aktörer som är mottagare av verksamhetsbidrag inom det fria
kulturlivet. Dessa får också besked om bidrag ett år i taget, trots att det
ofta är samma aktörer som får stöd under många års tid.
Aktörer inom samtliga kulturområden har behov av att planera
sin verksamhet långt i förväg. För en stor profilerad utställning vid
ett museum börjar planeringen ofta flera år i förväg. Om utställningen innefattar lån av föremål och verk från andra museer i eller
utanför Sverige är långsiktigheten extra viktig eftersom utställningen
då behöver synkroniseras med planeringen vid andra museer. Motsvarande gäller stora uppsättningar vid teatrar och musikinstitutioner, som förutom den egna konstnärliga personalen kan involvera
frilansande dramatiker, kompositörer, regissörer, koreografer och
soloartister med flera. Upplevd osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna kan därmed göra det svårt att initiera stora konstnärliga projekt eftersom det innebär ett risktagande.
Ettåriga stöd kan även leda till att fokus läggs på att prestera så
bra som möjligt på kort sikt i syfte att säkerställa den offentliga
finansieringen för nästa år. Risken är att konstnärligt utvecklingsarbete, som kan vara mycket värdefullt på lång sikt men som inte går
att följa upp på kort sikt, blir lidande.
Särskilt i det fria kulturlivet är osäkerheten kring de långsiktiga,
ekonomiska förutsättningarna stor. För de offentligt ägda institutionerna handlar frågan om ekonomiska förutsättningar främst om
storleken på de ekonomiska bidragen, vilken kan variera över tid.
För aktörerna inom den fria sektorn är det i högre grad även en fråga
om huruvida de överhuvudtaget kommer beviljas offentlig finansiering. Det beror på att tröskeln för att minska stöd eller ändra i
144
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bidragsgivningen till det fria kulturlivet är väsentligt lägre än tröskeln för att avveckla en offentligt ägd kulturinstitution. Sammantaget bedömer vi det som viktigt att skapa långsiktighet i verksamhetsstöden till kultursektorn.
3.6.4

Utbytet mellan det fria kulturlivet och institutioner
bör öka

Flödet mellan institutioner och det fria kulturlivet är viktigt för
konstnärlig förnyelse och utveckling. Det fria kulturlivet består både
av enskilda konstnärer och av organisationer som är fristående från
institutionerna. Utbyte mellan det fria kulturlivet sker både genom
att enskilda konstnärer anställs eller får uppdrag inom institutionerna och genom att institutioner och det fria kulturlivets aktörer
samverkar.
Frilansande konstnärer kan arbeta i kortare anställningar eller på
uppdrag inom institutioner och därigenom bidra till kvalitet och utveckling inom institutionerna, samtidigt som de själva får möjlighet
att utvecklas. Även andra yrkesgrupper inom kultursektorn kan
arbeta som frilansare och ha kortare anställningar eller uppdrag vid
kulturinstitutioner.
De fristående aktörerna är ofta flexibla och experimentella men
saknar de resurser som finns på institutionerna. Samverkan mellan
kulturinstitutioner och det fria kulturlivet samt ideella aktörer kan
möjliggöra kulturella och konstnärliga projekt som ingen av parterna
hade kunnat genomföra själva. Vi bedömer att samverkan kan gynna
utvecklingen hos både kulturinstitutioner och det fria kulturlivet
och därför bör stimuleras med riktade bidrag.
Pandemin har hämmat utbytet mellan frilansande konstnärer
och institutioner inom scenkonst och musik
För att skapa förutsättningar för ett större flöde av frilansande
konstnärer på institutionerna slöt fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom musik- och scenkonstområdena under 1990-talet
kollektivavtal som gjorde undantag från lagen om anställningsskydd
(LAS) beträffande möjligheten att tidsbegränsat anställa konstnärlig
personal. Avtalet möjliggjorde en större variation av de musiker,
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skådespelare och dansare som publiken kunde se på scenerna. Fler frilansande musiker, skådespelare och dansare fick därigenom tillgång
till arbetstillfällen vid de etablerade scenerna. Samtidigt minskade
antalet musiker, skådespelare och dansare med tillsvidareanställning
vid landets scener och det blev vanligare med korta kontrakt för till
exempel regissörer och scenografer. För att skapa tryggare förutsättningar för scenkonstnärer skapades då alliansverksamheterna inom
musik, teater och dans. Allianserna erbjuder en trygghet för frilansande musiker, skådespelare och dansare mellan de uppdrag som de
får vid landets scener. På så vis bidrar allianserna till att det finns
tillgång till frilansande konstnärer på högsta nivå.
När scenkonstinstitutionerna under pandemin inte kunde genomföra sin publika verksamhet på samma sätt som vanligt upphörde de
i stort sett att anlita frilansande musiker, skådespelare och dansare.
Efter pandemin är det viktigt att utbytet mellan det fria kulturlivet
och institutioner återupptas och utökas. Att utbytet snabbt återupptas är viktigt för de frilansande konstnärernas försörjningsmöjligheter, och för att sektorn ska behålla och kunna fortsätta
utveckla kompetens och spets.
Inom musik- och scenkonstområdena finns också stödformer
som är inriktade mot att stimulera utbyte och samverkan mellan
upphovspersoner och institutioner samt scener inom det fria kulturlivet. Bidraget Samverkan med komponister fördelas av Kulturrådet
och Dramatikerstöd fördelas av Författarfonden. Stöden kan i första
hand sökas för arvoden till upphovpersonerna i samband med att en
institution eller fri aktör beställer ett nytt musikaliskt verk respektive nyskriven svensk dramatik. Pandemin har medfört att det skapats en köbildning av uppsättningar till landets scener, vilket riskerar
att minska antalet beställningar av nya verk (se avsnitt 2.1.13).
I ljuset av detta kan ovan nämnda stödformer under återstartsfasen
spela en viktigare roll än vanligt för att stimulera produktion av nya
verk och bidra till inkomster för tonsättare och dramatiker.
Inom kulturarv samt bild och form bör utbytet mellan
institutioner och fria aktörer öka
Inom museiområdet samt bild- och formområdet finns inget motsvarande system som inom scenkonstområdet, som främjar utbyte
mellan frilansarbetare och institutioner. Länsmuseernas samarbets146
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råd bedömer samtidigt att omsättningen av anställd personal är låg
vid landets regionala museer.157 Det finns även vittnesmål om att det
är svårt att få en fast anställning inom museisektorn,158 och vissa av
de aktörer som vi har intervjuat menar att inflödet och utflödet av
personal på institutionerna är för litet. Samma personal har därmed
år efter år stort inflytande över de utställningar som presenteras vid
institutionerna, vilket kan påverka mångfalden och utvecklingen.
Inom bild- och formområdet är en stor del av utbytet mellan institutioner och det fria kulturlivet kopplat till utställningar med samtida
bild- och formkonstnärer. Både samtidskonstinstitutioner och enskilda konstnärer är beroende av detta utbyte. Frilansande curatorer
upplever däremot att deras möjligheter till utbyte med institutionerna
är begränsat.
Ett fåtal museer tar upp frågan om utbyte med enskilda konstnärer och frilansare i de underlag som utredningen tagit del av och de
intervjuer som vi genomfört. De som tar upp det menar att det vanligtvis finns ett stort utbyte men att det har avstannat under krisen.
Bland ideella kulturarvsaktörer finns också viss oro för att stora
museiinstitutioner i för liten utsträckning samverkar med ideella
aktörer, till exempel hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer.
Ersättningarna till bild- och formkonstnärer är otillräckliga
En fråga som återkommit i våra intervjuer med kulturaktörer och i de
underlag som vi har tagit del av är att institutioner och andra utställningsarrangörer inte betalar bild- och formkonstnärer skälig ersättning
i samband med utställningar. Flera aktörer uppger att en anledning till
det är att utställningsarrangörerna saknar tillräckliga ekonomiska resurser. Att konstnärer får rimlig ersättning för sitt arbete i anslutning till
utställningar är mycket viktigt för deras möjligheter att försörja sig.
För att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få
ersättning för utfört arbete har staten ingått MU-avtalet159 tillsammans
med Konstnärernas Riksorganisation, föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, Svenska Fotografers Förbund och
föreningen Svenska Tecknare. Enligt avtalet har konstnären rätt till
157

Riksantikvarieämbetet 2021b.
DIK 2021.
159
Avtal om upphovspersoners rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning med mera.
158
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ersättning för sin medverkan före, under och efter en utställning samt
därutöver utställningsersättning för den tid verket visas på utställningen. MU-avtalet är endast bindande för statliga aktörer men ska
vara vägledande för andra aktörer med offentlig finansiering.
Utredningen har fått flera förslag om att statliga bidrag bör villkoras med att MU-avtalet efterlevs. Regeringen har dock små juridiska möjligheter att ställa sådana krav. En förutsättning för att ickestatliga aktörer fullt ut ska följa MU-avtalet, och i högre grad ge konstnärer rimlig ersättning, är att de har ekonomiska förutsättningar att
göra det.160 Som den konstnärspolitiska utredningen belyser kan det
hända att en utställningsarrangör på grund av bristande ekonomiska
resurser tvingas välja mellan att genomföra en utställning utan att
tillämpa MU-avtalet eller att inte genomföra någon utställning alls.161
Regeringen har från och med 2021 ökat Kulturrådets anslag för bidrag
till bild- och formområdet med 6 miljoner kronor, bland annat för att
MU-avtalet ska tillämpas i högre grad.162 Vi ser positivt på detta
tillskott men bedömer att det behövs ytterligare tillskott av medel för
att stärka aktörer inom bild- och formområdet. Det är viktigt att såväl
staten som regioner och kommuner fortsätter att verka för att konstnärer får rimlig ersättning i anslutning till utställningar.
3.6.5

Bedömningar

• Kulturrådets bidragsgivning för internationellt utbyte och samverkan inom anslag 1:2 bör stärkas.
• De statliga anslagen för bidrag till det fria kulturlivet bör stärkas
ytterligare.
• Bidragen till kultursektorn bör vara mer långsiktiga för att möjliggöra planering, konstnärlig utveckling och förnyelse.
• Riktade bidrag till samverkansprojekt mellan å ena sidan det fria
kulturlivet och ideella aktörer, och å andra sidan kulturinstitutioner kan möjliggöra kulturella och konstnärliga projekt som
ingen av parterna kan genomföra själva.

160
161
162

Skr. 2020/21:109.
SOU 2018:23.
Skr. 2020/21:109.
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4

Utvecklingsområden
för delaktighetsmålet

I detta kapitel redovisar vi utredningens analys av vilka hinder som
finns för en återstart av kulturlivet i relation till delaktighetsmålet
och våra bedömningar om hur dessa problem bör hanteras.

4.1

Delaktighetsmålet

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 1

Covid-19-pandemin förstärkte vetskapen om att möjligheterna att
ta del av och arbeta med kultur skiljer sig åt beroende av bostadsort
och socioekonomisk bakgrund.2 I den analys av hindren för kulturlivets återstart som vi redogör för i detta kapitel har vi utgått från
fyra dimensioner av delaktighet:
• Alla ska ha möjlighet att ta del av en mångfald av konst och kultur
samt av ett kulturutbud som präglas av hög kvalitet. Möjligheten
att ta del av detta ska inte begränsas av ens religion, sociala eller
etniska bakgrund, funktionsförmåga, kön eller bostadsort.
• Alla ska ha möjlighet att få utlopp för sina skapande förmågor (göra
kultur). Möjligheten ska inte begränsas av ens religion, sociala eller
etniska bakgrund, funktionsförmåga, kön eller bostadsort.
• Det ska vara möjligt att verka (arbeta och försörja sig) inom
konst- och kulturområdet i hela landet.

1
2

Prop. 2009/10:3.
Jämför Myndigheten för kulturanalys 2020.
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• Det ska finnas breda möjligheter till inflytande över kulturlivets och
kulturpolitikens utformning (påverka beslutsprocesser på kulturområdet) som ska inkludera de politiska nivåerna stat, region och
kommun samt professionella konstnärer och det civila samhället.3
Gränserna mellan dessa delaktighetsdimensioner är inte skarpa utan
de går in i varandra.4

4.2

Bostadsort påverkar förutsättningarna
för professionellt kulturutövande

Den kris vad gäller arbetsbrist som har utlösts inom kultursektorn
till följd av covid-19-pandemin har märkts av i hela landet, men
tydligast i de tre storstadsområdena. Det framgår av våra intervjuer
med kultursektorns yrkesorganisationer. Troligen beror det på att
det bor fler konstnärer i storstadsområdena än på andra håll i landet.
Konstnärsnämndens statistik visar att det finns en påtaglig koncentration till storstadsområdena inom samtliga konstområden när det
gäller var konstnärer bor.5 Det finns dock vissa skillnader mellan olika
konstområden där konstnärer inom dans, teater och film är mer koncentrerade till storstäderna än konstnärer inom andra områden.
Enligt den konstnärspolitiska utredningen från 2018 beror koncentrationen till storstäder på att den största arbetsmarknaden för
konstnärer finns där. Där finns också en miljö med en mångfald
kreativa verksamheter som i olika avseenden stimulerar och stärker
konstnärlig verksamhet. Såväl de största arbetsgivarna som de konstnärliga högskolorna finns i storstäderna. Förutom arbetstillfällen
genererar detta sammantaget en koncentration av kulturintresserade
och bygger upp sociala nätverk.6
Konstnärer som bosätter sig utanför storstäder kan ha svårt att
verka nationellt och det finns en brist på kollegiala mötesplatser
utanför storstäderna.7 Här skulle det digitala språng som samhället
tagit under pandemin kunna bidra till att det blir något enklare för
konstnärer att verka utanför storstäderna. Under pandemin har
3

Delaktighetsdimensionerna utgår från Myndigheten för kulturanalys 2020.
Myndigheten för kulturanalys 2020.
5
Konstnärsnämnden 2016.
6
SOU 2018:23.
7
Ibid.
4
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kultursektorns aktörer, precis som inom många andra branscher, lärt
sig att hålla möten, samtala och arbeta genom digitala plattformar.8
Detta gör att behovet att vistas på samma geografiska plats minskar.
Flera regioner menar också att de har försökt stötta de konstnärer
som finns i den egna regionen under pandemin.9 Därigenom har de
fått upp ögonen för lokala konstnärer som de inte visste bodde där
och fått en tätare kontakt med många av dem. På sikt kan det förhoppningsvis gynna regionernas insatser för, kunskap om och relationer till konstnärerna, och därigenom konstnärers möjligheter att
vara verksamma i hela Sverige.
Inom kulturarvsområdet är de största museerna i hög grad koncentrerade till storstadskommuner och kommuner med närhet till
större städer. 10 Även om vi inte tagit del av några uppgifter om var
personer som arbetar inom kulturarvsområdet bor tyder det på att
fler arbetstillfällen finns i storstäder och större städer.
En aktör som finns i hela landet, och som bidrar till arbetstillfällen
för till exempel antikvarier och konstnärer, är Svenska kyrkan.11 I våra
samtal med kulturaktörer har det framkommit att även kulturföreningar och studieförbund finns i hela landet och bidrar till arbetstillfällen för konstnärer.
4.2.1

Svag infrastruktur utgör ett hinder för att verka
utanför storstäder

Infrastrukturen inom vissa konstområden är svagare än inom andra
områden. Det gäller till exempel infrastrukturen för dans, cirkus samt
bild och form. Inom dessa områden saknas i varierande grad möjligheter att producera och presentera konst. Detta är känt bland kulturpolitikens aktörer sedan tidigare och bekräftas i intervjuer med
kulturaktörer och skriftliga underlag som utredningen har tagit del av.
Riksteatern utgör en infrastruktur för scenkonstområdet. Det
gäller även dans som de har arbetat strategiskt med i flera år, och cirkus
som de tillförts medel för att arbeta med från och med 2021. Men
jämfört med andra konstområden är den grundläggande infrastrukturen för dans och cirkus ändå svag, vilket utgör ett hinder för konst8

Post- och telestyrelsen 2021.
Intervjuer med företrädare för regionerna.
10
Myndigheten för kulturanalys 2019.
11
Ramböll 2020.
9
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närer inom dessa områden att bosätta sig utanför storstäderna. Detta
påverkar både konstnärernas möjligheter att vara verksamma i hela
landet och invånarnas möjlighet att ta del av dessa konstformer. I våra
intervjuer med aktörer inom dansområdet framkommer att det saknas
träningslokaler och produktionsmöjligheter utanför storstäderna.
Men även i storstäderna är tillgången till lokaler både för träning och
produktion ett problem inom dansområdet.12 Även inom cirkusområdet hämmar bristen på lokaler för produktion och daglig träning
utanför storstäderna konstnärers möjligheter att verka i hela landet.13
Inom bild- och formområdet råder ateljébrist i många delar av
landet, även i storstäderna. Dessutom har antalet gallerier minskat
sedan 1990-talet, vilket påverkar förutsättningarna för konstnärer
att vara verksamma i hela landet.14
Svagheterna i infrastrukturen medför både svårigheter för konstnärerna inom de tre nämnda konstområdena att vara verksamma och
svårigheter för befolkningen i många delar av Sverige att ta del av
dessa konstformer. Svagheterna hämmar också den konstnärliga
utvecklingen. Vi vet dock ännu inte hur pandemin kommer att påverka infrastrukturen inom kulturområdet. De konstområden som
har mindre välutvecklad infrastruktur är också skörare och kan komma att drabbas hårdare under och efter pandemin. Utvecklingen bör
följas av den statliga nivån under kommande år, för att vid behov
snabbt kunna vidta åtgärder.
4.2.2

Bedömningar

• Förutsättningarna att vara verksam som konstnär skiljer sig åt
både geografiskt och mellan olika konstformer. Flest arbetstillfällen finns i storstäderna. Det är viktigt att infrastrukturen för
kulturlivet stärks så att möjligheterna att vara verksam som konstnär i hela landet ökar.
• Infrastrukturen för dans, cirkus samt bild och form är svagare än
för många andra konstformer. Det finns anledning att särskilt bevaka hur förutsättningarna inom dessa konstformer påverkas under
och efter pandemin. Utvecklingen bör följas av den statliga nivån
under kommande år, för att vid behov snabbt kunna vidta åtgärder.
12
13
14

Konstnärsnämnden och Statens kulturråd 2015.
Statens kulturråd 2017.
Konstnärernas Riksorganisation 2020; SOU 2018:23.

152

641

SOU 2021:77

4.3

Utvecklingsområden för delaktighetsmålet

Professionellt kulturutövande påverkas
av bakgrund

Personer med utländsk bakgrund15 och personer vars föräldrar har
låg utbildningsnivå är underrepresenterade i kultursektorn. Det
gäller både bland dem som arbetar i kultursektorn och bland dem
som söker sig till konstnärliga högskoleutbildningar.
Studier har visat att de konstnärliga högskolornas rekrytering hör
till de mest snedrykterande när det gäller socioekonomisk bakgrund.16
Bland högskolenybörjare på konstnärliga högskoleutbildningar
läsåret 2017/2018 hade 59 procent minst en förälder med hög utbildningsnivå. Det kan jämföras med 25 procent för alla i motsvarande
ålder i befolkningen.17 För att komma in på konstnärliga högskolor
krävs ofta något utbildningssteg mellan gymnasiet eller kommunal
kulturskola och den konstnärliga högskolan. Även vid sådana eftergymnasiala högskoleförberedande konst- och kulturutbildningar
finns en underrepresentation av personer med lågutbildade föräldrar.
Detsamma gäller eftergymnasiala yrkesinriktade konst- och kulturutbildningar utanför de konstnärliga högskolorna.18
Även bland yrkesverksamma inom konstnärliga yrken och inom
museiverksamhet finns en snedrekrytering. Personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade bland anställda i museisektorn och bland
anställda vid scenkonst- och musikinstitutioner.19 Bland konstnärer är
andelen personer med utländsk bakgrund lägre än i befolkningen. Detsamma gäller personer med föräldrar utan eftergymnasial utbildning.20
Inom gruppen personer med utländsk bakgrund finns stora skillnader om hänsyn tas till ursprungsländer. Bland konstnärer och anställda
vid kulturinstitutioner är utrikesfödda personer från bland annat Afrika
och Mellanöstern underrepresenterade i relation till sin andel av befolkningen. Samtidigt är andelen konstnärer och anställda vid kulturinstitutioner som är utrikesfödda i länder inom Norden eller EU högre än
motsvarande andel i befolkningen.21
15

Med utländsk bakgrund avses personer folkbokförda i Sverige som själva är utrikesfödda
samt personer som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar.
16
Universitets- och högskolerådet 2016, se även Börjesson, M. 2012 och Gustavsson, M. och
Melldahl, A. 2020
17
Statistiska centralbyrån 2020. Med hög utbildningsnivå avses minst treårig eftergymnasial
utbildning.
18
Statistiska centralbyrån 2020.
19
Kulturanalys Norden 2017.
20
Konstnärsnämnden 2016.
21
Kulturanalys Norden 2017; Konstnärsnämnden 2016.
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Det finns flera orsaker till snedrekrytering

Det kan finnas flera aspekter kopplade till personers socioekonomiska bakgrund som påverkar varför vissa inte söker sig till konstnärliga högskolor. Frågan är komplex och olika faktorer påverkar
utfallet av rekryteringen.22 Genom åren har de konstnärliga högskolorna arbetat aktivt med frågan om snedrekryteringen. För att
minska snedrekryteringen diskuteras alternativa antagningsmodeller
och vissa av lärosätena anordnar också förberedande projekt.23 De
statistiska underlagen över sammansättningen av elever vid konstnärliga högskolor avser 2013.24 De indikationer som utredningen har
fått under arbetets gång tyder dock på att problemet med snedrekrytering kvarstår. Vi menar därför att det regeringsuppdrag som Universitetskanslersämbetet har 2019–2022 om att utvärdera hur universitet
och högskolor arbetar med breddad rekrytering är viktigt.
Universitets- och högskolerådet pekar på att snedfördelningen
när det gäller konstnärliga högskolor kan handla om att vissa grupper
inte känner till eller inte tror sig ha råd att gå en konstnärlig utbildning.25 Avgifter för högskoleförberedande utbildningar och stora
materialkostnader under utbildningen kan utgöra en utmaning när
det gäller arbetet för breddad rekrytering.26 I våra intervjuer med
företrädare för yrkesorganisationer inom kultursektorn har konstnärers osäkra villkor för försörjning och tillgång till sociala trygghetssystem lyfts fram som en orsak till snedrekryteringen. För att
våga söka sig till konstnärliga högskolor och bli konstnär kan det
krävas att det finns en familj eller en partner att falla tillbaka på om
det offentliga trygghetssystemet inte fungerar när det behövs. I linje
med det lyfter Universitets- och högskolerådet fram att det är en
utmaning för de konstnärliga högskolorna att bemöta uppfattningen
att det är svårt att försörja sig som konstnär.27
Under covid-19-pandemin har den ekonomiska och sociala utsatthet som konstnärer och andra yrkesverksamma i kultursektorn
lever under visat sig tydligt (se även avsnitt 2.1). Flera av dem som
i dag verkar inom konstnärliga och kulturella yrken överväger nu att
lämna branschen.28 I det läget är det rimligt att anta att unga som i
22

SOU 2018:23.
Ibid.
Universitets- och högskolerådet 2016.
25
Ibid.
26
Ibid.
27
Ibid.
28
Se till exempel Musikcentrum Riks 2020; Danscentrum 2021; Scen & Film 2021.
23
24
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dag står inför att välja inriktning för sin utbildning och sitt framtida
yrkesliv tvekar inför att välja en konstnärlig bana, även om de har
intresse och talang. Risken är därför att den utsatthet och konkurrens som pandemin blottlagt bidrar till en ännu större snedfördelning genom att färre vågar söka sig till konstnärliga yrken.29 Vi
bedömer därför att det är viktigt att förutsättningarna att försörja
sig inom konstnärliga och kulturella yrken stärks och att trygghetssystemen utvecklas så att även yrkesverksamma med den typ av
intäkter som dessa grupper har (se avsnitt 3.3) kan omfattas av dem.
Enligt de konstnärliga högskolorna påverkas rekryteringen till
dem också negativt av neddragningen av estetiska ämnen i skolan.
Kungliga Konsthögskolan anser att resultatet blir att allt färre får
möjlighet att prova på och utvecklas inom konstnärliga områden.30
Det är troligt att barn och unga som själva skapar och tar del av kultur
under sin uppväxt i högre grad lockas av en konstnärlig yrkesbana, och
som vi beskriver i avsnitt 4.5 är barn och unga med högutbildade föräldrar mer kulturaktiva än dem med lågutbildade föräldrar. Under
pandemin har många kulturskolor pausat sin verksamhet och skolor
har stängt dörrarna för samarbete med externa kulturutövare. Det
finns en risk att detta på längre sikt ytterligare kan förstärka snedrekryteringen till konstnärliga utbildningar eftersom barn och unga går
miste om möten som skulle kunna öppna dörrar till ett intresse för eget
skapande. Dagens brist på representation och förebilder vid konstnärliga högskolor och inom kultursektorn kan också i sig vara en
bidragande orsak till att nästa generation väljer att inte söka sig till
konstnärliga högskolor. Vi bedömer att det vore angeläget med en
översyn över hela utbildningskedjan och vilka förutsättningar den ger
för att personer ska söka sig vidare till konstnärliga högskolor.
Av våra intervjuer med kultursektorn framgår att det kan vara
svårt för ungdomar med talang att överbrygga gapet mellan kulturskolan och en konstnärlig högskoleutbildning. Ofta krävs särskilda
individuella utbildningsinsatser och möjlighet att utöva sin konstart
tillsammans med andra för de ungdomar som sedan går vidare till
konstnärliga högskoleutbildningar. Med anledning av snedrekryteringen och de många hinder som finns mellan kulturskola och
konstnärlig högskoleutbildning menar vi att regeringen bör ta fram
en strategi för talangutveckling.
29
30

Unesco 2021.
Universitets- och högskolerådet 2016.
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Bedömning

• För att fler ska ha ekonomisk möjlighet att välja en konstnärlig
yrkesväg bör även förutsättningarna för konstnärer att försörja
sig stärkas och trygghetssystemen utvecklas.
• Covid-19-pandemin riskerar att på sikt förstärka snedrekryteringen
till konstnärliga och kulturutbildningar och yrken. Detta på grund
av de svårigheter att försörja sig och de brister i trygghetssystemen som har tydliggjorts under pandemin, samt att färre barn
under pandemin getts möjlighet att uppleva och skapa kultur.
• Snedfördelningen till de konstnärliga högskolorna kan vara en
process som inleds med att vissa barn inte tar del av konst och
kultur i sin hemmiljö. Kulturskolan och förutsättningarna för
kultur i skolan behöver stärkas i kompensatoriskt syfte.
• Hela utbildningstrappan behöver ses över vad gäller vilka vägar som
finns till en konstnärlig utbildning – från förskola till högskola.
Regeringen bör även ta fram en strategi för talangutveckling för att
stödja och skapa förutsättningar för unga med talang att överbrygga
gapet mellan kulturskola och konstnärliga högskolor.

4.4

Deltagandet i kulturlivet påverkas av bostadsort

Det var redan före pandemin välkänt att kulturutbudet och människors deltagande i kulturaktiviteter skiljer sig åt mellan olika delar av
landet. Myndigheten för kulturanalys har undersökt skillnader i
kulturvanor mellan städer och mindre tätorter/landsbygd. Även med
hänsyn till skillnader i bakgrundsvariabler som utbildningsnivå och
ålder var deltagandet i kulturlivet högre i städer än i mindre tätorter/landsbygd.31 En orsak till skillnaderna är troligen att avsaknaden av ett lokalt utbud och stora geografiska avstånd påverkar deltagandet i kulturlivet. Kulturutbudet är större i städer än på landsbygden och de som bor i städer eller större tätorter tar också i högre
grad del av teater, dans, musikkonserter, museer och bildkonstutställningar än de som bor på mindre orter och på landsbygden.32

31
32

Myndigheten för kulturanalys 2017b.
Myndigheten för kulturanalys 2020c.
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För en del andra kulturaktiviteter gäller inte det här mönstret.
Exempelvis besöker de som bor i storstäder bibliotek i lägre utsträckning än de som bor i andra städer och större tätorter. För
aktiviteter med eget skapande finns inga tydliga skillnader mellan
städer och landsbygd.33
Kulturutbudet i landsbygdskommuner är mindre omfattande än
utbudet i kommuner som präglas av stadsbebyggelse. I landsbygdskommuner är utbudet också i hög grad beroende av ett fåtal aktörer,
och därför mer sårbart än kulturutbudet i kommuner som präglas av
stadsbebyggelse.34 Det finns en risk att tillgången till kultur utanför
städerna försämras i spåren av pandemin. Många av dem som vi har
intervjuat uttrycker en oro för att de ekonomiska utmaningar som
kommunsektorn står inför kommer att påverka kulturutbudet i
mindre kommuner negativt. Särskilt finns en oro inom den ideella
kultursektorn. Inom den ideella sektorn beskriver till exempel Folkets
Hus och Parker att urbaniseringen bidrar till att föreningar tappar
medlemmar i de minsta kommunerna. Det finns också en oro för att
flera mindre föreningar tappat förtroendevalda under pandemin,
vilket innebär ett hot mot verksamheten. Av våra intervjuer med
företrädare för filmområdet framgår att det finns en risk för att biografer och annan kulturverksamhet på mindre orter inte kommer att
kunna återstarta sin verksamhet efter krisen.
Vi bedömer att det är viktigt att värna det lokala kulturutbud som
finns. Kulturpolitiken behöver följa utvecklingen och vid behov
vidta åtgärder för att säkerställa tillgången till kultur i hela landet.
4.4.1

Bedömning

• För att alla ska ha möjlighet att ta del av kultur behöver satsningar
på en återstart av kulturen ta särskild hänsyn till det utsatta läget
för kulturen på mindre tätorter och på landsbygden. Kulturutbudet i landsbygdskommuner är beroende av ett fåtal aktörer
och är därmed mer sårbart än kulturutbudet i kommuner som
präglas av stadsbebyggelse, där merparten av landets kulturverksamheter finns.

33
34

Ibid; Myndigheten för kulturanalys 2017b.
Myndigheten för kulturanalys 2019.
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Deltagandet i kulturlivet påverkas av bakgrund

Myndigheten för kulturanalys rapporter om kulturvanor visar att det
på aggregerad nivå finns skillnader i deltagandet i kulturlivet som är
kopplade till socio-ekonomiska faktorer, i synnerhet utbildning men
också till faktorer som kön och ålder. Att inte kultursektorn i lika
hög grad når ut till alla delar av befolkningen är ett problem för vårt
demokratiska samhälle och i relation till den mänskliga rättigheten
att delta i kulturlivet.
I våra intervjuer med aktörer inom kultursektorn uttrycker många
en oro över att skillnader i kulturdeltagande mellan olika grupper i
samhället kan komma att förstärkas under och efter pandemin.
Pandemin innebär att kontaktvägarna mellan kulturverksamheter
och invånarna har förändrats och i viss mån försvunnit. Detta antas
särskilt kunna drabba kontakten med dem som normalt sett deltar
mindre i kulturlivet.
Kulturverksamheter som får offentliga medel har länge haft i uppdrag att arbeta med breddat deltagande, det vill säga med att nå ut till
grupper som i lägre grad tar del av deras utbud. Det har också varit
möjligt för kulturverksamheter att få projektbidrag från Kulturrådet
för att utveckla metoder för hur man ska kunna nå nya deltagare. Vi
bedömer det som centralt att det sker ett kunskapsutbyte och lärande
om sådana metoder mellan kulturverksamheter.
Kulturvaneundersökningar visar att kulturdeltagandet skiljer sig åt
mellan olika delar av befolkningen. Kvinnor tar i högre grad del av
kultur än män. Personer med högre utbildningsnivå tar, generellt, i
högre grad del av kultur än personer med lägre utbildningsnivå. För
den vuxna befolkningen är kulturvanorna däremot likartade för personer med utländsk bakgrund och personer med svensk bakgrund.
Personer med utländsk bakgrund är dock en stor och heterogen
grupp. Det skulle därför vara intressant med en mer fördjupad analys
av skillnader med hänsyn till ursprungsländer, liknande de undersökningar som gjorts av yrkesverksamma i kultursektorn (avsnitt 4.3).
På gruppnivå finns även skillnader mellan personer som vuxit upp
i jordbrukarhem eller arbetarhem respektive personer som vuxit upp
i tjänstemannahem eller företagarhem. Personer som vuxit upp i
tjänstemannahem eller företagarhem tar generellt i högre grad del av
kulturaktiviteter som teater- och dansföreställningar, konserter med
klassisk musik, konstutställningar och även kulturarvsrelaterade

158

647

SOU 2021:77

Utvecklingsområden för delaktighetsmålet

aktiviteter som museibesök. Detsamma gäller för personer som i
vuxen ålder bor i företagarhem eller tjänstemannahem. För eget konstnärligt skapande och till exempel bio och rock- eller popkonserter
finns inte skillnader mellan olika yrkesgrupper på samma sätt.
Inkomstnivå påverkar också deltagandet i en del kulturaktiveter
och kulturarv, men i lägre utsträckning än utbildningsnivå och yrkesgrupp. Det tyder på att hindren för kulturdeltagande inte i första hand
är ekonomiska. Föräldrarnas yrkesgrupp har större effekt på kulturdeltagandet än den egna yrkesgruppen. Det tyder på att kulturvanor
grundläggs i låg ålder.35
Myndigheten för kulturanalys menar att skillnaderna i kulturdeltagande innebär att delaktighetsmålet inte är uppnått.36 Statistiken ger
översiktliga bilder av vilka grupper i samhället som kultursektorn når
ut till i lägre grad. Skillnaderna i kulturdeltagande har att göra med
socioekonomiska och geografiska orsaker, men det saknas mer djupgående kunskap om till exempel varför utbildningsnivå påverkar deltagandet i kulturlivet. Därmed saknas även kunskap om hur hinder för
deltagande i kulturlivet ser ut, och hur de kan avhjälpas.
Möjliga orsaker till att vissa människor deltar i kulturlivet i mindre
utsträckning än andra kan vara brist på kunskap om det offentligt
finansierade kulturutbudet, eller att de upplever att det offentligt
finansierade kulturlivet inte är relevant för dem, utifrån det utbud
som finns i dag. Skillnader i kulturdeltagande som beror på att kulturutbudet inte uppfattas som relevant kräver andra åtgärder än skillnader som har geografiska orsaker, eller att människors kännedom om
kulturutbudet skiljer sig åt. Bristen på kunskap om orsakerna till skillnaderna i kulturdeltagande – som går djupare än att konstatera att till
exempel utbildningsnivå bidrar till skillnader – minskar möjligheterna
att riva hindren genom politiska insatser.
4.5.1

Barns och ungas kulturvanor följer samma mönster
som vuxnas

Myndigheten för kulturanalys har även undersökt barns och ungdomars kulturdeltagande.37 Flera av de faktorer som påverkar vuxnas
kulturvanor har också tydlig påverkan för barn och unga. Flickor är
35
36
37

Myndigheten för kulturanalys 2017b.
Myndigheten för kulturanalys 2020.
Myndigheten för kulturanalys 2017c.
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mer kulturaktiva än pojkar, och barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning deltar mer i kulturlivet än andra barn och unga.
Även bland barn och unga är skillnaderna mellan dem med utländsk
bakgrund och dem med svensk bakgrund små. Barn och unga med
utländsk bakgrund anger dock i högre grad att de inte har möjlighet
att ägna sig åt kulturaktiviteter så mycket som de skulle önska. 38
Statistik från Kulturskolecentrum visar också att barn till föräldrar
med eftergymnasial utbildning i högre grad deltar i kulturskolans
verksamhet, och att barn som har utländsk bakgrund är underrepresenterade i kulturskolans verksamhet.39
4.5.2

Bedömning

• Pandemin innebär att kontaktvägarna mellan kulturverksamheter
och invånarna har förändrats och i viss mån försvunnit. Detta kan
försvåra en återstart av deltagandet i kulturlivet, särskilt för dem
som generellt sett deltar mindre i kulturlivet. Det arbete som
många kulturaktörer har ägnat åt att nå grupper som traditionellt
inte tar del av konst och kultur kan behöva börja om från ruta ett.
Det krävs en medvetenhet om detta från dem som styr och ett
stöd som möjliggör att förlorade publikrelationer och relationer
till deltagare kan återupprättas och stärkas långsiktigt.
• Det är viktigt att regeringen skapar förutsättningar för ett kunskapsutbyte och lärande mellan kulturverksamheter om exempelvis metoder för inkludering, breddat deltagande, publikarbete
och kommunikation. Arbetet bör bygga vidare från regeringens
tidigare satsningar inom området. Regeringens utvecklingsprogram
Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JIM) är ett exempel som
skulle kunna ge inspiration till arbetsmetoder.
• Det finns behov av fördjupad kunskap om orsakerna bakom de
skillnader i kulturdeltagande som finns mellan olika delar av befolkningen.

38
39

Ibid.
Statens kulturråd 2021f.
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Personer med funktionsnedsättning är mindre
delaktiga i kulturlivet

För personer med funktionsnedsättning finns i många fall hinder för
att vara delaktiga i kulturlivet, vad gäller både möjligheterna att ta
del av kultur och möjligheterna att arbeta inom kultursektorn. Det
finns många olika typer av funktionsnedsättningar. Hindren för att
delta i kulturlivet kan därmed se olika ut och kräva olika typer av
lösningar. Som sektorsansvarig myndighet har Kulturrådet i uppdrag
att driva på utvecklingen så att personer med funktionsnedsättning
ska kunna ta del av kulturlivet och utöva kultur på jämlika villkor
med andra.40
Enligt en undersökning av Statistiska centralbyrån tar personer
med funktionsnedsättning i lägre grad del av kulturverksamhet som
teater, konserter och museum. Det gäller många olika typer av funktionsnedsättningar såsom allergier, synnedsättning, hörselnedsättning och svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. De som i lägst grad
tar del av kultur är dock personer med nedsatt rörelseförmåga.41
Vi har inte sett några studier av vad den utveckling som skett
under pandemin har för betydelse för personer med funktionsnedsättning, men det ligger nära till hands att tänka sig att det digitala
kulturutbudet kan ha positiva effekter för en del personer med
funktionsnedsättning. För till exempel personer med allergier eller
svåra besvär av ängslan, oro och ångest skulle det kunna vara lättare
att ta del av utbudet digitalt i stället för fysiskt. Detsamma gäller
personer med nedsatt rörelseförmåga, även om kulturverksamheter
naturligtvis ska tillgänglighetsanpassa sina lokaler så att de är fysiskt
tillgängliga för alla.
Samtidigt som den digitala utvecklingen har potential att öka delaktigheten i kulturlivet kan den också utgöra ett hinder i sig. Det är
därför viktigt att kulturverksamheterna säkerställer att det digitala
utbudet är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.
Människors möjlighet att ta del av digitalt tillgängliggjord kultur är
sannolikt kopplad till deras digitala kompetens och internetvanor.
Undersökningar visar att bland dem som använder internet sällan
eller inte alls är andelen med funktionsnedsättning dubbelt så stor

40
41

Statens kulturråd 2021j.
Statistiska centralbyrån 2020b.
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som bland befolkningen i stort.42 Detta kan också inverka negativt
på deras förutsättningar att ta del av det digitala kulturutbudet.
Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning också har
möjlighet att vara verksamma inom kulturlivet. En europeisk undersökning visar att få festivaler och arrangörer regelbundet ger plats på
scen för produktioner med konstnärer som har funktionsnedsättning.
Samma undersökning tyder på att kulturaktörer i första hand gör tillgänglighetsanpassningar för publiken och att tillgänglighetsanpassningar för konstnärer och annan personal kommer i andra hand.43
Motsvarande kunskap om svenska förhållanden saknas. Vi vet
däremot att det finns organisationer som verkar för att inkludera
personer med funktionsnedsättning i det professionella kulturlivet,
till exempel Share Music & Performing Arts, Skånes Dansteater och
Riksteatern Crea (tidigare Tyst Teater). Inom kulturarvsområdet
har museer och arkiv en lång tradition av att anställa personer med
funktionsnedsättning, ofta med stöd av arbetsmarknadspolitiska
insatser som till exempel lönebidrag. Antalet anställda med lönebidrag har dock minskat under 2000-talet.44
Från andra länder finns studier som tyder på att kulturutövare
med funktionsnedsättning påverkas särskilt hårt av pandemin.45 När
kultursektorn återstartar är det därför viktigt att ha med sig ett
inkluderande perspektiv. Till exempel behöver det säkerställas att
nya lösningar för digitalt kulturutbud utvecklas så att dessa även
fungerar för personer med funktionsnedsättningar. Det är även viktigt att frågor om inkludering av personer med funktionsnedsättning
inom det professionella kulturlivet inte glöms bort när mycket fokus
ligger på att överleva krisen och återstarta kultursektorn.
4.6.1

Bedömning

• Den svenska kulturpolitiken har innehållit satsningar på att främja
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet. Under återstarten av kultursektorn är det viktigt att det
offentliga fortsätter att följa utvecklingen och främja inkludering av
personer med funktionsnedsättning, både som publik och som
konstnärer.
42

Internetstiftelsen 2020.
British Council 2021.
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Myndigheten för kulturanalys 2018.
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Mellanhänder och arrangörer är viktiga

Det behövs olika slags infrastruktur för att konst och kultur ska
kunna nå ut till en publik och för att konstnärer ska ha förutsättningar att skapa konst. En del av detta är platser och lokaler med
rätt förutsättningar för att skapa och visa konst, vilket vi beskriver i
avsnitt 4.2. Men det handlar också om mellanhänder som möjliggör
mötet mellan konsten och publiken. Mellanhänder är aktörer som
befinner sig i kedjan mellan konstnär och publik, exempelvis agenter,
förlag, producenter, scenkonst- och konsertarrangörer, gallerier,
bokhandlare och konsthallar. Gränsen mellan mellanled och kulturproducenter är inte knivskarp eftersom många aktörer kombinerar
arrangörskap och egen kulturproduktion. Behovet och utbyggnaden
av både fysisk infrastruktur och mellanhänder skiljer sig mellan olika
konst- och kulturområden.
Den konstnärspolitiska utredningen har konstaterat att konstens
behov av mellanhänder har ökat och att de spelar en central roll för
tillgången till kultur i hela landet.46 Med den pågående covid-19pandemin har det blivit ännu mer tydligt hur avgörande mellanhänder
är för kultur i hela landet och för konstnärernas arbetsmarknad.
I utredningens intervjuer med kulturaktörer har arrangörsledets viktiga roll och sköra uppbyggnad lyfts fram.
Det har inte varit möjligt för oss att fånga helheten av den påverkan som pandemin har, eller kommer att få, för arrangörsledet.
I en undersökning av arrangörsledets förutsättningar pekar emellertid Kulturrådet på att pandemin har satt ljuset på hur sårbart
arrangörsledet är, och då i synnerhet den del som drivs kommersiellt
eller ideellt. Enligt Kulturrådet finns det skäl att vara orolig för
arrangörsledets utveckling.47
4.7.1

Arrangörsledet är viktigt för tillgängligheten till kultur
i hela landet

Arrangörsledet är avgörande för att invånare i hela landet ska kunna
ta del av konst och kultur, och det bidrar också till inkomstmöjligheter för konstnärer. I storstadskommunerna finns den största
andelen av de regionala och nationella kulturinstitutionerna och där
46
47
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finns också de privata arrangörerna och arrangörer inom civilsamhället. Inom andra kommuntyper, särskilt landsbygdskommuner,
har arrangörer inom civilsamhället en avgörande roll för tillgängligheten till kultur.48
Att arrangörsledet består av föreningar har fördelar för den lokala
förankringen. Systemet är samtidigt beroende av att det finns invånare
som engagerar sig på sin fritid. Paraplyorganisationen Ideell Kulturallians och flera av dess medlemsföreningar har framfört till utredningen att många av dem som driver kulturföreningar är äldre. Många
eldsjälar tillhör därför den riskgrupp som drabbats hårdast av pandemin. Äldre medlemmar har också generellt sett svårare än yngre att
hänga med i det digitala kliv som samhället tagit under pandemin.
Det finns en oro för att det ideella engagemanget i kulturföreningar
kan komma att minska efter pandemin. I dagsläget finns inga belägg
för att arrangörer och kulturföreningar har lagts ned som en följd av
pandemin, men det finns anledning att följa frågan framöver.
4.7.2

Arrangörsstrukturerna skiljer sig åt mellan olika
konstområden

Inom samtliga konstområden består arrangörsstrukturerna av en kombination av statliga, regionala, kommunala, privata och ideellt drivna
aktörer. Antalet arrangörer, spridningen över landet och balansen
mellan olika typer av aktörer varierar dock mellan olika konstområden.49
Utbyggnaden av regionala och kommunala institutioner spelar en
stor roll för tillgången till kultur. De regionala och kommunala
strukturerna är relativt väl utbyggda inom teater och musik. Inom
dessa områden finns också utbredda nät av arrangörer inom civilsamhället, till exempel inom Riksteatern och inom samarbetsorganet
Musikarrangörer i Samverkan (MAIS). Även lokala föreningar inom
Folkets Hus och Parker och lokala bygdegårdar arrangerar teater- och
musikevenemang. Särskilt inom musikområdet finns också många
och viktiga privata kommersiella aktörer.50
I intervjuer med utredningen har aktörer inom musikområdet
framfört att det finns en stor brist på spelplatser, nätverk och arenor,
48
49
50

Ibid.
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särskilt efter att Rikskonserter lades ner. Aktörerna menar att det är
en stor utmaning för genrer som jazz, folkmusik och samtida konstmusik att nå publiken utanför de större städerna.
Vad gäller dans och cirkus är infrastrukturen ännu svagare. Det
saknas anpassade spelplatser för dans- och cirkusaktörer som kontinuerligt kan erbjuda dessa konstformer i landet. Dessutom kan det
råda felaktiga föreställningar om vilka krav som ställs på lokaler för att
visa cirkus, och det finns ett behov av att informera utövare och arrangörer om vilka lokaler runt om i landet som skulle vara möjliga att
använda.51 Inom dansområdet menar en del av våra intervjupersoner
att arrangörerna i en del fall saknar kunskap om områdets tekniska
förutsättningar. Dansnät Sverige52 har därför inrättat en teknisk
koordinatorstjänst som kan bistå arrangörer i sådana frågor.
Trots att infrastrukturen för dans och cirkus fortfarande är eftersatt har aktörer framfört till utredningen att det skett en utveckling
både inom ramen för kultursamverkansmodellen och i den fria sektorn men att det råder brist på exempelvis fysiska rum för träning,
repetitioner och produktion, på spel- och mötesplatser och på
finansiering.
Det finns initiativ som skulle kunna stärka tillgången till dans och
cirkus i hela landet. Riksteatern har från och med 2021 ett uppdrag
att utveckla den samtida cirkusen, vilket vi bedömer kommer kunna
stärka strukturerna inom det området.
Inom bild- och formområdet är det svårt att få en överblick över
arrangörerna.53 Till skillnad från många andra områden finns ingen
riksorganisation med en överblick över helheten. Arrangörsledet
utgörs till stor del av privata konsthallar och gallerier, kommunala
konsthallar och ideella utställningsarrangörer. Föreningarna inom
organisationen Sveriges Konstföreningar är också viktiga arrangörer,
liksom andra organisationer inom civilsamhället. På regional nivå
finns däremot relativt få institutioner.
Strukturerna av arrangörer och mellanled inom bild- och formområdet tycks på flera sätt ha försämrats över tid. På nationell nivå
har Riksutställningar lagts ner utan att den viktiga funktionen med
51

Ibid.
Dansnät Sverige är ett fristående nationellt nätverk där dansscener, institutioner, regionala
dans- och musikverksamheter samt kommunala och regionala kulturförvaltningar samverkar
för att genom ökat intresse och ökad kunskap stärka och bygga nationella strukturer för den
samtida danskonsten.
53
Statens kulturråd 2021g.
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turnerande utställningar ersatts av någon annan insats. Antalet
konstföreningar på arbetsplatser har minskat under lång tid, vilket
försämrat förutsättningarna för gallerier och konstnärer runt om i
landet eftersom föreningarnas konstinköp minskat.54 Förutsättningarna för konstföreningar på arbetsplatser har dessutom försvårats ytterligare av att Skatteverket 2016 publicerade ett förtydligande om att konstinköp ska förmånsbeskattas. Det har bidragit
till att många företag har dragit in sitt bidrag till konstföreningarna
och att den administrativa bördan på konstföreningarna försvårat
verksamheten.55 Att momsen är högre för bildkonst än för exempelvis litteratur är också till nackdel för bland annat privata gallerier.56
Ett annat arrangörsled som utmanats på senare tid är biograferna
som dessutom har drabbats synnerligen hårt under pandemin (se
avsnitt 2.1.6). Det finns ett antal kommunala biografer, men framför
allt finns biograferna inom civilsamhället och privata sektorn. I civilsamhället finns också ett antal filmfestivaler och filmklubbar som
bidrar till att tillgängliggöra kultur. Den digitala omställningen av
biografverksamheten har inneburit ökade kostnader för lokaler och
teknik. Biograferna upplever även en ökad konkurrens genom att allt
fler filmer blir tillgängliga via streaming.57
I de intervjuer med kultursektorn som vi har genomfört framkommer att det finns en risk att scenkonst- och musikarrangörer,
konsthallar, konstgallerier och andra arrangörer försvagas eller försvinner som en konsekvens av pandemin. Att döma av våra intervjuer är läget särskilt svårt för kommunala konsthallar.
Kulturarrangörerna är ofta beroende av ekonomiskt stöd från
kommuner och regioner.58 I kultursektorn finns en oro för att kommunalt och regionalt stöd till arrangörer kan komma att minska under
kommande år, som en följd av kommuners och regioners ekonomiska
utmaningar. Som vi beskriver i avsnitt 3.2.3 har dock Sveriges Kommuner och Regioners bedömning av regionernas och kommunernas
ekonomiska förutsättningar blivit mer positiv för de närmaste åren,
men på längre sikt finns fortfarande utmaningar.

54

Konstnärernas Riksorganisation 2020.
Sveriges Konstföreningar 2018.
56
Momsen för konst som säljs av ett galleri är 25 procent medan momsen för böcker är
6 procent.
57
Statens kulturråd 2021g.
58
Skr. 2020/21:109.
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Bedömning

• I dagsläget finns inga rapporter om att arrangörer och kulturföreningar har lagts ned som en följd av pandemin men det finns
anledning att följa frågan framöver. Det finns också behov av
bidrag för både överlevnad och utveckling som är möjliga för
arrangörer att söka.

4.8

Digitalt kulturutbud har potential att nå nya
målgrupper

Under pandemin har många kulturverksamheter hittat nya sätt att
tillgängliggöra sin verksamhet. Ett av de viktigaste verktygen har
varit att tillgängliggöra konst och kultur på digitala plattformar (se
kapitel 6 för exempel). Kultur som tillgängliggörs digitalt har potential att nå målgrupper som av olika skäl har svårt att ta del av utbudet
på dess fysiska plats. Det innebär att kulturutbud kan bli mer tillgängligt i olika delar av landet. Personer som av andra skäl än det
geografiska avståndet upplever hinder att ta del av utbudet på plats
kan också lättare ta del av digitalt utbud. Det kan exempelvis handla
om personer som upplever ett mentalt eller socialt motstånd mot att
ta del av utbudet genom att besöka stora kulturinstitutioner.
Av Sveriges internetanvändare (från 16 år och uppåt) tog 23 procent under de första sex månaderna av covid-19-pandemin del av en
livesändning på internet av något kulturevenemang, till exempel en
konsert eller teaterpjäs. Män och kvinnor tog del av sådana evenemang i lika hög grad. Av dem som hade tagit del av kulturevenemang
digitalt hade 43 procent blivit mer positiva till att fortsätta göra detta
efter pandemin.59
Som grupp är äldre mer positivt inställda än yngre till att ta del av
kulturevenemang digitalt efter pandemin. Totalt 54 procent av de
pensionärer som tagit del av ett digitalt kulturevenemang under de
tre första kvartalen 2020 vill fortsätta göra det efter pandemin.60 I en
studie från maj 2020 svarade 31 procent av samtliga åldersgrupper att
de skulle kunna tänka sig att ta del av digitala museivisningar, medan
40 procent av dem som var 65–70 år kunde tänka sig detta.61
59
60
61

Internetstiftelsen 2020b. Undersökningen gjordes under tredje kvartalet 2020.
Ibid.
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Den främsta anledningen till att folk konsumerar kultur och
media digitalt är den ökade tillgängligheten till utbudet oavsett var
man befinner sig. Nästan var tredje respondent svarar att de främst
motiveras av att utbudet är globalt. Motiven till att ta del av digital
kultur kan också variera. Boende i norra Sverige motiveras av att de
slipper resa, stockholmarna motiveras av att de slipper trängas och
låginkomsttagare motiveras av att det är billigare.62
Vad gäller scenkonst, konserter och museers samlingar föredrog
en majoritet av svenskarna 2020 att ta del av dem live.63 Kvaliteten i
digitala produktioner kommer säkerligen att utvecklas över tid och
intresset för digital kultur kan komma att öka i takt med det.
Inom litteratur- och biblioteksområdet finns en potential i att
bibliotekens digitala kataloger med e-böcker tillsammans med kommersiella tjänster för e-böcker och ljudböcker kan bidra till större
tillgänglighet till litteratur. Tillgången till folkbibliotekens utbud
varierar i dag mellan kommuner (se avsnitt 3.4.4).
4.8.1

Den digitala infrastrukturen är under utveckling

För att potentialen i det digitala utbudet ska kunna förverkligas finns
en del hinder, både inom och utanför kulturpolitikens område. Flera
hinder handlar om digitaliseringens genomslag i samhället i stort.
Regeringen har tagit fram en digitaliseringsstrategi där det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. Strategin har fem delmål, varav vi
bedömer tre som särskilt relevanta för kulturpolitikens delaktighetsmål:
• I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.
• I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt
drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
• Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt
bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.64

62
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Ibid.
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Regeringen 2021d. De andra två delmålen handlar om digital trygghet och digital ledning.
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Kopplat till delmålet om digital infrastruktur finns en bredbandsstrategi. Genomförandet av denna strategi påverkar i hög grad möjligheterna att nå ut med digitalt kulturutbud till befolkningen. Enligt
bredbandsstrategin ska 95 procent av Sveriges hushåll och företag 2020
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund, och för 2025
är motsvarande mål 99,9 procent av Sveriges hushåll och företag.65
4.8.2

Den digitala infrastrukturen är sämre på landsbygden

En av de stora möjligheterna med ett digitalt kulturutbud är att det
kan minska skillnaderna mellan städer och landsbygd vad gäller
tillgången till kultur. En stor del av landets fysiska kulturutbud är
lokaliserat till städer, och för att kunna ta del av detta utbud kan
personer som bor i mindre orter eller i glesbygd vara tvungna att resa
långt. I ljuset av det hinder som långa resor kan innebära borde ett
kulturutbud på internet kunna bidra till att minska skillnaderna i
kulturvanor mellan landsbygd och stad.
Under pandemin tycks denna potential än så länge inte ha tagits
till vara. Under 2020 tog 25 procent av befolkningen i städer del av
digitala kulturevenemang live jämfört med 19 procent av befolkningen på landsbygden.66 Det kan finnas flera orsaker till detta. Det
skulle till exempel kunna vara så att personer som bor i städer har
större vana att ta del av kulturevenemang än personer som bor på
landsbygden och att det återspeglas i deras digitala kulturvanor. En
annan möjlig bidragande orsak kan vara skillnader i tillgången till
snabbt bredband, vilken är betydligt sämre på landsbygden än i
städer och andra tätorter.67
Bredbandsinfrastrukturen är grundläggande för att människor
ska kunna ta del av digitalt distribuerad kultur och själva bidra till
den digitala kulturen. Tillgången till snabbt bredband är dock betydligt större i tätbebyggda områden än i glesbebyggda områden.68
Det digitala kulturutbudet har potential att minska skillnaderna i
kulturdeltagande mellan stad och landsbygd. En sådan utveckling
65

Den exakta innebörden av målet framgår i Näringsdepartementet 2016.
Internetstiftelsen 2020.
Post- och telestyrelsen 2021.
68
I tätorter eller småorter (tätbebyggda områden) har 96 procent av hushållen möjlighet att
ansluta sig till bredband med en hastighet om 100 Mbit per sekund. I hushåll utanför tätorter
och småorter (glesbebyggda områden) är motsvarande andel 59 procent. Se Post- och telestyrelsen 2020.
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hämmas av att it-infrastrukturen är sämre utbyggd i lands- och glesbygd än i tätorter. För att främja alla invånares möjlighet att delta i
kulturlivet är det viktigt med fortsatta satsningar på utbyggnad av
infrastrukturen för bredband.
Det digitala kulturutbudet är ett komplement till det fysiska
kulturutbudet
Även i en framtid där det finns goda möjligheter för boende på
landsbygden att ta del av konst och kultur via internet är det viktigt
att det finns en god spridning av fysiskt kulturutbud över hela
Sverige. Ett digitalt utbud kan göra det möjligt att ta del av kulturhändelser som det annars inte skulle gå att ta del av. Men digitala
kulturupplevelser kan (med dagens teknik) inte fullt ut ersätta de
kvaliteter som finns i det fysiska mötet med konsten och med andra
människor som tar del av samma upplevelse.
En enkätundersökning om framtidens kulturkonsumtion visar
att en stor majoritet av de svarande föredrar att ta del av scenkonstföreställningar, konserter och utställningar fysiskt. Två anledningar
till det är att de upplever att fysiska evenemang ger högre kvalitet än
digitala och att de vill dela sina upplevelser med andra människor. 69
Det är därför viktigt att ett digitalt tillgängligt utbud inte blir en ursäkt
för det offentliga eller kulturverksamheter att minska på turnéer och
annat kulturutbud utanför städerna. Risken med en sådan utveckling
är det skapar ett skiktat kulturdeltagande, där befolkningen i städer
kan ta del av kultur både digitalt och fysiskt medan befolkningen
utanför städer i allt högre grad blir hänvisade till ett digitalt utbud.
Inte minst vore det negativt för strävan efter en levande landsbygd.
4.8.3

Digitalisering i sig breddar inte deltagandet

Stora förhoppningar har knutits till att det digitala utbudet ska kunna
förändra och öka delaktigheten i kulturlivet. Det finns studier som
visar att aktörer inom kultursektorn ser digital tillgängliggjord kultur
som en möjlighet att nå nya målgrupper.70 Men det finns också indikationer på att den sociala räckvidden inte ökar. I Storbritannien
69
70

Insight Intelligence med flera 2020; Insight Intelligence med flera 2021.
Statens kulturråd 2021b och Governo 2016.
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arbetar den kommersiella byrån Frankly Green + Webb med en
studie som i dagsläget bygger på svar från 11 000 besökare vid sex
museer i Storbritannien och USA. Studien visar att museerna inte
har lyckats nå nya grupper med sitt digitala utbud, utan de når
samma grupper med det digitala utbudet som med det fysiska.71
I Sverige har det under pandemin funnits ett större intresse för
att ta del av digitalt förmedlad kultur än tidigare.72 Men det finns en
snedfördelning av vilka som tar del av digitala kulturevenemang live
på internet. Personer med låg utbildningsnivå har i lägre grad tagit
del av digitala kulturevenemang än personer med högskoleutbildning. Mellan låg- och höginkomsttagare samt mellan kvinnor och
män finns dock inga skillnader.73
I dagsläget är det för tidigt att dra några säkra slutsatser om digitaliseringen bidrar till att locka en bredare publik till den offentligt finansierade kulturen, men befintliga data indikerar att ett digitalt kulturutbud inte per automatik bidrar till att bredda deltagandet i kulturlivet.
Inom biblioteksområdet har flera aktörer informerat utredningen
om att de som lånar e-böcker främst är personer som bor i bostadsområden med många välbärgade invånare. Detta tyder på att personer med lägre inkomster troligen lånar e-böcker i lägre grad än
personer med högre inkomster. Även barn och unga, personer med
annat modersmål än svenska samt personer med funktionsnedsättning påstås i lägre grad låna e-böcker. Detta är särskilt utmanande
eftersom dessa grupper tillhör bibliotekens prioriterade målgrupper.
Att känna till vilket digitalt utbud som finns är en förutsättning
för att kunna ta del av det digitala utbudet. Denna kännedom är troligen större bland kulturaktörernas vanliga besöks- och publikgrupper. De vanliga besöksgrupperna har större allmän kunskap om
verksamheten och kan lätt informeras genom digitala nyhetsbrev,
sociala medier med mera. Utifrån det resonemanget räcker det inte
med att bara tillgängliggöra utbudet digitalt för att nå en större bredd
av besökare. Precis som för det platsbundna utbudet krävs att kulturaktörerna aktivt arbetar för att nå ut till och upprätta en relation till
grupper av besökare som de vanligtvis inte når ut till.

71
72
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Internetstiftelsen 2020b.
Internetstiftelsen 2020c.
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Digital kompetens är en förutsättning för att ta del
av och skapa digital kultur

Människors kännedom om och förutsättningar att hitta det kulturutbud som finns tillgängligt för dem är också kopplad till deras
digitala kompetens. Digital kompetens handlar om att alla ska vara
förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa
med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar.74 Alla invånare ska erbjudas förutsättningar att ta del av
digital information och tjänster från det offentliga och delta på ett
likvärdigt sätt i samhället.
För att kunna ta del av och skapa kultur på internet krävs både
färdigheter kopplade till internet- och kommunikationsteknik (IKT)
och medie- och informationskunnighet (MIK). MIK handlar övergripande om källkritisk kunskap och förmågan att hitta, värdera och
skapa information (där kultur kan inkluderas). Den som arrangerar
digitala kulturevenemang eller tillgängliggör kultur på internet
måste även ha kunskap om integritetsfrågor och GDPR (General
Data Protection Regulation).
Ansvaret för sovring av kulturutbud, information och källkritik har,
i avsaknad av traditionella ”grindvakter”, hamnat på den enskilda individen.75 Detta ansvar handlar om allt från att försvara sin personliga
integritet till att känna igen vilka avsändare som är oberoende och vilka
som har dolda agendor. Ansvaret handlar också om att känna igen när
den egna medieanvändningen blivit för smal eller när de digitala
miljöerna och sammanhangen får en negativ påverkan på det allmänna
måendet. Människors kulturvanor på internet är en del av detta.
För att individer ska kunna ta sitt nya ansvar behöver var och en
stärka sin medie- och informationskunnighet (MIK). MIK kan sägas
vara en förutsättning för övrig bildning och behöver integreras i ett
livslångt lärande. Bibliotek och museer spelar tillsammans med andra
samhällsaktörer en viktig roll för att stärka människors MIK (se
avsnitt 5.4.3). Som ett led i detta arbete har Statens medieråd etablerat
ett nationellt nätverk för MIK. I nätverket ingår offentliga och
idéburna aktörer som arbetar med MIK, bland annat Svensk biblioteksförening, Sveriges Museer och Filminstitutet. I skrivande stund
utvecklas även ett kunskapscenter för MIK.76 Vi bedömer att det arbete
74
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som bedrivs inom området är viktigt för att skapa förutsättningar för
ökad delaktighet när det gäller den digitala kulturen.
Den digitala utvecklingen innebär både möjligheter och hinder
för att nå äldre
Det digitala kulturutbudet utgör en möjlighet att nå äldre som inte kan
ta del av det fysiska utbudet. Under pandemin och den första tiden
därefter, när äldre kan känna en tveksamhet inför att utsätta sig för
smittorisker, har därför det digitala kulturutbudet ett särskilt värde.
Det finns dock fortfarande många äldre som inte använder internet
och som därmed saknar möjlighet att ta del av det digitala kulturutbudet.77 Trots det tog personer som var 76 år eller äldre del av kulturevenemang live på internet i något högre grad än befolkningen över lag
under 2020.78 Personer i åldrarna 76 år och äldre tog del av kulturevenemang på internet i högre grad än personer i åldrarna 56–75 år.
Detta trots att personer 76 år och äldre generellt är den åldersgrupp
som är minst aktiv på internet. För dem som befann sig i högriskgrupper under pandemin kan det digitala utbudet ha varit det enda
möjliga alternativet för att ta del av kultur. Personer över 65 år visar
också ett större intresse än övriga åldersgrupper för att ta del av
museivisningar digitalt.79
Även om det fanns ett stort intresse i de äldre åldersgrupperna att ta
del av kultur digitalt under pandemin föredrar 27 procent av internetanvändare över 65 år att inte ta del av någon form av kultur alls digitalt.80 Det framstår därmed som att det finns en klyfta i den äldre
befolkningen där en del gärna tar del av kultur digitalt, men där det samtidigt finns en stor del som inte kan eller vill ta del av kultur digitalt.81
Många kulturaktörer har under pandemin gjort särskilda insatser
för att nå äldre även med fysiskt kulturutbud, vilket vi ger exempel
på i kapitel 6. Vi bedömer att detta har varit mycket viktigt för den
äldre målgruppens möjlighet att ta del av kultur under pandemin och
att det är något som kulturaktörerna bör fortsätta med framöver.
Samtidigt ser vi det som viktigt att det digitala utbudet finns kvar
och utvecklas även efter det att restriktionerna släpps.
77
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Bedömning

• För att främja alla invånares möjlighet att delta i kulturlivet är det
viktigt med fortsatta satsningar på utbyggnad av infrastrukturen
för bredband.
• Det behövs fortsatta satsningar på den digitala kompetensen i
samhället riktade till alla åldrar.
• Digitalt kulturutbud bidrar inte per automatik till att grupper
som vanligtvis inte tar del av det fysiska kulturutbudet nås.
Kulturverksamheter kommer att behöva arbeta för att nå ut till
och bredda sin publik även avseende deras digitala utbud.
• Digitalt tillgängliggjord kultur kan inte ersätta den kultur som
upplevs fysiskt på plats. Däremot kan digitalt tillgängliggjord
kultur vara ett viktigt komplement till den fysiska kulturen.

4.9

Hinder för barns och ungas möten med kultur

Pandemin har påverkat det offentligt finansierade kulturutbudet
negativt och ökar risken att barn och unga blir utan kulturupplevelser.82 Som beställare och arrangörer spelar kommuner och
skolor en viktig roll för barns och ungas kulturupplevelser. Kommunerna tar också stort ansvar för barns och ungas möjligheter till
eget skapande genom kulturskolorna.
I våra intervjuer har utmaningar kopplade till kultur i skolan och
kulturskolan kommit upp vid upprepade tillfällen. Skolan utgör en
viktig plattform för att nå ut med kultur till barn och unga oavsett
deras socio-ekonomiska bakgrund och förutsättningar utanför
skolan. För många barn och unga utgör besök på skoltid det första
mötet med till exempel scenkonst och museiverksamhet. Kultur i
skolan kan därmed vara det första fröet till ett framtida kulturintresse. Även inom konstområden som film och musik, som de
flesta möter även till vardags, kan upplevelser under skoltid öppna
ögonen för en mångfald av genrer och uttryck som eleverna normalt
sett inte tar del av. Kulturskolan är viktig för barns och ungas
möjlighet att utveckla sitt eget skapande och som ett steg på vägen
mot framtida verksamhet inom kulturområdet.
82
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Både kultur i skolan och kulturskolans verksamhet har begränsats
av pandemin och barns och ungas möjlighet att ta del av kultur och
att utveckla sina skapande förmågor har minskat.83 Ur ett barns eller
en ungdoms perspektiv utgör ett år utan möjlighet att möta professionell kultur i skolan eller att ta del av kulturskolans undervisning
en stor del av dess tid i grundskolan och kulturskolans verksamhet.
Vi ser det som angeläget att de hinder som finns för kulturskolan
och kultur i skolan undanröjs så snart som möjligt så att barn och
unga ges förutsättningar att möta och delta i kulturen igen.
4.9.1

Pandemin medför långsiktiga utmaningar
för kulturskolorna

Under pandemin har barn och ungas tillgång till kulturskolornas
verksamhet begränsats. Verksamhet har i vissa fall ställts in under
kortare eller längre perioder och undervisning har i varierande grad
genomförts på distans med digitala verktyg. Elever som tidigare tagit
del av kulturskolornas verksamhet har inte fått ta del av den på samma sätt som tidigare och nya elever har i lägre grad kunnat erbjudas
plats i undervisningen. I en enkätundersökning genomförd av Kulturskolerådet framgår att en majoritet av kulturskolorna anser att det är
stor eller mycket stor risk att de efter covid-19-pandemin kommer
ha ett minskat antal elever.84 Totalt 65 procent av kulturskolorna
bedömer också att de kommer att få svårare att nå nya målgrupper.
Det beror på att delar av deras verksamhet som de vet är viktig för att
nå nya målgrupper har påverkats negativt av pandemin. Exempelvis
handlar det om uppsökande verksamhet, orkestrar, framföranden
och konserter. Totalt 80 procent av kulturskolorna ser stort eller
mycket stort behov av statliga insatser i form av kunskapsspridning,
ökade utvecklingsbidrag respektive en ny form av statligt verksamhetsbidrag till kulturskoleverksamhet.85 Med stöd i svaren från
kulturskolorna föreslår Kulturskolerådet också att en kulturskolelag
ska tas fram. Syftet med såväl kulturskolelagen som med verksamhetsbidrag till kulturskolorna skulle vara att främja en jämlik tillgång
till kulturutövande för barn och unga i hela landet.86 Förslaget om en
83
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kulturskolelag har även framförts till utredningen från en del kommunala företrädare.
De behov som förslagen om verksamhetsbidrag till kulturskoleverksamhet och en kulturskolelag ska möta upp handlar dels om kommuners minskande ekonomiska utrymme (se vidare i avsnitt 3.2.3),
dels om kultursektorns svårigheter att nå ut med sitt utbud till nya
målgrupper. Givet det minskande ekonomiska utrymme som kommuner står inför skulle statliga verksamhetsbidrag kunna bidra till att
stärka förutsättningarna för de kommunala kulturskolornas grundverksamhet.
Därutöver tror kulturskolorna att de kommer få svårare att nå
nya målgrupper till följd av covid-19-pandemin.87 De relationer till
nya målgrupper som hade byggts upp före pandemin har avbrutits.
Som vi beskrivit i avsnitt 4.5.1 är barn och unga med lågutbildade
föräldrar samt barn och unga med utländsk bakgrund underrepresenterade i kulturskolornas verksamhet. Risken är att kulturskolorna
efter pandemin får svårare att förändra denna underrepresentation,
eller att den till och med förstärks. Enligt Kulturrådets uppföljning av
de statliga utvecklingsbidragen 2016–2018 har bidragen använts för
att nå nya målgrupper, till exempel barn och unga i socioekonomiskt
utsatta områden och nyanlända.88 Att nå nya målgrupper och satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar är också två av de ändamål som de statliga
bidragen kan användas till enligt nuvarande förordning.89 I relation till
målet om allas möjlighet att utveckla sina skapande förmågor framstår
alltså utvecklingsbidrag till kulturskolorna som en motiverad insats,
även om det i dagsläget är svårt att säga hur utvecklingsbidragen påverkar deltagandet i kulturskolornas verksamhet över tid.
4.9.2

En kulturskolelag kräver en fördjupad utredning

De statliga insatserna för kulturskolan är relativt nya och föregicks
av Kulturskoleutredningen som lämnade sitt betänkande 2016.90
Kulturskoleutredningen bedömde i sitt betänkande att en reglering
i lag vore det mest verkningsfulla för att tydliggöra det nationella
87
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intresset av kulturskoleverksamhet. Mot bakgrund av den så kallade
finansieringsprincipen91 bedömde utredningen dock att detta inte
var genomförbart.92
I den efterföljande propositionen bedömde regeringen att kulturskolan bör förbli kommunal och frivillig eftersom den lokala förankringen och frivilligheten är viktiga delar i kulturskolans framgång.
Regeringen menade också att det är osäkert om en lagstiftning skulle
stärka kulturskolan.93
Mot bakgrund av att kulturskolorna drabbats av pandemin och
de svåra ekonomiska förutsättningar som kommuner står inför på
längre sikt (se avsnitt 3.2.3) är det motiverat för regeringen att åter
överväga att införa en kulturskolelag för att säkra mer likvärdig tillgång till kulturskoleverksamhet i hela landet. En sådan kulturskolelag kräver dock en fördjupad utredning avseende konsekvenser och
utformning av regleringen.
Det har inkommit synpunkter till utredningen om att finansieringsprincipen inte nödvändigtvis måste tillämpas på så sätt att
staten ska stå för hela finansieringen av en lagreglerad kommunal
kulturskoleverksamhet. I Kulturskoleutredningens betänkande framgår också att det är möjligt att i vissa fall göra undantag från finansieringsprincipens huvudregel att hela den reglerade verksamheten
ska bekostas av staten.
Tillämpningen av finansieringsprincipen kan ha stor påverkan för
vilka konsekvenser en lag om kulturskoleverksamheten skulle få för
kulturlivet i stort. Något som måste beaktas är att kommunerna står
för en viktig del av finansieringen av kulturlivet i Sverige. Kommunerna har redan ett lagstadgat ansvar för folkbibliotekens verksamhet. En tvingande lag även för kulturskoleverksamhet skulle
kunna få till följd att finansiering av annan kulturverksamhet prioriteras ner. För många andra kulturella verksamheter som i dag bedrivs
med kommunalt stöd skulle en sådan utveckling kunna få stora negativa konsekvenser.
Kulturskoleutredningen föreslog även att en ny regional funktion
för samordning av kommunernas kulturskoleverksamhet skulle inrättas inom ramen för kultursamverkansmodellen. Detta förslag
skulle enligt Kulturskoleutredningen kunna leda till ett effektivare
91
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nyttjande av kommunernas resurser för kulturskoleverksamhet och
till en mer jämlik tillgång till kulturskoleverksamhet i hela landet.
Förslaget genomfördes inte bland annat på grund av att regeringen
inte ansåg det lämpligt att öronmärka medel inom kultursamverkansmodellen.94 I sitt remissvar angående Kulturskoleutredningens betänkande menade Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges
Kommuner och Regioner) att de medel som utredningen avsatt inte
räcker för att finansiera den roll som den regionala samordnande
funktionen var tänkt att fylla.95 Vi bedömer att en regional samordnande funktion kan vara ett alternativ till att införa en kulturskolelag. Även en sådan insats skulle dock behöva utredas vidare och
bör utvecklas i dialog med kommuner och regioner.
4.9.3

Covid-19-pandemin har synliggjort brister i utbytet
mellan kultursektorn och skolan

Under pandemin har många skolor helt pausat samarbetet med kulturaktörer medan andra genomfört verksamhet på alternativa sätt, till
exempel digitalt. Helt klart är att pandemin har gjort det svårare för
kulturaktörer att nå ut med verksamhet riktad till skolan.
I våra intervjuer med kultursektorn har det framkommit att kommuner och skolor gjort olika bedömningar angående professionell
kulturverksamhet i skolan under pandemin. På vissa håll har möten
med konst och kultur möjliggjorts genom att klasser delats in i
mindre grupper där grupperna tagit del av till exempel en scenkonstföreställning vid olika tillfällen. På andra håll har skolorna helt
stängt dörrarna för utomstående kulturaktörer.
Inom kultursektorn finns en oro för att den tid när barn och unga
inte fått möta kultur i skolan kommer att få konsekvenser för deras
framtida kulturkonsumtion och egna skapande. En annan oro är att
det kommer att bli svårt att återupprätta relationerna till och utbytet
med skolan. Detta kan i så fall även få konsekvenser för framtida
elevers tillgång till kultur.
I våra samtal med kultursektorn har det återkommande framgått
att det även före pandemin fanns utvecklingsområden vad gäller
kulturell verksamhet i skolan. Bland annat museer upplever att det
över tid blivit allt svårare att komma in i skolans verksamhet, trots
94
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att museerna upplever att de blivit bättre på att anpassa sina erbjudanden till skolans läroplan. Fristående kulturaktörer har framfört att det är svårt för dem att veta vem de ska kontakta om de vill
erbjuda verksamhet riktad till skolan: Är det en rektor, en kultursamordnare eller utbildningsförvaltningen? Strukturen varierar mellan
olika kommuner, vilket gör det svårorienterat.
Många av dem vi har intervjuat har fört fram att skolans pressade
schema medför ett hinder för att utveckla samverkan och utbyte
mellan kulturen och skolan. En liknande bild ger även Kulturrådet i
sin översyn av bidraget Skapande skola.96 Riksantikvarieämbetet har
i en kartläggning visat att tidsbrist är en stor anledning till att skolor
inte tar del av museers verksamhet. Transport till museet och ekonomi är andra vanliga hinder.97
Tidsbristen i skolan kan ha stärkts under pandemin. Både i gymnasie- och grundskolan finns en risk för att vissa moment i undervisningen kan ha blivit lidande av pandemin och att ökad frånvaro
från lärare och elever bidragit till kunskapsluckor som måste hämtas
igen. Skolverket bedömer att risken är större inom gymnasieskolan
och att de insatser som kommer att behövas för att ta igen tappet till
stor del handlar om mer undervisningstid.98
Tidigare undersökningar pekar på att skolor tenderar att prioritera
ner kulturella inslag i relation till annat.99 Vi bedömer att det finns en
risk att skolorna efter pandemin lider av större tidsbrist än vanligt och
därmed kommer nedprioritera konstnärliga och kulturella inslag.
Många scenkonstinstitutioner har uttryckt en oro för att skolorna
efter pandemin kommer göra färre kulturbesök, vilket gör att många
barn och unga går miste om möjligheten att möta scenkonst.100 Vi vill
dock lyfta fram att Skolverket anser att det under hösten 2021 kan
finnas anledning för skolor att satsa särskilda resurser på bland annat
kultur, eftersom sådana aktiviteter inte varit möjliga att genomföra
under pandemin. Skolverket anser också att kulturaktiviteter kan bidra
till att stärka de sociala kontakterna mellan eleverna.101 För de yngre
målgrupperna skulle kulturinslag inom fritidshemmets verksamhet
kunna vara ett alternativ för att möjliggöra elevernas möte med kultur.
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Kulturrådet arbetar med att utveckla Skapande skola

Bidraget Skapande skola har funnits sedan 2008 och fördelas av
Kulturrådet till konst- och kulturprojekt i skolan. Bidraget söks av
skolhuvudmän och har under olika perioder riktat sig till olika
åldersgrupper. Från och med läsåret 2021/2022 kommer bidraget
endast att rikta sig till förskoleklass och grundskolans årskurser 1–9.
Skapande skola möjliggör för ett stort antal elever att ta del av
kulturaktiviteter. Läsåret 2018/2019 deltog nästan 700 000 elever
från förskoleklass till årskurs 9 i aktiviteter inom Skapande skola,
vilket motsvarar 65 procent av alla elever som då gick i förskoleklass
eller grundskolan. Skapande skola bidrar också till arbetstillfällen
och uppdrag för konstnärer och kulturaktörer. Läsåret 2018/2019
arbetade cirka 3 100 kulturaktörer över 112 000 timmar i Skapande
skola-projekt i grundskolan. Därutöver arbetade över 300 kulturaktörer över 10 000 timmar i Skapande skola-projekt i förskolan.102
Trots att bidraget når ut till många elever och bidrar till arbetstillfällen för konstnärer och kulturaktörer har vi i våra intervjuer fått
höra flera kritiska synpunkter om Skapande skola. Synpunkterna har
kommit från flera olika håll, till exempel från tjänstepersoner inom
kommuner och från kulturproducerande aktörer.103 Vi har haft kontakt med Kulturrådet angående detta och fått information om att de
arbetar med att utveckla Skapande skola med utgångspunkt i den
översyn av bidraget som de gjorde under 2019 och 2020.104 Med anledning av de synpunkter som vi fått ta del av angående Skapade skola ser
vi positivt på det utvecklingsarbete som Kulturrådet bedriver och
kommer därför inte att lämna några särskilda förslag om Skapande
skola. I det här avsnittet återger vi däremot en sammanfattning av de
synpunkter som kommit oss till del. Det är dock osäkert hur representativa dessa synpunkter är för kommuner och kulturaktörer överlag.
Kultursektorns synpunkter på Skapande skola
Några kommuner har framfört att bidraget Skapande skola inte är
anpassat till kommunernas förutsättningar och att stödet är stelbent.
Detta medför att pengarna inte kan användas på det sätt som vore
102

Bättra Konsult 2019.
Inom ramen för utredningen har vi dock inte haft kontakt med skolor eller företrädare för
kommuners utbildningsförvaltningar.
104
Se Statens kulturråd 2020.
103

180

669

SOU 2021:77

Utvecklingsområden för delaktighetsmålet

mest lämpligt. En kommunal företrädare har beskrivit att aktiviteter
som sedan länge planerats inom Skapande skola gör att skolorna inte
har möjlighet att ta del av andra attraktiva erbjudanden om kultur i
skolan, eftersom dessa kommer i ett senare skede. Här upplever flera
kommunala företrädare att andra stöd från Kulturrådet till kommuner, exempelvis Stärkta bibliotek och stödet till kulturskolor, är
uppbyggda med större lyhördhet mot kommunerna och mer flexibla
vad gäller användning av de statliga medlen.
Från konstnärer och professionella kulturutövare finns en kritik
om att de inom Skapande skola ofta tvingas verka som pedagoger,
trots att de saknar utbildning för detta. De skulle vilja att de inom
Skapande skola i högre grad fick presentera konstnärliga verk för
barn och unga, vilket är det som de är utbildade för. Det finns också
kulturutövare som upplever att insatser inom Skapande skola i hög
grad utgår från att de konstnärliga och kulturella inslagen i skolan
ska bidra till att uppnå läroplanens kunskapsmål. Utövarna önskar
att större vikt kunde läggas vid egenvärdet av barns och ungas möte
med professionell kultur.
Företrädare för museer har framfört till utredningen att museernas
verksamhet i många fall inte inkluderas i Skapande skola. Ett besök
på ett museum innefattas inte i Skapande skola eftersom fokus i
Skapande skola ligger på eget skapande och konstnärlig fördjupning
för eleverna. Museernas egen pedagogiska verksamhet exkluderas
ofta från Skapande skola på grund av kraven på att de kulturaktörer
som bedriver projekten ska ha en högre konstnärlig utbildning eller
vara konstnärligt yrkesverksamma. Kravet på högre konstnärlig
utbildning är även ett hinder för amatörkulturorganisationer, vilka
annars har stor kompetens just i verksamhet med fokus på barns och
ungas egna skapande.
4.9.5

Bedömning

• Skolan borde få ett bättre stöd vad gäller kunskap om värdet i och
tillvägagångssätt för hur utbyte och samverkan med kulturverksamheter kan utvecklas.
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• Utvecklingsbidrag till kulturskolorna framstår som en motiverad insats i relation till målet om allas möjlighet att utveckla sina skapande
förmågor. I dagsläget är det dock svårt att säga hur utvecklingsbidrag påverkar deltagandet i kulturskolornas verksamhet över tid.
• Kulturskolornas verksamhet har påverkats negativt av pandemin
och kommunerna står inför framtida ekonomiska utmaningar.
Mot den bakgrunden är det motiverat för regeringen att analysera
om det behövs ytterligare statliga insatser för att främja en jämlik
tillgång till kulturskoleverksamhet i hela landet.

4.10

Dagens styrning hämmar arbete för breddat
deltagande

Viljan att sträva efter att nå delaktighetsmålet och att bredda deltagandet tycks vara stor både från politiskt håll och inom kultursektorn. Av våra intervjuer med företrädare för kultursektorn
framgår att det i dag finns kunskap om hur ett arbete med att bredda
deltagandet kan bedrivas, även om det också finns behov att utveckla
denna kunskap (se avsnitt 4.5). I samtal med sektorn och sakkunniga
till utredningen framgår emellertid att utvecklingen hämmas av
behovet av självfinansiering och av att besöksantal ofta upplevs som
centrala när verksamheterna följs upp och jämförs med varandra.
För att nå nya målgrupper krävs ofta riktade insatser. Sådana
insatser kostar vanligtvis mer i relation till hur stor publik som verksamheten når än en satsning på att nå en etablerad publik med en
välkänd och populär repertoar. För kulturverksamheter som är
beroende av intäkter från publik eller besökare kan det med andra
ord vara ekonomiskt svårt att prioritera att nå nya målgrupper.
Museer med fri entré är inte direkt beroende av besöksintäkter,
men av våra intervjuer framgår att även dessa upplever att verksamheten i hög grad värdesätts och jämförs utifrån besöksantal.
Orsaken till detta är inte bara att uppdragsgivare efterfrågar sådan
statistik utan även att många museer själva använder besöksantal för
att lyfta fram värdet av sin verksamhet.
Vi bedömer att en positiv utveckling i riktning mot delaktighetsmålet skulle främjas om kulturverksamheter som bedriver ett framgångsrikt arbete med breddat deltagande skulle premieras.
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Två möjliga sätt att utveckla styrningen

Att skapa en styrning som främjar arbete med breddat deltagande är
lättare sagt än gjort. Att införa återrapporteringskrav på utfallsdata
av arbetet med breddat deltagande är förknippat med flera utmaningar. Detta illustreras i Myndigheten för kulturanalys arbete
med att följa besöksutvecklingen på centrala museer, där endast ett
fåtal museer uppfyller de kriterier för statistisk kvalitet som gör det
möjligt att bedöma effekten av fri entré-reformen.105
Ett sätt att förändra styrningen så att den främjar arbete med
breddat deltagande är att basera resultatbedömningen av verksamheterna på kvalitativa bedömningar av verksamheternas arbetssätt för
att bredda deltagandet snarare än på vilka som faktiskt tar del av verksamheten. Här har Regeringskansliet redan tagit viktiga steg genom att
i sina dialoger med statliga museer efterfråga kvalitativa resultat.
Flera centrala museimyndigheter har sedan 2016 även inskrivet i
sina regleringsbrev att de ska redovisa åtgärder för att nå nya besökare.
Detta är arbetssätt som vi bedömer som positiva och som skulle
kunna implementeras mer konsekvent även i riktlinjer till stiftelser
och bolag med finansiering via Kulturdepartementet. I regeringens
riktlinjer till bolag och stiftelser inom kulturområdet finns ofta uppdrag om att nå nya målgrupper eller att nå ut brett till befolkningen.
Återrapporteringskrav som liknar de som beskrivits ovan saknas dock
i riktlinjerna. I kommunikationen med kulturinstitutioner kan regeringen även ytterligare betona betydelsen av arbete för att nå nya målgrupper i relation till de besökssiffror som efterfrågas.
Ett annat tillvägagångssätt för att främja arbete för breddat deltagande är att införa tidsbegränsade bidrag som riktar sig till kulturverksamheter och som kan sökas för att utveckla arbetet för breddat
deltagande. Risken med sådana bidrag är dock att arbetet med
breddat deltagande kommer bedrivas i tillfälliga projekt snarare än
som en integrerad del av verksamheten. En erfarenhet från kultursektorn som utredningen tagit del av är att arbetet med breddat deltagande behöver pågå kontinuerligt. Projektformen kan vara viktig
för att införa nya arbetssätt i en organisation. Men efter projektavslut behöver det finnas förutsättningar för att ta tillvara de arbetssätt och lärdomar som ett projekt genererat.

105

Myndigheten för kulturanalys 2019b.
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Bedömning

• Styrningen av kulturverksamheter behöver utvecklas i syfte att
skapa förutsättningar för bättre måluppfyllelse för delaktighetsmålet. Ett tydliggörande från statens sida att breddat deltagande är
prioriterat framför höga besökssiffror vore ett steg i rätt riktning.
• Tidsbegränsade bidrag som möjliggör att kulturverksamheter kan
utveckla sitt arbete med breddat deltagande kan bidra till måluppfyllelse. Det är viktigt att det finns förutsättningar att långsiktigt ta tillvara nya arbetssätt och lärdomar från sådana projekt.
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5

Utvecklingsområden
för samhällsmålet

I detta kapitel redovisar vi vår analys av vilka hinder som finns för en
återstart av kulturlivet i relation till samhällsmålet och våra bedömningar om hur dessa problem bör hanteras.

5.1

Samhällsmålet

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.1

Covid-19-pandemin har tydliggjort den viktiga roll som kulturen
spelar för samhällets utveckling. Kulturen ger perspektiv på människan och samhället, och bidrar därigenom till reflektion, samhällsdebatt och samhällsvision. Men kulturen har också en mer direkt
betydelse för samhället. Det handlar till exempel om att kulturen
tillför estetiska värden i samhällsplaneringen och bidrar till ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, social sammanhållning och livskvalitet.
I sin motivering av samhällsmålet pekar regeringen på kulturens
potential att vara en positiv kraft i samhället.2
Samhällsmålet, som vi tolkar det, handlar inte om att kulturen har
i uppgift att bidra till andra politikområden utan om att ta vara på de
möjligheter till synergier som finns utan att göra avkall på kulturens
självständighet och egenvärde. För kulturpolitikens vidkommande
ska kulturuttryck kunna ta plats både inom kultursektorn och inom
andra samhällsområden. För att detta ska kunna ske behöver hindren
för konstens och kulturens potential att bidra till samhällets utveckling rivas.
1
2

Prop. 2009/10:3.
Myndigheten för kulturanalys 2020.
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Kulturens centrala samhällsvärde behöver
tydliggöras

Kultursektorn i Sverige och internationellt har drabbats hårt av pandemin, men sektorns aktörer har också verkat för att människor ska
kunna få ta del av konst och kultur trots smittspridning och rådande
restriktioner. Kulturens betydelse för människor och för samhället
har kanske aldrig varit så tydlig som under pandemin. I flera länder
sattes människor i karantän, och situationen hade säkerligen varit
ännu svårare att uthärda utan tillgång till musik, filmer, böcker och
olika former av digitalt tillgängliggjord kultur. Kulturen har också
ett bredare samhällbidrag som bör tas tillvara i utvecklingen av mer
krisresistenta och hållbara samhällen.
Betydelsen av konstens och kulturens bredare samhällsbidrag framträder exempelvis genom att FN:s Agenda 2030 med sina 17 globala
mål om bland annat hälsa, utbildning, hållbar tillväxt och eliminering
av fattigdom verkar få ett allt tydligare genomslag i den svenska
kulturpolitiken.3 På statlig nivå har Kulturrådet, Statens konstråd och
Riksantikvarieämbetet i uppdrag att redovisa hur deras verksamheter
bidrar till att uppnå de globala målen. Även kulturarv har en viktig
roll när det gäller att främja en hållbar samhällsutveckling och har
därmed bäring på flera av målen i Agenda 2030.4
Ett exempel på hur kulturen kan bidra till måluppfyllelse inom
ramen för Agenda 2030 handlar om kulturens samarbete med
biståndsområdet. Under 2020 inledde Sida ett samarbete med Konstnärsnämnden, Filminstitutet, Riksteatern, Skap, Patent- och registreringsverket och Kulturrådet för att utveckla ett internationellt
programförslag för kulturpartnerskap och institutionsbyggande.
Samarbetet mellan kulturmyndigheterna och Sida handlar om att
länka ihop kultur- och biståndspolitiska insatser. Konstnärer i Sverige
och internationellt ska stödjas för att bidra till biståndsmål inom exempelvis yttrandefrihet och demokratiskt samhällsbyggande. På sikt
ska samarbetet bli en del av Sveriges internationella utvecklings- och
kultursamarbete.5
3

Myndigheten för kulturanalys 2020.
Museernas verksamheter visar detta mycket tydligt och av Riksantikvarieämbetets årsredovisningar framgår hur arbetet med kulturarvet och kulturmiljön på olika sätt bidrar till målen
i Agenda 2030.
5
Under pandemin har de svenska myndigheternas möjlighet att bygga nätverk på plats i samarbetsländerna hindrats av att resor dit inte har varit möjliga.
4
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Vidare har FN deklarerat att 2021 ska vara det internationella året
för kreativ ekonomi och hållbar utveckling (International Year of
Creative Economy for Sustainable Development). Under året arbetar
länder och organisationer tillsammans för att förbättra datainsamlingen i syfte att mäta den kreativa ekonomin och dess samhällsekonomiska bidrag på global, regional och nationell nivå. Även inom
EU kopplas kulturen samman med hållbar utveckling inom ramen
för initiativet New European Bauhaus som en del i att förverkliga den
europeiska strategiagendan European Green Deal.6 Initiativet ska
bidra till den gröna omställningen utifrån ledorden hållbarhet, inkludering och estetik. Kulturens bredare samhällsvärde och synen på att
kulturella och kreativa näringar kan bidra till återstart av hela samhällen lyfts således internationellt.7
Att fritt kunna delta i kulturlivet och uttrycka sig genom konst
är en mänsklig rättighet enligt FN:s internationella konvention om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I linje med FN-konventionen slår grundlagen fast att offentliga verksamheter ska verka
för den enskildes kulturella välfärd.8 Men lagen gör sedan prioriteringsordningen att det allmänna särskilt ska trygga rätten till ett
antal specifika rättigheter, till exempel bostad, utbildning och social
omsorg, och där utelämnas kulturen.
Den prioriteringsordningen är också tydlig i Välfärdskommissionens arbete.9 Regeringen tillsatte kommissionen 2019 för att
identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i
framtiden. Kommissionens definition av välfärd inkluderar inte
kultur som därför hamnar utanför de processer och vägval som nu
görs inom ramen för kommissionens arbete. Vi bedömer att det behövs ett helhetsperspektiv som även beaktar konsten och kulturen i
strategiska beslut om samhällets välfärd och utveckling.

6

Europeiska kommissionen 2021.
Unesco 2021b.
8
Regeringsformen (SFS 1974:152).
9
Regeringen 2021e.
7
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Bedömning

Kulturen bör ses som ett välfärdsområde och därmed inkluderas i
beslutprocesser som behandlar strategiska vägval för välfärden på
statlig, regional och kommunal nivå.

5.3

Kulturella och kreativa näringar bidrar
både till kulturpolitiken och näringspolitiken

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) är en heterogen sektor
som omfattar de områden som ingår i kulturpolitiken men även
andra delbranscher, till exempel mode och dataspel. I Sverige definierar Tillväxtverket kulturella och kreativa näringar som företag med
kulturskapande eller andra kreativa processer som sin affärsidé eller
som sin råvara.10 Det kan vara företag som levererar tjänster inom
design, marknadskommunikation eller media och grundar leveransen på kulturell kompetens. Det kan också vara företag som bygger
vidare på andras skapande, till exempel genom att erbjuda lösningar
för distribution och handel.11
KKN har substantiell ekonomisk betydelse. Det visar den statistik som Tillväxtverket presenterar på sin webbplats under namnet
Kreametern. 12 Statistiken sträcker sig dock endast fram till och med
2017, vilket beror på att Tillväxtverkets regeringsuppdrag att utveckla statistik om KKN avslutades i december 2018.
Enligt Tillväxtverkets statistik bidrog KKN 2017 med 2,9 procent
av bnp.13 Bidraget är dock undervärderat eftersom befintlig statistik
varken mäter ekonomiska effekter av digitala tjänster som distribuerar audiovisuella produkter, eller tjänsteexport.14
Inom KKN fanns 2017 cirka 131 000 verksamheter och cirka
149 000 anställda. Många i sektorn är egenföretagare med enskild
firma. Enligt Kreametern är cirka 79 procent av samtliga företag
inom KKN soloföretag, cirka 20 procent har 1–9 anställda och mindre
än 1,5 procent har 10 eller fler anställda.15
10

Definitionen av de delbranscher som klassificeras som KKN i Sverige återfinns i Tillväxtverket med flera 2018.
11
Tillväxtverket med flera 2018.
12
Tillväxtverket 2021.
13
Ibid.
14
Tillväxtverket med flera 2018.
15
Tillväxtverket 2021.
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Frågor som påverkar KKN berör både kultur- och näringspolitiken. Många företag och organisationer inom kultursektorn drivs
kommersiellt men har också betydelse för kulturens ekosystem, kultursektorns utveckling och tillgången till kultur. Ett exempel är att
flera skådespelare rör sig mellan offentliga kulturinstitutioner, kommersiella scener och kommersiella filminspelningar.
Näringspolitiska insatser som kommer KKN till del kan ha positiv effekt även för kulturpolitiken. Omvänt kan politiska insatser
som görs med kulturpolitiska motiv bidra till att stärka delar av
KKN och därmed vara positiva även för näringspolitiken. Men trots
de många synergier som finns mellan de båda politikområdena finns
i dag hinder som gör att den potential som finns i de kulturella och
kreativa näringarna inte tas tillvara. I det här avsnittet beskriver vi
dessa hinder och hur de kan övervinnas.
5.3.1

Konstnärernas villkor inom KKN behöver stärkas

Många bild- och formkonstnärer, musiker, konsthantverkare, författare, regissörer, skådespelare och dansare med flera arbetar i företagsform och är därmed inkluderade i KKN. Att de har företag har i
stor utsträckning att göra med att de är konstnärer inom områden
där det förekommer få anställningsförhållanden, till exempel författare och bild- och formkonstnärer. Vidare har branscherna alltmer
utvecklats så att även sådana kategorier som tidigare arbetade i anställning nu förutsätts arbeta i företagsform, till exempel skådespelare. Det är också mycket vanligare att konstnärerna har enskild
firma än aktiebolag. Av samtliga konstnärer, inklusive de med
anställning, har över 50 procent enskild firma.16
Det som konstnärer skapar kan bli innehåll för andra företag som
Facebook, Youtube och Google. KKN bidrar både direkt till bnp
och ger med stor sannolikhet även ett betydande bidrag till olika
kringnäringar. Det ekonomiska värde som konstnärer genererar
genom att skapa innehåll till exempelvis ovan nämnda plattformar
kommer emellertid sällan konstnärerna till del (se avsnitt 3.5).
En stor del av ekonomin inom näringarna härrör från den digitaliserade marknaden. Trots att de kulturella och kreativa näringarna
utvecklas positivt visar Konstnärsnämndens undersökningar att
16

Konstnärsnämnden 2016.
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konstnärers ekonomiska situation försämrats över tid.17 En bidragande orsak till det är hur upphovsrätt och avtalsfrågor hanteras och
tas om hand på den digitala marknaden (se avsnitt 3.5). Vi bedömer
därför att stöd i upphovsrättsliga frågor och stöd i utvecklingen av
affärsmodeller som ger skäliga ersättningar till konstnärer skulle
främja konstnärers villkor inom kulturella och kreativa näringar.
5.3.2

Näringspolitiska satsningar är inte anpassade
efter KKN

De näringspolitiska krisstöd som utformades under pandemin
kunde endast delvis täcka kulturlivets behov (se avsnitt 2.3.4). En
möjlig förklaring till detta kan vara att det saknas kunskap om
KKN:s villkor inom näringspolitiken. I dagsläget faller merparten av
företagen inom KKN ofta utanför statliga satsningar på innovation
och tillväxt. Orsaken är att de bidragskriterier som är kopplade till
näringspolitiska stöd gör att majoriteten av företagen inom KKN
inte är berättigade att söka stöd. Det handlar till exempel om krav
avseende omsättningens storlek, antalet anställda eller i vilken form
företaget bedrivs. Vinnova kan exempelvis inte ge stöd till enskilda
firmor eftersom de inte betraktas som juridiska personer. I vår dialog
med Vinnova har det också framkommit att det saknas affärsrådgivning, coaching och mentorskap som är anpassade för KKN-företag
i Sverige.
Ett annat hinder kan vara att KKN-företag har en syn på tillväxt
som skiljer sig från den gängse bilden inom näringspolitiken. Många
KKN-företag vill växa men inte genom att anställa eller konkurrera
med varandra. I stället vill de växa i nätverk, i samverkan med andra
liknande företag och genom att skapa nya försäljningskanaler. Men
det är svårt att mäta den typen av tillväxt, eftersom den inte syns i
offentlig statistik. Det här behöver Vinnova, Tillväxtverket och andra
offentliga aktörer ta hänsyn till i sina näringslivssatsningar, så att
KKN:s potential till tillväxt och affärsnytta får stöd och tas tillvara.
Under 2020 har Vinnova på eget initiativ inlett ett utvecklingsarbete om hur myndigheten kan bli bättre på att stödja KKN och de
för en dialog med bland annat Konstnärsnämnden om dessa frågor.
Vinnovas strategi är att inte bara finansiera innovationsprojekt i
17

Konstnärsnämnden 2016.
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KKN-företag, utan de vill skapa bättre förutsättningar för företag i
alla branscher att tillsammans möta viktiga samhällsutmaningar.
Även Tillväxtverket bör titta på hur KKN kan inkluderas i deras
näringslivssatsningar i högre utsträckning än i dagsläget. Exempelvis
kan många av KKN:s ensamföretagare inte ta del av Tillväxtverkets
affärsutvecklingscheckar för digitalisering och internationalisering på
grund av de krav som ställs på antal anställda och omsättningsnivå.
Av våra intervjuer med Kreativ sektor18 och andra branschföreträdare inom KKN framgår att kunskapen om KKN behöver utvecklas inom näringsmyndigheter, på tillväxtkontor och hos merparten
banker i syfte att förbättra sektorns kapitalförsörjning och utveckling. Tillväxtverket, som tidigare har haft ett KKN-relaterat uppdrag, har förmedlat till utredningen att myndigheten inte längre har
resurser avsatta för att arbeta särskilt med dessa näringar sedan
regeringsuppdraget upphörde 2018. Den fördjupade kunskap om
KKN som byggdes upp under arbetet med uppdraget har inte heller
kunnat förvaltas vidare och utvecklas. På Vinnova har man dock
uppmärksammat ett behov av att lära sig mer om KKN och hur dessa
näringars innovationsprocesser kan stödjas.
I kontrast till svensk näringspolitik är EU tydligt med att man vill
utveckla relationen mellan kultur, kreativitet och innovation ytterligare. I EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon
2020 ingår det europeiska institutet för innovation och teknologi
(EIT) som stödjer bildandet av dynamiska, långsiktiga och Europaomfattande partnerskap bland företag, högre utbildning och forskning. Dessa partnerskap kallas Knowledge and Innovation Community
(KIC) och målet är att de ska hitta lösningar på ett antal utpekade
europeiska och globala utmaningar.
I dagsläget finns åtta EIT-KIC som fokuserar på olika utmaningar. Under 2022 avser EIT att lansera en ny innovationsgrupp,
EIT Culture and Creativity, som är riktad mot KKN och som syftar
till att gynna utvecklingen av KKN genom att bland annat bidra till
framsteg inom nya affärsmodeller och hybridinnovationer mellan
industrigrenar och akademiska discipliner. EIT Culture and Creativity
ska även underlätta för kreativa entreprenörer att etablera sig på den
europeiska marknaden.19 När detta skrevs fanns det enligt utred18

Kreativ Sektor är fem kreativa branscher i ett näringspolitiskt samarbete och består av ASFB
Association of Swedish Fashion Brands, Dataspelsbranschen, Film & TV-Producenterna,
Sveriges Kommunikationsbyråer och Musiksverige.
19
North Sweden European Office 2021.
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ningens kännedom ett par kluster, bestående av representanter för
akademi, företag med flera, som inkluderade svenska aktörer som förberedde sig inför utlysningen, vilken omfattar 300 miljoner euro20.
5.3.3

KKN:s export hämmas av brist på finansiering

Tillväxtverkets rapport Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa
visar att företag inom KKN har stor potential att växa genom export
och internationalisering. Studien bygger på data från 2017 och visar
att de kulturella och kreativa företagen har färre geografiska begränsningar och i större utsträckning ser sin huvudsakliga marknad som
nationell och internationell jämfört med genomsnittet av företag.
KKN företagens produkter är vanligen lätta att flytta och produkterna är ofta digitala.21
Dubbelt så stor andel kulturella och kreativa företag anger att de
exporterar jämfört med företag i genomsnitt. Även små företag i de
kulturella och kreativa näringarna agerar på en större marknad än
företag i andra branscher. De kulturella och kreativa företagen upplever sig också i högre grad än genomsnittet vara innovativa och digitaliserade. Deras digitala försprång syns särskilt inom kärnverksamheter som produktion och försäljning.22
Tillväxtverkets studie visar också att företag inom KKN upplever
större hinder för internationalisering än företag i andra branscher,
och att företagen inom KKN saknar resurser för att på egen hand
kunna växla ut potentialen. Tillväxtverket konstaterar att det därför
behövs främjande insatser från det offentliga för att stödja internationaliseringen. Exempelvis rekommenderar Tillväxtverket att regeringen genomför insatser som stärker de företag i värdekedjan som
fungerar som mäklare mellan marknad och skapande kulturföretag,
exempelvis agenter, gallerier och förlag. Dessa fyller en viktig funktion
i att underlätta kontakter och internationell exponering, inte minst
för att de upprätthåller bred kunskap om både de internationella
kundernas olika behov och de svenska företagens unika nischer och
specialkompetenser.
Kulturrådet och Tillväxtverket har redan genomfört en gemensam försöksverksamhet på området som har utvärderats som lyckad
20
21
22

European institute of innovation and technology 2021.
Tillväxtverket 2019.
Ibid.

192

681

SOU 2021:77

Utvecklingsområden för samhällsmålet

och som kan tjäna som utgångspunkt för framtida insatser.23 Vi delar
Tillväxtverkets bedömning att regeringen bör stödja internationaliseringen inom KKN och att en insats riktad mot branschens mäklare vore ändamålsenlig.
5.3.4

KKN skulle främjas av mer interdepartemental
samverkan

Behovet av förbättrade förutsättningar för KKN-företagens export
har även lyfts fram av Team Sweden som är ett nätverk av myndigheter och företag som arbetar för att främja svensk export i utlandet.24 Team Sweden syftar till att skapa ett samordnat och effektivt
exportstöd som underlättar för företagare som vill etablera sig
utomlands.25
I september 2016 skapade Team Sweden en undergrupp för KKN
för att kunna arbeta mer samordnat och målinriktat med ökad export
och internationalisering av de kulturella och kreativa näringarna.
Den näringspolitiska samarbetsorganisationen Kreativ Sektor var
från 2016 till våren 2019 sammankallande för Team Sweden KKN.
Den övergripande rekommendationen från Team Sweden KKN till
regeringen är att ta fram en hållbar och långsiktig handlingsplan med
tillhörande strategi för internationalisering och export av svenska kulturella och kreativa företag. Men även andra behov har lyfts av gruppen,
till exempel att kunskapen om KKN bör öka i näringsmyndigheter
och andra aktörer i främjarledet, att det behövs interdepartementalt
kunskapsutbyte om KKN och att KKN behöver bättre tillgång till
kapital och finansiering. Team Sweden KKN har även lyft frågor om
immaterialrätt och frågor om talangattraktion och kompetensförsörjning.
Utvecklingen av KKN är beroende av att det finns en dialog och
samverkan mellan olika politikområden. Det finns även behov av
samverkan och kunskapsutbyte regionalt, och 2021 togs ett regionalt initiativ till ett nätverk för tjänstepersoner som arbetar med att
utveckla KKN i regioner.26
23

Sweco 2018.
Regeringen 2021f.
25
Ibid.
26
Initiativet presenterades av en representant för Region Skåne under ett möte med Team
Sweden i maj 2021.
24
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KKN finns med i regeringens export- och investeringsstrategi och
i designprogrammet Swedish design movement. Under våren 2021 inledde Kulturdepartementet och Näringsdepartementet arbetet med att
ta fram en färdplan för KKN för att stärka arbetet med dessa näringar.
I likhet med Team Sweden KKN bedömer vi att KKN skulle
främjas av mer interdepartemental samverkan. Vi ser det även som
angeläget att regeringen, med utgångspunkt i den färdplan som är
under arbete, tar fram en strategi för utvecklingen av KKN.
Det behövs ett helhetsgrepp kring internationella frågor kopplat
till kultur
En strategi för utvecklingen av KKN skulle bland annat kunna innehålla mål och metoder för kulturens internationalisering. Det finns
ett behov av att ta ett helhetsgrepp om statens insatser i internationella frågor kopplade till kultur. Ett helhetsgrepp om det internationella arbetet möjliggör både synergier och ökad hållbarhet. I ett
sådant helhetsgrepp bör insatser för KKN-sektorernas export ingå
men även frågor om kultur i biståndsarbetet (se avsnitt 5.2) och kulturens roll i arbetet för att främja Sverigebilden utomlands. Strategin
bör även inkludera arbetet med internationellt utbyte och samverkan
som sker inom ramen för kulturpolitiken (se avsnitt 3.6.1).
5.3.5

Kunskap om KKN:s samhällsekonomiska bidrag saknas

Evenemangsnäringen, som inkluderar kultur, nöje och idrott, har
beskrivits som en näring som fram till pandemins början hade god
tillväxt och bidrog till en rad kringnäringar.27 I våra intervjuer med
företrädare för evenemangssektorn har behovet av kunskap om sektorns samhällsekonomiska påverkan och hur den samspelar med
andra sektorer lyfts. Utan sådan kunskap saknar politiker och andra
beslutsfattare underlag för beslut om stöd, framtida satsningar och
kompetensförsörjning inom KKN. Data av den här typen är även
viktiga för sektorns eget lärande. I juni 2021 publicerade Stockholms
handelskammare en rapport som visade på evenemangsnäringens

27

Kauraisa, P. och Granditsky, D. 2020.
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stora betydelse för samhällsekonomin.28 Vi menar att den typen av
analys behöver genomföras mer kontinuerligt.
KKN består av flera heterogena näringar, och evenemangsnäringen
är bara en av flera branscher som ingår i KKN. I stället för att genomföra en samlad analys av samtliga branscher inom KKN kan branschspecifika analyser skapa en tydligare bild av det ekonomiska värde som
branscherna direkt genererar och deras bidrag till kringnäringar.
Tillväxtverkets databas Kreametern bygger på en standard och
metod för statistik om KKN som Tillväxtverket utvecklat tillsammans med ett antal andra myndigheter. Sedan 2019 saknas finansiering för att utveckla och driva arbetet med statistiken vidare. Därmed saknas också viktigt beslutsunderlag om KKN. Samtliga företrädare för de kulturella och kreativa näringarna som vi intervjuat
lyfter betydelsen av att någon myndighet på nytt får i uppdrag att ta
fram statistik för KKN. Samtidigt har flera utvecklingsområden
kopplade till Kreametern identifierats, bland annat följande:
– Det finns verksamheter, exempelvis digitala tjänster som distribuerar audiovisuella produkter och tjänster, som hör till KKN,
men som är registrerade på SNI-koder som inte kunnat tas med i
den statistiska definitionen av KKN. Inte heller kan digital export
eller tjänsteexport mätas. Detta innebär att sektorn undervärderas.
– Branscherna upplever ett stort rekryteringsbehov som behöver
adresseras. Vilka kompetenser som efterfrågas och vad som försvårar rekrytering behöver undersökas djupare
– För att informationen ska bli mer användbar för företag och andra
organisationer behöver Kreametern kompletteras med rapporter
som specifikt behandlar enskilda branscher eller näringsområden.
Sådana rapporter kan analysera direkta ekonomiska bidrag till
respektive bransch och branschernas rekryteringsbehov, men även
deras bidrag till kringnäringar som till exempel besöksnäring.29
Under 2021 tog Kreativ Sektor tillsammans med den brittiska analysbyrån Olsberg SPI fram ett förslag på hur man kan arbeta vidare
med analys och statistik inom KKN.30 Vi bedömer att någon, eller
28

Sammantaget bidrar evenemangssektorn med 84 miljarder kronor, motsvarande cirka 1,7 procent av bnp, till samhällsekonomin. Av dessa lokaliseras nästan 35 miljarder kronor till företag
verksamma i Stockholm, se Stockholms handelskammare 2021.
29
Kreativ Sektor 2019.
30
Olsberg SPI 2021b.
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några myndigheter bör få i uppdrag att fortsätta utveckla statistiken
för KKN och genomföra branschspecifika analyser. För att öka kunskapsutbytet mellan näringspolitiken och kulturpolitiken kan uppdraget med fördel vara delat mellan en näringsmyndighet och en kulturmyndighet.
5.3.6

Bedömningar

• Det behövs utökad samverkan och ett ökat lärande om KKN
mellan olika politikområden. Både Regeringskansliets och statliga myndigheters kunskap om KKN behöver öka så att framtida
insatser utformas så att de kan komma dessa näringar till del.
• Hinder som innebär att KKN inte får tillgång till näringspolitiska
satsningar behöver rivas. De bidragskrav som leder till att företag
inom KKN ofta inte kan ta del av satsningarna behöver rivas, till
exempel krav avseende företagsform, antal anställda och omsättningens storlek. Kriterierna behöver ses över så att även soloföretagen inom KKN ges möjlighet att få del av tillväxt- och
innovationsstöd så att KKN:s tillväxtpotential tas tillvara.
• Det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp om och samordna
arbetet med internationella frågor kopplade till kultur och KKN
så att arbete med export, konkurrenskraft, konstnärliga utbyten
och bistånd kan ge synergier och stärkas.
• Det finns behov av att utveckla statistik och branschanalyser om
KKN i syfte att få bättre beslutsunderlag.

5.4

Kulturen bidrar till demokratin

Konst och kultur ger perspektiv på samhället och människan, vilket
kan understödja och utveckla det demokratiska samtalet om hur
samhälle ska vara. Kulturen är en omistlig del av en fungerande demokrati. Kultur i form av exempelvis bildkonst, litteratur, film, musik,
utställningar och scenkonst kan belysa angelägna samhällsfrågor och
bidra till samhällsdebatt. Estetiska ämnen i skolan övar upp elevers
förmåga till källkritik och reflektion.
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Kulturarv och kulturmiljöer är mycket viktiga för samhällsbygget
och bidrar till bildning samt till hållbar utveckling i alla dess tre
dimensioner31. Deltagande i kulturlivet bidrar till social sammanhållning och barns och ungas engagemang i exempelvis ideella kulturföreningar kan fungera som plantskola för deltagande i demokratiska
processer.
5.4.1

Hindren för kulturens utbyte med skolan behöver rivas

Estetiska ämnen bidrar till att utveckla elevers kreativa förmågor och
deras förmåga till kritiskt tänkande. Ett exempel är bildämnet, där
eleverna lär sig att framställa och presentera egna bilder men också
att kritiskt avläsa bilder som förmedlas via reklam, media, och andra
avsändare.32 Estetiska ämnen övar också centrala förmågor som kreativitet och att kunna se saker från olika perspektiv. Det i sin tur kan
bidra till människors förmåga att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar.
Ur ett kulturpolitiskt perspektiv är de estetiska ämnena viktiga
för att alla barn och unga ska få möjlighet att utveckla sina skapande
förmågor. För barn och unga som inte möter konstnärliga uttryckssätt och skapande i sin hemmiljö kan de estetiska ämnena öppna nya
dörrar och så ett frö till morgondagens konstnärer.
Ett av de övergripande syftena med utbildningen i grundskola,
gymnasium och motsvarande utbildningsformer är att främja elevernas utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare, och att ge dem en god grund till aktivt
deltagande i samhällslivet.33 I relation till det målet framstår möten
med kultur inom ramen för skolan som mycket viktiga – både för att
kultur är en viktig del av samhället och för att kultur främjar kreativitet, empati och förståelse för samhället.
Både i propositionen Tid för kultur och i propositionen Kulturarvspolitik har regeringen framfört att kultur- och kulturarvsverksamhet i skolan bidrar till att uppnå skolans kunskapsmål.34 För kulturpolitikens del är skolan den enda arena där det är möjligt för kulturpolitiken att nå alla barn och unga oavsett deras hemförhållanden
31

De tre hållbarhetsdimensionerna är miljömässig, social och ekonomisk utveckling.
Statens skolverk 2019.
33
Skollagen (SFS 2010:800).
34
Prop. 2009/10:3, s. 69–70; prop. 2016/17:116, s. 78–79.
32
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och intresse. Kultur i skolan kan med den utgångspunkten ses som
mycket viktigt för att säkerställa barns rätt till kultur i enlighet med
barnkonventionen.
I sitt betänkande från 2009 beskriver Kulturutredningen att kulturpolitiken under lång tid arbetat för att främja kulturverksamhet i
skolan. Kulturutredningen tecknar en bild av ett omfattande samarbete mellan kulturlivet och skolan men beskriver också brister i samarbetet:
Stort utrymme ges också för kulturupplevelser i dagens skola. Trots
detta uppfattas relationen mellan skolan och kulturområdet ofta som
både problematisk och splittrad. I våra kontakter med det fria kulturlivet har vi erfarit att möjligheterna att verka i skolan ofta uppfattas som
begränsade och i stor utsträckning beroende av enskilda lärares intresse.
Från skolhåll framhålls ibland att kulturskaparna saknar kunskap om
skolans inre liv och uppdrag.35

Den bild som vi har fått i våra intervjuer och kontakter ger i stort
sett samma bild som Kulturutredningen. Många av de kulturaktörer
som vi har intervjuat har tagit upp att det av olika skäl har varit svårt
att ha ett utbyte med skolan. Under pandemin har dessutom utbytet
mellan skolan och kulturen i princip helt legat nere (se avsnitt 4.9.3).
Värdet av kultur i skolan är mer förankrat inom kulturpolitiken
Skolans pressade schema är ett upplevt hinder för utbytet mellan
kulturen och skolan som kulturaktörer har pekat på. Det pressade
schemat försvårar både skolklassers besök på till exempel museer
och barns och ungas kulturupplevelser under skoltiden. I de fall utbytet mellan kulturverksamheter och skolan brister går elever och
lärare miste om ett inslag i skolan som kan bidra till att levandegöra
och väcka intresse för skolans ämnen. Kulturaktörer som museer
upplever själva att de utvecklat sina pedagogiska program och att de
i dag i hög grad är anpassade efter läroplanen. Vilken relevans som
skolan tillmäter erbjudanden från kultursektorn är dock oklart. En
översyn av bidraget Skapande skola antyder att skolor inte ser inslag
av konst och kultur som en viktig del av skolans uppdrag och att de
inte ser att sådana inslag bidrar skolans måluppfyllelse.36 Våra inter35
36

SOU 2009:16, s. 109.
Statens kulturråd 2020.
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vjuer med kommunala tjänstepersoner med ansvar för kultur ger
samma bild.
Kulturpolitiken arbetar på olika sätt för att främja kulturverksamhet i skolan. Ett exempel är bidraget Skapande skola. Under
perioden 2018–2020 hade Riksantikvarieämbetet i uppdrag att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja
samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna. Arbetet har resulterat i en rapport och i konferenser och seminarier om
kulturarvsarbete i skolan.37 Regionala och kommunala kulturaktörer
bedriver också ett omfattande arbete för att främja med kultur i skolan
genom subventionerade aktiviteter, förmedling av kontakter med
kulturaktörer, erbjudande om gratis kollektivtrafikresor med mera.38
Inom utbildningspolitiken framstår intresset för kultur i skolan
på nationell nivå som relativt svalt. En översiktlig genomgång av
Skolverkets webbplats ger bilden av att myndigheten inte bedriver
något större arbete med inriktning mot kultur i skolan. I Skolverkets
regleringsbrev för 2020 finns ett uppdrag om att stimulera ökat
läsande bland barn och elever och ett uppdrag att bistå Kulturrådets
verksamhet med Kulturskolecentrum, men i övrigt saknas direkta
uppdrag kopplat till kultur i skolan. Vi bedömer det som angeläget
att Skolverket får ett tydligare uppdrag att främja utbytet skolan och
kultursektorn.
5.4.2

Digitaliseringen skapar både möjligheter
och utmaningar

Under pandemin ökade människors digitala kulturkonsumtion och
utbudet av digitalt tillgängliggjord kultur är i dag mycket stort. När
kulturinstitutioner som Dramaten eller Göteborgs Symfoniker tillgängliggör kultur digitalt konkurrerar de inte bara med varandra och
internationella kulturinstitutioner utan också med plattformar som
till exempel Netflix, HBO och Youtube om människors uppmärksamhet. Mindre aktörer som saknar egna plattformar kan ha ännu
svårare att nå en publik.
Digitaliseringen möjliggör att mer kultur kan produceras men
kan samtidigt försvåra för den smalare konsten och kulturen att nå
ut, eftersom utbudet är så mycket större i dag än före digitali37
38

Riksantikvarieämbetet 2021c.
Se till exempel Statens kulturråd 2019 och Dalabuss 2021.
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seringen. För en redan initierad kulturkonsument med stor digital
kompetens innebär digitaliseringen möjligheter att ta del av ett bredare utbud av kultur och nya möjligheter att dela och diskutera kulturupplevelser med personer i andra delar av Sverige eller världen.
För den mindre initierade kulturkonsumenten kan i stället det stora
utbudet på stora kommersiella plattformar medföra att det blir svårare att hitta alternativ utanför det breda mainstreamutbudet.
Här har kulturkritik en viktig roll för att vägleda konsumenter till
kulturupplevelser. Kulturkritiken bidrar till konstformers utveckling och till att uppmärksamma och skapa förståelse för konstnärliga
verk i alla genrer. Kulturkritik kan även understödja debatt och det
demokratiska samtalet. Det är därför ett demokratiskt och kulturpolitiskt problem att utrymmet för kulturkritik minskar i traditionell media.
5.4.3

Kulturen bidrar till utvecklingen av digital kompetens

Informationstekniken och digitaliseringen skapar både möjligheter
och utmaningar för demokratins utveckling, och för kulturens möjlighet att bidra till demokratin. I dag finns tillgång till ett överflöd
av olika informationskällor, och användningen av dessa källor varierar mellan olika individer.39 När utvecklingen medfört att olika individer i befolkningen i lägre grad vänder sig till gemensamma källor
för informationsinhämtning har också klyftorna mellan olika åsikter
och verklighetsuppfattningar i befolkningen ökat, både i Sverige och
på andra håll i världen.40 Samtidigt ger digitaliseringen även möjligheter för medborgarna att fördjupa och bredda demokratin.
Sverige som nation har en vision om samhällets digitalisering,
vilken finns formulerad i den nationella digitaliseringsstrategin.41
För att samhället ska kunna närma sig visionen på ett säkert sätt
behöver landets medborgare vara rustade för den omställning som
digitaliseringen innebär. Det behövs utbildning och fortbildning i
digital kompetens inklusive källkritik för såväl barn och unga som för
vuxna. Kulturen har potential att spela en viktig roll i detta arbete.
Exempelvis har behovet av medie- och informationskunnighet
(MIK) ökat drastiskt i takt med spridningen av desinformation på
39
40
41

Pariser, E. 2011.
Ibid.
Skr. 2017/18:47.
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internet och med algoritmers påverkan på den information och kultur som människor tar del av.42 MIK är förmågan till källkritik och
annan värdering av information, och det är en central kompetens för
ett demokratiskt samhälle. Kulturens aktörer, till exempel bibliotek
och museer, bedriver redan ett arbete för att stärka denna kompetens.
Bibliotekens kärnuppdrag är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning.43 Biblioteken har en lång historik av att arbeta för att
främja invånarnas digitala kompetens. För många invånare som saknar möjlighet att använda internet hemma är dessutom de datorer
som går att använda på biblioteketen en mycket viktig resurs. Detta
visade sig inte minst under pandemin, då det finns exempel på att
invånare i en kommun där bibliotekslokaler stängt reste till öppna
bibliotekslokaler i en annan kommun.44
Ett av museernas uppdrag är att förmedla vittnesbörd om människan och människans omvärld.45 Det är ett folkbildande uppdrag och
museerna kan spela en viktig roll för att stärka den källkritiska kompetensen i samhället. Ett exempel är vandringsutställningen Det
resande demokratilabbet som under 2018 visades på ett trettiotal
folkbibliotek runt om i landet. Genom workshoppar möttes bibliotekarier, skolklasser och lärare i ett alternativt klassrum. Utställningen bygger på ett utbildningsmaterial som har tagits fram av
Statens Medieråd och producerats av Arbetets museum med stöd av
Statens Medieråd och studieförbundet Sensus. Projektet har tidigare
finansierats av Svenska Postkodstiftelsen och syftar till att ge ungdomar insikter som hjälper dem att identifiera vanligt förekommande
berättartekniker som döljer antidemokratiska och våldsbejakande
innehåll.
Utställningen har anammats av Svenska institutet som har översatt den och tillgängliggör den för svenska utlandsmyndigheter för
att stötta en demokratiskt och hållbar utveckling i världen, till gagn
för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Även Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har visat intresse för att använda utställningen i deras arbete med att motverka desinformation.
Exemplet illustrerar den potential som finns i samverkan mellan
kulturområdets aktörer och verksamheter inom andra politikområden.
42

Se till exempel Carlsson, U. 2018.
Bibliotekslagen (SFS 2013:801).
44
Svensk biblioteksförening 2021.
45
Museilagen (SFS 2017:563).
43
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Vi bedömer att det bör finnas stödformer som stimulerar och möjliggör sådan samverkan i högre utsträckning än i dagsläget. Men eftersom det är viktigt att värna kulturens oberoende bör sådana stödformer finansieras och administreras utanför kulturpolitiken.
5.4.4

Kulturen bidrar till social hållbarhet

Under pandemin stängdes portarna till kultursektorns byggnader och
människor fick i stället ta del av den kultur som är tillgänglig digitalt
och utomhus. De kulturarvsverksamheter som bedrivs inomhus och är
beroende av en betalande publik drabbades hårt av pandemin. För
många ideella kulturarvsverksamheter innebar restriktionerna också
att möjligheterna till intäkter genom publika arrangemang försvann,
samtidigt som ett ökat intresse av att besöka kulturarvsmiljöer bidrog
till att behoven av underhållsinsatser ökade.46 De ekonomiska utmaningar som pandemin medförde för ideella kulturarvsverksamheter föranledde regeringen att införa ett krisstöd om 20 miljoner
kronor för ideellt kulturarvsarbete i 2021 års vårändringsbudget. De
ideella kulturarvsverksamheterna är viktiga för att bevara och tillgängliggöra det gemensamma kulturarvet i hela landet och har också
stor betydelse för besöksnäring och företagande i lokalsamhället.47
Kulturarv och kulturmiljöer48 har en ekonomisk och estetisk
betydelse och framför allt en kulturell och demokratisk betydelse
genom att de bidrar till att skapa tillhörighet och förståelse för vårt
samhälles plats i tiden. Kulturarvet säger något om vilka vi människor som lever i dag är och var vi befinner oss, vilka skeenden som
lett fram till den punkt där vi befinner oss och vart vi är på väg.
Människors historiebruk och användning av kulturarvet – som
inkluderar såväl byggnader som hantverk, litteratur, dramatik och
musik – är en viktig kraft i den demokratiska samhällsutvecklingen.
Samhällets polarisering gör det ännu mer angeläget att det finns
resurser för ett kulturarv som bidrar till ett Sverige som håller ihop.49
Kulturarvets sociala betydelse är svår att sätta siffror på och måste
46

Riksantikvarieämbetet 2021.
Prop. 2020/21:99.
48
Begreppet kulturmiljö avser hela den miljö som är påverkad av människan, och är en del av
kulturarvet. En kulturmiljö kan omfatta en kulturhistorisk lämning, en byggnad eller en del av
ett landskap, en bygd eller en region.
49
Regeringen 2016.
47
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därför bedömas utifrån vad den innebär för människors upplevelser
av tillhörighet och delaktighet.
Social hållbarhet är svårt att definiera och det finns heller inte någon
allmänt accepterad definition av begreppet. Betydelsen av kulturmiljöer, arkiv, bibliotek, museer, ideella kulturföreningar och konst
i dessa olika former är i sammanhanget att erbjuda arenor för diskussion i syfte att låta olika synsätt mötas och utmana varandra. På
så sätt kan samhällsengagemang, tillit och gemenskap utvecklas.
Vi bedömer att det är viktigt att konstens och kulturens bidrag
till social hållbarhet värnas och att detta reflekteras i satsningar.
5.4.5

Bedömningar

• Estetiska ämnen i skolan bidrar till elevers källkritiska förmåga,
kreativitet och förbereder dem för de utmaningar som följer med
dagens bildsamhälle.
• Kultursektorns verksamheter har potential att bidra till skolans
grundläggande syfte och måluppfyllelse. Men skolan kan behöva
stöd i att se vilka värden kulturinslag kan medföra och hur utbyte
och samverkan med kultursektorn kan utvecklas.
• Kultursektorns aktörer bidrar till och har potential att bidra än
mer till ett demokratiskt samhälle och till utvecklingen av digital
kompetens. Staten bör skapa förutsättningar för projekt där kulturverksamheter i samverkan med offentliga verksamheter inom
andra politikområden och privata aktörer kan arbeta med demokratifrämjande projekt. För att värna kulturens oberoende bör
sådana stödformer finansieras och administreras utanför kulturpolitiken.

5.5

Konst, kultur och kulturarv är en del av hållbara
samhällen

Pandemin har belyst kulturens viktiga roll i samhället – på global,
nationell, regional och lokal nivå. När kulturverksamheter tvingats
stänga eller ställa in arrangemang har avsaknaden av de sociala mötesplatser som kulturverksamheterna utgör blivit påtaglig. I samband
med att bibliotek stängt finns vittnesmål från kommuner om att av203
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saknaden av det öppna biblioteksrummet och möjligheten att använda
bibliotekets datorer varit stor, särskilt bland socialt utsatta grupper.
Svensk biblioteksförening har pekat på att folkbiblioteken ofta fyller
en funktion som medborgarkontor, trots att biblioteken sällan har
det uppdraget.50
Internationellt ser vi flera exempel på att kulturens potential att
bidra till en bredare samhällsutveckling lyfts fram allt tydligare.
I EU:s satsning New European Bauhaus ses den gestaltade livsmiljön
som en del i arbete med att ställa om till ett mer hållbart samhälle.51
I sin nya tioårsstrategi har brittiska Arts Council satt upp tre målområden. Ett av dem handlar om att konst och kultur kan bidra till
att förändra lokalsamhällen och få dem att blomstra. För att nå målet
planerar Arts Council att investera i lokalsamhällen i samarbete med
organisationer inom bland annat utbildning, hälso- och sjukvård och
civilsamhälle.52
I en svensk kontext har flera regioner och kommuner tagit fram
egna modeller för att bedöma kulturens bidrag till det omgivande
samhället, till exempel Västra Götalandsregionens modell för att
identifiera så kallade kreativa kraftfält. Både regioner och kommuner
har också använt metoden Cultural planning i syfte att kartlägga
platsers kulturella resurser, i syfte att finna det unika som sedan kan
utvecklas.53
5.5.1

Kultur bidrar till regional tillväxt

Målet för den regionala tillväxt- och utvecklingspolitiken är att utveckla alla delar av landet och stärka den lokala och regionala konkurrenskraften. I den nationella strategin för hållbar regional utveckling som gäller 2021–2030 lyfts betydelsen av kultur fram under
rubrikerna Hög livskvalitet med goda och attraktiva livsmiljöer och
God samhällsplanering.54 Även i de regionala utvecklingsplanerna beskrivs kulturen ofta som betydelsefull för den sociala aspekten av
hållbar utveckling. Kultur beskrivs till exempel som något som kan
bidra till ett inkluderande och öppet samhälle.55
50

Svensk biblioteksförening 2021.
EU 2021.
52
Arts Council England 2021.
53
Myndigheten för kulturanalys 2020.
54
Skr. 2020/21:133.
55
Tillväxtverket 2019b, s. 56.
51
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I Tillväxtverkets rapport Regionalt tillväxtarbete efter 2020, som
bland annat undersöker regionernas framtida prioriteringar i det
regionala utvecklingsarbetet, redovisade 13 regioner att de gör prioriteringar inom kultur.56 Ett flertal av dem lägger särskilt stor vikt
vid att det finns behov av att skapa och stärka förutsättningar för ett
mer inkluderande kulturutbud och evenemang i såväl större som
mindre orter. Flera av regionerna menar, i linje med det, att kulturen
behöver göras mer tillgänglig och inkluderande, både för olika platser
och olika grupper.57
I en återrapportering av det regionala tillväxtarbetet 2019 lyfter
tio regioner fram sitt arbete med kultur och fritid som betydelsefullt
för att stärka regionens attraktivitet58, att jämföra med de 13 regioner
som lyfte fram att de i sitt utvecklingsarbete inom regional tillväxt
efter 2020 ämnar göra prioriteringar inom kultur.59 Av de tio regioner som redovisade kultur och fritid som ett viktigt område i det
regionala tillväxtarbetet 2019 pekade flertalet på behovet av att utveckla den kulturella sektorn för att stärka regionens attraktivitet
både för boende och för besökare.60
På regional nivå verkar det alltså finnas en utveckling där kulturen
ges mer plats i det regionala utvecklingsarbetet, även om det finns
utrymme för ytterligare utveckling. I våra dialoger med näringsmyndigheter har det dock framkommit att KKN sällan inkluderas i regionernas näringslivsstrategier och att många kommunala och regionala
näringslivskontor hanterar KKN som ett slags fritidsverksamhet och
ibland saknar förståelse för KKN:s affärsnytta.
Kulturaktörer får inte tillräcklig del av besöksnäringens intäkter
I regeringens nationella strategi för hållbar regional utveckling lyfts
bland annat kulturmiljöers betydelse för hållbar regional utveckling
fram. I strategin konstateras att det är viktigt att möjliggöra att värdefulla natur- och kulturmiljöer bevaras, vårdas, används och utvecklas
samt att de utifrån gällande förutsättningar kan vara tillgängliga för
boende, företagare och besökare.61
56

Tillväxtverket 2020b.
Ibid.
58
Ibid.
59
Ibid; Tillväxtverket 2019b.
60
Tillväxtverket 2020b.
61
Skr. 2020/21:133, s. 29.
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Även om kultursektorn lyfts fram som viktig för att stärka regioners attraktivitet för besökare uttrycker kulturaktörer som vi har
intervjuat att kulturverksamheterna inte värderas tillräckligt inom
besöksnäringen. Kulturverksamheter i form av evenemang och kulturhistoriska besöksmål är ofta grundorsaken till att människor väljer
att resa till en viss plats. Dessa verksamheter får dock ingen, eller
endast en liten, del av de intäkter som genereras av besöken. Vi
bedömer att det borde undersökas hur intäkter kan omfördelas för
återinvestering i kultur och hållbar besöksutveckling med bevarande
av platsen i fokus. I Sverige saknas i dagsläget tillförlitliga underlag
om vilken betydelse dessa verksamheter har för samhällets ekonomi.
Bristen på sådana underlag kan bidra till att kultursektorns bidrag till
ekonomin inte värderas så högt som det borde.
5.5.2

Gestaltad livsmiljö bidrar till attraktiva och hållbara
samhällen

Under pandemin har många varit hänvisade till sina hemmiljöer eller
närliggande livsmiljöer, och betydelsen av dessa miljöers utformning
har antagligen varit viktigare än någonsin. Nya byggnader, offentliga
platser och lösningar för infrastruktur blir i de flesta fall bestående i
generationer. Väl gestaltade, robusta och funktionella livsmiljöer
med framträdande estetiska och konstnärliga värden, där hänsyn tas
till kulturhistoriska värden och där hållbara material används, kan
stärka hållbarheten samt öka trivseln och människors livskvalitet. 62
Därför är det viktigt att tillämpa en omsorgsfull gestaltning av livsmiljön i alla delar av landet. EU-initiativet New European Bauhaus
som vi nämnt i avsnitt 5.2 och 5.5 är ett exempel på hur gestaltad
livsmiljö är en del i arbetet för hållbara samhällen.
Våren 2018 presenterade regeringen en samlad politik för gestaltad livsmiljö.63 Politiken skapar en helhetssyn för utformningen av
livsmiljöer med människan i centrum och den är ett mycket bra
exempel på hur kulturen skapar värden och bidrar till hållbarhet i
andra samhällsprocesser. Arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska finnas med i plan- och byggprocesser och bidra till ökad
kvalitet såväl konstnärligt och estetiskt som socialt.
62

Prop. 2017/18:110.
Ibid. I det här avsnittet fokuserar vi på den fysiska miljön men politiken omfattar samtliga
rumsliga skalor.
63
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Arbetet med gestaltad livsmiljö finansieras i huvudsak inom
byggprocessen, inte genom kulturpolitiska medel. Den nationella
politiken har satt ett ramverk för arbetet och i många kommuner och
regioner runt om i Sverige sker också ett aktivt arbete för gestaltad
livsmiljö.64 ArkDes har i uppgift att vara nationell mötesplats inom
arkitektur, form och design. Föreningen Svensk Form, Form/Design
Center samt Röhsska museet får medel från regeringen för att verka
för form och design regionalt. Vi menar att samarbetet med regionala
och lokala mötesplatser och en utveckling av dessa är viktigt för
genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö i hela landet.
Samma år som regeringen presenterade en samlad politik för
gestaltad livsmiljö, 2018, fick Boverket ett samlat ansvar för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på
nationell, regional och lokal nivå i frågor om arkitektur och gestaltad
livsmiljö. Boverket redovisade sitt arbete med det regeringsuppdraget 2020. Myndigheten konstaterade då att deras uppdrag skulle
behöva breddas genom att regeringen även inkluderade näringsliv
och akademi i den utpekade målgruppen av offentliga aktörer, detta
i syfte att arbetet med gestaltad livsmiljö ska få ett brett genomslag
i samhället.65 Även civilsamhälle och enskilda medborgare har en
viktig roll att spela för att detta ska kunna ske, enligt Boverket.66
5.5.3

Offentlig konst är ett utvecklingsområde

En viktig del av gestaltad livsmiljö är arbetet med offentlig konst.
Centralt för arbetet med offentlig konst är enprocentsregeln, som
säger att en procent av budgeten för byggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i konstnärlig gestaltning.
Enprocentsregeln är en princip som kan tillämpas på olika sätt och
den är inte reglerad i lag.67
De senaste åren har den offentliga konsten utvecklats på ett positivt sätt och fått ökad spridning i landet. En anledning till det är politiken för gestaltad livsmiljö och Statens konstråds uppdrag 2018–2020
att verka för stärkt kunskapsutveckling inom offentlig konst och

64

Boverket 2020.
Ibid.
66
Ibid; Boverket 2021.
67
Konstnärsnämnden 2013.
65
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gestaltning av gemensamma miljöer.68 Till skillnad från andra kulturområden har den offentliga konsten under pandemin fortsatt att
produceras och vara tillgänglig för publiken, även om arbetet med
nya gestaltningar delvis har försvårats.
I våra intervjuer med kulturaktörer har det framkommit att offentlig konst är ett komplicerat område som innebär samverkan med
aktörer inom andra politikområden och som ofta inkluderar arbete
med offentliga upphandlingar. Många aktörer befarar att utvecklingen kommer bromsas upp nu när Statens konstråds uppdrag att
vara kunskapsnav för offentlig konst har upphört. För att utvecklingen ska kunna fortsätta ser vi behov av en nationell kunskapsplattform för offentlig konst.
Ett aktivt arbete med gestaltad livsmiljö är viktigt i alla delar av
landet. Enprocentsregeln generar emellertid inte några projekt på
platser utan ekonomisk tillväxt, vilket kan hindra arbetet med gestaltad livsmiljö i glesbygden. På slutkonferensen för Statens konstråds
lokala konstprojekt 2020 formulerades ett förslag om att en procent
av vinsten från statliga bolag i glesbygd bör vikas för satsningar på
offentlig konst i områden utan tillväxt. Detta skulle troligen öka tillgången till offentlig konst i många delar av landet.
Staten tillämpar i dag enprocentsregeln i lägre grad än kommuner
och regioner. Regeringen har dock uttryckt att det är viktigt att staten
agerar som en förebild och själv tillämpar regeln, och 2018–2020 hade
Statens konstråd i uppdrag att utarbeta ett metodstöd för hur staten
kan tillämpa enprocentsregeln. En följd av detta är att statliga fastighetsägares intresse för konstnärlig gestaltning har ökat och därmed
även efterfrågan på Statens konstråds kompetens. 69
Vi menar att Statens konstråds anslag behöver förstärkas om staten
ska kunna öka tillämpningen av enprocentsregeln. Statens konstråd
skulle behöva mer resurser som myndigheten kan lägga på projekt
med konstnärlig gestaltning i samarbete med statliga fastighetsägare.
En ökning av anslaget skulle även kunna medföra att fastighetsägare
investerar mer pengar i konstnärlig gestaltning, vilket förbättrar bildoch formkonstnärernas villkor.70

68
69
70

En längre beskrivning av utvecklingen finns i Statens konstråd 2020.
Statens konstråd 2021.
Statens konstråd 2021b.
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5.5.4
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Bedömningar

• För att konst- och kulturverksamhet ska kunna stärka sitt bidrag
till hållbar, regional utveckling krävs en utökad samverkan både
horisontellt och vertikalt. Samverkan och kunskapsutbyte mellan
den statliga och regionala nivån samt mellan olika politikområden
behöver öka.
• I ljuset av både samhällsmålet och delaktighetsmålet är det viktigt
att arbete med gestaltad livsmiljö och offentlig konst bedrivs i
hela landet. Regionala och lokala mötesplatser inom arkitektur,
form och design är därför av stor betydelse. Samarbetet med och
utvecklingen av dessa mötesplatser bör främjas. Om en procent
av vinsten från statliga bolag i glesbygd viks för satsningar på
offentlig konst i områden utan tillväxt skulle det bidra till ökad
tillgång till offentlig konst och mer attraktiva livsmiljöer i många
delar av landet.
• Regeringen bör ge Statens konstråd i uppdrag att etablera en samordnande nationell kunskapsplattform för arbetet med offentlig
konst och utöka Statens konstråds anslag i syfte att bidra till att
statliga fastighetsägare ökar sin tillämpning av enprocentsregeln.

5.6

Kulturen har betydelse för hälsa

Forskning visar att kultur kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet.71 I en undersökning om svenskars kulturvanor under pandemin
svarade 64 procent att kultur är viktigt för att de ska må bra och
24 procent att deras välmående påverkats av att kulturutbudet
begränsats under pandemin.72 Flera av de aktörer som vi har intervjuat och som verkar inom den ideella kultursektorn beskriver en
oro över att individers välbefinnande påverkas när människor inte
kan delta i kulturaktiviteter och sociala sammanhang. Några ideella
föreningar inom amatörkulturområdet har därför startat upp ideella
stödlinjer dit oroliga och ensamma medlemmar kan ringa.
Kultur och hälsa handlar också om att kultur tar plats och tillämpas i hälsofrämjande och rehabiliterande syfte. Exempel på sådana
aktiviteter är dans för unga med psykisk ohälsa, dans för vuxna med
71
72

Vetenskapsrådet 2010.
Insight Intelligence med flera 2021.

209

698

Utvecklingsområden för samhällsmålet

SOU 2021:77

Parkinsons sjukdom, minnesträning med hjälp av museers utställningar, musik- och bildterapi samt litteraturterapi. Under pandemin
har dock kulturell verksamhet inom vården pausats på grund av restriktioner.
Vi menar att det är viktiga att följa upp hur människors kulturvanor
förändrades under pandemin och hur detta påverkade deras hälsa och
välbefinnande. I linje med det pågår under 2021 en studie vid Centrum
för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet där forskare
undersöker dessa frågor.73 Den kunskap som genereras i den typen
av studier är värdefull när framtida insatser ska utformas.
5.6.1

Delaktighet i kulturlivet kan vara en fristad för barn
och unga

Under pandemin har barn och unga generellt sett haft sämre tillgång
till kultur- och fritidsaktiviteter. Kulturaktiviteter kan vara ett sätt
för barn och unga att skapa en meningsfull tillvaro, lära sig nya saker
och bygga upp sin självkänsla. Aktiviteterna kan också vara ingången
till nya vänskapsband utifrån gemensamma intressen.
När många barn och unga befinner sig hemma i stället för i skolan
eller på fritidsaktiviteter blir det svårare att fånga upp dem som
riskerar att fara illa. För barn och unga som har en utsatt situation i
hemmet kan kultur- och fritidsaktiviteter fungera som en fristad och
en social mötesplats där det finns trygga vuxna. Många kommuner har
dock stängt ned dessa verksamheter under vissa perioder av pandemin.
Vi delar Barnombudsmannens bedömning att det finns ett behov
av att följa upp och utvärdera hur pandemin har påverkat tillgången
till kultur- och fritidsverksamheter riktade till barn och unga samt
hur detta påverkat deras hälsa.74
5.6.2

Behov av samverkan och kunskapsspridning

För att få en nationell överblick över området kultur och hälsa gav
regeringen 2018 Kulturrådet i uppdrag att genomföra en översyn av
dels hur det strategiska arbetet bedrivs i samtliga län, dels hur kunskapsutbyte och samverkan kan vidareutvecklas. I sin redovisning
73
74

Kompetenscentrum för kultur och hälsa 2021.
Barnombudsmannen 2021b.
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till Kulturdepartementet och Socialdepartementet 2018 pekade Kulturrådet på behov och idéer om utveckling av kultur och hälsa som
uttryckts av företrädare för regioner och kommuner.75 För att området ska kunna utvecklas regionalt anges bland annat att det måste
finnas grundläggande uppdrag och mandat för personal inom vård
och omsorg att kunna arbeta med frågorna. Vidare behövs ökad och
strukturerad samverkan mellan sektorsområden, plattformar för
kunskapsutbyte och långsiktighet i arbetet. Hälso- och sjukvården,
omsorgen och kultursektorn behöver mer kunskap och kompetensutveckling kring metoder och modeller.
Kulturrådet föreslår ett antal nationella åtgärder för att utveckla
arbetet med kultur och hälsa i Sverige. Kortfattat pekade förslagen
på behovet av utvecklad områdesöverskridande samverkan mellan
departement och statliga myndigheter samt på behovet av kunskapsspridning.76 Vi bedömer att de uttryckta behoven bör mötas.
5.6.3

Bedömningar

• För att utveckla det nationella arbetet med kultur och hälsa
behöver regeringen utveckla samverkan mellan olika departement
och statliga myndigheter.
• En nationell aktör bör i samverkan med regioner ta ansvar för
kunskapsspridning om den forskning som bedrivs inom kultur
och hälsa.

75
76

Statens kulturråd 2018.
Ibid.
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6

Nya sätt att tillgängliggöra kultur

I detta kapitel synliggör vi nya initiativ för att tillgängliggöra kultur
som har etablerats eller utvecklats under pandemin och som har
potential att positivt bidra till kultursektorns strävan att nå de
kulturpolitiska målen.

6.1

Pandemin har varit en katalysator för utveckling

Trots den kris som pandemin har inneburit för kultursektorn har
flera kreativa och innovativa sätt att tillgängliggöra kultur utvecklats
och etablerats under pandemin. Initiativen handlar både om att upprätta och fördjupa alternativa kommunikationsvägar till publiken
och om att skapa trygga förutsättningar för att fortsätta att förmedla, distribuera och producera konst och kultur.
Stora delar av kultursektorn har dessutom tagit stora digitala kliv
under pandemin. Flera fysiska verksamheter och mötesplatser som
bibliotek, museer, gallerier, kulturhus, filmfestivaler, bokmässor och
föreningsverksamheter har ställt om till digitala format i stället för att
ställa in verksamhet. Pandemin har därmed, mitt i alla utmaningar,
blivit en katalysator för förändring och utveckling inom kultursektorn.
6.1.1

Kulturverksamheter flyttar ut och söker upp

Under pandemin stängde flera kulturverksamheter sina lokaler för
besökare och när verksamheter hållit öppet har många besökare ändå
hållit sig hemma, inte minst personer i riskgrupp. För att ändå nå ut
med sitt utbud och fortsätta göra konst och kultur tillgängligt har
verksamheter flyttat ut och har också själva sökt upp människor.
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Av våra intervjuer framgår att biblioteken var snabba med att
ställa om sin verksamhet och sina arbetssätt redan våren 2020. Ett
exempel är bokkassar som kunde beställas på internet och levereras
till låntagare utan att de behövde besöka biblioteket. Personalens
kompetens och kunskap nyttjades för att sätta samman kassarna
utifrån låntagarnas önskemål om exempelvis genre eller författare.
Initiativet har spridits sig över landet, bland annat genom Svensk
biblioteksförenings Facebookgrupp, och har även nått andra länder
i Europa.
Bland andra uppsökande initiativ kan nämnas bokbussar och bokbud. Det finns även exempel på hur bibliotek flyttat sin verksamhet
utomhus. Ett stadsbibliotek som sommaren 2020 flyttade ut sin
barnverksamhet nådde då även barn som lekte i parken intill – barn
som ofta hade ett annat modersmål än svenska. Barnen började
besöka biblioteket och biblioteket nådde därmed oväntat en grupp
som de tidigare hade haft svårt att nå.1
Enligt våra intervjuer med företrädare för bibliotekssektorn beror
bibliotekens snabba och kreativa beredskap på att sektorn de senaste
åren har arbetat fram en gemensam, strategisk praxis vad gäller kunskapsöverföring biblioteken emellan, även internationellt. En annan
faktor som lyfts fram som en förklaring för det snabba agerandet är
att bibliotek från hela landet under ett antal år har kunnat söka
utvecklingsstöd från Kulturrådet för att pröva nya idéer, och därmed
hade man redan prövat olika uppsökande arbetssätt.
Även inom andra kulturområden har nya sätt att nå publiken
prövats. Ett exempel är digitala stadsvandringar där deltagare har
kunnat uppleva kulturarvet med hjälp av en smarttelefon och QRkoder.2 Inom scenkonsten och musikområdet har olika metoder
prövats för att identifiera, undersöka och inta nya arenor i syfte att
fortsatt möta publik också fysiskt. Inte minst har initiativ gjorts för
att nå ut till de äldre, som under pandemin varit bland de mest
isolerade i samhället. Teatrar och musikinstitutioner runt om i landet
har besökt äldreboenden och sjungit, spelat och läst för de äldre på
avstånd utomhus.3
Flera verksamheter har även genomfört evenemang för barn och
unga på skolor och förskolor och utvecklat koncept för att det ska
1
2
3

Svensk biblioteksförening 2021.
Se till exempel Norrtälje museer 2021.
Svensk Scenkonst 2020.
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gå att ta del av scenkonst hemifrån. Vidare har fria grupper under
pandemin uppträtt i parker och andra utomhusmiljöer. Ett exempel
är projektet Take away där danskompaniet Norrdans besökt äldreboenden och innegårdar med kortare framträdanden i mindre konstellationer för invånare som anmält sitt intresse.4 Ett annat exempel
är konstnären Jannine Rivel som skapat familjeföreställningen Koreografiska utflykter, som är en dansupplevelse som utspelar sig i skogen
och som är anpassad för ett begränsat antal i publiken.5
6.1.2

Kultur har gjorts tillgänglig digitalt

Den största utvecklingen inom kulturområdet under pandemin har
varit inom det digitala området. Nya innovativa sätt att presentera
och tillgängliggöra konst har tagits fram och utvecklats av många
olika aktörer. Exempelvis har 85 procent av Svensk Scenkonsts
medlemmar genomfört digitala föreställningar och konserter under
pandemin.6 Vissa scenkonst- och musikaktörerna har haft digitala
tjänster sedan tidigare, medan andra snabbt lanserade nya plattformar där ett kulturutbud gjorts tillgängligt för allmänheten.7 För
scenkonsten har det handlat om såväl inspelningar av äldre föreställningar som livesändningar och i viss mån nya produktioner (se
avsnitt 6.1.3). Ett exempel är Hon ska heta Minou, en föreställning i
samarbete mellan Unga Dramaten och Malmö Stadsteater som
publiken tog del av direkt via ett videosamtalsystem genom vilket de
båda skådespelarna också medverkade.8
Musikföreningar och arrangörer från olika delar av landet har
också sänt digitala konserter som kunnat ses över hela världen.
Genom initiativet Bring it Home fick flera artister som behövde
ställa in sina konserter tidigt en möjlighet att ändå spela live.
Stockholmsklubben Fasching har sänt jazzkonserter live på den egna
Facebooksidan, och genom den digitala musikfestivalen #digistämman livesändes under 13 helger både konserter och workshops med
frilansande folkmusiker.

4

Svensk Scenkonst 2020.
Riksteatern Sörmland 2021.
6
Svensk Scenkonst 2021.
7
Ibid.
8
Dramaten 2021.
5
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Även dansband har skapat nya koncept. Perstorpsbandet Donnez
byggde till exempel upp en miljonpublik genom att varje vecka bjuda
på konserter med olika teman att dansa till hemma.9 Stora aktörer
inom den klassiska musiken har också skalat upp sin digitala verksamhet. Konserthuset i Stockholm märkte en ökning med 300 procent av antalet starter på sin playtjänst 18 mars–17 april 2020, jämfört med samma period året innan10 och Göteborgs konserthus hade
nära 300 000 digitala tittare mars–april 2020.11
Också enskilda aktörer, däribland artister som Jens Lekman och
Jason ”Timbuktu” Diakité, har genomfört olika mindre initiativ och
arrangerat digitala konserter i avskalad och informell inramning,
ibland utan mellanhänder, skivbolag eller agenter.
Museer har utvecklat sin digitala verksamhet
Många av landets museer och kulturarvsaktörer har tagit nya grepp
om sin verksamhet och sina publikrelationer under pandemin. Det
har till exempel skett genom att de har utvecklat sina presentationer
och sin kommunikation, både genom att visa föremål och konstverk
men också genom digitala visningar av till exempel kulturmiljöer,
vernissager och dialog. De har även skapat utrymme för nya former
av gestaltning.
Samtidigt som de fysiska besöken till museerna rasade 2020 har
många kunnat ta del av innehåll från museerna genom digitala
kanaler. Museer som haft stängt för publiken har i stället kunnat
prioritera arbetet med att göra samlingarna mer tillgängliga digitalt.12
Även arkivsektorn har under pandemin behövt begränsa tillgången till de fysiska arkiven, och bland annat de enskilda arkiven
har lagt resurser på att i stället tillgängliggöra arkivmaterial digitalt.
Riksarkivet genomförde programverksamhet som föreläsningar,
visningar och utställningar i digitala format.
Bland museernas initiativ under pandemin kan nämnas Bohusläns
Museum som bildade en innovationsgrupp med syftet att skapa
digitala produktioner med anknytning till museets utställningar och
historia. De bjöd in sina besökare att via museets webbplats dela med
9

SVT Nyheter 2021b.
Ångström, A. 2021.
11
Svensk Scenkonst 2021.
12
Sveriges Museer 2021.
10
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sig av sina tankar och berättelser om pandemin. Dessa redogörelser
blev därefter en del av utställningen Reality Check Covid-19.13
Naturhistoriska riksmuseet har tagit fram en digital återspegling
av hela museet i 360 grader där man som besökare digitalt kan röra
sig fritt i museets lokaler, komma nära föremål och även få tillgång
till fördjupningsmaterial, till exempel filmer om specifika föremål.
Flera museer har också utvecklat sätt att aktivera besökarna hemma, genom kurser och workshops i exempelvis hantverk. Sörmlands
museum hade redan tidigare anordnat digitala slöjdträffar och där
ökat antalet personer som besökte museets webbplats och föremålsdatabas samt kommunikationen via sociala media.14
Som en del av ett mer långsiktigt utvecklingsarbete har Moderna
Museet tagit initiativ för att utveckla nya utställningsformat. Från
2022 kommer museet att bjuda in konstnärer som får producera hela
utställningar på plats, så att konsten inte behöver transporteras.
Museet planerar också längre utställningar där program och performance aktiverar besökare och skapar nya perspektiv under den tid
som utställningen är öppen.15
Även inom bildkonstområdet har arbetssätten förändrats. Det
framgår av våra intervjuer att flera mindre aktörer inom det fria
kulturlivet har visat stor flexibilitet. Genom att anpassa sin verksamhet har de bidragit till ett levande kulturliv när många större
institutioner har hållit stängt. Konstgallerier, fristående konstnärer,
fotografer och illustratörer har också utvidgat sin digitala försäljning
som ett komplement till försäljning på plats.
Digitala filmfestivaler och samarbeten med lokala biografer
Under 2020 ökade andelen av befolkningen som dagligen ser på
streamad tv från 47 till 56 procent.16 Många biografer höll stängt under
pandemin och en förskjutning skedde av den allt tuffare konkurrensen
mellan olika visningsfönster av film när tiden mellan att filmer släpptes
på biograf och när de släpptes för streaming minskade.17 Som vi har
13

Bohusläns museum 2020.
Ibid.
Intervju med Moderna Museet.
16
Nordicom 2021.
17
Under 2020 lanserades flera filmer på biografer och streamingtjänster samtidigt. Långfilmen
”Se upp för Jönssonligan” är ett exempel på en film som skulle haft premiär på bio men till
följd av pandemin enbart på en streamingtjänst. Se TV4 2020.
14
15
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beskrivit i avsnitt 3.4.5 har detta inneburit utmaningar för biograferna och för filmproduktionens ekosystem.
Flera initiativ har tagits för att stötta biograferna under pandemin.
Göteborg Film Festival valde redan i mars 2020 att skänka hälften av
sina prenumerationsintäkter från den digitala plattformen Draken
Film till en kvalitetsfilmbiograf som prenumeranten själv valde.18
I samband med lanseringen av dokumentären Greta valde även
distributören TriArt Film att göra det möjligt för den som såg filmen
hemma att också stötta sin lokala biograf.19
För filmfestivalerna har pandemin inneburit stora begränsningar,
men det finns det flera exempel på hur de anpassat sig efter det
rådande läget och hittat nya sätt att nå ut till sin publik. Till exempel
ställde Göteborg Film Festival om till en helt digital festival 2021.
I april 2021 genomfördes Stockholm filmfestival Junior som en
hybrid med ett fåtal fysiska visningar men med fokus på digitala
visningar. För första gången kunde festivalen nå ut till hela landet
och cirka 25 procent av alla digitala visningar streamades utanför
Stockholms län, enligt uppgift från festivalen. Genom projektet
Stafettfilmen fick också grundskoleklasser från olika delar av landet
gemensamt, på distans, skapa en kortfilm som visades på festivalen.20
6.1.3

Konstnärlig produktion har skett under nya
förutsättningar

I flera andra länder, till exempel i Storbritannien och Frankrike, har
nedstängningarna varit hårdare reglerade än i Sverige under pandemin.
Trots det har viss kollektiv konstnärlig verksamhet i mindre konstellationer kunnat fortsätta i Sverige, vilket framgår av våra intervjuer.21 Restriktioner, allmänna råd och rekommendationer har samtidigt påverkat verksamheterna, vilka behövt arbeta under nya
förutsättningar. Det handlar till exempel om musik- och filminspelningar och efterarbete som kunnat fortsätta under pandemin.
Även inom scenkonsten fortsatte en del repetitioner av föreställningar och konserter utan publik och med begränsningar. På Kungliga
Operan omarbetades till exempel föreställningen Rigoletto för att
18

Draken Film 2020.
Se bland annat Värmlands biografnätverk 2020.
20
Stockholms filmfestival 2021.
21
Till exempel med Sveriges utsända kulturråd.
19
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sångarna skulle kunna hålla två meters avstånd till varandra.22 Även
en del hantverk och tillverkning har kunnat fortsätta i studior,
verkstäder och ateljéer, om än producerade individuellt eller av team
som arbetade i skift.23
Att viss konstnärlig produktion har kunnat ske under pandemin
har gjort det möjligt för människor att ta del av nya verk under
krisen, inte minst på de digitala plattformar som utvecklats och fått
ett större genomslag till följd av pandemin.
6.1.4

Digitalisering möjliggör interaktion

Genom olika typer av digitala plattformar, kanske främst sociala
medier, har det varit möjligt för många kulturverksamheter att nå ut
till besökare och publik även under pandemin. Såväl institutioner
som enskilda konstnärer har till exempel bjudit in publiken till
studior, ateljéer och replokaler.
Av våra intervjuer med företrädare för kultursektorn framgår att
enklare, informella inspelningar och hälsningar från exempelvis artister
via mobiler och sociala mediekanaler som Facebook eller Instagram
blivit vanligare under pandemin. Å ena sidan nämner flera kulturaktörer att interaktionen mellan artister och fans, vilken sedan länge
varit upparbetad på sociala medier, blivit mer intensiv under krisen. Å
andra sidan tecknas en motsatt bild, framför allt från musiklivet, där
flera musiker uppges ha minskat sin närvaro i sociala medier eftersom
de har behövt arbeta med andra saker under krisen och därmed haft
mindre tid att lägga på att upprätthålla musikkarriären.

6.2

Det finns utmaningar med det digitala språnget

Bristande tillgång till digital teknik och kompetens
För att kunna genomföra streamade konserter krävs ofta särskilda
förutsättningar i form av till exempel lokaler, teknik och kunskap.
Konserthuset i Stockholm och Gävle Konserthus valde exempelvis att
bygga om sina scener för att kunna hålla avstånd mellan musikerna.
Berwaldhallen och Radiosymfonikerna i Stockholm hade den unika
22

Färlin J. 2020.
Intervjuer med exempelvis Film- & TV-Producenterna, och chefer för scenkonstinstitutioner
som Malmö Opera, Kungliga Dramatiska Teatern, Kulturhuset Stadsteatern och Cirkus Cirkör.
23
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förutsättningen att äga dagligt tillträde till Sveriges största enskilda
radiostudio och har under pandemin oförtrutet kunnat producera
konserter och uppträdanden, varav flera uruppföranden.24 Sveriges
Yrkesmusikerförbund har dock beskrivit för utredningen hur endast
ett fåtal institutioner haft tillräcklig teknik för digitala sändningar på
plats. För många aktörer och institutioner har detta inte varit en
prioriterad fråga före pandemin. Under pandemin har det därmed
skett en stor utveckling för att få tillgång till teknik och kompetens
för att genomföra digitala sändningar.
Det finns fortsatt stora tekniska behov hos mindre aktörer inom
hela musikfältet för att de ska kunna behålla kontakten med sin
publik utan att vara hänvisade till hemmastudior och inspelning via
mobiltelefoner. Det finns också stor efterfrågan på såväl teknik och
tekniskt kunnande som lokaler i landet, både under en återstart och
på längre sikt. Här skulle produktionssamverkan mellan olika aktörer kunna leda till synergier. Ett intressant initiativ för konkret produktionssamverkan togs tidigt av Musik i Syd som i sina lokaler i
Kristianstad, Malmö och Växjö välkomnade frilansande aktörer för
såväl repetitioner som digitala konserter.25
Nya format ställer krav på kunskap och kvalitet
I början av pandemin behövde många aktörer inom branscher med
begränsad digital erfarenhet snabbt pröva olika nya sätt att producera innehåll och det märktes naturligt nog på kvaliteten.
Utöver tekniska utmaningar medför digital produktion också att
villkoren för dem som framträder på scen förändras vilket kan påverka både kvalitet och arbetsmiljö. Sveriges Yrkesmusikerförbund
har beskrivit för utredningen hur det kan handla om närbilder som
gör att musiker i en symfoniorkester känner sig obekväma, brister i
ljudkvaliteten i överföringen och så vidare. Att digitalt inspelat material ibland finns tillgängligt långt efter inspelningen är en annan
omständighet som lyfts av utövare.
Det har också lyfts att kulturverksamheter och konstnärer i nästa
steg i den digitala utvecklingen vill göra mer specialdesignade digitala
produktioner och inte bara filma ett verk som till exempel är anpassat
24
25

Intervju med Konserthuset i Stockholm och Svensk Scenkonst.
Intervju med Kungliga Musikaliska Akademien.
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för scen och en fysisk publik.26 Diskussionen om hur man kan utveckla det digitala utbudet har även handlat om filmade visningar av
konst på museer eller konsthallar som kan överföras till verksamheternas egna kanaler, om de har sådana, eller läggas ut på större
plattformar. Men ofta saknar kulturverksamheter de resurser och
tekniska kunnande kring exempelvis foto, ljud och ljus, bildproduktion, programmering, så kallad virtual reality (VR) med mera
som krävs för att utveckla det digitala utbudet.
Framöver är det troligt att högre krav kommer ställas på filmatisering av föreställningar och annan digital kulturverksamhet, inte
minst när utbudet ökar. Det finns också anledning att stödja en utveckling där det digitala utbudet inte enbart blir ett alternativt sätt
att tillgängliggöra kultur utan även ett konstnärligt uttryck i egen
rätt. Digital kultur har möjlighet att bidra med nya värden och
kvaliteter, där de särskilda insatser och kompetenser som kan krävas
för digital kultur måste beaktas och ersättas ekonomiskt.
Utövare som utredningen talat med menar att de stora institutionerna med möjlighet att producera digital kultur under pandemin
missade tillfället att bjuda in konstnärer, producenter och kreatörer
med vana och erfarenhet att arbeta digitalt. De menar att fler institutioner borde använt tillfället till att skapa nya konstverk eller upplevelser gjorda specifikt för de digitala formaten genom att anställa
och ta in kompetens, för att på så sätt också skapa arbetstillfällen för
frilansare.
Det finns flera exempel på initiativ som driver frågorna och den
digitala utvecklingen framåt. Inom det fria kulturlivet arbetar till
exempel koreografen Robin Jonsson sedan länge med robotar och
artificiell intelligens (AI) och scenkonstkompaniet Bombina Bombast
utforskar verklighetens gränser i relation till det virtuella.
I operaföreställningen Opera extravaganza! ett samarbete mellan
Smålands Musik & Teater, Riksteatern och Operahögskolan i
Stockholm, har en ny teknik gjort det möjligt för en orkester och
sångare att befinna sig på olika platser.27 Möjligheterna att musicera
på distans, utan fördröjning fortsätter att utvecklas.28
Under pandemin provades många olika format för scenkonst, bland
annat genom Riksteaterns initiativ Scenkonst 21. Även institutioner
26
27
28

Sjöström, E. 2020.
Stockholms konstnärliga högskola 2018.
Kungliga Tekniska Högskolan 2020.
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som Norrlandsoperan och Kungliga Operan har arbetat med nya digitala koncept. Föreställningen Half Life – The Ultimate VR Experience
ger till exempel publiken möjlighet att uppleva Kungliga Baletten
och Sharon Eyals verk Half Life ur 60 olika vinklar.29
Att utveckla ett digitalt uttryckssätt kan kräva stora resurser,
särskilt för mindre kulturaktörer kan den ekonomiska risk det innebär att satsa på digitala verktyg hämma utvecklingen. Kulturpolitiken bör hitta former att stödja utvecklingen av dels det digitala
utbudets kvalitet, till exempel det konstnärliga och tekniska utförandet, dels utbudets relevans. Det behövs ökad kunskapsöverföring
och större möjligheter för risktagande och pilotprojekt som kan visa
vägen för att säkra en fortsatt positiv utveckling framåt och undvika
en övermättnad på digital kultur. En satsning på konstnärligt driven
teknisk utveckling av fältet, där konstnärer inkluderas i utvecklingen
av nya tekniska lösningar som kan användas för att utveckla konstuttryck (jämför avsnitt 5.3.2), skulle kunna driva fram en kompetenshöjning.
För att skapa incitament för fortsatt utveckling behöver även det
digitala utbudet synliggöras i uppdrag, återrapportering och statistikinsamling (se vidare avsnitt 3.4.7).
Varken avtal, ersättning eller plattformar är på plats
För att det digitala utbudet ska kunna existera på lång sikt krävs
lösningar för att såväl kulturverksamheter som upphovspersoner får
intäkter när kulturen tillgängliggörs på en digital arena. I avsnitt 3.4
och 3.5 beskriver vi detta mer ingående.
Digital kultur har potential att nå publik oberoende av geografiska avstånd. Det digitala kulturutbudet nationellt och internationellt är enormt. Som vi beskriver i avsnitt 4.8 spelar dock kännedom
om kulturutbudet och digital kompetens stor roll för individens
möjligheter att hitta i utbudet. Men tydliga och samlande plattformar
för utbudet saknas för till exempel museer, livemusik, och scenkonst.
Ett intressant initiativ under pandemin är SVT:s digitala plattform Hemmakultur. På SVT Scen presenteras också både tidigare
livesända och visade konserter och föreställningar samt nya verk av

29

Kungliga Operan 2021.
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svenska kreatörer.30 Sveriges Radio fortsatte under pandemin att
producera och sända konserter, radioteater och dramapoddar. Inom
museiområdet är webbplatsen Sveriges Historia som lanserades i
slutet av 2020 ett intressant exempel på ett digitalt initiativ. Webbsidan riktar sig till mellan- och högstadieelever och lärare och samlar
digitalt material från flera museer.31 Det pågår diskussioner inom
museiområdet om en samlande plattform för hela Sverige. I de digitala plattformarna finns en utvecklingspotential som kan spela en
viktig roll för att nå ut med ett mångfacetterat och varierat digitalt
utbud, inte minst till barn och unga.

6.3

Bedömningar

• Under pandemin tog kultursektorn flera grepp för att nå publik
och konsumenter, inte minst äldre personer, på nya sätt, genom
uppsökande eller anpassade evenemang. Denna utveckling är
viktig att stödja framåt.
• Stöd till kulturen bör stimulera ökad samverkan mellan institutioner och fria utövare. Mindre kulturaktörer saknar ofta resurser
i form av tillgång till fungerande lokaler, digital teknik, kompetens och plattformar för fortsatt digital produktion och tillgängliggörande av kultur.
• Tillgängliggörande och fortsatt utveckling på det digitala området
förutsätter att arrangörer och institutioner tillförs de ekonomiska
resurser som krävs. Det finns bland annat ett behov av att utveckla
kulturverksamheters digitala kompetens så att de kan utveckla
konstuttryck med hjälp av digital teknik och specifik kunskap,
utöver att kunna filma och tillgängliggöra kultur digitalt.

30
31

SVT 2021.
Statens historiska museer 2020.
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Förslag

Utredningen Återstart för kulturen syftar till att dels bidra till goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling efter covid-19pandemin, dels möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och
oberoende kulturliv i alla delar av landet. För att uppnå detta krävs
både tidsbegränsade satsningar på kulturens återstart efter covid-19pandemin och långsiktiga insatser som hanterar de strukturella problem som vi har identifierat i de föregående kapitlen.
Utredningen presenterar här ett antal förslag som hanterar de
problem och utvecklingsområden som vi har sett och som främjar
förutsättningarna för att de kulturpolitiska målen ska kunna uppnås.

7.1

Det här uppnås med förslagen

Konst och kultur bidrar på olika sätt till samhällets utveckling. Vi
har i det här betänkandet beskrivit kultursektorn som ett system vars
olika delar hänger ihop och är beroende av varandra. Ur ett större
perspektiv ingår kultursektorn i sin tur i ett samhällssystem där ett
starkt, hållbart och oberoende kulturliv är viktigt för centrala delar
av samhällsbygget, till exempel demokrati, hälsa, utbildning och regional tillväxt. Betydelsen av våra förslag ska därför ses både i ljuset av
de kulturpolitiska målen och Sveriges utveckling i stort.
Våra förslag bidrar till att kultursektorn får goda förutsättningar
för en återstart och utveckling samt till att möjliggöra att Sverige har
ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet. Vi
lämnar både förslag för att underlätta och säkerställa kultursektorns
återstart 2022–2023 och förslag för att stärka kultursektorns hållbarhet på längre sikt.
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Förslag för att främja kulturens återstart
Våra förslag för återstart (avsnitt 7.2) handlar om att säkerställa
kultursektorns överlevnad de närmaste åren men också om att ta
tillvara den utveckling som har skett under pandemin, till exempel i
form av digital verksamhet. Våra förslag skapar en möjlighet för
kultursektorns aktörer att återuppta sin verksamhet och utvecklas i
takt med den verklighet som kommer att råda efter pandemin. Förslagen bidrar även till att konstnärer kan fortsätta att försörja sig och
utvecklas inom sina konstnärliga yrken och att kulturverksamheter
kan behålla viktig kompetens. Dessutom lägger vi ett förslag som
stimulerar befolkningen att återvända till kulturens fysiska platser
och möta det kulturutbud som finns där.
Förslag för att långsiktigt stärka en hållbar kultursektor
Våra förslag för att stärka kultursektorns hållbarhet på lång sikt
utgår från de strukturella problem som synliggjorts under pandemin.
Genom förslagen stärks förutsättningarna för att de nationella kulturpolitiska målen ska kunna uppnås. Förslagen bidrar till att skapa
bättre grundförutsättningar för konstnärer och kultursektorns organisationer, i form av starkare ekonomi och längre planeringshorisonter (avsnitt 7.3). De skapar också bättre förutsättningar för kulturlivets aktörer att utvecklas genom internationella utbyten och för
den svenska publiken att ta del av konst och kultur från andra länder
(avsnitt 7.4).
Konstnärer har i dag svårt att få del av samhällets sociala trygghetssystem på samma villkor som personer som arbetar inom andra
branscher. I denna mycket viktiga fråga pågår redan arbete i andra
statliga utredningar och inom Regeringskansliet. Utöver pågående
arbete lämnar vi ytterligare förslag på hur konstnärernas möjligheter
att ta del av trygghetssystemen kan stärkas (avsnitt 7.5).
Förslagen bidrar även till att kultursektorn och kulturpolitiken
utvecklas i takt med den digitala utvecklingen och tar tillvara dess
möjligheter (avsnitt 7.6). Flera förslag stärker dessutom förutsättningarna för företag inom de kulturella och kreativa näringarna att
utvecklas och ta del av näringspolitiska satsningar (avsnitt 7.7).
Vidare presenterar vi förslag för att dels öka alla barns och ungas
tillgång till kulturskolans verksamhet, dels öka inslagen av kultur
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inom skolans verksamhet (avsnitt 7.8). Vi föreslår också andra insatser
för att bredda deltagandet och minska snedrekryteringen i kultursektorn (avsnitt 7.9). Avslutningsvis lämnar vi förslag om fortsatt
arbete som kan bidra till att utveckla och förtydliga den kulturpolitiska inriktningen inom bland annat filmområdet, bild- och formområdet samt kultursamverkansmodellen (avsnitt 7.10).

7.2

Förslag för kulturens återstart

I det här avsnittet presenterar vi våra förslag på insatser för att
kulturen ska kunna återstarta och utvecklas efter pandemin. Förslagen bygger på ett scenario där smittspridningen är låg och där
restriktioner kan fortsätta avvecklas enligt regeringens plan. Särskilt
viktigt för kultursektorn är att begränsningar av antalet deltagare vid
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar avvecklas i
september enligt den lagda planen.1 Om de restriktioner som påverkar kultursektorn förlängs, eller återinförs efter att de tagits bort,
behöver regeringen skjuta till ytterligare krismedel.
I våra förslag har vi inte heller räknat in statliga institutioners
behov av förstärkningar för att hantera ekonomiska utmaningar som
är en direkt följd av pandemin. Vi bedömer att frågor om institutionernas överlevnad bäst hanteras i dialog mellan respektive institution
och Kulturdepartementet.
7.2.1

Återstartstipendier

Förslag: Konstnärsnämndens anslag för stipendier och bidrag förstärks med totalt 65 miljoner kronor per år 2022–2023. Författarfondens anslag för stipendier och bidrag förstärks med 9 miljoner
per år 2022–2023.
Vi föreslår att Konstnärsnämndens och Författarfondens anslag för
bidrag och stipendier till konstnärer (anslag 5:2 Ersättningar och
bidrag till konstnärer) förstärks i syfte dels att främja konstnärers
villkor under pandemin, dels att motverka att konstnärer lämnar kultursektorn på grund av att de inte kan försörja sig. Vi bedömer att
1

Regeringen 2021.
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kulturarbetsmarknaden kommer att återhämta sig gradvis. Om Konstnärsnämnden och Författarfonden tidigt får besked om förstärkningar förbättras deras möjligheter att använda förstärkningarna på
mest effektiva sätt. Från 2024 föreslår vi att anslagen för stipendier
och bidrag till konstnärer förstärks permanent (se avsnitt 7.3.2).
Förstärkningarna bör läggas på Konstnärsnämndens och Författarfondens ordinarie anslagsposter för bidrag och stipendier för konstnärer, till skillnad från krisstöden som finansierats från särskilda anslag.
På så vis inkluderas förstärkningarna på ett naturligt sätt i myndigheternas löpande arbete och kan både bidra till att skapa bättre villkor för konstnärer i spåren av pandemin och till långsiktig konstnärlig utveckling.
Av förstärkningen till Konstnärsnämnden bör 30 miljoner kronor läggas på anslag 5:2 anslagspost (ap.) 1 Visningsersättning samt
bidrag åt bild- och formkonstnärer och 35 miljoner kronor på anslag 5:2 ap. 6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans
och film. Förstärkningen till Författarfonden om 9 miljoner kronor
bör läggas på anslag 5:2, ap. 5.
Förslaget utgår från vår bedömning att det kommer ta tid för
kulturarbetsmarknaden att återhämta sig (se kapitel 2). Detta beror
bland annat på att inställda evenemang och minskade möjligheter till
marknadsföring har skapat en köbildning av konstnärliga produktioner i form av till exempel föreställningar, konserter, filmer och böcker.
Landets institutioner, scener och distributionskanaler är fullbokade,
vilket gör att det är svårt för konstnärer som inte var inbokade före
pandemin att få arbetstillfällen och möjlighet att sprida sina verk.
Under den tid som arbetsmarknaden återhämtar sig kommer därför
stipendier och bidrag inte bara att vara nödvändiga för konstnärers
möjligheter till utveckling och fördjupning utan även för att konstnärerna över huvud taget ska kunna fortsätta vara konstnärligt yrkesverksamma.
7.2.2

Återstarts- och utvecklingsstöd för en starkare
kultursektor

Vi föreslår att regeringen gör en satsning för att säkra överlevnad
och möjliggöra återstart för viktiga kulturaktörer och ta tillvara den
utveckling som skett under pandemin. Satsningen delas in i tre delar:
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– nationellt återstarts- och utvecklingsstöd
– förstärkning för utveckling och återstart inom kultursamverkansmodellen
– återstarts- och utvecklingsstöd inom filmområdet.
Med anledning av pandemin finns behov både av att stödja kultursektorns långsiktiga utveckling och av att stödja kulturaktörer som
på grund av pandemin har svårt att överleva och åter öppna sina verksamheter. Vi bedömer att flera aktörer kan komma att behöva båda
typerna av stöd. För att begränsa den administrativa bördan för dessa
aktörer, och för att bygga in en flexibilitet om förutsättningar förändras, föreslår vi en kombinerad återstarts- och utvecklingssatsning.
Nationellt återstarts- och utvecklingsstöd
Förslag: Avsätt totalt 225 miljoner kronor per år 2022–2023 för
nationella bidrag för att återstarta och utveckla kulturlivet. Medlen fördelas enligt följande:
• Kulturrådets bidrag till allmän kulturverksamhet (anslag 1:2)
215 miljoner kronor
• Sametingets bidrag till samisk kultur (anslag 1:2 ap. 5) 2,5 miljoner kronor
• Riksantikvarieämbetets bidrag till ideella kulturarvsverksamheter (anslag 7:2) 6,5 miljoner kronor
• Nämnden för hemslöjdsfrågors bidrag till hemslöjdsområdet
(anslag 4:3) 1 miljon kronor.
Stödet ska användas för att:
• säkra överlevnad och möjliggöra återstart för kulturpolitiskt
viktiga aktörer i hela landet
• producera digital kultur, tillgängliggöra kultur digitalt och utveckla intäktsmodeller för digitalt kulturutbud
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• initiera insatser för att bredda deltagandet och riva hinder som
bidrar till snedrekrytering i kulturlivet
• skapa samarbeten mellan offentliga kulturinstitutioner, det
fria kulturlivet och ideella kulturaktörer.
I genomförandet av sin del av satsningen ska Kulturrådet samråda
med regionerna.
Vi föreslår att det införs ett nationellt återstarts- och utvecklingsstöd som fördelas i enlighet med vårt förslag ovan. Det är dock svårt
att förutse hur smittspridningen utvecklas och hur förutsättningarna
för kultursektorns återstart kommer att se ut. Stödens inriktning
kan därför behöva anpassas löpande efter förutsättningarna. Återstarts- och utvecklingsstöden ska kunna sökas för att säkra återstart
och möjliggöra utveckling av en enskild kulturverksamhet men också
för projekt som syftar till att främja återstart och utveckling inom
ett helt kulturområde.
Den största delen av stödet fördelas av Kulturrådet och riktar sig
främst till aktörer inom det fria kulturlivet. Statliga kulturinstitutioner bör inte kunna söka detta stöd för att säkra överlevnad, sådant
stöd bör de i stället få direkt av regeringen. Däremot bör statliga
kulturinstitutioner kunna ingå i de utvecklingsinsatser som genomförs med stöd av det nationella återstarts- och utvecklingsstödet.
Regionala kulturinstitutioner omfattas inte av det nationella stödet
eftersom förstärkningen för utveckling och återstart inom kultursamverkansmodellen riktar sig specifikt till dem.
Regeringen bör föra dialog med Sametinget, Riksantikvarieämbetet och Nämnden för hemslöjdsfrågor för att vid behov anpassa
stödens ändamål inom respektive del av satsningen.
Ändamålet med de nationella återstarts- och utvecklingsstöden
Den viktigaste uppgiften för kulturpolitiken under den första tiden
efter att restriktionerna avvecklats är att upprätthålla kultursektorns
grundläggande infrastruktur i landet. Infrastrukturen består av kulturpolitiskt viktiga verksamheter som möjliggör för befolkningen
att ta del av konst och kultur. Det handlar förstås om konst- och kulturproducerande aktörer men också om arrangörer och andra verk230
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samheter som är nödvändiga för att kultursektorn ska fungera och
kunna möta sin publik. För att säkra kultur i hela landet är det till
exempel viktigt att stödja återstarten av de ideella föreningar som i
många delar av landet är en förutsättning för att befolkningen ska
kunna ta del av kultur.
Under pandemin har många kulturaktörer tagit stora steg framåt
vad gäller digital produktion och digitalt tillgängliggörande av kultur. I dagsläget finns dock ett antal hinder för att den utvecklingen
ska kunna tas om hand och fortsätta. För enskilda kulturverksamheter finns utmaningar kring finansiering av det digitala utbudet,
vilket vi beskriver i avsnitt 3.4.1. Dessa frågor måste få långsiktiga
lösningar. Men innan sådana är på plats kan återstarts- och utvecklingsstödet bidra till att finansiera ett visst digitalt kulturutbud så att
den utveckling som skett under pandemin kan tas tillvara. Det finns
också behov av att utveckla kvaliteten i det digitala kulturutbudet
och av kompetensutveckling kring produktion och distribution av
digital kultur. Många av de utmaningar som kultursektorn står inför
kopplat till digitaliseringen bör kunna mötas gemensamt, av flera
aktörer i samverkan. Utvecklingsprojekt som genomförs i samverkan mellan flera aktörer och som kan komma många aktörer till del
bör därför prioriteras i bidragsgivningen.
Kulturpolitiken har under lång tid misslyckats med att uppnå delaktighetsmålet. Sedan länge finns även en social snedrekrytering till
konstnärliga högskolor och anställningar inom kultursektorn, och
pandemin riskerar att medföra ökade skillnader i kulturdeltagandet
och leda till en ökad snedrekrytering till högre utbildningar och
tjänster i kultursektorn. För att undvika att pandemin medför en
långsiktig tillbakagång bör utvecklingsstödet kunna sökas för att
under en kortare period ge kulturverksamheter återstartskraft och
extra utvecklingskraft i deras arbete med att bredda deltagandet och
riva hinder som bidrar till snedrekrytering. Två år är en kort tid för
att åstadkomma förändring och etablera nya arbetssätt. Vi bedömer
dock att två år är tillräckligt lång tid för att återupprätta kontakten
med målgrupper som kulturlivet tappat kontakten med under pandemin, initiera utvecklingsprojekt och genomföra mindre pilotprojekt. För att åstadkomma långsiktig förändring kommer det däremot
naturligtvis att krävas fortsatt arbete även efter återstartssatsningen.
För att skapa förutsättningar för förnyelse och utveckling ser vi
slutligen ett behov av fler samarbeten mellan kulturinstitutioner, det
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fria kulturlivet och ideella kulturaktörer. Sådana samarbeten kan gynna
alla parter, vilket vi beskriver mer ingående under rubriken Förstärkning för återstart och utveckling inom kultursamverkansmodellen i detta
avsnitt.
Kulturrådet ska samråda med regionerna
Kulturrådet får i uppdrag att samråda med regionerna vad gäller
utformning och fördelning av sin del av det nationella återstarts- och
utvecklingsstödet. Syftet med dessa samråd är att skapa större träffsäkerhet i fördelningen av stöden genom att Kulturrådet tar del av
den kunskap som regionerna besitter om kulturlivet och de skilda
förutsättningarna i olika delar av landet. Vi har övervägt att fördela
en del av de statliga återstarts- och utvecklingsmedlen via regionerna
men vi avstår från att föreslå en sådan lösning eftersom det riskerar
att skapa administrativa problem med gränsdragningar och otydlighet för de kulturaktörer som behöver stödet.
Förstärkning för utveckling och återstart inom
kultursamverkansmodellen
Förslag: Anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet förstärks
med 100 miljoner kronor årligen 2022–2023. Förstärkningen ska
användas för att:
• säkra överlevnad och stärka de regionala kulturverksamheterna
under återstarten
• stärka kulturområden med svaga strukturer
• skapa samarbeten mellan regionala kulturverksamheter, kommunala kulturverksamheter, det fria kulturlivet och ideella
kulturaktörer
• initiera insatser för att bredda deltagandet och riva hinder som
bidrar till snedrekrytering i kulturlivet
• producera digital kultur och tillgängliggöra kultur digitalt.
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Precis som andra delar av kultursektorn har de regionala kulturverksamheterna drabbats av pandemin genom att de har tvingats att
ställa in och ställa om sin verksamhet. Ekonomiskt tycks de regionala verksamheterna generellt sett ha klarat krisen relativt bra, men
det finns utmaningar som väntar under återstarten av kulturlivet. Att
stärka den regionala kulturen under återstartsfasen bidrar till ett
levande och tillgängligt kulturliv i hela Sverige.
Förstärkningen av den regionala kulturen kan fördelas som ett
tillfälligt utökat verksamhetsbidrag till regionerna, på samma sätt
som Kulturrådet gjort med de krisstöd som riktats till den regionala
kulturen 2020 och 2021. Förstärkningen kan också användas vid
Kulturrådets fördelning av regionala utvecklingsbidrag. Kulturrådet
bör i samverkan med regionerna ta fram former för att fördela förstärkningen så att den gör så stor nytta som möjligt. Det är viktigt
att särskilt beakta behoven hos de regionala kulturverksamheter som
har en hög grad av egenfinansiering.
Vi ser ett behov av att det regionala stödet används för att stärka
aktörer inom kulturområden med svag infrastruktur. Pandemin har
drabbat hela kultursektorn och riskerar att leda dels till att kulturaktörer tvingas lägga ner sin verksamhet, dels till att konstnärer och
andra yrkesverksamma lämnar kultursektorn för tryggare anställningar i andra branscher. Sådana förluster är negativa för alla kulturområden men är extra svåra inom de kulturområden som hade svag
infrastruktur redan före pandemin. Det gäller särskilt områden som
dans, cirkus och bild och form.
Förstärkningen av anslaget för regional kultur bör särskilt stötta
samverkan mellan institutioner och andra aktörer inom kultursektorn. I många fall är de regionala kulturinstitutionerna en viktig
resurs för fria aktörer, kommunala kulturverksamheter och ideella
kulturaktörer, och under pandemin har vi sett goda exempel på hur
de regionala kulturverksamheterna kan ta en ännu större roll som
nav för andra delar av kulturlivet. För de regionala verksamheterna
finns vinster att hämta i form av vidgade kontaktnät, inflöde av idéer
och perspektiv samt lokal förankring.
I likhet med det nationella återstarts- och utvecklingsstödet bör
förstärkningen av anslaget för regional kulturverksamhet kunna användas för att initiera arbete med att bredda deltagandet och riva
hinder som bidrar till snedrekrytering i kulturlivet, samt digital produktion och digitalt tillgängliggörande av kultur. Utvecklingsarbete
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kring digital produktion och tillgängliggörande av kultur som sker i
samverkan mellan flera aktörer bör prioriteras. Enskilda kulturinstitutioner kan också behöva ekonomiska tillskott för att på kort sikt
kunna fortsätta erbjuda ett digitalt kulturutbud som komplement till
det fysiska utbudet (se avsnitt 3.4.1).
Stöd för återstart och utveckling inom filmsektorn
Förslag: Anslag 10:1 Filmstöd, ap. 1 Statsbidrag till film förstärks
med 50 miljoner kronor årligen 2022–2023. Svenska filminstitutet
får i uppdrag att använda förstärkningen i syfte att
• säkerställa möjligheter för överlevnad av centrala aktörer inom
filmsektorn
• utveckla nya affärsrelationer och intäktsmodeller som kommer hela filmens ekosystem till del
• stimulera närvaron av svensk film på den internationella filmmarknaden.
Vi föreslår att Filminstitutets anslag för statsbidrag till film förstärks
med 50 miljoner kronor. Förstärkningen ska användas i tre syften.
– För det första ska förstärkningen kunna användas till höjda stöd
för att möta upp pandemins negativa konsekvenser i kombination
med de konsekvenser som följer med en havererad affärsmodell
inom filmbranschen (se avsnitt 3.4.5).
– För det andra ska förstärkningen kunna användas för att ge filmbranschens aktörer möjlighet att utveckla nya intäktsmodeller
och hitta nya vägar för samarbeten, vilket har blivit nödvändigt
som en följd av den snabba omställningen av filmbranschen. Med
hänsyn till den ekonomiska utsatthet som nu råder i denna bransch
kan ekonomiska insatser komma att behövas för att säkerställa
centrala aktörers överlevnad även 2022–2023.
– För det tredje ska förstärkningen kunna användas för att stimulera närvaron av svensk film på den internationella filmmarknaden. Pandemin har medfört ökad konkurrens på den internationella filmmarknaden, eftersom många filmer från hela världen
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väntar med lansering till dess att restriktionerna lättar. Konkurrensen försvårar för svensk film att visas på internationella
filmfestivaler och lanseras internationellt. Närvaro på den internationella filmmarknaden är avgörande för enskilda svenska filmer, för den samlade filmekonomin och för svensk filmkultur.
Filminstitutet har våren 2021 infört ett reviderat internationellt
lanseringsstöd som syftar till att dels positionera svenska filmer
på den internationella marknaden redan under produktionsfasen,
dels följa filmen under det första året efter färdigställandet. För
att stödet ska få full effekt krävs dock en tillfälligt utökad budget
för det internationella lanseringsstödet och för Filminstitutets
internationella distributionsstöd.
Filminstitutet bör bestämma formerna för stödet och hur förstärkningen fördelas mellan de tre syftena.
7.2.3

Kulturcheckar som stimulansstöd

Förslag: 585 miljoner kronor avsätts 2022 för kulturcheckar till
personer som är folkbokförda i Sverige och som har fyllt 18 år.
Vi föreslår att staten delar ut kulturcheckar på 150 kronor till personer som är folkbokförda i Sverige och som har fyllt 18 år. Kulturcheckarna ska fungera som stimulansmedel för att locka fler att ta
del av kultur på kulturens fysiska arenor när restriktionerna lättas.
På så sätt bidrar kulturcheckarna till kulturverksamheternas återstart. Kulturcheckarna kan också skapa folkligt engagemang för kulturlivet och bidra till breddat deltagande.
De delar av kultursektorn som är beroende av fysiska besök har
lidit svårt av pandemin. Det gäller konserter, teater, opera, dans och
andra former av scenkonst. Det gäller även biografer, utställningsarrangörer, hembygdsföreningar och liknande. Resultatet är att många
kulturverksamheter och konstnärer riskerar att hamna inför beslut
om nedläggning eller övergång till annan verksamhet.
Som vi beskriver i kapitel 2 finns det en osäkerhet om i vilken omfattning publik och besökare återvänder när restriktionerna har avvecklats. En satsning på kulturcheckar skapar efterfrågan på kultur och
sänker trösklarna för människor att återvända till kulturens fysiska
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rum. Genom att fler lockas att ta del av kulturutbudet ger checkarna
en skjuts för kulturverksamheternas återstart, och de kan vara en utgångspunkt för marknadsföringskampanjer på regional och lokal nivå.
Rent praktiskt föreslår vi att kulturchecken utformas som ett digitalt värdebevis som kan användas för kulturkonsumtion. Kulturchecken ska kunna användas som betalning för kulturupplevelser som
förmedlas av kulturverksamheter i privat, offentlig eller ideell regi och
som tillhör SNI-koderna 90, 91 och 59.140. Den kulturverksamhet
som tar emot betalning genom checken tillförs motsvarande summa
direkt från staten. Den som har rätt till en check bör kunna hämta
den digitalt med mobilt bank-id, checken ska vara personlig och
kunna användas för flera inköp men den är inte överlåtbar. Den
gäller under 2022.
Antalet personer som är 18 år och uppåt och som är folkbokförda i
Sverige motsvarar ungefär 8 miljoner personer. De föreslagna medlen
om 585 miljoner kronor räcker till knappt hälften av dessa personer
om checkarna är värda 150 kronor.
Liknande insatser har genomförts i bland annat Frankrike,
Australien, Rumänien och Finland.
7.2.4

Stärk allianserna

Förslag: Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen förstärks genom att det statliga bidrag som Kulturrådet fördelar
inom området stärks med 30 miljoner kronor årligen under perioden 2022–2024. Förstärkningen ska användas till att:
• behålla antalet anställda inom allianserna
• stödja nyutexaminerade och oetablerade konstnärers introduktion på arbetsmarknaden
• stärka konstnärernas förutsättningar för anställningsbarhet och
försörjning genom fortbildningsinsatser
• om möjligt utöka antalet anställda inom allianser som har ett
identifierat behov och administrativ kapacitet samt att i mindre
skala genomföra försök att utvidga de yrkesgrupper som kan
få anställning vid allianserna.
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Vi föreslår att scenkonstallianserna ges ett tidsbegränsat förstärkt
bidrag. För det första ska förstärkningen av allianserna kunna användas till löner för alliansernas befintliga anställda. För det andra
ska förstärkningen användas till att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för nyutexaminerade och oetablerade konstnärer och
studenter vid konstnärliga högskolor. För det tredje ska allianserna
kunna utöka sitt arbete med kompetensutveckling så att det i högre
grad riktas till en vidare målgrupp än alliansernas anställda. Om utrymme finns kan förstärkningen även användas till att anställa fler
konstnärer inom de yrkeskategorier som i dag omfattas av allianserna,
och till att genomföra försök med anställningar inom yrkeskategorier som i dagsläget inte ingår i allianserna.
Som vi beskrivit i kapitel 2 finns det en risk att köbildning, fortsatta intäktsbortfall och kompetensflykt kommer att utgöra kvardröjande problem för scenkonsten och musiken efter pandemin. Att
ge allianserna möjlighet att behålla och anställa fler konstnärer, stötta
oetablerade konstnärer och bedriva bredare kompetensutveckling
förbättrar möjligheterna för både nya och etablerade konstnärer att
fortsätta sin yrkesbana inom scenkonst- och musikområdet. I förlängningen bidrar det till att säkra ett högkvalitativt utbud av musik
och scenkonst i hela Sverige.
7.2.5

Stärk stödet till musikarrangörer

Förslag: Förstärk Kulturrådets bidrag till arrangörer inom musikområdet inom anslag 2:2 med 10 miljoner kronor per år 2022–2023.
Förslaget ovan medför att fler musikarrangörer kan få del av statligt
stöd, vilket i sin tur medför en ökad tillgång till livemusik för befolkningen, en större variation i utbudet av livemusik och förbättrade
försörjningsmöjligheter för musiker.
Bakgrunden till förslaget är att det finns ett ökat behov av statligt
stöd för att möta de ekonomiska utmaningar som pandemin fört
med sig för musikarrangörer. Inom musikområdet finns många kommersiella arrangörer som är viktiga för att tillgängliggöra livemusik
för publiken. Dessa arrangörer har sällan varit mottagare av offentliga bidrag utan de driver sin verksamhet baserat på intäkter från
försäljning. Under pandemin har de däremot tagit del av de krisstöd
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som riktats till kultursektorn. Under normala omständigheter presenterar flera av de kommersiella arrangörerna ett utbud som består
av en blandning av stora välkända akter, mindre kända men konstnärligt intressanta akter samt unga artister och musikgrupper i början av sin karriär.
Men under pandemin har de kommersiella musikarrangörerna
drabbats hårt ekonomiskt, och de kommande åren ser branschen
själv att man inte har utrymme att ta de ekonomiska risker som det
innebär att presentera mindre välkända artister och musikgrupper.
Detta kan medföra att mångfalden i delar av musiklivet minskar och
det kan även påverka återväxten inom musikområdet negativt. En
ökning av stödet till musikarrangörer ökar därför möjligheterna för
de kommersiella aktörerna att få offentlig finansiering för att presentera ett bredare utbud än de mest välkända artisterna.
En förstärkning av bidraget för musikarrangörer bör kunna komma
alla typer av arrangörer till del. Vi ser därför att Kulturrådet ska fördela förstärkningen utifrån bidragets nuvarande prioriteringar om
konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk relevans.

7.3

Långsiktig förstärkning av kulturens ekonomiska
förutsättningar

I det här och därefter följande avsnitt i kapitlet lämnar vi förslag för
att stärka kultursektorn på lång sikt. Förslagen skapar en mer hållbar
kultursektor och bättre förutsättningar för att uppnå de nationella
kulturpolitiska målen.
Våra intervjuer med kultursektorn vittnar om en underfinansiering i så gott som hela kultursektorn. För många kulturverksamheter
har pandemin inneburit en stor påfrestning för en redan hårt ansträngd ekonomi. I det här avsnittet presenterar vi förslag för att stärka
de ekonomiska grundförutsättningarna i kultursektorn.
De statliga anslagen för kulturinstitutioner har under lång tid urholkats på grund av att uppräkningarna inte ökar i samma takt som
lönekostnaderna. Anslagen för bidrag till fria kulturaktörer och konstnärer räknas samtidigt inte upp alls, vilket kontinuerligt försämrar
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deras villkor om urholkningen inte kompenseras med nya satsningar.2
Inom kultursektorn finns också ett utbrett problem med att kortsiktiga ekonomiska stöd hämmar verksamheters möjligheter att
planera långsiktigt.
Under 2022 och 2023 bedömer vi att behoven av flexibla stöd för
utveckling och återstart är större än behoven av stärkt finansiering
inom ordinarie bidragsformer. Under dessa år prioriterar vi därför
statliga stöd i form av återstarts- och utvecklingsstöd. Från 2024 bedömer vi att de tillfälliga återstarts- och utvecklingsstöden bör avvecklas och ersättas med stärkt grundfinansiering inom statens ordinarie
bidragsformer. De förslag som följer nedan berör förstärkningar av
stöd till den fria kulturen, konstnärer och kultursamverkansmodellen.
Motsvarande ökningar behövs även för statliga kulturinstitutioner.
Där saknar vi dock en samlad bild av behoven.
7.3.1

Stärk stödet för den fria kulturen

Förslag: 50 miljoner kronor tillförs från och med 2024 till Kulturrådets bidrag till fria aktörer inom scenkonst och musik (anslag 2:2), och 21 miljoner kronor tillförs från och med 2024 till
Kulturrådets bidrag till fria aktörer inom bild- och formområdet
(anslag 4:4).
Förslaget innebär att Kulturrådets bidragsgivning till det fria kulturlivet inom scenkonst och musik permanent förstärks med 50 miljoner
kronor. Vidare förstärks Kulturrådets bidragsgivning till fria aktörer
inom bild- och formområdet permanent med 21 miljoner kronor.
Kulturrådets bidrag fördelas till organisationer inom kulturområdet. Dessa bidrag främjar en utveckling i riktning mot de kulturpolitiska målen genom att de fördelas till verksamheter med hög
kvalitet och i många olika delar av landet. Ökningen av respektive
anslag kan dels stärka de ekonomiska förutsättningarna hos de aktörer som får stöd, dels skapa utrymme för förnyelse inom bidragsgivningen genom att stöd beviljas till nya aktörer. Det kan i sin tur
2

Att beräkna vilka summor som skulle behövas för att komma tillrätta med underfinansieringen är mycket svårt och kräver mer tid än den som vi har kunnat ägna åt frågan. Vi har
därför utgått från de äskanden som de stora bidragsgivande myndigheterna presenterat i sina
budgetunderlag för åren 2022–2024. Vi menar att myndigheterna har en hög kunskap inom
sina ansvarsområden och goda möjligheter att bedöma behoven.
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gynna till exempel kommersiella aktörer och nyutbildade konstnärer
samt främja mångfalden i kulturlivet.
Inom anslagen fördelas stöd till arrangörer inom bild- och form,
musik och scenkonst, och om arrangörerna ges bättre ekonomiska
förutsättningar ökar deras möjligheter att ge skälig ersättning till
konstnärer. Arrangörerna är mycket viktiga för att ge konstnärer
spel- och utställningstillfällen.
Kulturrådet bör särskilt uppmärksamma utvecklingen
inom dans och samtida cirkus
I avsnitt 4.2.1 har vi beskrivit att infrastrukturen inom dans och samtida cirkus är svagare än inom många andra konstområden. En ökning
av anslagen för Kulturrådets bidrag till det fria kulturlivet inom musik
och scenkonst bör gynna utvecklingen av infrastrukturen inom dans
och cirkus. Inom dans och samtida cirkus är den fria sektorn central
för både tillgången till föreställningar och den konstnärliga utvecklingen, och inom den fria sektorn finns såväl producerande aktörer
som arrangörer och plattformar som visar föreställningar. Konkurrensen om de statliga medel som finns att söka i dag är dock mycket stor.
Om de fria aktörerna får bättre ekonomiska möjligheter att utveckla
sin verksamhet kommer det att stärka tillgången till dans och samtida
cirkus i hela landet. Det kommer också att göra det fria kulturlivets
aktörer till mer kraftfulla samarbetsparter i relation till statliga, regionala och kommunala kulturinstitutioner.
Vi har övervägt att föreslå en förstärkning som riktar sig specifikt
till dans och cirkus men vi har valt att avstå från det. Anledningen är
att vi bedömer att sådana riktade satsningar riskerar att begränsa
Kulturrådets möjligheter att anpassa bidragsgivningen efter de behov som finns i kulturlivet, vilket kan hämma utvecklingen.
Ökat utbyte mellan frilansande curatorer
och utställningsarrangörer
Förslag: Ett särskilt stöd för samarbeten mellan frilansande curatorer och utställningsarrangörer inrättas på Kulturrådet.
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Syftet med det nya stödet är att stimulera utbytet mellan frilansande
curatorer och utställningsarrangörer, skapa fler utställningstillfällen
för konstnärer inom bild och form samt bidra till ett mer varierat utbud
av utställningar i hela landet. Utställningsarrangören kan vara antingen
en fri kulturaktör eller en institution med offentlig huvudman. Bidraget
ska täcka kostnader för arvode, ersättningar och omkostnader till
konstnärer och curator samt kostnader för produktion, teknik och
transport av konstnärliga verk. Den utställande organisationen står för
kostnaderna för installation, marknadsföring, lokaler och bemanning.
Stödet kommer att bidra till ett mer varierat utbud av utställningar och konstprojekt runt om i landet samt till rikare upplevelser
för publiken. Utställningsarrangörer stärks genom nya idéer och
resurser. Stödet kan också bidra till att fler kulturinstitutioner visar
bild- och formkonst. För konstnärer innebär stödet ökade möjligheter att visa sina verk och att få ersättning enligt MU-avtalet. För
frilansande curatorer bidrar stödet till fler arbetstillfällen och bättre
möjlighet att få betalt för sitt arbete.
Totalt 6 miljoner av den ökning vi föreslår för anslag 4:4 bör
avsättas till den nya bidragsformen. Stödet kan fördelas inom ramen
för nuvarande förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer
inom bildkonst, form och konsthantverk. Vi föreslår att den nya
bidragsformen inrättas 2024. Innan dess bedömer vi att samarbeten
mellan curatorer och utställningsarrangörer ryms inom de syften
som vi föreslår för återstarts- och utvecklingsstöden i avsnitt 7.2.2.
7.3.2

Stärk stödet för konstnärer

Förslag: Förstärk statens stipendier till konstnärer permanent
och i enlighet med bidragsgivande myndigheters bedömningar enligt följande:
• Konstnärsnämndens anslag för bidrag till bild- och formkonstnärer (anslag 5:2, ap. 1) förstärks med 15 miljoner kronor årligen från och med 2024.
• Konstnärsnämndens anslag för långtidsstipendier (anslag 5:2,
ap. 4) förstärks med 3 miljoner kronor årligen från och med 2024.
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• Konstnärsnämndens anslag för bidrag till konstnärer inom
musik, teater, dans och film (anslag 5:2, ap. 6) förstärks med
30 miljoner kronor årligen från och med 2024.
• Författarfondens anslag för bidrag till författare, översättare,
kulturjournalister och dramatiker (anslag 5:2, ap. 5) förstärks
med 5,5 miljoner kronor årligen från och med 2024.
Vi föreslår att statens stipendier till konstnärer stärks. Konstnärer i
Sverige har låga, oregelbundna inkomster och verkar under otrygga
villkor, vilket vi beskriver i kapitel 3. Samtidigt utgör konstnärerna
kärnan inom såväl den offentligt finansierade kulturen som de kulturella och kreativa näringarna. De stipendier som Konstnärsnämnden och Författarfonden delar ut till enskilda konstnärer ger ett
ekonomiskt stöd som möjliggör att mottagarna kan utveckla sina
respektive konstnärskap. Konstnärsnämnden och Författarfonden
fördelar även bidrag till internationella utbyten. Inom bild och form,
dans och musik bedriver Konstnärsnämnden internationella program och residensverksamhet. Dessa verksamheter bidrar också till
konstnärers möjlighet till fördjupning.
7.3.3

Stärk kultursamverkansmodellen

Förslag: Den statliga finansieringen av kultursamverkansmodellen
förstärks permanent (anslag 1:6, ap. 1) med 100 miljoner kronor
årligen från och med 2024.
Syftet med vårt förslag är att förstärka Kulturrådets bidrag till den
regionala kulturverksamheten inom kultursamverkansmodellen. Det
har under lång tid funnits ett behov av att förstärka grundfinansieringen och skapa ett större utrymme för utveckling inom den regionala
kulturverksamheten. Covid-19-pandemin har förstärkt dessa behov.
Vi bedömer att förstärkningen möjliggör för Kulturrådet att skapa
mer jämlika ekonomiska grundförutsättningar för regionerna. Förstärkningen skapar också möjlighet för Kulturrådet att stödja utveckling inom den regionala kulturverksamheten utan att det drabbar
den befintliga verksamhet som byggts upp under lång tid. Förstärkningen skapar därmed möjlighet för staten att till exempel stödja
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utveckling inom områden med svagare regional infrastruktur, såsom
dans, samtida cirkus samt bild och form. Ett exempel på utveckling
inom bild- och formområdet kan vara att inkludera fler kommunala
konsthallar i modellen.
Den permanenta förstärkningen är av samma storlek som den
föreslagna förstärkningen av kultursamverkansmodellen för utveckling och återstart (avsnitt 7.2.2). Från och med 2024 föreslår vi att
förstärkningen sker permanent och utan utpekade ändamål.
7.3.4

Stärk förutsättningarna för civilsamhällets kulturaktörer

Förslag: Förstärk Kulturrådets och Riksantikvarieämbetets bidrag
till kulturaktörer inom civilsamhället. Från och med 2024 utökas:
• Kulturrådets bidragsgivning inom anslag 1:2 med 3,5 miljoner
• Riksantikvarieämbetets bidragsgivning inom anslag 7:2, ap. 2
med 1,5 miljoner kronor.
Inom anslag 1:2 fördelar Kulturrådet bidrag till flera olika kulturpolitiskt viktiga ändamål, bland annat till riksorganisationer inom
civilsamhället, nationella minoriteters kulturverksamhet och centrumbildningar. Även dessa aktörer påverkas av urholkning av anslag
och behöver därför stärkt grundfinansiering. Pandemin har visat på
den stora betydelse som civilsamhällets aktörer har för möjligheten
att skapa och ta del av kultur i hela landet men även som samarbetspart och inkomstkälla för professionella konstnärer.
Kulturrådet fördelar årliga bidrag till bland annat riksorganisationer inom amatörkultur och lokalhållande organisationer. Med en
förstärkning av anslaget kan dessa, och även andra centrala civilsamhällesorganisationer inom kulturområdet, få bättre förutsättningar
att vara ett stöd för sina medlemsföreningar, vilket i sin tur skulle
stärka det ideellt drivna kulturlivet runt om i landet. Inom anslag 1:2
fördelar Kulturrådet även stöd till internationellt utbyte. Förslag
som berör det presenterar vi i avsnitt 7.4.
Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag till civilsamhällesaktörer
inom kulturarvsområdet som till exempel arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar inom flera olika anslag. De bidrag som fördelas
inom anslag 7:2, ap. 2 är de bidrag som flest olika typer av ideella
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kulturarvsaktörer kan ta del av. De ideella kulturarvsaktörerna är
viktiga för att bevara och tillgängliggöra det gemensamma kulturarvet i hela landet och har också stor betydelse för besöksnäringen.
Liksom hela kultursektorn behöver de ekonomiska grundförutsättningarna för de ideella kulturarvsaktörerna stärkas. Under pandemin
har fler än vanligt visat intresse för att ta del av det lokala kulturarvet
genom de ideella kulturarvsaktörernas verksamheter. Det kan vara
en trend som håller i sig, vilket ställer krav på större resurser.
7.3.5

Långsiktiga stöd

Förslag: Kulturrådet ska kunna fördela fleråriga verksamhetsbidrag till det fria kulturlivet. Det innebär att regeringen och
riksdagen beslutar om utökade beställningsbemyndiganden för
anslag 2:2 och 4:4.
Regeringen utreder hur större ekonomisk långsiktighet kan
uppnås för statliga och regionala institutioner.
Vi föreslår att Kulturrådet får bemyndigande att fatta beslut som
ekonomiska åtaganden som ska infrias under senare budgetår än det
pågående budgetåret. För nästföljande år (år 1) föreslår vi att bemyndigandet motsvarar 75 procent av storleken på anslagen 2:2 och
4:4. För år 2 och år 3 föreslår vi att bemyndigandet motsvarar 50 procent av anslagen (se tabell 7.1). Det skulle möjliggöra för Kulturrådet att bevilja samtliga mottagare verksamhetsbidrag i god tid
innan det år som bidraget avser. Två tredjedelar av mottagarna skulle
kunna beviljas treåriga verksamhetsbidrag.
Syftet med förslaget är att skapa långsiktighet för mottagare av
verksamhetsbidrag inom områdena musik, scenkonst samt bild och
form. Som vi beskrivit i avsnitt 3.6.3 hämmar dagens system med ettåriga bidrag både kulturlivets möjligheter att bedriva sin verksamhet på
ett effektivt sätt och den konstnärliga utvecklingen. Kulturrådet har
redan i dag beställningsbemyndigande för anslagen, men dessa är inte
omfattande nog för att kunna skapa tillräcklig långsiktighet.
Till mycket stor del är det samma aktörer som tilldelas verksamhetsbidrag år efter år (se avsnitt 3.6.2), men trots det gör strukturen
med ettåriga bidrag att mottagarna upplever en osäkerhet om sina
organisationers långsiktiga ekonomiska förutsättningar.
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Bemyndiganden som sträcker sig över tre år skapar en god balans
mellan kultursektorns behov av långsiktighet och behovet av att
kunna omfördela medel till nya aktörer. Treåriga verksamhetsbidrag
skulle även skapa goda förutsättningar för Kulturrådet att göra en
större översyn av ändamålsenligheten i fördelningen av bidrag mellan
olika aktörer i samband med att en treårsperiod löper ut. Om det är
motiverat kan de då även omfördela medel till andra aktörer.
Tabell 7.1

Förslag till utformning av bemyndiganden för att möjliggöra
långsiktiga verksamhetsbidrag till det fria kulturlivet
2022
(år 0)
Bemyndigande

Anslag 2:2, ap. 1
Procent av anslagets storlek
Summa utifrån anslagets
storlek 2021 (tkr)
Anslag 4:4, ap. 1
Procent av anslagets storlek
Summa utifrån anslagets
storlek 2021 (tkr)

2023
2024
2025
Slutår
(år 1)
(år 2)
(år 3)
Infriade
Infriade
Infriade
åtaganden åtaganden åtaganden

175 %

75 %

50 %

50 %

2025

398 325

170 711

113 807

113 807

2025

175 %

75 %

50 %

50 %

2025

80 621

34 552

23 035

23 035

2025

För statliga och regionala institutioner behöver möjligheterna till
mer långsiktig finansiering undersökas. För regionala institutioner
kan denna fråga ingå i den utredning av kultursamverkansmodellen
som vi föreslår i avsnitt 7.10.2. Behov av långsiktiga ekonomiska
förutsättningar finns även för kulturaktörer som endast har regional
eller kommunal finansiering. I den frågan hamnar dock inte ansvaret
på statlig nivå och vi kan därför inte presentera något förslag.

7.4

Stärk internationellt utbyte och samverkan

Förslag: Stödet till internationellt utbyte och samverkan som
Kulturrådet fördelar inom anslag 1:2, ap. 1 förstärks med 16 miljoner kronor från och med 2022.
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Förslagets syfte är tvådelat och handlar både om att främja svenska
kulturaktörers möjligheter att verka på en internationell marknad
och att främja det kreativa utbytet med konst- och kulturaktörer i
andra länder. Kulturrådets bidrag till internationellt utbyte och
samverkan är viktigt för detta syfte och bör stärkas.
Internationellt utbyte är viktigt för att stimulera utveckling bland
Sveriges kulturaktörer, och det bidrar till en större mångfald och
högre kvalitet i det kulturutbud som den svenska publiken kan ta del
av. För många kulturaktörer är möjligheten att vara verksamma i
andra länder också en viktig del av försörjningen.
När det återigen är möjligt att resa och vara verksam utomlands, är
det viktigt att de svenska kulturaktörerna har goda förutsättningar för
internationellt utbyte. Pandemin har medfört en förlust av internationella kontaktytor och kan därmed ha medfört att svenska kulturaktörers möjligheter att verka på en internationell marknad har försämrats. Därför bedömer vi att en förstärkning av detta stöd är viktigt.
Stärk stödet till internationellt utbyte till enskilda konstnärer
Konstnärsnämnden och Författarfonden stöttar internationellt
utbyte för enskilda konstnärer genom stipendier och bidrag. Konstnärsnämnden har också internationella program och residensverksamhet inom bild och form, dans och musik. Konstnärsnämnden har
även planer på att utveckla internationella program inom områdena
teater och cirkus samt kartlägga behoven av ett internationellt program inom film.3 Författarfonden är också villig att utveckla ett internationellt program inom litteraturområdet.4
Utvecklingen av nya internationella program och utveckling av
befintliga program ryms inom ramen för de förstärkningar av anslagen för bidrag och stipendier till enskilda konstnärer som vi presenterat i avsnitt 7.3.2. Vi bedömer att de båda myndigheterna är
bäst lämpade att göra avvägningen mellan stöd för internationellt
utbyte och andra stipendier och bidrag till konstnärer. Vi väljer därför
att inte presentera några särskilda förslag på detta område.

3
4

Konstnärsnämnden 2021d.
Sveriges författarfond 2021.
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7.4.1

Förslag

Medfinansiera projekt inom Kreativa Europa

Förslag: 4 miljoner kronor av förstärkningen av anslag 1:2, ap. 1
avsätts för medfinansiering av svenska kulturaktörers medverkan i
projekt inom EU-programmet Kreativa Europa.
Kulturrådet får i uppdrag att utveckla formerna för ett särskilt
stöd för medfinansiering inom Kreativa Europa.
Vi bedömer att en stödform som automatiskt medfinansierar projekt
som beviljas stöd inom Kreativa Europa, som är EU:s ramprogram
för de kulturella och kreativa sektorerna, skulle skapa bättre förutsättningar för svenska kulturaktörer att medverka i det europeiska
kultursamarbetet. För Sverige är det välinvesterade pengar eftersom
varje krona som staten bekostar för ett sådant stöd ger mer än en krona
i EU-stöd till svenska kulturaktörer. En stödform för medfinansiering
kan därmed utgöra ett betydelsefullt bidrag till internationalisering
inom Sveriges kulturliv men också till återhämtningen efter covid-19pandemin.
Stödformen kan rymmas inom förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål, och Kulturrådet bör få i uppdrag att utveckla formerna för stödformen så att statlig medfinansiering är möjlig
att söka i samband med ansökningar inom Kreativa Europa 2022.
Under 2021 har en ny programperiod inletts inom Kreativa Europa.
Budgeten för hela programperioden 2021–2027 är 2,5 miljarder euro,
vilket är en ökning med 70 procent jämfört med programperioden
2014–2020. Ett av programmets delmål är att underlätta den kulturella och kreativa sektorns återhämtning, anpassning och utveckling
i relation till pandemin. En tredjedel av budgeten för hela programperioden kommer att fördelas 2021–2022 i syfte att möta effekterna
av pandemin.5
För att få stöd inom Kreativa Europa finns krav på att stödet från
EU möts upp med annan finansiering. För europeiska samverkansprojekt varierar kravet på annan finansiering mellan 20 och 40 procent
av projektets totala budget. Pandemin har medfört en ekonomisk
ansträngd situation inom kultursektorn, vilken troligen kommer
påverka kulturverksamheter under flera års tid. I den situationen är
det svårare än vanligt för kulturverksamheter att medfinansiera
5

Statens kulturråd 2021i.
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projekt inom Kreativa Europa. Att sätta ihop en projektidé med flera
aktörer i olika länder och ansöka om stöd innebär dessutom i sig ett
omfattande arbete. Osäkerheten kring möjligheten att kunna möta
kravet på medfinansiering kan göra att svenska kulturaktörer i ett
tidigt skede avstår från att gå vidare med projektidéer. Mot den bakgrunden bedömer vi att ett stöd för medfinansiering är viktigt. Stödet bör omprövas inför en ny programperiod.

7.5

Stärk trygghetssystemen

Pandemin har visat att det finns flera hinder som försvårar konstnärernas tillgång till samhällets sociala trygghetssystem. Kulturpolitiskt är det mycket viktigt att riva dessa hinder. Trots detta presenterar vi få förslag om trygghetssystemen. Det beror på att det redan
pågår arbete för att åtgärda en del av de regler som hindrar konstnärer
att ta del av systemen, vilket vi beskriver i avsnitt 3.3.3. Utredningen
om förenklade sjukförsäkringsregler för enskilda näringsidkare ska
presentera sitt betänkande i december 2021, och de förslag som lämnades av utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring bereds för
närvarande i Regeringskansliet.
De förslag som vi lämnar i det här avsnittet handlar om insatser
för att stärka konstnärers tillgång till trygghetssystemen som inte
ingår i det pågående arbetet.
7.5.1

Utred hur stipendier ska hanteras i trygghetssystemen

Förslag: Regeringen tillsätter en utredning om hur perioder med
statliga stipendier kan göras överhoppningsbara så att konstnärer
kan basera sin a-kassa eller sjukpenninggrundande inkomst på
arbete och inkomster före stipendieperioden.
Vi bedömer att det krävs förändringar så att de konstnärer som tilldelas statliga stipendier får bättre förutsättningar att ta del av de
sociala trygghetssystemen. Stipendier är viktiga för konstnärers möjligheter att fördjupa och utveckla sitt skapande men är i dagsläget
inte överhoppningsbara vid beräkning av förvärvsarbete och sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Efter en period med stipendier är det
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därför svårt för konstnärer att ta del av de sociala trygghetssystemen.
Frågan om stipendieperioder kan göras överhoppningsbar hanteras
inte av den nu pågående utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart
– Företagares trygghetssystem (dir. 2020:71) utan måste utredas och
hanteras i särskild ordning.
7.5.2

Utveckla informationen om trygghetssystemen

Förslag: Försäkringskassan får i uppdrag att följa upp och vidareutveckla det arbete som myndigheten bedrev 2020 med att utveckla informationen till egenföretagare och personer som har en
kombination av inkomstkällor och anställningsformer. Uppdraget gäller 2022–2023 och ska redovisas till regeringen senast den
30 november 2023.
Konstnärsnämnden får i uppdrag att bistå Försäkringskassan med
sin sakkunskap om kombinatörer inom kulturområdet i detta ärende.
Många konstnärer försörjer sig genom arbete som egenföretagare
eller en kombination av anställning och egenföretagande och har låga
och oregelbundna inkomster. Det i sin tur leder till låga eller inga
ersättningar från socialförsäkringen. Vi bedömer att de sociala trygghetssystemen behöver utvecklas så att även konstnärer och andra
yrkesverksamma i kultursektorn kan få tillgång till dem. För att åstadkomma detta krävs både regelförändringar och att kunskapen om
yrkesgruppernas villkor och informationsbehov ökar både på Regeringskansliet och vid berörda myndigheter.
Vi bedömer att Försäkringskassans tidigare arbete med att utveckla
informationen till egenföretagare och personer som har en kombination av inkomstkällor och anställningsformer behöver följas upp i
syfte att vid behov kunna vidareutveckla informationen och skapa
förutsättningar för ett fördjupat lärande vid myndigheten. Syftet med
det uppdrag som Försäkringskassan hade 2020 var att tydliggöra villkoren för socialförsäkringen för egenföretagare och kombinatörer.
Det är viktigt att Försäkringskassan undersöker om detta syfte har
uppnåtts bland tilltänkta målgrupper, däribland konstnärer, för att
kunna identifiera eventuella ytterligare utvecklingsbehov.
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7.6

Ta till vara digitaliseringens möjligheter

7.6.1

Digitalisera kulturarvet

Förslag: Regeringen avsätter 150 miljoner kronor 2022 samt
325 miljoner kronor 2023 och 2024 för en satsning på digitalisering av kulturarvet. Satsningen ska inriktas på digitalisering av
samlingarna inom arkiv, bibliotek och museer.
Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att ta fram formerna för
satsningen i samverkan med Riksarkivet och Kungliga biblioteket.
Inom hela kulturarvssektorn finns behov av att tillgängliggöra en
större del av samlingarna digitalt och av samlingsvårdande insatser.
Vi bedömer att satsningen bör omfatta en arbetsmarknadsinsats som
subventionerar anställningar inom arkiv, bibliotek och museum i
syfte att digitalisera kulturarvet. För att få största möjliga effekt bör
satsningen även innefatta kompetensutvecklande insatser, samordning och utveckling av gemensam infrastruktur.
Riksantikvarieämbetet bör vara huvudansvarig för formerna och
genomförandet av satsningen. Detta ligger väl i linje med Riksantikvarieämbetets uppdrag och vi bedömer att myndigheten har
god kompetens inom området. För att säkerställa att satsningen även
anpassas till arkiv och bibliotek bör uppdraget ske i samverkan med
Riksarkivet och Kungliga biblioteket.
Satsningen bör omfatta hela kulturarvssektorn – från stora statliga institutioner till små, ideella museer och enskilda arkivverksamheter. I ett inledande skede kan det dock finnas behov av att fokusera
på ett urval av kulturarvsaktörer. I så fall är det viktigt att samordning
och uppbyggnad av infrastruktur sker utifrån förutsättningen att även
små aktörer ska ha möjlighet att ta del av de gemensamma resurser
som byggs upp. För att säkerställa detta bör Riksantikvarieämbetet
från början föra en dialog med en mångfald av kulturarvsaktörer.
Vi bedömer att förslaget skulle skapa flera hundra heltidsanställningar per år samtidigt som kulturarvsaktörerna bättre skulle kunna
ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att göra
kulturarvet mer tillgängligt för befolkningen och för andra sektorer,
till exempel forskning. En renodlad arbetsmarknadssatsning skulle
dock generera en ökad volym av digitaliserade samlingar i en omfattning som vi bedömer att kulturarvsaktörerna i dagsläget inte kan dra
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full nytta av. Det behövs även samordning av digitaliseringsarbetet,
rätt kompetens och utveckling av en gemensam infrastruktur för att
digitaliseringen ska bli effektiv och möjliggöra att befolkningen kan
ta del av det digitaliserade kulturarvet.
Kostnaderna för satsningen 2023 och 2024 motsvarar omfattningen
av regeringens tidigare satsning Access 2006–2009, med hänsyn tagen
till inflationen. Under 2022 bedömer vi att summan bör vara lägre med
anledning av att satsningen då befinner sig i en uppbyggnadsfas.
7.6.2

Utred hur bibliotekens utlån av e-böcker
kan samordnas nationellt

Förslag: Regeringen tillsätter en utredning som får i uppgift att
ta fram formerna för en nationell samordning av bibliotekens utlån
av e-böcker.
Som vi har beskrivit i avsnitt 3.4.4 och avsnitt 4.8 medför nuvarande
system för bibliotekens utlån av e-böcker ekonomiska utmaningar
för kommunerna och att den potential som e-böcker har för att
tillgängliggöra litteratur inte tas tillvara. Vi menar därför att en utredning bör undersöka förutsättningarna och föreslå former för en
nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker. Olika alternativa lösningar bör utredas liksom hur de förhåller sig till de olika
aktörerna inom det allmänna biblioteksväsendet. Ett möjligt alternativ
kan vara en nationell plattform där alla Sveriges invånare kan låna eböcker; ett annat alternativ kan vara en infrastruktur som nyttjas av
till exempel folkbiblioteken runt om i landet. Ett förslag till hur en
nationell biblioteksplattform kan utformas finns i rapporten Biblioteket i skyn som togs fram inom ramen för Kungliga bibliotekets
arbete med den nationella biblioteksstrategin.6
Utredningen bör också bedöma om den ökade utlåningen av
e-böcker medför ett behov av nya konstnärspolitiska insatser för
författare, översättare, tecknare och illustratörer, och i så fall föreslå
hur sådana insatser kan utformas.
Målet för utredningen bör vara dels att ta fram ett förslag som
möjliggör en jämlik tillgång till digitala medier i hela Sverige, dels att
säkerställa ekonomisk hållbarhet i hela systemet – från upphovs6
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personer och förlag till biblioteken och deras huvudmän. Utredningen bör bedrivas i nära samråd med aktörer inom biblioteks- och
litteraturområdet.
Det är särskilt angeläget att utredningen beaktar behoven hos
bibliotekens prioriterade målgrupper barn och ungdomar, personer
med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med
annat modersmål än svenska. För några av de prioriterade målgrupperna finns redan nationella digitala bibliotekstjänster och i sitt budgetunderlag äskar Kungliga biblioteket medel för att säkra en långsiktig drift av dessa.7 Vi bedömer att ekonomiska satsningar på befintliga nationella tjänster kan ske utan att invänta den föreslagna
utredningens slutsatser.
7.6.3

Analysera konsekvenser och behov kopplade
till ny upphovsrättslagstiftning

Förslag: Konstnärsnämnden får i uppdrag att löpande bevaka och
analysera vilka konsekvenser implementeringen av EU:s upphovsrättsdirektiv (det så kallade DSM-direktivet) får för konstnärers
möjligheter att verka i det digitala landskapet. Uppdraget ska redovisas till regeringen i Konstnärsnämndens årsredovisning.
Patent- och registreringsverket (PRV) ska bistå Konstnärsnämnden i uppdragets genomförande.
EU:s så kallade DSM-direktiv (Digital Single Market) syftar till att
underlätta en gemensam inre marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material. Direktivet implementeras i skrivande
stund i svensk lagstiftning och kommer att få en stor betydelse för
förutsättningarna att försörja sig som konstnär och för upphovsrättsfrågornas utveckling inom ramen för den digitala marknaden.
Konstnärsnämnden har under 2021 haft ett uppdrag att kartlägga
digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och analysera konstnärernas förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet. I uppdraget har ingått att undersöka olika sätt att stödja konstnärers möjlighet att utifrån gällande rätt, verka i den digitala miljön och att där
nyttja, tillvarata och säkerställa rättigheterna till sina verk. Den kommande nya upphovsrättslagstiftningen motiverar att Konstnärsnämn7
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dens uppdrag inom området förlängs. I det förlängda uppdraget bör
ingå att undersöka och definiera konstnärernas behov av stöd för att
verka i den digitala miljön samt nyttja, tillvarata och säkerställa rättigheterna till sina verk. Konstnärsnämnden ska även delta i utvecklingen
av kompetenshöjande insatser om upphovsrätt med utgångspunkt i
den analys av konstnärernas stödbehov som ingår i uppdraget (se
förslag 7.6.4).
Beställarna av kultur har motsvarande behov som konstnärerna
vad gäller kunskap om upphovsrättsliga frågor. Vi bedömer att
beställarsidans branschorganisationer kan genomföra analysen av de
konsekvenser som en ny upphovsrätt får för deras medlemmar. I avsnitt 7.6.5 föreslår vi ett statligt stöd som bland annat bör kunna
användas för detta ändamål.
7.6.4

Kompetenshöjande insatser om upphovsrätt

Förslag: Kunskapen om upphovsrätt ska stärkas genom att Patentoch registreringsverket (PRV) får i uppdrag att
• i samverkan med Konstnärsnämnden utveckla kompetenshöjande insatser samt ta fram samlad information om upphovsrätten för myndigheter, kulturinstitutioner och andra
aktörer
• i samverkan med Konstnärsnämnden utveckla profilerad
branschinformation till PRV:s webbplats för avgränsade målgrupper och branscher
• i samverkan med Konstnärsnämnden och Tillväxtverket samordna sin vägledande information vad gäller upphovsrättsliga
frågor till verksamma inom kulturområdet.
Uppdragen ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet)
senast den 31 december 2022.
Vi bedömer att det behövs mer kunskap om upphovsrätt och ersättning bland kulturinstitutioner, myndigheter och andra marknadsaktörer samt bland konstnärer (se kapitel 3). Etablerad praxis och
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bristande kunskap om upphovsrätten är i dagsläget en utmaning för
kulturområdets olika branscher.
Vi bedömer också att behovet av kompetenshöjande insatser vad
gäller upphovsrätt kommer öka ytterligare i och med implementeringen av EU:s upphovsrättsdirektiv i svensk lagstiftning. Vi föreslår
därför att Patent- och registreringsverket (PRV) i samverkan med
Konstnärsnämnden uppdras att utveckla kompetenshöjande insatser
och ta fram samlad information om den nya upphovsrätten med utgångspunkt i de stödbehov som dessa myndigheter identifierar inom
ramen för förslaget i avsnitt 7.6.3. De kompetenshöjande insatserna bör
ske i samverkan mellan myndigheter och konstnärernas organisationer
och rikta sig till konstnärer, olika marknadsaktörer och beslutsfattare.
Vi bedömer att den befintliga infrastrukturen vad gäller vägledande
information på det digitala området är ändamålsenlig, men den behöver
stärkas och samordnas bättre. Detta gäller särskilt webbbaserade
tjänster som till exempel Konstnärsguiden (Konstnärsnämnden), Verksamt.se (Tillväxtverket) samt PRV:s informationsportal. I sin utåtriktade information om upphovsrätten bör dessa myndigheter hänvisa
till de organisationer som arbetar med att ge stöd i upphovsrättsliga
frågor inom kulturområdet och på så sätt stärka den samordnade
informationsstrukturen.
7.6.5

Stärk rådgivningen om upphovsrätt

Förslag: Konstnärernas upphovsorganisationer och yrkesförbund
ska kunna beviljas statliga medel i syfte att utvidga och stärka den
egna kunskapsuppbyggnaden och rådgivningen när det gäller upphovsrätt. Motsvarande gäller för beställarsidans branschorganisationer. Vi föreslår att 5 miljoner kronor avsätts för ändamålet
från och med 2022 och att Kulturdepartementet utreder hur detta
kan genomföras.
Digitaliseringen har ökat både konstnärers och beställarorganisationers behov av rådgivning och information i frågor om upphovsrätt (se avsnitt 3.5). Kulturområdets upphovsrätts- och yrkesorganisationer ger i många fall stöd även till icke medlemmar, till exempel
med att granska avtal. Organisationernas information och rådgivning finansieras i första hand med hjälp av medlemsavgifter eller
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administrationsavdrag från kollektiva medel. Resurserna växer dock
inte i takt med behovet. Det behövs därför statlig finansiering som
möjliggör för konstnärernas organisationer att utvidga och stärka sin
egen rådgivning. Detsamma gäller för de branschorganisationer som
ger stöd till beställarorganisationerna, det vill säga arrangörer, kulturinstitutioner med flera.
Från andra områden finns goda erfarenheter när det gäller partsgemensam kunskapsuppbyggnad, exempelvis inom arbetsmiljöområdet, och det bör uppmuntras att konstnärernas och beställarnas
organisationer arbetar tillsammans med upphovsrättsfrågorna. Det
är dock oklart hur ett sådant stöd kan fördelas inom ramen för den
statliga kulturpolitiken och frågan bör därför utredas av Kulturdepartementet. Insatsen bör också samordnas med andra kompetenshöjande
åtgärder vad gäller upphovsrätt inom kulturområdet.
7.6.6

Följ kulturlivets förutsättningar att producera
och tillgängliggöra kultur digitalt

Förslag: Kulturdepartementet håller sig informerat om utvecklingen av kulturinstitutioners och andra kulturaktörers ekonomiska förutsättningar att tillgängliggöra kultur digitalt, bland
annat med hänsyn till upphovsrättsliga kostnader. Syftet är att ta
fram underlag som möjliggör att regeringens eventuella framtida
satsningar på digitalt tillgängliggjord kultur blir ändamålsenliga
och ekonomiskt hållbara.
Det digitala språng som kultursektorn tagit under pandemin innebär
en möjlighet att nå ut till publiken på nya sätt och genom andra
kanaler. Efter den omfattande digitala verksamhet som bedrivits
under pandemin finns också en förväntan på att kulturaktörer ska
fortsätta tillgängliggöra kultur digitalt. För att detta ska kunna ske
krävs dock ekonomiska förstärkningar, vilket vi beskriver i avsnitt 3.4.
Via Kulturdepartementet och Kulturrådet bör regeringen hålla
sig informerad om statliga, regionala och kommunala kulturinstitutioners och andra kulturaktörers förutsättningar att tillgängliggöra
kultur digitalt. Vi bedömer att kulturverksamheternas anslag behöver förstärkas om det ställs krav på att deras digitala verksamhet ska
fortsätta efter pandemin, för att förhindra att den digitala kulturen
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utvecklas på bekostnad av den analoga kulturen och konstnärernas
upphovsrättsliga villkor. I dagsläget är det dock svårt att beräkna hur
stor ökning av anslagen som behövs eftersom storleken påverkas
dels av förhandlingar om upphovsrättsliga avtal mellan institutioner
och upphovspersoner som pågår i skrivande stund, dels av ambitionsnivån för den digitala verksamheten. Inför framtida satsningar
på digital kultur krävs därför en dialog om kostnaderna utifrån de
erfarenheter som nu görs.

7.7

Förbättra förutsättningarna för kulturella
och kreativa näringar

7.7.1

Inför ett produktionsincitament för film och tv i Sverige

Förslag: Regeringen bör införa ett incitament för produktioner
av film och tv i Sverige i syfte att stärka produktionen efter pandemin och skapa mer långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för branschen.
Vi bedömer att det behöver skapas incitament för att produktioner
av film och tv förläggs i Sverige i stället för i andra länder där sådana
incitament finns.
Produktionsincitamentet innebär att staten i efterhand betalar ut
minst 25 procent av de utgifter som uppkommer i samband med en
inspelning i Sverige. Staten bör avsätta 300 miljoner kronor årligen för
ändamålet. En liknande lösning har införts i flera andra europeiska
länder och den föreslagna nivån ligger i nivå med grannländerna Norge
och Finland. Den myndighet som ges ansvaret för incitamentet bör
regelbundet säkerställa att incitamentet utformas för att ge avsedda
positiva samhällsekonomiska effekter och att relevanta villkor sätts upp.
Produktionsincitamentet innebär en långsiktig investering i svensk
filmproduktion och är en viktig återstartssatsning efter pandemin för
svensk film- och tv-sektor vars ekosystem och arbetstillfällen är
beroende av den film och tv som produceras. Filmpolitiskt finns stora
vinster av att fler filmproduktioner förläggs i Sverige, vilket vi beskriver
i avsnitt 3.2.6. Det har även flera positiva effekter för regional tillväxt
och är ett sätt för kultur att i större utsträckning prägla samhällets
utveckling (se avsnitt 8.1.2).
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7.7.2

Förslag

Fördela exportstöd

Förslag: Kulturrådet får i uppdrag att i samverkan med Tillväxtverket fördela exportstöd till mellanledet inom områdena litteratur, dramatik, scenkonst, bild- och formkonst och musik. Fördelningen av bidrag ska göras av Kulturrådet som har expertkunskap
om kultursektorns aktörer. Kulturrådet tillförs 5 miljoner kronor
årligen från och med 2022 för detta ändamål.
Vi bedömer att ett riktat bidrag för de företag som fungerar som
mellanled och mäklare mellan internationella marknader och svenska
aktörer inom litteratur, dramatik, scenkonst, bild- och formkonst
och musik kommer främja internationell konkurrenskraft och kulturexport. Det handlar exempelvis om agenter, gallerier, musikbolag
och förlag. Stöd bör även kunna fördelas till organisationer som
främjar mellanledets närvaro på internationella arenor.
Syftet med bidraget är att mellanledsföretagen ska ges bättre förutsättningar att stödja exporten av de varor och tjänster som produceras inom kultursektorn. Målet är att stärka konstnärlig utveckling och internationell konkurrenskraft.
Förslaget är en fortsättning på Tillväxtverkets och Kulturrådets
pilotprojekt 2016–2018 Internationalisering av mellanledet för kulturexport. Pilotprojektet syftade till att stärka konstnärlig utveckling
och internationell konkurrenskraft, och det utvärderades med positiva resultat. Projektet ledde till strategier för internationalisering av
en rad kulturområden och flera stödmottagare fick chansen att
besöka mässor och knyta kontakter inför framtiden.
Internationella kontakter kan i många fall vara avgörande för
utvecklingen av karriärer för musiker, författare, bildkonstnärer med
flera. I flera fall blev effekten av Tillväxtverkets och Kulturrådets
pilotprojekt både försäljning av böcker, föreställningar och konst
samt att mässor, utställningar och shower i Sverige besöktes av internationella uppköpare. Därmed bidrog projektet till att fler än bara
bidragstagarna gagnades. Vårt förslag främjar på så sätt indirekt de
nationella arenorna för internationellt och interkulturellt utbyte.
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7.7.3

Utveckla och samordna politiken för kulturella
och kreativa näringar

Förslag: Vi föreslår att regeringen etablerar ett kontor för kulturella och kreativa näringar (KKN) på Regeringskansliet. KKNkontoret ska samla representanter från olika departement och ha
uppgifterna att
• föra en dialog med de departement vars verksamhet påverkar
förutsättningarna för KKN i syfte att styrningen av myndigheter och framtida satsningar ska utformas med kunskap om
KKN:s förutsättningar
• utforma en nationell strategi för KKN-sektorn baserad på
relevant statistik och analys
• samordna KKN-satsningar med satsningar på regional utveckling och besöksnäring
• stödja KKN-sektorn genom tydligare samarbete med högre
utbildning och forskning
• inkludera KKN i innovations- och digitaliseringssatsningar
• följa och stödja i de frågor om immaterialrätt som påverkar
KKN-sektorn
• stödja Team Sweden i exportfrämjandet av den svenska KKNsektorn.
KKN-kontoret tillförs 1,5 miljoner kronor årligen från 2022 för
detta ändamål.
Vi bedömer att det behövs en utökad samverkan och lärande om
kulturella och kreativa näringar (KKN) mellan olika politikområden.
Vi föreslår därför att ett KKN-kontor etableras på Regeringskansliet
med uppdrag att samordna arbetet med frågor som berör KKN på
Regeringskansliet. KKN-kontoret ska vara en länk mellan KKN och
regeringens arbete.
Syftet med KKN-kontoret är dels att främja kunskapsutveckling
och innovation inom KKN, dels att förbättra förutsättningarna för
KKN-företag att både verka i Sverige och utomlands. Konstruk-
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tionen med ett KKN-kontor förhindrar stuprör mellan departement
och minskar risken för att viktiga frågor nedprioriteras på grund av
att de inte tillhör ett visst politikområde.
KKN-kontoret föreslås fysiskt placeras på Näringsdepartementet
med representanter från Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet som ständiga medarbetare. Medarbetarna behåller
sina anställningar på respektive departement och arbetar cirka halvtid för kontoret. Till kontoret knyts kontaktpersoner från Justitiedepartementet, Infrastrukturdepartementet, Utrikesdepartementet,
Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Till kontoret knyts även ett samverkansråd med representanter från KKNsektorn, myndigheter, regioner och näringsliv. En samordnare och
chef för KKN-kontoret rekryteras. Vi föreslår att 1,5 miljoner avsätts årligen för kostnader kopplade till chefslön och de insatser som
kontoret kommer arbeta med. Förebilden för KKN-kontoret är det
life science-kontor som upprättades vid Näringsdepartementet 2017.
En nationell KKN-strategi
I skrivande stund är en färdplan för KKN under utarbetande vid
Regeringskansliet. När den är framtagen måste den förädlas i form
av en strategi. KKN-kontorets första uppgift blir därför att i dialog
med aktörer som representerar de kulturella och kreativa näringarna
ta fram en nationell strategi för KKN. Syftet med den nationella
strategin är att långsiktigt stärka Sverige som KKN-nation. Regeringens KKN-strategi ska vända sig till de aktörer som har mandat
och möjlighet att förändra förutsättningarna för svensk KKNsektor och den ska vara ett ramverk med tydliga prioriteringar och
mål samt områden som behöver utvecklas för att målen ska nås (se
avsnitt 5.3). Några utvecklingsområden som bör ingå i strategin är
• samverkan mellan offentliga och privata aktörer
• statistik och analys om KKN
• utbildning, kompetensförsörjning och talangutveckling
• samordning och helhetsgrepp kring internationella frågor, till
exempel export, konkurrenskraft, konstnärliga utbyten och bistånd.
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I utvecklingsområdet utbildning, kompetensförsörjning och talangutveckling ingår att se över utbildningstrappan inom kulturområdet
och hur fler talanger ska kunna överbrygga gapet mellan kulturskolan och konstnärliga högskoleutbildningar.
Vidare bör filmproduktionsincitament och exportstödet för KKN
som föreslås i avsnitt 7.7.1 och 7.7.2 ingå i strategin. Det finns dock
goda skäl att lansera dessa insatser redan innan strategin tagits fram,
inte minst för att de ska kunna ha positiv effekt för återstarten av
kultursektorn.
Samordna KKN-satsningar med regional utveckling
och besöksnäring
En stor del av regionerna har fristående KKN-strategier eller regionala utvecklingsstrategier där KKN-frågor är integrerade. Dessa
strategier har tagits fram för lokala förhållanden och skiljer sig åt
beroende på vilka delar av KKN-sektorn som är aktuella i regionen.
Därutöver finns planer för besöksnäringen som också kan se olika
ut från region till region. Kontoret har möjlighet att identifiera var
det finns behov av samordning och stöd.
Stödja KKN-sektorn genom tydligare samarbete med högre
utbildning och forskning
Utvecklingen av KKN är beroende av att det skapas kunskap om
sektorn och dess bidrag till olika delar av samhället. Därutöver är
sektorn beroende av att det utbildas personer med relevant kompetens som kan bidra till utveckling. Det är därför viktigt att KKNkontoret följer forskningspolitikens inriktning och frågor kopplade
till högre utbildning och yrkesutbildning, så att KKN:s intressen
beaktas. Det behövs till exempel forskning om hur den digitala marknaden påverkar konstnärers villkor.
Inkludera KKN i innovations- och digitaliseringssatsningar
Pandemin har tvingat många inom KKN att lära sig mer om digital
produktion och distribution. Strukturomvandlingen har snabbats på
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inom flera delområden, bland annat film, tv, bokförlag, scenkonst
och musik. Det har i många fall inneburit betydande kostnader och
oklara betalningsmodeller, inte minst för upphovspersoner. Konstnärer och kulturverksamheter skulle behöva komma in tidigt i innovationsprocesser där digitala tjänster utvecklas. Traditionellt har
dock KKN-sektorn haft svårt att komma in i innovationsmiljöer.
KKN-kontoret kan främja att den innovation som skapas inom
KKN tillvaratas genom att vara ett stöd till myndigheter som Vinnova
och andra aktörer som är viktiga för innovationspolitiken.
Följa och stödja i frågor om immaterialrätt och exportfrämjande
Ett av KKN-kontorets uppdrag är att följa och ge stöd i de frågor
om immaterialrätt som påverkar KKN. Utmaningarna vad gäller immaterialrätt skiftar dock mellan KKN:s olika branscher, vilket gör
att behoven av samordning kring varumärkesskydd med mera ser
olika ut. Det gäller också behovet av utbildning när det gäller immateriella rättigheter. KKN-kontoret ska följa och ge stöd i frågor om
immaterialrätt som påverkar KKN.
En viktig del av Sveriges arbete för att främja export inom KKN
är nätverket Team Sweden KKN (se avsnitt 5.3.4). KKN-kontoret
kommer att fungera som samarbetspartner till Team Sweden KKN.
7.7.4

Utveckla statistik och analys

Förslag: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och Myndigheten för kulturanalys ges i
uppdrag att utveckla och tillgängliggöra statistik och analys för
de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Tillväxtanalys uppdras att utveckla och tillgängliggöra statistik medan Myndigheten
för kulturanalys uppdras att med utgångspunkt i statistiken genomföra fördjupade analyser av KKN:s olika delbranscher.
Myndigheten för kulturanalys uppdrag ska genomföras i samverkan med Tillväxtanalys och båda uppdragen ska genomföras i
samråd med Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Tillväxtverket,
Statistiska centralbyrån och branschföreträdare. Tillväxtanalys
och Myndigheten för kulturanalys tillförs 1 miljon kronor vardera årligen från och med 2022 för den löpande verksamheten.
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Beslutsfattare behöver statistik och analys som underlag för att
kunna fatta ändamålsenliga beslut. I dagsläget saknas dock aktuell statistik och analys för KKN. Tillväxtanalys får därför i uppdrag att utveckla och tillgängliggöra statistik om KKN. Arbetet ska ske med utgångspunkt i de utvecklingsbehov som vi redogör för i avsnitt 5.3.5.
Vi bedömer att det är angeläget att denna del av uppdraget genomförs av en näringsmyndighet i syfte att öka kunskapen om KKN inom
näringspolitiken. Tillväxtanalys har till exempel uppgifter om hur
fördelningen av näringspolitiska stöd ser ut för olika branscher och
det är viktigt att undersöka hur KKN faller ut i det sammanhanget.
Samtidigt är det viktigt att kunskapen om KKN:s förutsättningar
och behov ökar även inom kulturpolitiken. Betydelsen av samverkan
och dialog mellan politikområden har tydliggjorts under pandemin
och vi bedömer att analysen inom området kan främjas av ett samarbete och delat uppdrag mellan Tillväxtanalys och Myndigheten för
kulturanalys när det gäller att utveckla kunskap om KKN. Därför
föreslår vi att Myndigheten för kulturanalys får i uppdrag att utifrån
den statistik som Tillväxtanalys tar fram genomföra branschspecifika analyser (KKN består av flera olika branscher) som exempelvis
kan undersöka hinder för tillgång till näringspolitiska stöd, finansieringsbehov, hur de olika branschernas ekonomiska bidrag till andra
branscher ser ut och branschernas kompetensförsörjningsbehov.
7.7.5

Förbättra tillgång till innovationsstöd

Förslag: Regeringen ger Vinnova i uppdrag att ta fram förslag
på hur den innovation som skapas inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) på ett bättre sätt kan inkluderas och
stödjas inom de områden som Vinnova arbetar med. Uppdraget ska
genomföras i samverkan med Filminstitutet, Konstnärsnämnden,
Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket och andra
berörda parter.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2022.
Vi bedömer att kunskapen om hur näringspolitiska aktörer kan
stödja innovation inom KKN behöver öka. Vi föreslår att regeringen
ger Vinnova i uppdrag att ta fram förslag på hur den innovation som

262

751

SOU 2021:77

Förslag

skapas inom KKN kan stödjas inom ramen för myndighetens verksamhet. De nya produkter, tjänster och metoder som utvecklas inom
KKN har potential att bidra till flera av de områden som Vinnova
arbetar med, till exempel hållbar samhällsbyggnad, digital omställning, ekosystem för innovativa företag, kompetensförsörjning, offentlig sektor och civilsamhälle samt andra framtidsområden.
Syftet med uppdraget är att den innovationskraft som finns inom
KKN tas tillvara och kan få stöd inom innovationspolitiken. Uppdraget handlar både om att undersöka hur KKN:s enskilda näringsidkare kan få tillgång till innovationsstöd och om att undersöka
vilken typ av innovation som genereras inom KKN och hur den kan
komma in i de områden som Vinnova arbetar med. Som en del av
uppdraget bör Vinnova också utreda vilka andra av myndighetens
insatsformer som kan stödja innovation inom KKN och hur dessa
insatsformer eventuellt behöver utvecklas utifrån dessa näringars
specifika behov och förutsättningar.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 31 december 2022
och genomföras i samverkan med Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och andra berörda parter.

7.8

Stärk kulturskolan och kultur i skolan

7.8.1

Förbättra kulturskolornas möjligheter till långsiktigt
utvecklingsarbete

Förslag: Kulturrådets utvecklingsbidrag till kommunal kulturskoleverksamhet förstärks permanent så att det från och med
2023 uppgår till 200 miljoner kronor om året.
Förslaget innebär att Kulturrådets utvecklingsbidrag till kommunal
kulturskoleverksamhet inrättas permanent och att det uppgår till
samma summa som avsatts för 2021, det vill säga 200 miljoner kronor om året. Att inrätta ett permanent statligt stöd förbättrar kulturskolornas möjlighet att använda pengarna för långsiktig utveckling. Kulturskolorna kan introducera barn och unga till konstnärligt
utövande och skapande kultur, ge dem möjligheter att utvecklas och
bidra till utvecklingen av framtidens konstnärer. Givet snedrekryteringen till konstnärliga utbildningar och yrken är det angeläget att
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arbetet med att inkludera fler barn och unga i kulturskolans verksamhet kan fortsätta. På längre sikt kan det även påverka representationen bland konstnärerna. De projektmedel som Kulturrådet har
delat ut sedan 2016 har stärkt kulturskolornas arbete med att bredda
deltagandet i sin verksamhet (se avsnitt 4.9.1). Vi föreslår därför att
pengarna även fortsatt fördelas som tidsbegränsade bidrag och med
samma syften som i dag.
7.8.2

Utred behov av ytterligare insatser för kulturskolan

Förslag: Regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att
analysera om det behövs ytterligare insatser för att främja en
jämlik tillgång till kulturskoleverksamhet i hela landet. Utredningen bör särskilt undersöka lämpligheten i att införa en kulturskolelag alternativt en regional samordnande funktion för kulturskolor.
Enligt de kulturpolitiska målen ska alla ha möjlighet att delta i
kulturlivet, och kulturpolitiken ska särskilt uppmärksamma barns
och ungas rätt till kultur. Kulturskolan spelar en central roll i det
sammanhanget. Men kulturskolorna har drabbats hårt av pandemin
och kommunerna står därtill inför svåra ekonomiska utmaningar.
Det är viktigt att säkra barns och ungas möjlighet att delta i
kulturlivet och en kulturskolelag skulle vara ett kraftigt verktyg för
att uppnå detta. Men en kulturskolelag är också förknippad med flera
utmaningar. I sitt betänkande från 2016 bedömde Kulturskoleutredningen att en reglering i lag vore mest effektivt för att tydliggöra det
nationella intresset av kulturskoleverksamhet. På grund av den så
kallade finansieringsprincipen bedömde utredningen dock att detta
inte var genomförbart. I den efterföljande propositionen bedömde
regeringen att det är viktigt att kulturskolan fortsätter vara kommunal och frivillig (se vidare avsnitt 4.9.2).
Vi menar att en ny utredning bör analysera hur en lag skulle
kunna utformas för att ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar samt vilka konsekvenser en lag kan få för finansieringen av
annan kulturverksamhet.
En alternativ statlig insats som skulle kunna få positiva effekter
är att införa en regional samordnande funktion för de kommunala
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kulturskolorna. Regeringen har tidigare valt bort en sådan insats med
motiveringen att pengar inte bör öronmärkas inom ramen för
kultursamverkansmodellen. En sådan insats behöver dock inte nödvändigtvis innebära öronmärkning av medel. Utredningen bör därför
undersöka hur regionala samordnande funktioner kan utvecklas i
dialog med regioner och kommuner utan att det påverkar regionernas utrymme att göra egna prioriteringar. Utredningen bör även
beräkna vilka kostnader för staten som det skulle innebära att inrätta
regionala samordnande funktioner.
7.8.3

Främja förutsättningarna för kultur i skolan

Förslag: Skolverket får i uppdrag att främja samarbete mellan
skolväsendet och kulturaktörer i syfte att uppnå skolans mål.
Uppdraget bör genomföras i samråd med Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet.
Vi bedömer att det finns behov av att stärka kunskapen om och
förståelsen för den resurs som kulturlivet kan utgöra för skolan. Det
handlar både om hur inslag med kulturaktörer i skolan kan ge
eleverna en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet och
hur kulturinslag kan bidra till måluppfyllelse i enskilda ämnen.
Skolor kan också behöva stöd i hur utbytet mellan dem och kulturen
kan stärkas. Arbetet med att ta fram ett sådant kunskapsmaterial och
stöd sker bäst inom utbildningspolitikens eget område. Vi bedömer
därför att Skolverket är en lämplig part för att främja samarbete
mellan skolväsendet och kulturaktörer, inklusive kulturskolor. Uppdragets målgrupp bör omfatta grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt fritidshemmet. Förutom samråd med Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet
kan det även behövas dialog med andra parter när uppdraget genomförs, till exempel med Sveriges Kommuner och Regioner. Uppdraget
bör omfatta, men inte vara avgränsat till, det utbyte som sker inom
ramen för bidraget Skapande skola.
I propositionerna Tid för kultur och Kulturarvspolitik skriver
regeringen att ett samarbete mellan kulturaktörer och skolan bidrar
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till att uppnå skolans kunskapsmål.8 I läroplanen för grundskolan
står dessutom att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer, till exempel språk, bild, musik, drama och dans samt har
utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.9
Ur kulturpolitisk synvinkel är kultur i skolan viktig, eftersom
skolan är en av få plattformar där kulturverksamheter kan nå alla barn
och ungdomar, oavsett hemförhållanden.
Offentliga insatser för kultur i skolan behöver vara anpassade
både efter skolans förutsättningar och efter kultursektorns förutsättningar. Arbetet med att stärka utbytet mellan kulturen och skolan
bedrivs i dag främst inom kulturpolitikens område. På statlig nivå
bland annat genom Skapande skola. Samtidigt framstår det som att
många av hindren för utbyte och samverkan mellan kulturaktörer
och skolan till stor del finns inom skolorna. Det handlar om brist på
tid och resurser och i en del skolor prioriteras inte samarbete med
kulturaktörer eftersom skolan inte ser någon tydlig koppling till
kunskapsmålen (se avsnitt 5.4.1). Vår bild är att det inom kulturområdet finns en utbredd uppfattning att kulturverksamhet i skolan
är viktig. Vårt förslag kan bidra till att denna uppfattning stärks även
inom utbildningsområdet.

7.9

Bredda deltagandet och minska
snedrekryteringen i kulturlivet

Vår analys har visat på behovet av att bredda deltagandet i kulturlivet
och minska snedrekryteringen till konstnärliga högskolor, konstnärsyrket och andra yrken i kultursektorn. I våra förslag om återstartsoch utvecklingsstöd (avsnitt 7.2.2) föreslår vi att dessa medel bland
annat ska kunna användas till att initiera insatser för att bredda deltagandet och riva hinder som bidrar till snedrekrytering i kulturlivet.
I det här avsnittet lämnar vi två ytterligare förslag för att främja breddat
deltagande och motverka snedrekrytering i kulturlivet.

8
9

Prop. 2009/10:3, s. 69–70; prop. 2016/17:116, s. 78–79.
Statens skolverk 2019.
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Analysera och kartlägg orsaker till ojämlikt deltagande

Förslag: Myndigheten för kulturanalys får i uppdrag att analysera
och kartlägga hinder för jämlikt deltagande i kulturlivet.
Som vi beskrivit i kapitel 4 visar undersökningar att kulturlivets utbud inte når ut till befolkningen på ett jämlikt sätt och att kulturpolitikens delaktighetsmål därmed inte är uppfyllt. Det finns behov
av insatser för att bredda deltagandet i kulturlivet men det saknas
i dag en samlad kunskap om hur sådana insatser bör utformas. Det
finns visserligen en del kunskap om varför kulturlivet inte når ut på
samma sätt till alla invånare, men kunskapen är utspridd och det
saknas en helhetsbild.
Vi bedömer därför att det finns behov av att både sammanställa
den kunskap som finns och vid behov ta fram ny kunskap om hur
hindren för deltagande ser ut. Vi föreslår att Myndigheten för kulturanalys får i uppgift att analysera och kartlägga detta.
Analysen bör fokusera på att identifiera vilka bakomliggande
faktorer som gör att individer inte tar del av kultur. Således bör
analysen utgå från medborgarperspektivet. Arbetet kan exempelvis
genomföras i form av forskningssammanställningar och egna undersökningar riktade mot befolkningen.
I uppdraget bör även ingå att Myndigheten för kulturanalys ska
ge förslag på åtgärder som kan bidra till att delaktighetsmålet uppnås.
7.9.2

Praktiskt lärande för breddat deltagande
och mot snedrekrytering

Förslag: Kulturrådet får i uppdrag att organisera och genomföra
ett eller flera arbetsseminarier i syfte att främja arbetet med breddat
deltagande och mot snedrekrytering i det offentligt finansierade
kulturlivet. Uppdraget ska genomföras 2022–2023. Kulturrådet
tillförs 1 miljon kronor för uppdragets genomförande.
Dessa arbetsseminarier ska bidra till praktiskt lärande och erfarenhetsutbyte mellan kulturverksamheter, och ambitionen med uppdraget bör vara att skapa förutsättningar för nätverk och för etableringen av ett mer långsiktigt erfarenhetsutbyte mellan kulturaktörer.
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Olika aktörer har olika erfarenheter av arbete dels med breddat deltagande, dels mot snedrekrytering att dela med sig av. Formatet arbetsseminarier skapar förutsättningar för att många aktörer får komma till
tals och för att nya kontaktytor och samarbeten kan skapas.
I avsnitt 7.2.2 föreslår vi att återstarts- och utvecklingsstöd som
riktas mot kultursektorn bland annat ska kunna användas för att
initiera insatser för att bredda deltagandet och riva hinder som bidrar
till snedrekrytering i kulturlivet. Arbetsseminarierna kan både inspirera och stödja genomförandet av sådana utvecklingsprojekt. Kulturrådet kan med fördel samordna arbetet med arbetsseminarierna med
arbetet med att fördela återstarts- och utvecklingsstöd.
Pandemin har inneburit att kontaktvägarna mellan kulturverksamheter och invånarna har förändrats och i viss mån försvunnit.
Som vi har beskrivit i avsnitt 4.5 finns en risk att det bidrar till ökade
skillnader i kulturdeltagande mellan olika grupper i befolkningen. Vi
tror att det arbete som många kulturaktörer har ägnat åt att bredda
deltagandet i kulturlivet kan behöva börja om från ruta ett.
Även arbetet mot snedrekrytering i kultursektorn kan ha påverkats som en följd av pandemin. Det kan handla om att färre personer vågar söka sig till sektorn, kanske företrädelsevis de med privata
skyddsnät i form av föräldrar eller partners (se avsnitt 4.3.1). Det
kan också handla om att arbetsgivarna i ljuset av det osäkra läget
under och efter pandemin väljer att satsa på välkända och etablerade
konstnärer, vilket skulle befästa snedrekryteringen.
Det finns aktörer som har utvecklat metoder för att arbeta mot
snedrekrytering och nå ut bredare med sin verksamhet. För att fler
ska kunna inspireras av och dra nytta av metoder som har gett goda
resultat behövs ett forum för kunskapsutbyte och lärande mellan
kulturverksamheter om exempelvis metoder för inkludering, breddat deltagande och rekrytering, publikarbete och kommunikation.
Kulturrådet har redan ett uppdrag att vara ett nav för erfarenhetsutbyte gällande breddat professionellt deltagande i kultursektorn.
Vårt förslag bör ses som en vidareutveckling och en tillfällig förstärkning av det uppdraget.
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7.10

Utveckla kulturpolitikens inriktning

7.10.1

Färdplan för den svenska filmpolitiken

Förslag: Regeringen bör ta fram en färdplan för filmpolitiken
som tar avstamp i de förändringar som pågår inom filmområdet.
Vi föreslår att regeringen tar fram en färdplan för filmpolitiken som
tar avstamp i de utmaningar och möjligheter som uppkommit med
anledning av pågående förändringar inom filmområdet, i synnerhet
den digitala omställningen vilken accelererat under pandemin. Syftet
med färdplanen är att stärka förutsättningarna för att visionen för
den nationella filmpolitiken och målen inom film- och kulturpolitiken ska uppnås.
Ett antal år efter omställningen av den nationella filmpolitiken,
när staten lämnade den tidigare avtalsmodellen, är det angeläget att
regeringen säkerställer att både filmpolitikens utformning och formerna för finansiering är anpassade efter utvecklingen inom filmområdet och omfattar nya aktörer och plattformar.
Staten och filmsektorns aktörer är ömsesidigt beroende av varandra för en kraftfull och vital filmbransch, och färdplanen bör lägga
fram vägen för filmpolitiken framöver, med uppdaterade former för
filmpolitikens utformning och finansiering samt för samspelet mellan
olika aktörer.
Färdplanen bör bland annat behandla syfte och mål för stödformer och den digitala visnings- och spridningspolitiken i relation till
utvecklingen på området.
Regeringen bör även överväga huruvida länken mellan medel för
konsumtion av film och medel för produktion av film, som tidigare
var reglerad av filmavtalet, bör återupptas. EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) ger exempelvis länder inom
EU stöd för att ställa finansiella krav både på nationella och internationella aktörer verksamma på den egna marknaden (se avsnitt 3.4.5).
I arbetet med färdplanen bör regeringen även se över förutsättningarna för att uppnå de mål som finns för filmpolitiken vad gäller
till exempel kulturarvet samt barn och unga.
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7.10.2

Utred hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas

Förslag: Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att undersöka om, och i så fall hur, kultursamverkansmodellen kan utvecklas.
Vi föreslår att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att
undersöka om, och i så fall hur, kultursamverkansmodellen kan utvecklas. Målet för utredningen bör vara att skapa bättre förutsättningar
för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen genom utvecklad
samverkan mellan stat, regioner och kommuner. Utredningen bör
behandla frågor om
• rollfördelningen mellan staten, regionerna och kommunerna
• statens roll för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte
• vilken part på statlig nivå som bör avgöra de ekonomiska ramarna
för respektive region
• avgränsningen av vilka kulturområden och verksamheter som kan
tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen
• möjligheten att skapa mer långsiktighet för både regioner och de
kulturverksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen.
Bakgrunden till vårt förslag är att många aktörer beskriver begränsningar i dagens utformning av kultursamverkansmodellen (se avsnitt 3.2.4), där flera av synpunkterna handlar om kultursamverkansmodellens grundläggande principiella uppbyggnad. Vi bedömer att
frågan bäst hanteras i en utredning i form av en kommitté eller särskild utredare.
7.10.3

Stöd utvecklingen av en nationell plattform
för utställningsaktörer inom bild- och formkonst

Förslag: En organisation får statligt stöd för att utveckla en
nationell plattform för utställningsarrangörer inom samtida bildoch formkonst. Stödet bör uppgå till 1 miljon kronor per år.
Kulturrådets anslag (4:4) för bidrag till bild- och formområdet
bör förstärkas med motsvarande summa.
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Utvecklingen av en nationell plattform för utställare av samtida bildoch formkonst skulle bidra till en mer fullständig helhetsbild av
ekosystemet inom bild- och formområdet och komplettera den befintliga kunskapen om bild- och formområdets förutsättningar, vilken ofta har fokus på konstnärerna. Bild- och formutställarna är små
aktörer som saknar resurser att skapa en tillräcklig nationell organisering på egen hand. Det krävs därför insatser från det offentliga.
Nätverket Klister som består av små och medelstora konsthallar och
museer för samtidskonst skulle kunna vara en lämplig part för att
bygga upp en nationell plattform. Arbetet med att bygga upp verksamheten bör ske i dialog med andra riks- och medlemsorganisation
inom bild- och formområdet, till exempel Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konstföreningar, Konstfrämjandet och Galleriförbundet.
7.10.4

Utred förutsättningarna för en kulturstiftelse

Förslag: Utred förutsättningarna för bildandet av en kulturstiftelse där statliga medel och privata medel matchas.
Vi föreslår att regeringen utreder förutsättningarna och formerna för
en stiftelse för finansiering av kultur, vilken på sikt kan arbeta med
att matcha finansiering mellan offentliga och privata medel. Under
pandemin tydliggjordes betydelsen av kulturstiftelser för kulturens
finansiering i våra grannländer Danmark och Finland. I dessa och
andra länder är kulturstiftelser av stor betydelse inte bara för kulturlivets finansiering utan också för dess oberoende och mångfald.
I Sverige är stiftelser som ger bidrag till kultur ovanliga (se avsnitt 3.2.5). Samtidigt har vi sett att kultursektorn har stort behov av
mer omfattande och långsiktig finansiering. Vi bedömer att stiftelser
skulle kunna spela en större roll för Sveriges kulturliv än vad de gör
i dag. En kulturstiftelse där statliga medel och privata medel matchas
kan vara det första steget i en större utveckling och vara en tydlig
signal om hur de nya skatteregler som infördes 2014 ska tillämpas.
Mot den bakgrunden bedömer vi det som angeläget att undersöka
förutsättningarna för att starta en kulturstiftelse i Sverige som staten
har möjlighet att tillföra kapital till. Utöver att identifiera och informera aktörer som har förutsättningar och intresse av att bilda en
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kulturstiftelse bör utredningen också undersöka möjligheten att
staten avsätter ett grundkapital så att stiftelsen kan etableras. Det är
avgörande att ett förslag till stiftelseförordnande blir väl och noggrant utformat och staten bör kunna bistå med särskild expertis för
detta. Det är även av vikt att utreda hur incitament för privata gåvor
till stiftelsen kan skapas. Det finska stiftelsesystemet är ett exempel
på hur det kan fungera. Utredningen bör därför undersöka det finska
systemet och andra lösningar som kan skapa incitament för givare
utöver matchningen av medel.
Stiftelseformen garanterar armslängds avstånd mellan givare och
mottagare. En kulturstiftelse med matchad finansiering kan både
generera kompletterande, privat finansiering till kultur och inspirera
till etableringen av nya privata kulturstiftelser.
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I detta kapitel analyserar utredningen konsekvenserna av våra förslag
utifrån de krav som finns i våra direktiv och i kommittéförordningen.1 Vi belyser de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av
förslagen och vilka alternativa förslag som vi har övervägt. I den
inledande delen beskriver vi förslagens offentligfinansiella effekter
och hur ökade kostnader för det allmänna kan finansieras. Vi analyserar även förslagens samhällsekonomiska effekter.
Vi redogör för respektive förslags kortsiktiga och långsiktiga
effekter och därefter redogör vi samlat för förslagens konsekvenser
utifrån mångfalds-, jämställdhets- och barnrätts- och ungdomsperspektiv. Avslutningsvis redogör vi för förslagens konsekvenser
för brottslighet, förutsättningar för småföretag, sysselsättning och
service i olika delar av landet samt för kommuners självstyrelse.

8.1

Förslagens ekonomiska konsekvenser

8.1.1

Konsekvenser för de offentliga finanserna

Våra förslag (se kapitel 7) innebär att statens kostnader för kultur och
näringspolitiska insatser kommer att öka. Under perioden 2022–2024
uppgår de utökade kostnaderna av våra förslag sammanlagt till
3 916 miljoner kronor och efter år 2024 uppgår de beräknade kostnaderna till 760 miljoner kronor per år (se tabell 8.1). Från och med
2022 beräknas våra förslag medföra en kostnad på 308,5 miljoner
kronor per år inom utgiftsområde 24 (näringsliv). De förslag som
berör utgiftsområde 24 är de förslag som presenteras i avsnitt 7.7.
Resterande kostnader avser utgiftsområde 17 (kultur).

1

Dir. 2020:143, s. 8; 14–16 §§ kommittéförordningen (SFS 1998:1474).
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Vi har undersökt vilka omfördelningar som skulle kunna göras
inom nuvarande ram för utgiftsområde 17 och utgiftsområde 24. På
grund av den mycket utsatta situation som både kultursektorn och
delar av näringslivet befinner sig i anser vi dock inte att det är möjligt
att göra omfördelningar inom nuvarande budgetram utan att det får
kraftigt negativa konsekvenser.
Merparten av de föreslagna kostnadsökningarna berör kulturpolitikens område och pandemin har drabbat kultursektorn hårt ekonomiskt. Att göra omfördelningar inom kulturområdets befintliga
ram skulle få negativa följder i relation till de nationella kulturpolitiska
målen och vara kontraproduktivt i relation till det vi vill uppnå med
våra förslag. Effekten skulle troligen också bli minskad köpkraft bland
kulturföretag och minskad sysselsättning inom kulturområdet. Givet
detta föreslår vi att utredningens förslag finansieras genom att staten
tillför medel till utgiftsområdena 17 och 24.
Tabell 8.1

Beräknade kostnader för staten, miljoner kronor2

Förslag för återstart
Långsiktig förstärkning av
ekonomiska förutsättningar
Stärk internationellt utbyte
och samverkan
Ta tillvara digitaliseringens
möjligheter
Förbättrade förutsättningar
för KKN
Stärk kulturskolan och kultur
i skolan
Bredda deltagandet och
minska snedrekryteringen
i kulturlivet
Utveckling av kulturpolitikens
inriktning
Summa

2

2022

2023

2024

Summa
2022–2024

1 074,0

489,0

30,0

1 593,0

0,0

0,0

229,5

229,5

229,5

7.3

16,0

16,0

16,0

48,0

16,0

7.4

155,0

330,0

330,0

815,0

5,0

7.6

308,5

308,5

308,5

925,5

308,5

7.7

0,0

100,0

200,0

300,0

200,0

7.8

1,0

1,0

0

2,0

0

7.9

3,0
3 916,0

1,0
760,0

7.10

1,0
1,0
1,0
1 555,5 1 245,5 1 115,0

Årlig
Avsnitt
kostnad
efter 2024
0,0
7.2

I sammanställningen ingår inte kostnader för förslag om utredningar som tillsätts av regeringen.
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8.1.2

Konsekvenser

En stärkt kultursektor ger positiva samhällsekonomiska
konsekvenser

Våra förslag förväntas leda till positiva samhällsekonomiska konsekvenser, det vill säga generera ekonomisk nytta i samhället. Enligt
vår bedömning kommer förslagen att medföra ökad konsumtion,
ökade skatteintäkter, bättre förutsättningar för hållbar regional
utveckling i hela landet, en miljömässigt mer hållbar produktion av
svensk film och tv samt ett minskat behov av insatser inom exempelvis arbetsmarknadspolitiken.
Förslagen går ut på att både stärka de statliga insatserna för
kultursektorn och stimulera kompletterande privat finansiering. Vi
bedömer att förslagen kommer att ge förbättrade förutsättningar för
kulturföretag, organisationer inom kulturområdet, konstnärer och
kulturarbetare. Förbättrade förutsättningar för dessa aktörer ger
även positiva effekter ur ett bredare samhällsperspektiv. En satsning
på digitalisering inom kulturarvsområdet (se avsnitt 7.6.1) har till
exempel positiva effekter både för kulturarvssektorn och för sysselsättningen. När regeringen gjorde en liknande satsning, Access
2006–2009, gav den över 1 000 personer arbete, och 6 månader efter
avslutad anställning hade 75 procent av dem som fått sysselsättning
genom satsningen fortfarande arbete.3
Vidare är kulturen viktig för att skapa attraktiva livsmiljöer och
stärker därigenom den regionala utvecklingen.4 Våra förslag bidrar
till att upprätthålla ett starkt kulturliv i hela landet, och därmed till
den regionala utvecklingen. Förslagen förbättrar förutsättningarna att
vara verksam som konstnär och för kulturella och kreativa näringar i
hela landet. Detta stärker i sin tur den regionala utvecklingen och
främjar besöksnäringen, eftersom kulturverksamheter ofta utgör
besöksmål för tillresande. Besökare till kulturverksamheter skapar
även intäkter för andra lokala och regionala företag, till exempel
reseföretag, hotell och restauranger.
Vårt förslag om kulturcheckar (avsnitt 7.2.3) stimulerar befolkningens konsumtion av kultur och stärker därigenom kulturföretag.
Genom att förslaget förväntas bidra till ökade besök till kulturevenemang och besöksmål kommer troligtvis även andra näringar,
till exempel reseföretag, hotell och restauranger, att gynnas.
3
4

Sveriges Radio 2010.
Skr. 2020/21:133.
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Förslaget om produktionsincitament för film och tv (avsnitt 7.7.1)
har flera positiva samhällsekonomiska konsekvenser. Till exempel
medför förslaget att intäkterna för de kulturella och kreativa
näringarna och för exempelvis besöksnäringen kommer att öka. En
annan positiv effekt av förslaget är att antalet anställda i filmsektorn
förväntas öka.5 Flera regioner och regionala produktionscentrum har
lyft att produktioner genererar intäkter till, framför allt, besöksnäringen genom hotellnätter, restaurangbesök och transporter vid
de orter där inspelningarna pågår. Exempel från Västra Götalandsregionen visar att filmproduktioner som fått produktionsincitament
från regional nivå spenderar långt mer pengar i regionen än summan
av produktionsincitamentet. Filminspelningar skulle även kunna
bidra positivt till Sveriges internationella attraktionskraft och internationella filmturister bidrar till konsumtion i regionerna.
Även Tillväxtverket menar att ett produktionsincitament får
positiva samhällsekonomiska effekter.6 Svenska produktioner som
stannar i landet innebär också färre resor och bidrar på ett gynnsamt
sätt till miljön.
Vidare bidrar våra förslag till ett minskat behov av arbetsmarknadspolitiska och sociala insatser. En stor del av kostnaderna för företag och organisationer inom kulturområdet består av löner. Under
pandemin har många konstnärer och kulturarbetare blivit av med
sina arbetstillfällen. Insatser för att underlätta återstarten av kultursektorn kommer att innebära att flera av dessa åter kan få anställning
och uppdrag. Det skulle stärka individernas köpkraft och minska
behovet av andra insatser från samhället, till exempel inom arbetsmarknadspolitiken.
Även våra förslag om satsningar på att förstärka scenkonstallianserna och stipendier till konstnärer minskar konstnärernas
behov av arbetsmarknadspolitiska och sociala insatser.

5
6

Olsberg SPI 2021.
Tillväxtverket 2017.
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8.2

Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser
samt nollalternativ

8.2.1

Förslagen för återstart

Kostnaden för förslagen för återstart av kulturen (avsnitt 7.2) uppgår till 1 593 miljoner kronor 2022–2024 och består av direkta stöd
till konstnärer och kulturverksamheter och stimulansstöd i form av
kulturcheckar. Förslagen skapar förutsättningar för att spetskompetens stannar kvar i kulturlivet, att det fria kulturlivets organisationer
kan överleva och fortsätta utvecklas samt att det finns ett utbud av
kultur i hela landet. Förslagen medför också att de nya initiativ för att
producera och tillgängliggöra kultur som vuxit fram under pandemin
kan utvecklas långsiktigt. Förslaget om kulturcheckar får konsekvenser för Regeringskansliet som behöver ta fram kriterier för hur
checkarna ska fördelas och hur förslaget i övrigt ska genomföras.
Om förslagen inte genomförs riskerar däremot kulturlivet att
utarmas på kompetens och de fria grupper, arrangörer och strukturer
som bidrar till kulturlivets mångfald kommer att försvagas eller försvinna. Tillgången till kultur i hela landet och kultur i skolan riskerar
att minska eftersom de aktörer som står för utbudet slås ut eller får
försämrade ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet. Det
kommer att få negativa konsekvenser för både vuxnas, barns och
ungas möjligheter att delta i kulturlivet. Möjligheterna att uppnå de
nationella kulturpolitiska målen skulle därmed minska kraftigt.
8.2.2

Förslagen för långsiktig förstärkning av kulturens
ekonomiska förutsättningar

Kostnaderna för förslagen om stärkta ekonomiska grundförutsättningar för kultur uppgår från och med 2024 årligen till 229,5 miljoner
kronor. Förstärkningen innebär att befolkningens tillgång till kultur
ökar och att konstnärers möjligheter att försörja sig på konstnärligt
arbete ökar. Om förslagen inte genomförs finns däremot en risk för
nedläggningar av kulturverksamhet och att kulturområden som har
en svag infrastruktur försvagas ytterligare. Detta gäller i synnerhet
om urholkningen av statliga anslag till kultur fortgår i kombination
med att regioner och kommuner framöver får sämre ekonomi.
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Utöver alternativet att inte göra någonting åt utvecklingen av
kulturens försämrade ekonomiska villkor (nollalternativet) har vi även
övervägt möjligheten att skapa bättre förutsättningar för sponsring
och konstinköp. Den typen av privat finansiering skulle dels kräva
förändringar i skattelagstiftningen (vilket vi enligt våra direktiv inte
får föreslå), dels innebära att kulturen behöver anpassa sig mer efter
det som efterfrågas på marknaden. Företag kommer sannolikt inte
att sponsra smalare konst med en mindre publik utan i stället välja
att sponsra större och bredare evenemang som når så många i deras
målgrupper som möjligt. Med utgångspunkt i de kulturpolitiska
målen bör intäkter från sponsring således vara ett komplement och
inte en ersättning för offentlig grundfinansiering av kultur.
Förslaget om utökat beställningsbemyndigande i avsnitt 7.3.5
medför inga ökade kostnader för staten men däremot innebär det att
det blir svårare för Kulturrådet att omfördela pengar till nya aktörer
och svårare för regeringen att omfördela medel mellan från anslagen.
Vi bedömer dock att dessa konsekvenser har minimal betydelse
eftersom det till stor del redan är samma aktörer som får verksamhetsbidrag från år till år och det är mycket ovanligt med större omfördelningar från anslag 2:2 och 4:4.7 För att säkerställa att regeringen har fortsatt möjlighet att fördela medel mellan anslag föreslår
vi att beloppen för infriade åtaganden ska vara styrande.
I avsnitt 7.3.5 föreslår vi även en utredning för att skapa mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar för statliga kulturinstitutioner.
Vi bedömer att en sådan utredning kan genomföras inom ramen för
Kulturdepartementets ordinarie uppdrag och att det inte medför
några större kostnader för staten.
8.2.3

Förslagen för stärkt internationellt utbyte
och samverkan

Förslagen för stärkt internationellt utbyte och samverkan främjar
svenska kulturaktörers möjligheter att verka på en internationell
arena och delta i utbyten med aktörer i andra länder. Därigenom
bidrar de till ökad förnyelse inom kulturlivet och till att konstnärers
möjligheter att försörja sig på sitt konstnärliga arbete förbättras.
Kostnaden för förslagen är 16 miljoner kronor om året, inklusive
7
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4 miljoner för medfinansiering inom EU-programmet Kreativa
Europa. Om förslagen inte genomförs hämmas konstnärlig förnyelse och konstnärers möjligheter att försörja sig. Efter pandemin
kommer det finnas behov av att återuppbygga internationella kontaktnät. Om stöd för detta uteblir riskerar konstnärer och andra
kulturaktörer att gå miste om både möjligheter till utveckling och
etablering på internationella marknader.
Förslaget om medfinansiering inom Kreativa Europa ökar svenska
kulturaktörers möjlighet att delta projekt inom ramen för EU:s
program för de kulturella och kreativa sektorerna. Det innebär även
att mer pengar från EU:s program kan komma de svenska kulturaktörerna till del.
Om förslaget inte genomförs kommer förutsättningarna för
svenska kulturaktörer att utveckla sin verksamhet genom att delta i
europeiska samarbetsprojekt fortsatt att vara sämre än i många andra
länder. Deltagandet i europeiska samarbeten kan bli kvar på samma
låga nivå som i dag, eller till och med minska, på grund av de försämrade ekonomiska möjligheter som pandemin fört med sig.
8.2.4

Förslagen för stärkta trygghetssystem

Förslagen om stärkta trygghetssystem får konsekvenser för Regeringskansliet och Försäkringskassan. Förslaget att utreda möjligheten
att göra stipendieperioder överhoppningsbara vid uträkningen av
sjukpenninggrundad inkomst innebär att Regeringskansliet behöver
ta fram utredningsdirektiv och bemanna utredningen. Vi bedömer
att utredningen behöver personella resurser motsvarande ungefär
1 årsarbetskraft.
Vi bedömer vidare att Försäkringskassan kan genomföra uppdraget att följa upp och vidareutveckla sitt arbete med att utveckla
informationen till egenföretagare och personer som har en kombination av inkomstkällor och anställningsformer inom ramen för
myndighetens löpande utvecklings- och återrapporteringsarbete.
Förslaget bör därför inte medföra några större merkostnader.
På lång sikt skapar förslagen bättre förutsättningar för att trygghetssystemen och informationen om dessa ska anpassas efter konstnärers förutsättningar på arbetsmarknaden. Därigenom förbättras
konstnärernas ekonomiska och sociala villkor. Det kan i sin tur bidra
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till att fler vågar söka sig till konstnärliga yrken och att snedrekryteringen till konstnärliga högskolor minskar.
Om förslagen inte genomförs kommer vissa av de hinder som
finns för att konstnärer och andra kulturarbetare ska kunna få tillgång till trygghetssystemen att kvarstå.
Om förslaget riktat mot Försäkringskassan inte genomförs kan
myndigheten behöva prioritera andra uppdrag. Det riskerar i sin tur
att leda till att Försäkringskassan går miste om möjligheten att fördjupa och integrera kunskapen om frilansande konstnärers och
andra kombinatörers villkor och informationsbehov i verksamheten.
I förlängningen kan det påverka dessa målgruppers möjlighet att ta
del av trygghetssystemen negativt.
8.2.5

Förslagen för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Förslagen som syftar till att regeringen ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter på kulturområdet presenteras i avsnitt 7.6.
Det första förslaget i avsnittet är en satsning på digitalisering inom
kulturarvsområdet som innebär en kostnad för staten som beräknas
uppgå till 150 miljoner kronor 2022 och 325 miljoner kronor 2023
respektive 2024. I de 325 miljoner kronorna ingår även administrativa
kostnader för den myndighet som får i uppdrag att handlägga bidraget.
Förslaget får positiva konsekvenser för kulturinstitutioners digitaliseringsarbete samt för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Allmänhetens tillgång till kulturarvet kommer att öka,
inte minst för boende på landsbygden. Förslaget skapar även antalet
arbetstillfällen inom kultursektorn.
Förslaget att utreda hur bibliotekens utlåning av e-böcker kan
samordnas nationellt får initialt konsekvenser för Regeringskansliet
vad gäller att ta fram utredningsdirektiv och bemanning av utredningen. Vi bedömer att utredningen kommer behöva bemannas med
ungefär 2 årsarbetskrafter. Utredningen ska ta fram förslag som kan ge
långsiktiga effekter i form av en likvärdig möjlighet att låna e-böcker
oavsett bostadsort och en mer hållbar försörjning för författare.
Förslaget att Konstnärsnämnden ska analysera konsekvenser och
behov kopplade till den kommande upphovsrättslagstiftningen får
konsekvenser för Konstnärsnämnden. Vi bedömer att arbetet ingår
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i myndighetens ordinarie uppdrag och kan finansieras inom ramen
för befintligt anslag.
Vad gäller förslaget om kompetenshöjande insatser om upphovsrätt får detta konsekvenser för Patent- och registreringsverket och
Konstnärsnämnden som båda borde kunna utföra uppdraget inom
ram för befintligt anslag. I förslaget ingår också att konstnärernas
yrkes- och upphovsrättsorganisationer samt beställarsidans branschorganisationer ska få stöd för att i sin tur kunna utöka stödet till
konstnärer och beställarorganisationer i upphovsrättsfrågor.
Den delen av förslaget får konsekvenser för Kulturdepartementet
som behöver utreda hur formerna för detta kan se ut. Dessutom
tillkommer en kostnad för staten motsvarande 5 miljoner kronor.
Långsiktigt innebär förslaget att konstnärers och beställarorganisationers kunskap om upphovsrätt kommer att öka vilket i sin tur
kommer stärka deras förutsättningar att försörja sig.
Det sista förslaget i det avsnittet är att Kulturdepartementet ska
hålla sig informerat om kulturlivets ekonomiska förutsättningar att
producera och tillgängliggöra kultur digitalt. Det förslaget får kortsiktigt konsekvenser för Kulturdepartementet som måste föra en
dialog med kulturinstitutionerna om digitaliseringens kostnader. På
lång sikt medför förslaget att regeringens satsningar på digital kultur
kommer ta höjd för bland annat upphovsrättsliga kostnader och
därmed bli mer hållbara.
8.2.6

Förslagen för de kulturella och kreativa näringarna

Förslagen för att stärka förutsättningarna för överlevnad, tillväxt
och innovation inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN)
presenteras i avsnitt 7.7. Förslaget om ett produktionsincitament
för film och tv kommer att öka antalet inspelningar som förläggs i
Sverige. Det kommer i sin tur bidra till att stärka Sveriges film- och
tv-sektor och dess konkurrenskraft genom att kvalitet och kompetens
upprätthålls och utvecklas i landet. Kostnaden för produktionsincitamentet beräknas till 300 miljoner kronor om året. Vi bedömer att ett
produktionsincitament har positiva samhällsekonomiska effekter och
i förlängningen är självfinansierande (se avsnitt 8.1).
Förslaget om att fördela exportstöd till mellanleden inom litteratur, dramatik, scenkonst, bild- och formkonst samt musik medför
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en årlig kostnad på 5 miljoner kronor för staten och får konsekvenser för Kulturrådet som får i uppdrag att fördela bidraget. Kulturrådet får använda anslaget för att finansiera administrativa kostnader
kopplade till fördelningen av bidraget. På lång sikt kommer stödet
att bidra både till konstnärlig utveckling och till export inom KKN
enligt en tidigare utvärdering (se avsnitt 5.3.3).
Förslaget att etablera ett KKN-kontor vid Näringsdepartementet
medför en kostnad på 1,5 miljoner kronor årligen för lön för kontorets samordnare och chef samt för den verksamhet som kontoret
kommer att bedriva. På längre sikt bedömer vi att förslaget kommer
förbättra samordningen och utvecklingen av den politik som sätter
ramarna för KKN avsevärt. Därmed förbättras förutsättningarna för
dessa näringar, inklusive för regional tillväxt. I förlängningen innebär
det att skatteunderlaget ökar. Vi bedömer att KKN:s exportmöjligheter kommer att förbättras och att hinder för sektorns utveckling
enklare kan analyseras och rivas.
Vi beräknar vidare att förslaget att Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och Myndigheten för kulturanalys ska utveckla statistik och analys för KKN
kommer medföra en kostnad för staten på 2 miljoner kronor årligen.
Arbetsuppgifterna medför personalkostnader och kostnader för utveckling och inköp av data. Viss analys kan även behöva upphandlas.
På lång sikt innebär förslaget att det kommer finnas underlag som
visar KKN:s samhällsekonomiska värde samt de behov och hinder
som finns för näringarnas utveckling. Vi övervägde vidare att föreslå
att Tillväxtverket, som tidigare har haft ett statistikuppdrag inom
KKN, skulle få även detta uppdrag. Men efter dialog med representanter för Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Myndigheten för kulturanalys bedömde vi att den utformning av förslaget som vi har valt är
den mest ändamålsenliga givet de tre myndigheternas förutsättningar i nuläget.
Förslaget att Vinnova ska undersöka hur den innovation som
skapas inom KKN på ett bättre sätt kan inkluderas och stödjas inom
de områden som myndigheten arbetar med får konsekvenser för
Vinnova. Vi bedömer att arbetet kan genomföras inom ramen för
Vinnovas nuvarande uppdrag och anslag. På lång sikt kan förslaget
bidra till förbättrade förutsättningar för innovation inom KKN, och
därigenom öka tillväxten inom sektorn.
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Om förslagen inte genomförs kommer situationen för KKN förbli densamma som i dagsläget. Det innebär att kunskapen om KKN
är låg bland beslutsfattare och att det saknas samordning i frågor om
KKN mellan politikområden. Detta medför i sin tur att näringspolitiska satsningar och stödformer utformas på ett sätt som i praktiken ofta exkluderar dessa näringar. Deras innovationskraft samt
tillväxt- och exportpotential tas därmed inte till vara. Vad gäller förslaget om ett produktionsincitament för film och tv kommer konkurrenssituationen för sådan verksamhet förbli snedvriden på den
internationella marknaden om förslaget inte genomförs.
8.2.7

Förslagen för en stärkt kulturskola och kultur i skolan

Förslaget i avsnitt 7.8 att permanenta förstärkningen av stödet till
kulturskolan innebär en kostnad för staten på 100 miljoner kronor
2023 och 200 miljoner kronor per år från och med 2024. Vi bedömer
att förslaget främjar barns och ungas rätt till kultur.
När det gäller förslaget att utreda och jämföra förutsättningarna för
och konsekvenserna av en kulturskolelag respektive regionala kulturskolesamordnare bedömer vi att personalresurser motsvarande 1 årsarbetskraft behövs för att genomföra uppdraget. Bedömningen av
personalbehovet baseras på att den nya utredningen i hög grad kan
bygga vidare på den grundanalys och de förslag som lämnades i
Kulturskoleutredningens betänkande från 2016.8 I betänkandet analyseras bland annat möjligheterna att införa en kulturskolelag och regionala kultursamordnare.
Vi bedömer vidare att uppdraget till Skolverket att undersöka hur
utbytet och samverkan mellan skolan och kulturen kan öka kan
genomföras inom ramen för Skolverkets anslag.
Sammantaget får förslagen i avsnitt 7.8 positiva långsiktiga konsekvenser för barns och ungas rätt till kultur och i förlängningen för
deltagandet i kulturlivet. Om förslagen inte genomförs riskerar däremot skillnaderna i barns deltagande i kulturskoleverksamhet att bli
mer ojämlik än i dag. Inslagen av kultur i skolan kommer fortsatt
vara starkt begränsade och potentialen att bidra till kulturpolitiska
och utbildningspolitiska mål som finns i samverkan mellan skolan
och kulturlivet kommer inte tas tillvara. I förlängningen innebär det
8
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att många barn och unga går miste om möten med kultur, vilket
cementerar det ojämlika deltagande och inflytande i kulturlivet som
finns i dag.
8.2.8

Förslagen för breddat deltagande och minskad
snedrekrytering i kulturlivet

I avsnitt 7.9 föreslår vi att Myndigheten för kulturanalys ska genomföra en fördjupad analys och kartläggning av hinder för jämlikt deltagande i kulturlivet. Uppdraget kan genomföras inom myndighetens nuvarande uppdrag och ekonomiska ramar och bedöms alltså
inte medföra några större kostnader. Förslaget bidrar till ökad kunskap som i förlängningen kan medföra mer effektiva insatser för att
alla ska kunna delta i kulturlivet.
Om förslaget inte genomförs är risken att de politiska insatserna
för att nå delaktighetsmålet inte genomförs på ett ändamålsenligt sätt.
Vårt andra förslag i avsnitt 7.9 är att ge Kulturrådet i uppdrag att
organisera och genomföra ett eller flera arbetsseminarier i syfte att
främja arbetet med breddat deltagande och motverka snedrekrytering. Det förslaget medför kostnader på 1 miljon kronor per år
2022–2023. Förslaget bidrar på kort sikt till att kulturverksamheter
ökar sin kunskap om metoder för att bredda deltagandet och motverka snedrekrytering i sina verksamheter. Det kan i sin tur innebära
en skjuts för arbetet med breddat deltagande och breddad rekrytering åren efter pandemin. På så vis kan relationer med målgrupper
som tappats under pandemin återupprättas och arbetet för breddad
rekrytering får ett extra stöd.
Om förslaget inte genomförs kan det medföra att skillnaderna i
befolkningens deltagande i kulturlivet ökar under åren efter pandemin.
8.2.9

Förslagen för utveckling av kulturpolitikens inriktning

På kort sikt medför förslagen i avsnitt 7.10 om en färdplan för filmpolitiken och en utredning om hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas konsekvenser för Regeringskansliet. Utredningen om kultursamverkansmodellens framtida utveckling bedömer vi kräver en
oberoende utredning inom ramen för kommittéväsendet, vilken kan
genomföras med 2 årsarbetskrafter. Arbetet med färdplanen för
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filmpolitiken bedömer vi kräver en förstärkning av Kulturdepartementet med 1,5 årsarbetskrafter.
Om förslagen inte genomförs ser vi följande risker. För det första
riskerar problemen inom filmområdet att växa utan en tydlig färdplan.
För det andra riskerar kultursamverkansmodellens utvecklingspotential, hållbarhet och legitimitet att påverkas negativt, eftersom
regionerna efterfrågar en översyn av modellen. I praktiken innebär
detta att utvecklingen av konst och kultur riskerar att hämmas.
Förslaget om en plattform för utställningsarrangörer inom bildoch formområdet medför en kostnad på 1 miljon kronor om året.
Förslaget ökar möjligheterna att utforma en politik som gynnar
utvecklingen inom hela bild- och formområdet. I dagsläget finns
ingen aktör som kan ge en helhetsbild över hela bild- och formområdet; särskilt på arrangörssidan saknas organisering och en tydlig
dialogpart som kan synliggöra behov och konsekvenser av politiska
förslag. Om politiken i högre grad anpassas till utställningsarrangörernas förutsättningar gynnar det även konstnärernas villkor.
Om förslaget inte genomförs kommer bild- och formområdet
troligen även fortsatt ha en låg grad av organisering vilket ökar risken
för att politiska insatser omedvetet missgynnar aktörer inom bildoch formområdet.
Förslaget att utreda möjligheten att bilda en kulturstiftelse där
offentliga och privata medel matchas innebär att Regeringskansliet
kommer behöva lägga tid på att formulera utredningsdirektiv och
bemanna utredningen. Vi bedömer att utredningen bör kunna genomföras på relativt kort tid med en personalstyrka motsvarande ungefär
2 årsarbetskrafter.
På lång sikt öppnar en kulturstiftelse upp för en substantiell
ökning av finansieringen till kultur. Stiftelsen kan också inspirera till
bildande av andra, privata kulturstiftelser. Till skillnad från flera
andra länder saknar Sverige en tradition av kulturstiftelser som
bidrar till kulturlivets utveckling. Om förslaget inte genomförs finns
risken att statens utgifter för kultur på sikt kommer att behöva öka
ytterligare, alternativt att kulturverksamheter kommer läggas ner,
inte minst i ljuset av de ekonomiska utmaningar som följer med en
växande äldre befolkning för regioner och kommuner.
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8.3

Konsekvenser ur ett barnrättsoch ungdomsperspektiv

Vi bedömer att förslagen kommer få konsekvenser som främjar ett
barnrätts- och ungdomsperspektiv. Inte minst gäller det förslagen
om att stärka kulturskolan och att utreda hur skolan kan öka utbytet
och samverkan med kulturen (se avsnitt 7.8). Dessa förslag främjar,
och är riktade mot, barns och ungas möjlighet att delta i kulturlivet.
Barns och ungas rätt till kultur främjas också av de andra förslagen
som säkerställer att det finns ett kulturutbud att ta del av.

8.4

Konsekvenser ur ett mångfalds-, tillgänglighetsoch jämställdhetsperspektiv

Vi bedömer att förslagen främjar jämställdheten mellan kvinnor och
män, möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen samt målet
för funktionshinderspolitiken. Förslaget att Myndigheten för kulturanalys ska undersöka hinder för deltagande i kulturlivet främjar allas
lika rättigheter och möjligheter till deltagande. Förslagen om att på
olika sätt stärka de ekonomiska stöden till kulturen (avsnitt 7.3)
skapar också bättre förutsättningar att vara verksam som konstnär
oavsett bakgrund och tillgång till eventuella privata ekonomiska
skyddsnät. Detsamma gäller förslagen för stärkta trygghetssystem.
Förslagen innebär också en stärkt offentlig finansiering av kulturaktörer. Den stärkta finansieringen medför att kulturaktörernas
förutsättningar att integrera ett mångfalds-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet ökar.

8.5

Konsekvenser för brottslighet

Förslagen bedöms inte få några konsekvenser för brottslighet.

8.6

Små företags förutsättningar

Vi bedömer att förslagen får positiva konsekvenser för små företags
förutsättningar. Merparten av de kulturella och kreativa näringarna
(KKN) består av små företag. Våra förslag om kunskapshöjande
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insatser i upphovsrättsfrågor främjar förutsättningarna för dessa
företag att överleva och växa. Förslagen bidrar även till att kunskapen om dessa näringar kommer att öka och att framtida näringslivssatsningar och stöd utformas på ett sätt som gör att de mindre
företagen inom KKN i högre grad kan ta del av satsningarna. Satsningarna på produktionsincitament för film och tv och exportstöd
för KKN stärker även förutsättningarna för de små företagen inom
dessa näringar.

8.7

Konsekvenser för sysselsättning och service
i olika delar av landet

Vi bedömer att våra förslag kommer bidra positivt till möjligheterna
att försörja sig som konstnär i olika delar av landet. Förslagen om
förstärkta anslag till kultursamverkansmodellen, fria grupper och
konstnärer samt stöd i upphovsrättsliga frågor skapar bättre förutsättningar att vara yrkesverksam konstnär. I linje med det bedömer
vi att förslagen motverkar arbetslöshet bland konstnärer i hela
landet. Det leder i sin tur till ett lägre antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur och minskar behovet av arbetsmarknadsinsatser.
Även förslagen om en satsning på digitalisering inom kulturarvsområdet samt produktionsincitament för film och tv bidrar till
sysselsättning i olika delar av Sverige. Förslaget om ökade stöd för
ideella kulturarvsaktörer kan ha en liten positiv effekt för besöksnäringen och lokalt företagande i olika delar av landet.

8.8

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Utredningen bedömer att förslagen inte får direkta konsekvenser för
den kommunala självstyrelsen. Förslaget att tillsätta en utredning
som jämför förutsättningarna för och konsekvenserna av å ena sidan
en kulturskolelag och å andra sidan regionala kulturskolesamordnare
kan i förlängningen få konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Om förslaget genomförs blir det den utredningens uppgift att
analysera konsekvenserna av deras förslag för den kommunala självstyrelsen.
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Kommittédirektiv 2020:143

Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling
efter coronapandemin
Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2020
Sammanfattning
En särskild utredare ska, med anledning av covid-19-pandemin, sammanfatta de konsekvenser pandemin inneburit och alltjämt innebär
för kultursektorn och analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa.
Syftet är att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns
återstart och utveckling samt möjliggöra att Sverige har ett starkt,
hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet.
Utredaren ska bl.a.
• analysera kultursektorns förutsättningar för att återhämta sig och
vid behov lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att kultursektorn lättare kan återstarta, återhämta sig och utvecklas under
och efter pandemin så att kulturen har förutsättningar att vara en
stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen,
• synliggöra nya initiativ för att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under pandemin och som har potential att
positivt bidra till att nå de nationella kulturpolitiska målen och
vid behov föreslå åtgärder för att stärka sådana initiativ, och
• identifiera strukturella problem inom landets kultursektor och kulturella infrastruktur som har synliggjorts till följd av pandemin och
vid behov föreslå åtgärder för att stärka kultursektorns hållbarhet.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.
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Pandemins effekter på kulturlivet i Sverige
Kultur förenar oss, skapar sammanhang, vidgar perspektiv och inspirerar till nya tankar. Kultur är det som gör oss till människor. De
övergripande nationella målen för kulturpolitiken är att kulturen ska
vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och
att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Ett livskraftigt kulturliv och en stabil infrastruktur för kultur över hela landet, som är tillgänglig för alla, är en viktig
del av välfärden i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Sverige ska
vara en kulturnation att räkna med.
Med pandemins intåg i världen utmanas Sveriges kulturliv i grunden och därmed det svenska välfärdssamhället. Kulturupplevelser
bygger ofta på att människor träffas och tar del av eller utövar kulturella verksamheter tillsammans. Den professionella och affärsmässiga hållbarheten grundar sig därmed på att människor kan samlas.
Möjligheten att samlas är för närvarande begränsad genom förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, lokala föreskrifter som meddelats av
länsstyrelserna och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, rekommendationer och allmänna råd. Kulturens förutsättningar har kraftigt begränsats genom de restriktioner som har varit nödvändiga under
pandemin.
Människors ändrade beteenden till följd av restriktionerna har
slagit hårt mot många kulturverksamheter. Sannolikt kommer detta
att påverka kultursektorn under en lång tid framöver och även efter
att restriktionerna har hävts. Minskat utbyte och samarbete såväl nationellt som internationellt har påverkat och fortsätter att påverka det
konstnärliga eller kunskapsmässiga innehållet. Det finns en risk att
delar av kultursektorn slås ut.
Kultursverige är ett kulturellt ekosystem, en väv av kulturskapande
som utgörs av små och stora arrangörer, som arrangerar konserter,
festivaler, scenkonst, filmvisningar, utställningar och mycket annat.
Musik, mode, design, digitala produkter och upplevelser framställs
inom de kreativa näringarna. Det är stora och små aktörer, allt från
konserter som drar publik i tiotusental till små fristående grupper
och frilansande aktörer. Såväl de stora evenemangsarrangörerna som
de kommersiellt småskaligt drivna arrangörerna, institutionerna och
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aktörerna är viktiga för kulturlivets mångfald. Innan pandemin bröt
ut fanns det cirka 128 000 verksamheter inom kulturella och kreativa
näringar i Sverige. Drygt 146 000 personer är anställda inom sektorn.
Sektorns bidrag till BNP var minst 130 miljarder kronor eller 3,1 procent år 2015. En stor del av svenskt kulturliv är inte och har aldrig
varit offentligt finansierad, utan har stått på egna ben. I augusti 2020
rapporterade Skatteverket att omständigheterna fortfarande är tuffa
för områdena kultur, nöje och fritid. Av rapporten framgår att månadsdeklarationerna för maj månad 2020 jämfört med motsvarande månad
2019 visade på en nedgång i omsättningen inom kultur, nöje och
fritid med 34 procent. Motsvarande siffra för juni var 29 procent.
Bland de delar av branschen som tappade mest i omsättning i juni fanns
konstnärlig och kulturell verksamhet, med en nedgång på 62 procent.
De tidiga indikationerna för arbete utfört under juli månad tyder
även på en minskning om 15 procent i lönesumma och 25 procent i
antalet anställda jämfört med samma månad föregående år inom området kultur, nöje och fritid.
En konsekvens av pandemin är att nationella, regionala och lokala
kulturinstitutioner, i såväl ideell, kommersiell som i offentlig regi,
har fått kraftigt minskade intäkter. Den fria kultursektorns, enskilda
konstnärers och ideella krafters inkomstmöjligheter har försämrats
avsevärt eller upphört helt, samtidigt som det t.ex. blivit tydligt att
många kulturaktörer har svårigheter att ta del av de offentliga trygghetssystemen. Även arrangörsledet, som har en stor betydelse för att
kultur ska nå ut i hela landet och för konstnärernas arbetsmarknad,
brottades redan innan pandemin med utmaningar kopplat till exempelvis minskat föreningsengagemang och minskad köpkraft. På sikt
riskerar betydande delar av kulturens infrastruktur med verksamheter runt om i landet att försvinna till följd av pandemins konsekvenser. Det hotar även vården av vårt gemensamma kulturarv och
dess samlingar. Utvecklingen inom kultursektorn till följd av pandemin får också en negativ inverkan på andra samhällssektorer, som
besöksnäringen och möjligheten till hållbar regional utveckling i alla
delar av landet. Detta eftersom kulturlivet inte bara förverkligar viktiga ambitioner om bildning och kultur, utan också tillför konkreta
värden av stor vikt för tillväxt, näringsliv, sysselsättning, innovation
och ekonomisk utveckling.
Den pågående krisen inom kultursektorn påverkar oss som land.
Den påverkar allas vår möjlighet att delta i och ta del av kultur och
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kulturarv. Det finns därför skäl att låta en särskild utredare se över
pandemins inverkan på kultursektorn och analysera vilka lärdomar
som kan dras av dessa samt vid behov lämna förslag på åtgärder som
kan bidra till att kultursektorn lättare kan återstarta, återhämta sig
och utvecklas under och efter pandemin så att kulturen har förutsättningar att vara en stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen.
Utredaren bör förhålla sig till de åtgärder som har vidtagits för att
mildra de ekonomiska konsekvenserna för kultursektorn.
Utredaren ska därför
• sammanfatta de konsekvenser som pandemin inneburit och alltjämt innebär för kultursektorn, lokalt, regionalt och nationellt,
och analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa.
Uppdraget att återstarta och utveckla kulturlivet under
och efter pandemin
Vilka insatser behövs?
Pandemin har allvarligt påverkat kultursektorn. För att bärande delar
av kulturlivet ska kunna överleva och återstarta efter pandemin har
regeringen vidtagit en rad särskilda insatser för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för kultursektorn och regeringen fortsätter
att följa utvecklingen inom området. Samtidigt har pandemin också,
som alla kriser, inneburit lärdomar och nya initiativ. En återstart och
återhämtning av kulturlivet innebär inte bara en möjlighet att reparera det som gått sönder, utan också en möjlighet att tänka nytt och
stimulera till ett mer hållbart kulturliv genom en kulturpolitik som
når närmare de kulturpolitiska målen i fråga om tillgänglighet, delaktighet, kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet. Målet är ett
samhälle där kulturen är en stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen.
De enskilda kulturskaparna tillhör kulturlivets absoluta fundament och att kulturskapare kan arbeta under rimliga villkor är därför
en förutsättning för ett vitalt kulturliv. En livskraftig kultursektor
som människor vågar satsa på yrkesmässigt skapar även förutsättningar för andra svenska näringar, som export- och besöksnäringen.
Att delta i kulturlivet skapar även värden som välbefinnande och
gemenskap. Kulturlivets betydelse framhålls även i FN:s konvention
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om barnets rättigheter (barnkonventionen), som bland annat lyfter
fram barnets rätt att till fritt och till fullo delta i det kulturella och
konstnärliga livet. Kultursektorn står i och med krisen inför ett betydande kompetenstapp som riskerar att ha en negativ inverkan på framtida möjligheter att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. För
kulturens återstart och samhällets långsiktiga välmående är det viktigt att de kulturella kompetenserna finns kvar inom kulturområdet.
Kulturens infrastruktur och möjligheten att ta del av kultur skiljer sig åt i olika delar av landet. Förutsättningarna för att återstarta,
återhämta och utveckla kulturlivet ser därför olika ut. Det finns därför ett behov att i analyser och förslag ta hänsyn till kultursektorns
skilda förutsättningar i olika delar av landet.
Flera länder, däribland Sverige, har vidtagit åtgärder för att skydda
och stimulera kulturlivet. Det finns därför ett värde i att också analysera hur närliggande länder hanterat pandemins konsekvenser för
kultursektorn i syfte att identifiera goda exempel.
Utredaren ska därför
• analysera kultursektorns förutsättningar för att återhämta sig och
vid behov lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att kultursektorn lättare kan återstarta, återhämta sig och utvecklas under
och efter pandemin så att kulturen har förutsättningar att vara en
stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen,
• föreslå hur kompetens kan utvecklas och säkras samt bidra till
verksamhetsutveckling inom kulturområdet under krisen,
• i ovanstående analyser och förslag ta särskild hänsyn till kultursektorns skilda förutsättningar i olika delar av landet, och
• ge exempel på insatser för kulturlivets överlevnad och återstart i
länder i Sveriges närområde.
Utredaren ska inte lämna förslag som berör skatteområdet.
Nya sätt att tillgängliggöra kultur
Av de nationella kulturpolitiska målen framgår att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kultur ska vara tillgänglig för alla i hela
Sverige. Under pandemin har flera nya och kreativa initiativ utvecklats för att tillgängliggöra kultur, bland annat i digital form. Många
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initiativ har resulterat i positiva effekter som att fler än tidigare har
kunnat ta del av ett specifikt evenemang, att nya målgrupper har
nåtts, att nya former för delaktighet utvecklas och att ett bredare
innehåll har kunnat erbjudas.
Vid sidan av att politiken ska sträva efter att återstarta kulturlivet
efter pandemin ska också de nya initiativ och lärdomar som tillkommit runt om i Sverige under krisen tas till vara, så att kulturlivet
kan komma starkare ur pandemin. Dessa initiativ kan ha potential
att möjliggöra ett bredare utbud av kultur som når fler människor.
Utredaren ska därför
• synliggöra nya initiativ för att tillgängliggöra kultur som har
etablerats eller utvecklats under pandemin och som har potential
att positivt bidra till kultursektorns strävan att nå de kulturpolitiska målen, och
• vid behov föreslå åtgärder för att stärka initiativen.
Ökad hållbarhet i kultursektorn inför framtiden
En robust och livskraftig infrastruktur för kulturlivet är viktig för
att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. Sverige ska vara en
kulturnation med ett fritt och vitalt kulturliv som står stadigt även i
kris.
Den pågående pandemin har blottlagt strukturella problem inom
kultursektorn. Många av dem som drabbades först och hårdast är
aktörer som redan tidigare hade en svag ställning. Befintliga brister
har förstärkts och accentuerats. Pandemin har på detta sätt synliggjort strukturella problem som fanns redan före krisen, rörande t.ex.
konstnärers villkor, digitaliseringsfrågor och upphovsrätt. Exempelvis är utsattheten stor inom den betydande andel av kulturlivets aktörer som verkar som frilansare, egenföretagare och kombinatörer.
Denna mångfald av små aktörer bär upp kulturlivet, men många har
sett sin försörjning försvinna eller minska kraftigt, och därtill har det
blivit tydligt att många kulturaktörer har svårigheter att ta del av de
offentliga trygghetssystemen. Många kulturverksamheter bedrivs inte
i första hand i vinstsyfte och har små marginaler. De saknar ekonomisk buffert och ett intäktsbortfall får därför snabbt negativa effekter för både kulturutövare och kulturverksamheter. Alltför stora
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osäkerheter i branschen kan leda till kompetensförluster genom att
många söker sig till andra branscher och yrken.
Kulturlivets aktörer har också under lång tid uppmuntrats att i
större utsträckning söka sin finansiering genom betalande publik.
Detta är en positiv utveckling men kan i många fall även innebära att
verksamheterna är sårbara för publikförluster. Detta har särskilt
drabbat verksamheter som helt eller i huvudsak finansieras av entréavgifter eller biljettförsäljning och verksamheter som har en stor
andel utländska besökare. Detta samtidigt som intressanta eller unika
besöksmål som museer och kulturmiljöer är en drivande kraft i besöksnäringen.
Tillgången till digitalt förmedlad kultur ökar stadigt, men ger inte
alltid intäkter till kulturaktörer. Kultursektorn brottas, liksom många
andra sektorer, med svårigheterna att hitta fungerande betalmodeller
och att få acceptans för att det digitala utbudet inte alltid kan vara
gratis. Konstnärers möjlighet att verka professionellt påverkas i
grunden då digitaliseringen i vissa fall innebär att konstnärers möjligheter att få betalt för sina prestationer försämras. Upphovsrätten är
en grundläggande rättighet för kulturskapare och rättighetshavare.
För verksamheter som erbjuder tillgång till sitt utbud eller sina
föremål digitalt uppstår samtidigt kostnader när t.ex. upphovsrättsersättningar ska betalas. Samtidigt kvarstår kostnaderna för de fysiska
samlingar som kulturarvsinstitutionerna förvaltar och som intäkter i
samband med fysiska besök också har bidragit till att finansiera. Mer
digitala samlingar innebär även ytterligare kostnader för bevarande.
Flera av dessa problem är väl kända och behandlas inom ramen
för pågående processer. Det nya EU-direktivet om upphovsrätt på
den digitala inre marknaden (direktiv [EU] 2019/790), vilket för närvarande genomförs, behandlar exempelvis möjligheten för rättsinnehavare att få betalt för användning på internet, liksom åtgärder för
att stärka upphovsmäns och utövande konstnärers ställning. Men
utifrån pandemins effekter finns risk att det skapas kvardröjande
effekter som väsentligt kan ändra förutsättningarna för kultursektorn. Exempelvis har barn och ungas möjlighet att delta i och ta del
av kulturlivet på sin fritid och i skolan minskat under pandemin.
Sammantaget finns således ett behov av att utifrån dessa nya förutsättningar lyfta blicken och mer systematiskt och översiktligt analysera strukturella hinder och vid behov lämna förslag som kan stärka
kultursektorns långsiktiga hållbarhet.
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Utredaren ska därför
• identifiera strukturella problem inom landets kultursektor och
kulturella infrastruktur som har synliggjorts under pandemin,
• identifiera eventuella kvardröjande effekter av pandemin som
väsentligt kan påverka förutsättningarna för kultursektorn, och
• vid behov föreslå åtgärder i syfte att stärka kultursektorns hållbarhet.
Att föreslå ändringar i upphovsrättslagstiftningen utgör inte en del
av utredarens uppdrag.
Särskilt beakta pågående processer och kommande förslag
Det pågår sedan tidigare processer för att utveckla och stärka kultursektorn, bl.a. till följd av betänkandet Konstnär – oavsett villkor?
(SOU 2018:23). Utredaren ska särskilt beakta och i sina förslag ta
hänsyn till pågående arbeten till följd av utredningens betänkande
samt övriga relevanta processer och förslag inom olika politikområden som gemensamt kan bidra till att återstarta och utveckla kulturlivet efter pandemin.
Regeringen har även gett Myndigheten för kulturanalys i uppdrag
att göra en översyn av effekterna inom kulturområdet av covid-19pandemin, som ska redovisas den 15 april och 6 oktober 2021. I uppdraget ingår att kartlägga hur landets kulturliv och kulturella infrastruktur i ideell, kommersiell och offentlig regi drabbats av pandemin. I uppdraget ingår även att kartlägga regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas insatser till
följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Även insatser och effekter
inom andra samhällsområden bör beröras i den mån det är relevant
(dnr Ku2020/02624 [delvis]). Kulturanalys Norden har fått i uppdrag
av Nordiska ministerrådet att belysa pandemins effekter på kultursektorn i de nordiska länderna. Uppdraget ska avrapporteras 31 mars
2021. Dessa rapporter kan utgöra underlag för utredningens analys.
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Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska belysa de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna
av de förslag som lämnas. Även konsekvenser av alternativa förslag
som övervägts ska belysas. De offentligfinansiella effekterna av de förslag på åtgärder som lämnas ska beräknas. Om kostnader för det allmänna förväntas, ska förslag till finansiering redovisas. Konsekvensbeskrivningar ska göras utifrån ett mångfalds-, jämställdhets- och
barnrätts- och ungdomsperspektiv.
Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete
som pågår inom Regeringskansliet och inom EU. Uppdraget ska
genomföras i nära samverkan med Myndigheten för kulturanalys. Utredaren ska bedriva sitt arbete öppet och i nära kontakt med relevanta aktörer inom det civila samhället samt den offentliga och privata sektorn i hela landet.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.
(Kulturdepartementet)
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Tilläggsdirektiv till Återstart för kulturen (Ku 2020:03)
Beslut vid regeringssammanträde den 11 mars 2021
Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 22 december 2020 kommittédirektiv
om att ge en särskild utredare i uppdrag att, med anledning av covid19-pandemin, sammanfatta de konsekvenser pandemin inneburit och
alltjämt innebär för kultursektorn och analysera vilka lärdomar som
kan dras av dessa (dir. 2020:143). Uppdraget skulle redovisas senast
den 30 juni 2021.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast
den 30 september 2021.
(Kulturdepartementet)
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Organisationer som utredningen haft
en dialog med

I listan nedan redovisas vilka organisationer utredningen har intervjuat och/eller organisationer som skriftligen inkommit med svar på
utredningens frågor.1 De personer som vi har intervjuat har i
merparten av fallen innehaft chefs- eller ledarpositioner i de organisationer de företräder. I vissa fall har vi intervjuat flera företrädare
för en organisation i syfte att få kunskap om olika ansvarsområden.
Arbetsförmedlingen

Cirkusakademien

ArtPlatform

Dansalliansen

Ax – Kulturorganisationer i
samverkan

Danscentrum

Bildupphovsrätt i Sverige

Dansk Teater

Bohusläns museum

Department of Foreign Affairs
and Trade, Australien

Bonniers Konsthall

Epidemic Sound

Bygdegårdarnas riksförbund

Export Music Sweden

Candyland

Fackförbundet Scen & Film

Centralmuseernas samarbetsråd

Familjen Kamprads stiftelse

Centrum för dramatik

Fasching

Centrum för fotografi

Film i Väst

Cirkus Cirkör

Film- & TV-producenterna

1

Frågorna har formulerats med utgångspunkt i utredningens direktiv och de kulturpolitiska
målen och har övergripande handlat om covid-19-pandemins konsekvenser för kultursektorn,
strukturella problem för kultursektorn som har synliggjorts under pandemin och förslag på
åtgärder. Intervjuerna har anpassats efter informanternas respektive verksamhetsområden.
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Filmcentrum

Kulturakademin

Flanders Arts Institute

Kulturhuset Stadsteatern

Folkets Hus och Parker

Kulturrådets avdeling for
kulturanalyse, Norge

Fryshuset

Kulturskolerådet

Funnys Äventyr
Föreningen Filmdistributörerna

Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikaliska akademien

Föreningen Svenska
Filmfestivaler

Kungl. Musikhögskolan

Föreningen Sveriges
hemslöjdskonsulenter

Kungliga Baletten
Kungliga biblioteket

Författarcentrum

Kungliga Dramatiska Teatern

Försäkringskassan

Live Nation

Galleriförbundet

Lunds universitet

Genstartsteam for kultur- og
idrætslivet, Danmark

Länsteatrarnas samarbetsråd
Malmö Opera

Giron Sámi Teáhter

Malmö stad

Giva Sverige

Manegen

Göteborg Film Festival

Moderna Museet

Göteborgs Stad

Musikalliansen

Handelshögskolan Stockholm

Musikcentrum Riks

Ideell Kulturallians

Musikerförbundet

Illustratörcentrum

Myndigheten för kulturanalys

Klister

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

KLYS
Konsthantverkscentrum

Nationalmuseum

Konstnärernas riksorganisation

Nordisk Kulturfond

Konstnärscentrum

Norrlandsoperan

Konstnärsnämnden

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Kreativ Sektor

Orionteatern

Kritikerlabbet

Region Blekinge
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Region Halland

Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Region Jämtland Härjedalen

Stiftelser och fonder rf, Finland

Region Jönköpings län

Stockholms stad

Region Kalmar län

Storsjöyran

Region Kronoberg

Storytel

Region Norrbotten

Streamingaktörerna

Region Stockholm

Studieförbunden

Region Västerbotten

Supermarket

Region Västernorrland

Svensk biblioteksförening

Regional Musik i Sverige

Svensk Form

Regionteater Väst

Svensk Jazz

Riksantikvarieämbetet

Svensk Live

Riksarkivet

Svensk Scenkonst

Riksdagens kulturutskott

Svenska artisters och musikers
intresseorganisation (SAMI)

Riksföreningen Biograferna
Riksrevisionen
Riksteatern
Sametinget
Seriefrämjandet
SITE
Spotify
Statens centrum för arkitektur
och design
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens kunstfond, Danmark
Statistiska centralbyrån
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen Svensk Industridesign

Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Fotografers Förbund
Svenska Förläggareföreningen
Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund
Svenska institutet
Svenska kyrkan
Svenska Unescorådet
Sveriges Allmänna Konstförening
Sveriges Arkitekter
Sveriges Biografägarförbund
Sveriges Filmregissörer
Sveriges författarfond
Sveriges Författarförbund
Sveriges Hembygdsförbund
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Sveriges Hemslöjdskonsulenter

Teateralliansen

Sveriges Kommuner och Regioner

Teatercentrum

Sveriges Kommuner och
Regioners nätverk för regionala
kulturchefer

Textilmuseet
Tillväxtverket
Trans Europe Halles

Sveriges Kommuner och
Regioners referensgrupp av
kommunala kultur- och
fritidschefer

Trädgården
Umeå kommun
Unga tankar om musik

Sveriges kulturråd i utlandet

Uppsala kommun

Sveriges Museer

Vinnova

Sveriges Producenter och
Privatteatrar

Våra Gårdar

Sveriges Yrkesmusikerförbund

Västra Götalandsregionen

Teater SOJA

Översättarcentrum

Därutöver har ett stort antal organisationer och enskilda kontaktat
utredningen med inspel kring ämnen som rör utredningen, däribland
rapporter och annat underlag, samt i vissa fall lämnat förslag till
insatser.
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Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift
– rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. I.

16. En väl fungerande ordning för val
och beslutsfattande i kommuner
och regioner. Fi.

2. Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. Ju.

18. Bolags rörlighet över gränserna.
Volym 1 & 2. Ju.

3. Skolbibliotek för bildning och
utbildning. U.

19. En stärkt försörjningsberedskap för
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S.

4. Informationsöverföring inom vård
och omsorg. S.

20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte
av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare. Ju.

5. Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring. Ju.
6. God och nära vård. Rätt stöd till
psykisk hälsa. S.
7. Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. Ju.
8. När behovet får styra
– ett tandvårdssystem för en mer jäm
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (häfte). S.
9. Vem kan man lita på? Enkel och
ändamålsenlig användning av
betrodda tjänster i den offentliga
förvaltningen. I.
10. Radiologiska skador – skadestånd,
säkerheter, skadereglering. M.
11. Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsättning. U.
12. Andra chans för krisande företag
– En ny lag om företagsrekonstruktion.
Ju.
13. En teknikneutral grundlags
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju.

17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi.

21. En klimatanpassad miljöbalk för
samtiden och framtiden. M.
22. Hårdare regler för nya nikotinprodukter. S.
23. Stärkt planering för en hållbar
utveckling. Fi.
24. Äga avfall
– en del av den cirkulära ekonomin. M.
25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju.
26. Använd det som fungerar. M.
27. Ett förbud mot rasistiska
organisationer. Ju.
28. Immunitet för utställningsföremål. Ku.
29. Ökade möjligheter att förhindra
illegal handel via post. I.
30. Kampen om tiden
– mer tid till lärande. U.
31. Kontroller på väg. I.
32. Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat källmaterial. U.
33. En tioårig grundskola. Införandet
av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. U.

14. Boende på (o)lika villkor
– merkostnader i bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS. S.

34. Börja med barnen! En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga. S.

15. Föreningsfrihet och terrorist
organisationer. Ju.

35. En stärkt rättsprocess och en ökad
lagföring. Ju.
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36. Gode män och förvaltare – en översyn. Ju.

59. Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan. S.

37. Stärkt rätt till personlig assistans.
Ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare
sjukvårdande insatser. S.

60. Förenklingar för mikroföretag och
modernisering av bokföringslagen. N.

38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju.

62. Användning av e-legitimation i tjänsten
i den offentliga förvaltningen. I.

39. Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården. S.
40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal
för vård och social omsorg. Fi.
41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S.
42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Fi.
43. Ett förstärkt skydd mot sexuella
kränkningar. Ju.

61. Utvisning på grund av brott – ett
skärpt regelverk. Ju.

63. Sveriges säkerhet
– behov av starkare skydd för nätverksoch informationssystem. Fö.
64. Ersättning till brottsoffer. Ju.
65. Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur. U.
66. Rätt mottagare. Demokrativillkor och
integritet. Ku.

44. Tillgänglighetsdirektivet. S.

67. Vägen mot fossiloberoende jordbruk.
N.

45. En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning. Del 1 och 2. N.

68. Skärpta straff för brott i kriminella
nätverk. Ju.

46. Snabbare lagföring
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju.

69. En sjukförsäkring med prevention,
rehabilitering och trygghet.
Volym 1 och 2. S.

47. Ett nytt regelverk för bygglov.
Del 1 och 2. Fi.
48. I en värld som ställer om.
Sverige utan fossila drivmedel 2040.
M.
49. Kommuner mot brott. Ju.
50. Fri hyressättning vid nyproduktion.
Ju.
51. Skydd av arter – vårt gemensamma
ansvar. Vol. 1 och 2. M.

70. Läromedelsutredningen
– böckernas betydelse och elevernas
tillgång till kunskap. U.
71. Riksintressen i hälso- och sjukvården
– stärkt statlig styrning för hållbar
vårdinfrastruktur. S.
72. Högskoleprovets organisation
och styrning. U.
73. Regler för statliga elvägar. I.

52. Vilja välja vård och omsorg.
En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre. S.

74. Ett modernt belöningssystem,
de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet. Ju.

53. En rättssäker vindkraftsprövning. M.

75. En god kommunal hushållning.
+ Digital bilagedel för bilaga 3–6. Fi.

54. Ändrade regler i medborgarskapslagen. Ju.
55. Mikroföretagarkonto
– schabloniserad inkomstbeskattning
för de minsta företagen. Fi.
56. Nya regler om utländska föräldraskap
och adoption i vissa fall. Ju.
57. Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer. Fi.
58. Läge och kvalitet i hyressättningen.
Ju.
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76. EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – frågan om behörig
myndighet. Ju.
77. Från kris till kraft. Återstart för kulturen. Ku.

Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

Finansdepartementet

Justitiedepartementet

En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och
regioner. [16]

Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. [2]

Ett moderniserat konsumentskydd. [17]

Ett förbättrat system för arbetskrafts
invandring. [5]

Stärkt planering för en hållbar utveckling.
[23]
Mervärdesskatt vid inhyrd personal för
vård och social omsorg. [40]

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. [7]

Stärkta åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. [42]

Andra chans för krisande företag
– En ny lag om företagsrekonstruktion.
[12]

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2.
[47]

En teknikneutral grundlagsbestämmelse
för regeringsbeslut. [13]

Mikroföretagarkonto
– schabloniserad inkomstbeskattning
för de minsta företagen. [55]

Föreningsfrihet och terroristorganisationer.
[15]

Om folkbokföring, samordningsnummer
och identitetsnummer. [57]
En god kommunal hushållning.
+ Digital bilagedel för bilaga 3–6. [75]

Bolags rörlighet över gränserna.
Volym 1 & 2. [18]
Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av
brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare. [20]
Struktur för ökad motståndskraft. [25]

Försvarsdepartementet
Sveriges säkerhet
– behov av starkare skydd för nätverksoch informationssystem. [63]

Ett förbud mot rasistiska organisationer.
[27]
En stärkt rättsprocess och en ökad lag
föring. [35]

Infrastrukturdepartementet

Gode män och förvaltare – en översyn.
[36]

Säker och kostnadseffektiv it-drift
rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. [1]

En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]
Ett förstärkt skydd mot sexuella
kränkningar. [43]

Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls
enlig användning av betrodda tjänster
i den offentliga förvaltningen. [9]

Snabbare lagföring
– ett snabbförfarande i brottmål. [46]

Ökade möjligheter att förhindra illegal
handel via post. [29]

Fri hyressättning vid nyproduktion. [50]

Kontroller på väg. [31]
Användning av e-legitimation i tjänsten
i den offentliga förvaltningen. [62]
Regler för statliga elvägar. [73]

Kommuner mot brott. [49]
Ändrade regler i medborgarskapslagen. [54]
Nya regler om utländska föräldraskap och
adoption i vissa fall. [56]
Läge och kvalitet i hyressättningen. [58]
Utvisning på grund av brott – ett skärpt
regelverk. [61]
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Ersättning till brottsoffer. [64]
Skärpta straff för brott i kriminella
nätverk. [68]
Ett modernt belöningssystem,
de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet. [74]
EU:s förordning om terrorisminnehåll på
internet – frågan om behörig myndighet. [76]

När behovet får styra
– ett tandvårdssystem för en mer jäm
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (häfte). [8]
Boende på (o)lika villkor – merkostnader
i bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS. [14]
En stärkt försörjningsberedskap för hälsooch sjukvården. Del 1 och 2. [19]
Hårdare regler för nya nikotinprodukter.
[22]

Kulturdepartementet
Immunitet för utställningsföremål. [28]
Rätt mottagare. Demokrativillkor och
integritet. [66]
Från kris till kraft. Återstart för kulturen.
[77]

Börja med barnen! En sammanhållen god
och nära vård för barn och unga. [34]
Stärkt rätt till personlig assistans.
Ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare
sjukvårdande insatser. [37]
Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården. [39]

Miljödepartementet
Radiologiska skador – skadestånd,
säkerheter, skadereglering. [10]

VAB för vårdåtgärder i skolan. [41]

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden
och framtiden. [21]
Äga avfall
– en del av den cirkulära ekonomin. [24]
Använd det som fungerar. [26]
I en värld som ställer om.
Sverige utan fossila drivmedel 2040.
[48]
Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar.
Vol. 1 och 2. [51]
En rättssäker vindkraftsprövning. [53]
Näringsdepartementet

Tillgänglighetsdirektivet. [44]
Vilja välja vård och omsorg.
En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre. [52]
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan. [59]
En sjukförsäkring med prevention,
rehabilitering och trygghet.
Volym 1 och 2. [69]
Riksintressen i hälso- och sjukvården
– stärkt statlig styrning för hållbar
vårdinfrastruktur. [71]
Utbildningsdepartementet

En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning. Del 1 och 2. [45]
Förenklingar för mikroföretag och
modernisering av bokföringslagen.
[60]
Vägen mot fossiloberoende jordbruk. [67]
Socialdepartementet
Informationsöverföring inom vård och
omsorg. [4]
God och nära vård. Rätt stöd till psykisk
hälsa. [6]
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Skolbibliotek för bildning och utbildning.
[3]
Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsättning. [11]
Kampen om tiden
– mer tid till lärande. [30]
Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat källmaterial. [32]

En tioårig grundskola. Införandet
av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. [33]
Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur. [65]
Läromedelsutredningen
– böckernas betydelse och elevernas
tillgång till kunskap. [70]
Högskoleprovets organisation
och styrning. [72]

818

Växel 08-405 10 00

ISBN 978-91-525-0220-4

www.regeringen.se

ISSN 0375-250X

819

Omslag: Elanders Sverige AB
Illustration: Arad Golan Coll
Bildbearbetning: Agneta S Öberg

103 33 Stockholm

Karlberg Sebastian
Från:
Skickat:
Till:

Bifogade filer:

Marlene Quiñones <marlene.quinones@regeringskansliet.se>
den 16 november 2021 17:35
info@mtm.se; info; registrator@nrm.se; press@nentgroup.com;
kommun@nykoping.se; info@nfh.se; kommun@ockelbo.se;
orsa.kommun@orsa.se; kommun@osby.se; kundsupport@prv.se;
region@regionblekinge.se; region.dalarna@regiondalarna.se;
rg@regiongavleborg.se; regionen@regionhalland.se; region@regionjh.se; Region
Jönköpings län; region@regionkalmar.se; region@kronoberg.se;
regionnorrbotten@norrbotten.se; region@skane.se; regionstockholm@sll.se;
post@regionsormland.se; region.uppsala@regionuppsala.se;
info@regionvarmland.se; regionen@regionvasterbotten.se;
region.vasternorrland@rvn.se; region@regionvastmanland.se;
regionen@regionorebrolan.se; region@regionostergotland.se; registrator@raa.se;
riksarkivet@riksarkivet.se; rj@rj.se; stefano.kuzhicov@helsingborg.se;
info@sverigeskonstforeningar.nu; info@biograferna.se;
registrator@riksrevisionen.se; info@riksteatern.se; info@ri.se;
roma_institutet@ymail.com; kansli@sametinget.se; registrator@skatteverket.se;
kommun@sorsele.se; info@arkdes.se; info@sfhm.se; registrator@shm.se;
registrator@statenskonstrad.se; kulturradet@kulturradet.se;
registrator@maritima.se; registrator@statensmedierad.se;
registrator@varldskulturmuseerna.se; registrator@musikverket.se;
registrator@skolverket.se; scb@scb.se; registrator@statskontoret.se;
info@arbetetsmuseum.se; info@skansen.se; info@svid.se; info@tekniskamuseet.se;
kommunstyrelsen@stockholm.se; info@svbib.se
betankande@elanders.com
Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU
2021:77)
Fran kris till kraft aterstart for kulturen sou 202177.pdf

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Kopia:
Ämne:

Från kris till kraft Återstart för kulturen, SOU 2021:77 (regeringen.se)
Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)
Remissinstanser
Arbetsförmedlingen
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd (ArbetSam)
Assitej
Bildupphovsrätt i Sverige
Boverket
Bygdegårdarnas Riksförbund
Cirkus Cirkör
Dansalliansen
Danscentrum
Dansens Hus
Enköping kommun
1
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Fackförbundet Scen & Film
Film i Skåne
Film i Väst
Film Stockholm
Film& TV‐ producenterna
Filmpool Nord
Filmregionerna
Folkets Hus och Parker
Frantzwagner Sällskapet – Sinti Kettanepa
Föreningen Svensk Form
Föreningen Svenska Filmfestivaler
Föreningen Svenska Tecknare
Företagarna
Försäkringskassan
Galleriförbundet
Gotlands kommun
Göteborgs kommun
Hjo kommun
Hudiksvalls kommun
Ideell Kulturallians
Ifpi Sverige
Institutet för språk och folkminnen
Judiska Centralrådet
Kalmar kommun
Karlskrona kommun
Karlstads kommun
Kiruna kommun
Konjunkturinstitutet
Konstnärernas Riksorganisation
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärsnämnden
Kreativ Sektor
Ulturskolerådet
Kungl. biblioteket
Kungl. konsthögskolan
Kungl. musikaliska akademien
Kungl. musikhögskolan
Kungliga Dramatiska Teatern
Kungliga Operan
Köping kommun
Linköping kommun
Live nation Sweden AB
2
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Luleå kommun
Länsmuseerna samarbetsråd
Länsteatrarnas samarbetsråd
Malmö kommun
Musikalliansen
Musikarrangörer i samverkan (MAIS)
Musikerförbundet
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturhistoriska riksmuseet
Nordic Entertainment Group
Nyköping kommun
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Ockelbo kommun
Orsa kommun
Osby kommun
Patent‐ och registreringsverket
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköping
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Västra Götaland
Region Örebro län
Region Östergötland
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksbankens jubileumsfond
Riksförbundet Romer i Europa
3
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Riksförbundet Sveriges Konstföreningar
Riksföreningen Biograferna
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Roma institutet
Sametinget
Skatteverket
Sorsele kommun
Statens centrum för arkitektur och design
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens medieråd
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån (SCB)
Statskontoret
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svensk industridesign
Stiftelsen Tekniska museet
Stockholm kommun
Svensk biblioteksförening
Svensk Live
Svensk scenkonst
Svenska Arkivförbundet
Filminstitutet
Fotografers förbund
Svenska Förläggareföreningen
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Svenska institutet
Svenska kyrkan
Svenska samernas riksförbund (SSR)
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR‐T)
Svenska Unescorådet
Svenskt Näringsliv
Sverigefinländarnas Delegation
Sveriges Biografägarförbund
4
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Sveriges författarfond
Sveriges Författarförbund
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Jiddischförbund
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Museer
Sveriges Producenter och Privatteatrar
Sveriges Television AB
Sveriges uppdragsarkeologiska branschorganisation
Teateralliansen
Teatercentrum
Tillväxtverket
Torsby kommun
Media AB
Umeå kommun
Unga tankar om musik (UTOM)
Varberg kommun
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Viermie‐K
Vimmerby kommun
Visita
Gårdar
Värnamo kommun
Växjö kommun
Ånge kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 16 februari 2022. Svaren bör
lämnas per e‐post till ku.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
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ku.ko@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ku2021/02071 och remissinstansens namn i
ämnesraden på e‐postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i
ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till
digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om
remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter
remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att
remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några
synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss
(SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Helena Swenzén
Expeditions‐ och rättschef

Kopia till
Elanders Sverige AB, e‐postadress: betankande@elanders.com

Med vänlig hälsning
Marlene Quiñones
Kanslisekreterare
Kulturdepartementet
Enheten för konstarterna
Tfn 08‐405 57 26
6
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Mobil 072‐213 02 45
marlene.quinones@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-11
Tid:

2022-01-12 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§9
Bidrag till folkhögskolor med annan huvudman än
Region Jönköpings län 2022
Diarienummer: RJL 2021/2733
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. fastställa ersättning med 642 kronor per deltagarvecka för deltagare
skrivna i F län som studerar på folkhögskolor inom länet
2. fastställa att 400 kr per deltagarvecka i mobilitetsersättning skall
tillämpas för deltagare skrivna i F län som studerar på folkhögskolor
utanför länet. Detta gäller fram till att den nya överenskommelsen
mellan regionerna träder i kraft hösten 2022.
Sammanfattning
Region Jönköpings län följer sedan lång tid tillbaka Sveriges Kommuner
och Regioners (SKR) rekommendation som innebär att ersättning lämnas till
folkhögskolor såväl inom som utanför länet för kurser som omfattar minst
15 veckor. Nämndens budget år 2022 för folkhögskoleutbildning vid andra
folkhögskolor än Regionens egna är 20,6 mnkr, varav 17,5 mnkr avser
rörelsefolkhögskolor inom länet.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-28
• SKR:s rekommendation om mobilitetsersättning till folkhögskolorna
2022
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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RJL 2021/2733

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Bidrag till folkhögskolor med annan
huvudman än Region Jönköpings län
2022
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. fastställer ersättning med 642 kronor per deltagarvecka för deltagare
skrivna i F län som studerar på folkhögskolor inom länet
2. fastställer att 400 kr per deltagarvecka i mobilitetsersättning skall
tillämpas för deltagare skrivna i F län som studerar på folkhögskolor utanför länet. Detta gäller fram till att den nya överenskommelsen mellan regionerna träder i kraft hösten 2022.

Sammanfattning
Region Jönköpings län följer sedan lång tid tillbaka Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendation som innebär att ersättning lämnas till folkhögskolor såväl inom som utanför länet för kurser som omfattar minst 15 veckor. Nämndens budget år 2022 för folkhögskoleutbildning vid andra folkhögskolor än Regionens egna är 20,6 mnkr, varav 17,5 mnkr avser rörelsefolkhögskolor inom länet.

Information i ärendet
SKR har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för landsting och regioner för utbildningar vid folkhögskolor, kallad mobilitetsstöd, tidigare interkommunal ersättning.
Ersättningen betalas av den studerandes hemregion direkt till folkhögskolan för de
deltagare/studerande som väljer att gå en utbildning på folkhögskola i en annan
region. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet. Ett fåtal regioner
avviker från denna rekommendation och i de fall en folkhögskola har deltagare
från sådant landsting/region gäller ömsesidighet.
SKR:s styrelse har i oktober 2021 fattat beslut om att rekommendera regionerna
att underteckna den nya mellanregionala överenskommelsen om mobilitetsstöd. I
regionerna pågår nu de formella beslutsprocesserna som krävs för att överenskommelsen ska kunna träda i kraft. I avvaktan på detta och att de första utbetalningarna kan göras enligt den nya överenskommelsen, vilket beräknas kunna ske
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RJL 2021/2733

under andra halvåret 2022, har SKR:s styrelse tagit beslut om att rekommendationen för 2022 ska ligga kvar på samma nivå som för 2021, det vill säga 400 kronor per deltagarvecka.
Den nya överenskommelsen innebär i korthet följande:
• mobilitetsstödet räknas upp med LPIK exklusive läkemedel, som är en
sammanvägning av pris- och löneökningar. SKR:s decemberprognos används för kommande års mobilitetsstöd.
• regioner som inte har använt sig av SKR:s rekommenderade belopp kommer successivt att fasas in i samma nivå under fem år enligt en föreslagen
trappa.
För statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet inom länet avseende deltagare
från länet tillåter budgeten en ersättning med 642 kronor per deltagarvecka. Vilket är den samma som för år 2021. Ersättningen har inte som brukligt kunnat
räknats upp med samma procent som Regionens budgetindex. Detta med anledning av att antalet deltagarveckor har ökat i omfattning under de senaste åren
men budgeten har inte utökats något förutom årlig tidigare nämnde indexuppräkning. År 2021 budgeterade länets rörelsefolkhögskolor för 26 700 deltagarveckor och utfallet blev 27 240 deltagarveckor. För år 2022 bedömer folkhögskolorna en fortsatt hög nivå och har lagt en budget motsvarande 27 200 deltagarveckor, se tabell nedan.
Deltagarveckor 2021
utfall

Skola

Ersättning
2021 utfall, tkr

Deltagarveckor 2022
budget

Ersättning
2022 utfall, tkr

Ädelfors fhs

5 181

3 326,2

5 100

3 274,2

SVF

6 748

4 332,3

6 700

4 301,4

Mullsjö fhs

3 409

2 188,8

3 500

2 247,0

June fhs

5 540

3 556,7

5 800

3 723,6

Mariannelunds fhs

1 933

1 240,9

1 700

1 091,4

Sommenbygdens fhs

3 596

2 308,6

3 600

2 311,2

833

534,5

800

513,6

27 240

17 488,0

27 200

17 462,4

Braheskolan
Summa

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-28
SKR:s rekommendation om mobilitetsersättning till folkhögskolorna 2022
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Beslut skickas till
Berörda folkhögskolor
Regional utveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Anna-Gun Grännö
Ekonomichef
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 20/2021

Vårt ärendenr:
21/00003

2021-12-17

Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Rekommendation om
mobilitetstöd till folkhögskolorna 2022
Ärendenr: 21/01304

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 17
december 2021 beslutat
att rekommendera regionerna att schablonbeloppet för mobilitetsstöd för
folkhögskolor uppgår till 400 kronor per deltagarvecka för budgetåret 2022 fram till
att den nya överenskommelsen mellan regionerna angående mobilitetsstödet träder i
kraft.
Bakgrund
SKR har sedan början av 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett
schablonbelopp som rekommendation om ersättning för de studerande/deltagare som
väljer en utbildning på folkhögskolor i en annan region än den där deltagaren är
folkbokförd. Ersättningen går direkt från region till folkhögskolorna och benämns
mobilitetsstöd.
SKR:s styrelse har den 15 oktober 2021 fattat beslut om att rekommendera
regionerna att underteckna en ny mellanregional överenskommelsen om
mobilitetsstöd. I regionerna pågår nu de formella beslutsprocesserna som krävs för
att överenskommelsen ska kunna träda i kraft. I avvaktan på detta och att de första
utbetalningarna kan göras enligt den nya överenskommelsen, vilket beräknas kunna
ske under andra halvåret 2022, föreslås rekommendationen för 2022 ligga kvar på
samma nivå som för 2021, dvs. 400 kronor per deltagarvecka.
Tillämpningsanvisningar och villkor för mobilitetsstöd från regioner till
folkhögskolor för mobilitetsstöd fr. o. m. 2020 redovisas i bilaga 1.
Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se
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Sektionen för lokal och regional utveckling
Maria Jacobsson

Tillämpningsanvisningar och villkor för mobilitetsstöd från
regioner till folkhögskolor för mobilitetsstöd fr. o. m. 2020
Syfte
Syftet med detta PM är att tydliggöra villkor och definitioner för mobilitetsstöd (f.d.
interkommunal ersättning) samt att underlätta för både folkhögskolor och regioner att
administrera mobilitetsstödet.
Vad är mobilitetsstöd?
Mobilitetsstöd är ett stöd till folkhögskolorna från regioner för deltagare som väljer att
studera på folkhögskolor utanför den egna regionen. Det är Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) som, årligen, tar fram rekommendationen för nivån på
mobilitetsstödet. Observera att det sedan är upp till regioner att besluta om de ska följa
rekommendationen.
Regionen ska meddela SKL om man följer rekommendationen eller inte senast den 31
december (inför nästkommande år). Detta för att listan på SKL:s hemsida över vilka
regioner som tillämpar SKL:s rekommendationer ska vara aktuell. Samtidigt ska
regioner leverera aktuella kontaktuppgifter samt fakturainformation till
Folkhögskolornas Serviceorganisation (FSO).
Villkor och definitioner
Folkbildningsrådet har tagit fram definitioner och villkor för att bedriva
folkhögskoleverksamhet och de ligger till grund för fördelning av statsbidrag. De
senaste, Statsbidrag till folkhögskolor 2019, antogs av Folkbildningsrådets styrelse
2018-12-12. Dessa definitioner och villkor gäller generellt även för mobilitetsstödet,
men med följande undantag:
-

Kurslängd
Betalningsansvaret är beroende av deltagarens folkbokföringsort

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Kurslängd

Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till
folkhögskolor utanför den egna regionen endast för kurser som är 15 veckor eller
längre.
Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid.
Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen, oavsett om
deltidsstudierna är på mer än halvtid, exempelvis även om kursen är på 75 %.
Om en studerande på folkhögskola avbryter en kurs som berättigar till mobilitetsstöd
före gränsen på 15 veckor har hemregionen enbart betalningsansvar för
kursdeltagarens faktiska kurstid. Precis som för statsbidragen gäller dock att ”som
deltagare i allmän kurs eller särskild kurs räknas den som påbörjat kursen och
fortfarande deltar den 15:e kursdagen per termin.”, d.v.s. avbryter deltagaren kursen
inom de två första veckorna efter kursstart utgår ingen ersättning.
I övrigt gäller samma villkor och definitioner som för statsbidraget.
Betalningsansvaret är beroende av folkbokföringsort

Mobilitetsstöd betalas terminsvis av den region där deltagaren är folkbokförd den
dagen kursen startar. Det är därför viktigt att uppgifterna om deltagarnas
folkbokföringsort är korrekt. Det är folkhögskolans ansvar att begära in aktuell
folkbokföringsort från deltagaren, alternativt stämma av med SPAR (Statens
personadressregister) eller motsvarande tjänst, den dagen kursen startar1. Om
folkbokföringsorten inte har kvalitetsgranskats/kontrollerats av folkhögskolan kan
regioner ta ut en administrativ avgift för att genomföra kontrollen.
Regionen har betalningsansvar för hela terminen, även om en deltagare byter
folkbokföringsort under terminen. Nästkommande termin ska dock den region där
deltagaren är folkbokförd första kursdagen ha betalningsansvar från och med den
startade terminen.
En del av deltagarna på folkhögskolornas kurser bor på skolornas internat, men endast
ett mindre antal väljer att byta folkbokföringsort under kurstiden. Enligt
Folkbokföringslag (1991:481) § 11 gäller att
”En elev under 18 år som har sin egentliga hemvist tillsammans med
föräldrar eller andra anhöriga anses bosatt där även om han eller hon till
följd av skolgången regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan
fastighet.
1

FSO står för kostnaden av en integration mellan SchoolSoft och SPAR. Skolorna betalar dock egna
abonnemang per organisationsnummer.
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[---]
Första stycket tillämpas även efter det att barnet fyllt 18 år så länge han
eller hon går i grundskola eller gymnasieskola eller genomgår annan
jämförlig grundutbildning, dock längst till dess barnet fyller 21 år.”
Anvisningar för prognos och rekvisition av mobilitetsstöd
Prognos

Folkhögskolorna ska skicka två prognoser/år till berörda regioner med uppgifter om
beräknat antal deltagarveckor, d.v.s. till de regioner varifrån folkhögskolan har
deltagare. Prognoserna skickas i samband med folkhögskolornas ordinarie redovisning
till SCB: i april (för våren) och i oktober (för hösten). Prognosrapporterna ska enbart
innehålla antal deltagarveckor och skickas till respektive region. Inga listor med
namn, adresser och personnummer ska skickas i dessa prognoser.
Prognoserna är viktiga för regioners ekonomiska uppföljning och det är därför viktigt
att alla folkhögskolor skickar sina prognoser.
Faktura

Som underlag för mobilitetsstöd räknas de deltagare som lever upp till villkoren (se
ovan). Fakturan ska skickas senast den 10 augusti för deltagare på våren och 10
december för deltagare på hösten. Det är extra viktigt att fakturorna i december
skickas i tid, så att kostnaderna belastar rätt år.
Till fakturan ska bifogas en deltagarförteckning som ska innehålla följande:
-

Namn, personnummer, folkbokföringsadress
Datum för start och slut av kurs
Heltid respektive deltid
Distans
Totalt antal deltagarveckor per region
Eventuella avhopp eller senare start

Faktura och prognos skickas till de regioner där deltagarna är folkbokförda.
Återtagande av bidrag
Regioner får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka mobilitetsstöd om
folkhögskolan har lämnat felaktiga uppgifter.
Revidering
Översyn och eventuell revidering av tillämpningsanvisningarna ska göras årligen, i
samband med att rekommendationen för nästkommande år fastställs.
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Tidplan för folkhögskolor
April

Skicka prognos om beräknat antal deltagarveckor till respektive region
– samtidigt som redovisning till SCB

10 augusti

Skicka faktura till regioner (för våren)

Oktober

Skicka prognos om beräknat antal deltagarveckor till respektive region
– samtidigt som redovisning till SCB

10 december Skicka faktura till regioner (för hösten)

Tidplan för regioner
31 december Meddela SKL om man följer rekommendationen för kommande år eller
inte
31 december Skicka aktuella kontaktuppgifter och fakturainformation till FSO
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Återrapportering av villkorsbeslut för år
2021
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
• Föreslår regionstyrelsen att godkänna föreliggande återrapportering
gällande villkorsbeslutet för 2021.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultatet av
det regionala utvecklingsarbetet till regeringen. Syftet med rapporteringen är att
ge en bild av de insatser som regionen varit delaktiga i utifrån sitt regionala
utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det område som
återrapporteringen gäller.

Information i ärendet
Regionledningskontoret har sammanställt förslag till återrapportering gällande
2021: års insatser utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Rapportering utgör en
sammanställning över de insatser som genomförts samt utifrån de perspektiv som
ges av den nationella strategin för hållbar regional utveckling. Region Jönköpings
län är enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) skyldig att
genomföra rapporteringen.
Regeringen meddelar årligen villkorsbeslut för det regionala
utvecklingsuppdraget. Av beslutet framgår tilldelad bemyndiganderam samt årligt
anslag (de så kallade 1:1-medlen) för att finansiera insatser inom det regionala
utvecklingsuppdraget. För år 2021 uppgick bemyndiganderamen till 70 mkr och
anslaget till 26,5 mkr. Av dessa betalades 19,8 mkr till insatser under år 2021.
Utifrån kommunallagen (2017:725) 6 kap 38§ får inte beslutanderätten delegeras
när beslutet gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Återrapporteringen gällande kvalitet på insatserna inom det regionala
utvecklingsansvaret bör anses utgör ett beslut av sådan art att det inte kan anses
vara möjligt att delegera till tjänstemannaorganisationen.
Återrapporteringen lämnas dels till Regeringskansliet, dels till Tillväxtverket
utifrån en av Tillväxtverket fastställd ordning och mall.
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Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13
Återrapportering Villkorsbeslut
Villkorsbeslut 2021 – Utgiftsområde 19 och 22

Beslut skickas till
Tillväxtverket
Regeringskansliet, Näringsdepartementet
REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Peter Friberg
Sektionschef för uppföljning,
samordning och analys
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Återrapportering 1 – Regionalt utvecklingsarbete
Utifrån 5–7 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar respektive 3–5, 8–10, 16–17 §§ förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska regionerna ge en sammanfattande beskrivning av verksamheten under
året. Redovisningen ska innehålla uppgift om:
•
•

•
•

Hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatser för att genomföra
strategin har bedrivits.
Vilka insatser som har genomförts, vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra samt hur de har
bidragit till att nå de mål som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive programmen för europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).
Vilken hänsyn som har tagits till de olika förutsättningarna som råder i olika delar av länet.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och
insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Redovisningen ska innehålla en beskrivning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell service i
serviceglesa områden under året. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur insatserna har bidragit till att nå de
mål som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin och andra relevanta strategier.
Redovisningen ska innehålla en beskrivning av arbetet med att främja bredbandsutbyggnad under året.
Redovisningen kan också innehålla uppgift om det arbete som eventuellt har bedrivits utöver det som har utförts av
regionala bredbandskoordinatorer.
Redovisning av insatser inom kompetensförsörjning bör vara strukturerad utifrån den inriktning och de
fokusområden som anges i erbjudande 4 i Villkor m.m. för budgetåret 2018 (N2017/07699).
Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Återrapportering 1 avser regionens regionala tillväxtarbete utifrån det regionala utvecklingsansvaret
enligt lag, dvs. inte avgränsat till insatser som är helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder. Insatserna kan alltså vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, men
även insatser med annan finansiering kan redovisas. Insatserna som efterfrågas är sådana som har initierats eller
genomförts under året. I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid
behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.
Avsnitt 1.2–1.5 utgår från de strategiska områdena i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet
2021–2030:
•
•
•
•

likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem.

Återrapportering 1 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 1.
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1.1 Den regionala utvecklingsstrategin och aktuella utmaningar
1.1.1 Den regionala utvecklingsstrategin
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatser för
genomförandet av strategin har bedrivits under året.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i
arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

Observera! Information om uppföljning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin behöver inte redovisas då
den informationen inhämtas i återrapportering 5 – Arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala
utvecklingsarbetet.
•

Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till
varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också
olika funktionella samband över kommun-, läns-, och landsgränser.

Jönköpings län intensifierar arbetet för att bli det långsiktigt hållbara länet, både socialt, miljömässigt, och
ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, utbildning, forskning och hållbar samhällsutveckling behöver prioriteras
föra att skapa ett attraktivt, hållbart och konkurrenskraftigt län.
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en
attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och
investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med arbete, service, omsorg och fritid.
Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att människor har
ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som möjliggör växande är
de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är
viktiga delar i denna helhet.
Pandemin har satt länets näringsliv på prov. Ökad digitalisering har minskat betydelsen av den fysiska placeringen,
och möjliggör ett annat arbetsliv, samtidigt som avbrutna leveranskedjor betonar tillgång till nära produktion och
försörjning. För länet kan detta betyda bättre möjligheter att bo och leva på landsbygden, samtidigt som det medför
utmaningar för länets många små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin.
I det postpandemiska samhället är kompetens en global tillgång, där förmåga att attrahera, utveckla och behålla
kompetenser är avgörande för att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Vi behöver fortsätta att vara
pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband. Särskilt fokus ska fortsatt riktas på
landsbygdens utveckling.
En ny nationell strategi för hållbar regional utveckling, och ny programperiod för EU:s strukturfonder, kommer att
medföra förändrade arbetssätt och inriktning på arbetet inom Regional utveckling. Inriktningen på hållbar utveckling
förstärks. Den nära samverkan med länets aktörer är en förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt och
kommer att fortsätta att utvecklas.
Sedan våren 2020, och under hela 2021, har arbetet inför EU:s nya programperiod pågått. Strukturfonderna i form av
ERUF och ESF är viktiga verktyg i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet inför den nya
programperioden samordnas av Region Jönköpings län. Under 2021 påbörjades arbete med att planera för
samordnade insatser inom Småland och Öarna. Ett gemensamt projekt inom smart specialisering har initierats mellan
länen. Den gemensamma analys som genomförs i projektet kommer att kunna ligga till grund för fler framtida
gemensamma satsningar mellan länen. Vi har en regional utvecklingsstrategi präglad av hållbarhet. Strukturfonderna
och EU:s krav driver på, och säkrar detta arbete ytterligare genom strukturfonderna.
Näringslivets förutsättningar och utveckling har stärkts genom den smarta specialiseringsstrategin. Strategin ger
inriktningen för det fortsatta arbetet inom länets styrkeområden:
•
Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag
•
E-handel och logistik
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•
Skogsnäring och träförädling
•
Besöksnäring
•
Livsmedel och livsmedelsförädling
Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv mötesplats och starkt
logistikcentrum. Genom utbyggnaden av nya stambanor genom länet med Jönköping som nav och stationer i Tranås
och Värnamo stärks detta ytterligare. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på järnvägs- som vägsidan.
Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor som binder
samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och erbjuder möjlighet till effektivt resande.
Under pandemin har den inhemsk turismen ökat i betydelse men på sikt är utländska besökare av vikt för den
fortsatta utvecklingen av länets besöksnäringar. Region Jönköpings län vill fortsätta att stärka branschen genom att
arbeta fram en ny besöksnäringsstrategi. De kulturella och kreativa näringarna ska också stärkas genom riktade
insatser.
För att vara en attraktiv plats att leva, bedriva företag eller att besöka är länets kulturliv avgörande. Under året har
arbetet med att revidera kulturplanen påbörjats i bred samverkan med länets kulturaktörer. Kulturplanen utgör
bryggan mellan den regionala utvecklingsstrategin och prioriteringarna i budgetarbetet.
I den regionala utvecklingsstrategin och i organiseringen hos Region Jönköpings län är det internationella arbetet
både ett eget och ett tvärsektoriellt område. Prioriterade delstrategier inom det internationella området som omfattar
alla delar av den regionala utvecklingsstrategin handlar om att dra nytta av de resurser som EU erbjuder och att bidra
till att utveckla EU i en mer hållbar riktning. Nyttjandet av ERUF-medel och ESF-medel är, sett till projekt verksamma i
länet inom Småland och Öarna, relativt god. För att öka potentialen både vad gäller nyttjande och effekt behövs ökad
samverkan, nya aktörer som kan och vill driva projekt samt, inom vissa områden, ett ökat regionalt ledarskap. Detta
blir inte minst viktigt inför den nya programperioden. Förutsättningar behöver skapas för att initiativ, inte minst inom
strukturfonderna, på sikt ska kunna växla upp i EU:s sektorsprogram. Det behövs också en större medvetenhet om de
transnationella programmen och strategierna som Interreg och Östersjöstrategin och fler aktörer behöver stimuleras
att delta i ramprogrammet för forskning och innovation. Under 2021 har Region Jönköpings län initierat arbetet för
ett kunskapshöjande projekt som på sikt ska öka länets förmåga på EU-arenan. Ett framgångsrikt internationellt
arbete kräver också ett tidigt arbete på EU-arenan inom strategiskt viktiga områden. Under 2021 har Region
Jönköpings län tillsammans med våra kollegor inom Bryssel-samarbetet Småland, Blekinge, Halland South Sweden
påbörjat en pilot för strategiskt påverkansarbete. Pilotens tema för påverkan är skog.
Regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030
Den regionala utvecklingsstrategin är svaret på vilken utveckling som behöver ske i länet för att bidra till de 17 målen
i Agenda 2030. Därför är mål och delstrategier i den regionala utvecklingsstrategin kopplade till Agenda 2030. Det
innebär att insatser och åtgärder som initieras utifrån det regionala utvecklingsuppdraget också behöver knyta an till
målen i Agenda 2030. Fortsatt i denna återrapportering kommer de olika områdena och insatserna därför beskriva
vilka av Agenda 2030:s målområdet i huvudsak bidrar till.

1.1.2 Utmaningar
•

Beskriv kortfattat vilka utmaningar som har varit särskilt aktuella under året vad gäller ert regionala
utvecklingsansvar och genomförandet av det regionala utvecklingsarbetet. Hur har dessa utmaningar
hanterats?

Covid-19-pandemins påverkan på länets näringsliv har utgjort den främsta utmaningen under året. Näringslivet i
Jönköpings län är det län som nyttjat stödet till korttidsarbete i högst utsträckning i landet. Det beror på att det utgjort
ett stöd som passat länets näringslivsstruktur med en hög andel tillverkningsindustri väl men beskriver också våra
utmaningar. Det näringsliv som bedrivits på sparlåga och med permitterad personal har under året återstartas och
behov finnas att ställa om till en långsiktigt hållbar produktion. Näringslivet har drabbats av material- och
komponentbrist, försenade containrar och prisökningar. Detta försvårar situationen för våra företag, mest inom
tillverkningsindustrin.
Samtidigt så har pandemin accelererat digitaliseringen av samhället. Företag med en god digitalisering så som till
exempel inom e-handeln har kunnat dra nytta av denna. Vi kan se att många företag som under pandemins inledning
såg stora utmaningar har kunnat återhämta sig relativt väl.
Brist på spetskompetens och kapacitet att hantera en långsiktig struktur kring en strategisk kompetensförsörjning
och kompetensutveckling för små och medelstora företag är andra exempel att nämna. Digitalisering, transformation
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och automation ställer krav på att yrkesverksamma är ständigt uppdaterade med rätt kompetens. Planerade
utbildningsinsatser skjuts upp då yrkesverksamma är upptagna med att lösa gårdagens produktion.
Detta samtidigt som långtidsarbetslösheten har förstärkts under pandemin. Människor som stod långt ifrån
arbetsmarknaden innan pandemin nu hamnar ännu längre bort. Tudelningen på arbetsmarknaden, demografiska
förändringar och en åldrande befolkning är andra barriärer som konfronterar arbetsmarknaden i länet. Trots ett
skriande behov efter kompetens förblir många långtidsarbetslösa.
Pandemin har också slagit hårt mot kultur- och besöksnäringen. För dessa näringar har stödåtgärderna fungerat
mindre väl. Region Jönköpings läns arbete med riktade insatser har varit en utmaning då etablerade strukturer och
samverkansforum saknats. Samverkan med arbetsförmedlingen gällande riktade och anpassade
arbetsmarknadsutbildningar har varit svår. Brister på flexibilitet i systemet gör så att konkreta insatser stoppats upp.
Klimatomställningen och omställningen till ett långsiktigt hållbart näringsliv utgör en utmaning som omfattar
samtliga insatsområden i arbetet med den regionala utvecklingen. Jönköpings län kännetecknas av en stor andel
tillverkningsindustri med omställningsutmaningar. Länet kännetecknas också av stora transportflöden, både till och
från länet men även genom det. Att bidra till att utveckla klimatneutrala samt hållbara flöden är en långsiktig
utmaning.
Under året har även kompetensutvecklingsinsatser genomförts riktade mot Regional utvecklings egen personal. Detta
arbete kommer att fortgå även under år 2022.

1.2 Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
1.2.1 Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd
Observera att kommersiell service redovisas separat under 1.2.2.
•

Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd som ni
har arbetat med under året.

Hög livskvalitet med goda och attraktiva livsmiljöer: Ja ☒ Nej ☐
God samhällsplanering: Ja ☒ Nej ☐
God tillgång till kommersiell och offentlig service: Ja ☒ Nej ☐
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd har genomförts under året.
Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.

•

Beskriv kortfattat hur arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd har bidragit till att möta
samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna med demografiska förändringar, globalisering, miljöproblem
och klimatförändringar, socioekonomi och sammanhållning samt teknisk utveckling.

•

Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med likvärdiga möjligheter till boende,
arbete och välfärd. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande
förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika
funktionella samband över kommun-, läns- och landsgränser.

•

Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med
anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5
– max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Om länet ska ha en välfärd av högsta kvalitet så kräver det att vi har många välfungerande företag som kan erbjuda
jobb och anställningar. På så sätt säkrar vi ökade skatteintäkter och därmed möjlighet att betala för en god välfärd, för
bra kommunikationer och bättre förutsättningar för likvärdiga boendeförhållanden. Då måste vi fånga upp allas
kompetenser och vad de faktiskt kan bidra med och på vilket sätt. Med tanke på att vi har en stor grupp individer som
står utanför arbetsmarknaden och att den blir större så är det en utmaning vi behöver hantera. Validering kan vara ett
sätt. Sociala företag ett annat. Möjligheter till ökat livslångt lärande ett tredje genom att ge alla information om
aktuellt utbildningsutbud, möjliggöra att man kan studera på hemmaplan, anpassa utbildningen efter behov o.s.v.
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Utbyggnaden av nya stambanor kopplar samman landet och ger helt nya möjligheter till boende, arbete och välfärd i
hela landet. Kollektivtrafiken är en annan viktig utmaning att adressera. Den ska möjliggöra att man inom rimlig tid
kan resa till jobb eller utbildning.
Koppling till Agenda 2030
Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska bidra
till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om det är
faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller
nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

Konceptet Hälsocenter i
Jönköpings län
Kommunerna i Jönköpings
län och Region Jönköpings
län satsar gemensamt på att
utveckla hälsocenter
tillsammans med
civilsamhälle och
föreningsliv. Hälsocenter är
en lokal samverkansmodell
för kommuner,
vårdcentraler och ideell
sektor.

Skapa meningsfulla och
inkluderande mötesplatsers
som främjar hälsa,
kreativitet och integration i
samverkan med
civilsamhället
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Under hösten 2020
påbörjade Vetlanda, Nässjö,
Aneby, Sävsjö, Gnosjö och
Jönköping sitt arbete. Under
våren 2021 har även
kommunerna Eksjö,
Gislaved, Habo, Mullsjö och
Tranås börjat sitt arbete
med att etablera ett
hälsocenter i sina
kommuner.

Syftet med Hälsocenter är
att genom ett
hälsofrämjande och
förebyggande arbetssätt ge
stöd till att förbättra
invånarens fysiska,
psykiska, sociala och
existentiella hälsa.
Målgruppen för Hälsocenter
är invånare som på grund av
sin livsstil eller en eller flera
levnadsvanor har risk för
framtida ohälsa. Den vuxna
befolkningen utgör
huvudmålgruppen för
Hälsocenter, men andra
åldersgrupper kan
inkluderas utifrån lokala
behov.

1.2.2 Kommersiell service
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell service i serviceglesa områden har
genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.

•

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till

•

Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med att främja tillgänglighet till
kommersiell service i serviceglesa områden. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar
hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men
också olika funktionella samband över kommun-, läns- och landsgränser.

•

Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med
anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5
– max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Region Jönköpings län har under året arbetat med det Regionala serviceprogrammet (RSP) och att förlänga det till
2022. Det nuvarande programmet och dess syfte har presenterats för politikerna i Nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet (ANA-nämnden) som nu är ansvariga för programmet.
Kontakterna med butiker har varit ganska många, speciellt har det gällt frågor kring det särskilda driftstödet och
reglerna kring detta samt utmaningar kopplat till pandemin
Koppling till Agenda 2030
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Namn på insats och kort
beskrivning

Mål

Resultat i form av prestationer.

Arbetet med särskilt
driftstöd till
dagligvarubutiker i sårbara
och utsatta lägen
Finansieras med 1:1-medel

Kopplas till delstrategin i
RUS:en som lyder: Att
attrahera, behålla och
utveckla människor, företag
och kapital. (Inom en
attraktiv region) men även
Skapa en hållbar, attraktiv
och innovativ samhälls- och
landsbygdsutveckling
genom stärkt samverkan i
samhällsplaneringen, (Inom
en hållbar region).
Detta är ett stöd som bara
ges till de butiker på
landsbygden som är den
enda på sin ort.
Anknytning finns till mål 2
och 11 i Agenda 2030
Kan kopplas till samma mål
som ovan.

I år fick 16 butiker detta
stöd.

På kort sikt: Flera handlare
har framfört att stödet gör
att de överlever.
På medellång sikt har det
lett till att flera under
pandemin kunnat handla på
hemmaplan och kanske
genom detta fått en ny vana.
När en butik finns kvar på
en mindre ort kan det i sin
tur leda till mindre bilresor.

I år sökte sex kommuner
detta stöd. (Tidigare fyra

På kort sikt var det ett stöd
under pandemin. Fler

Arbetet med
hemsändningsbidrag till
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kommuner.
Finansieras med 1:1-medel

Stödet kan sökas av de
kommuner som ersätter
handlare för att köra ut mat
till t.ex. äldre på
landsbygden eller andra
som har svårt att ta sig till
butik.

kommuner)

Informationsträff
(kvällstid)för handlare
tillsammans med
Länsstyrelsen.
Finansierades av
Länsstyrelsen
Möte med partnerskap för
Regionalt serviceprogram

Kan kopplas till samma mål
som ovan.
Här behandlades också
beredskapsfrågor.

Ca 15 landsbygdsbutiker
var representerade och fick
information om olika
former av stöd från både
Länsstyrelse och Region

Kan kopplas till samma mål
i RUS:en som ovan. Olika
typer av kommersiell
service på landsbygden
diskuteras.

Samtliga länets kommuner
och Länsstyrelsen har
representanter i
partnerskapet.

kommuner sökte detta stöd
2021 eftersom man under
2020 behövt ordna med
livsmedelsförsörjning till
fler äldre under pandemin.
På medellång sikt kan
stödet göra att fler äldre kan
bo kvar på sin hemort.
På kort sikt gav det nya
kontakter och ny kunskap
hos deltagarna.

På kort sikt kan det ge nya
kontakter och ny kunskap
hos deltagarna.

1.2.3 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med likvärdiga möjligheter till boende,
arbete och välfärd som har gett resultat under året
Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under 2021. Ange 5 – max 10
insatser och fyll i tabellen nedan.
Se beskrivningar gällande insatser i avsnitt 1.2.2
Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering
eller egen bedömning.

1.3 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
1.3.1 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
•

Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området kompetensförsörjning och kompetensutveckling som ni har
arbetat med under året.

Förutom de nationella villkorsbeslut som gällt sedan 2018 och som redovisas nedan, har de åtta delstrategier som
anges i beslutad regional utvecklingsstrategi (RUS) varit prioriterade. De är:
•
Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser.
•
Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration och hållbar tillväxt.
•
Höja den formella utbildningsnivån i länet.
•
Vidareutveckla högskolans betydelse för länets utveckling genom fler forsknings-, innovations- och
utvecklingsmiljöer.
•
Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett inkluderande arbetsliv.
•
Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela länet.
•
Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att kompetensutveckla och vidareutbilda sig under pågående
anställning.
•
Etablera en väl fungerande samverkan mellan regionen, kommunerna, övriga utbildningssamordnare och
arbetsmarknadens parter.
Under år 2021 har vi enats om att särskilt prioritera två av dessa delstrategier för vårt regionala
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kompetensförsörjningsarbete under de närmaste åren. Syftet är att vi ska bli mer strategiska och tydliga i vårt arbete.
Dessa två särskilt prioriterade målsättningar är:
•
•

Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration och hållbar tillväxt.
Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela länet.

Väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande: Ja ☒ Nej ☐
Utvecklat regionalt kompetensförsörjningsarbete: Ja ☒ Nej ☐
Det blir lite för snävt att endast ha två svarsalternativ till ovan angivna frågeställningar. Vi skulle själva bedöma att vi
till stor del har en ”väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande” och att vi till stor del
har ett ”utvecklat regionalt kompetensförsörjningsarbete”. Vi har dock lite arbete kvar att göra innan vi nått till den
nivå vi själva vill uppnå.
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling har bedrivits under året.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.
Observera! Redovisningen av denna punkt ska innehålla uppgifter om det arbete som har bedrivits utöver
fokusområdena validering, regionalt yrkesvux, etablering av lärcentrum samt analyser och prognoser.

Vi har under 2021 arbetat med ett omtag av hur vi strategiskt och systematiskt ska arbeta i linje med den regionala
utvecklingsstrategin. Ett led i detta arbete var att särskilt prioritera två delstrategier som relaterar till
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det har medfört att vi blivit mer fokuserade och tydliga i vårt
utåtriktade arbete.
Arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling har under det gångna året bedrivits i linje med tidigare
upparbetade och utformade strategiska vägval och arbetsinsatser, samt genom insatser i nya och olika
projektsatsningar. Exempel på löpande och återkommande insatser är:
•
Möten och seminarier har genomförts tillsammans med länets studie- och yrkesvägledare samt vägledare inom
Arbetsförmedlingen (AF). I syfte att utveckla samarbetet med länets SYV:are har ett förankringsarbete av länets
SYV-råd genomförts tillsammans med skolchefer i Jönköpings län.
•
Dialoger har också genomförts med länets kommuner, näringslivschefer, branschorganisationer, regionens HRavdelning och YH-anordnare i samband med vårens ansökningsomgång av YH-utbildningar.
•
Vi har deltagit i regelbundna möten med vuxenutbildningschefer i länet, både i ett länsövergripande nätverk och
i tre olika kommungruppsindelningar. En viktig dialogpunkt är hur vi tillsammans utvecklar arbetet med
regionalt yrkexvux och kommunala lärcenter.
•
Vi har under det gångna året utvecklat vårt samarbete med länets tre olika Teknikcollege. Vi har gjort detta
genom att genomföra en kompetensdag för industrin där vi samlade in företagens behov via en enkät och
jämförde svaren med utbudet av utbildningar. Detta visade på ett stort gap. Tanken är att denna dag ska vara
återkommande och bidra till vår omvärldsbevakning och analysarbete.
•
Genom att vara adjungerade till Länsbildningsförbundets styrelse har vi idag ett närmare samarbete med
studieförbund och folkhögskolor i syfte att stärka det livslånga lärandet och folkbildningens roll i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.
•
För att stärka kompetensförsörjningsarbetet i relation till olika yrkesbranscher har vi haft fortsatta dialoger med
Träcentrum, Skärteknikcentrum i Sverige AB, Polymercentrum och Gjuteriföreningen. Samtalen har bland annat
fokuserats på validering och kompetensutveckling för yrkesverksamma. Samtalen har också resulterat i några
olika kompetensutvecklingsprojekt. Bland annat driver Träcentrum i Nässjö tre projekt med
strukturfondsmedel och med Region Jönköpings län som medfinansiär:
KVIST – ska öka företagens samverkan med lärosäten för att på så sätt tillföra akademisk kompetens
och/eller forskningskompetens till företagen.
InsTrä – ska skapa förutsättningar för strukturerad kompetensutveckling av redan anställd personal,
främst på grundläggande nivå.
ESF Kompetensutveckling 360 grader – handlar om att tillföra ny personal till träbranschen genom att
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•

grundutbilda och träna arbetslösa utrikesfödda personer för kommande anställning.
Under 2021 har vi haft ett närmare samarbete med lärcentret Campus Värnamo. De bedriver olika
kompetensutvecklingsinsatser för näringslivet. Just nu i form av ett socialfondsprojekt. Samtal har även först
kring ett projekt som ska hjälpa oss att utveckla digitala lärcenter.

Exempel på nya insatser är:
•

Framtidssäkrad industri är ett socialfondsprojekt som Region Jönköpings län har arbetet med sedan den 1
juni 2020. Projektet pågår till och med sista december 2022. I detta projekt har vi ett nära samarbete med
Region Kronoberg. Framtidssäkrad industri riktar sig till korttidspermitterade, varslade och de som riskerar
att bli arbetslösa. Målet är att engagera 50 företag och drygt 1 000 individer för att genomföra
kompetenskartläggningar, branschvalideringar och kompetensutvecklingsinsatser. Projektet genomförs i
nära samarbete med svensk industrivalidering och Unionen.
•
Under året har vi också genomfört ytterligare ett socialfondsprojekt – Ett hållbart arbetsliv. Syftet med
projektet har varit att överbrygga två programperioder avseende ESF-projekt och utifrån gjorda
erfarenheter utmejsla nya projektidéer. I detta projekt har vi därför samlat flera relevanta
samverkansaktörer för att ta vara på alla goda insatser i tidigare socialfondsprojekt och identifiera tänkbara
projekt i den nya programperioden.
•
Förstudien ”Stärka kopplingen mellan arbetsliv och skola” har påbörjats under hösten 2021 och kommer att
pågå fram till och med april 2022. Syftet med projektet är att kartlägga de aktiviteter och insatser som görs i
länets kommuner för att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv, samt lämna förslag på hur denna
samverkansmodell kan stärkas.
• Förstudien Återtag startade den 1 september och fokuserar på att undersöka möjligheten av och i så fall hur
Regionens båda naturbruksskolor kan bidra till ett mer hållbart sätt att förse länets olika verksamheter med
livsmedel. På samma gång blir detta projekt ett led i att utveckla den egna kompetensen.
I det regionala utvecklingsarbetet är Region Jönköpings län organiserade så att hållbarhetsfrågorna, med dess tre
dimensioner ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, ska löpa som en röd tråd genom allt regionens arbete
inom regional utveckling. I det regionala kompetensförsörjningsuppdraget blir det ett särskilt fokus på social
hållbarhet eftersom flera projekt och insatser syftar till att få personer som står långt för arbetsmarknaden att bli
erbjuden ett jobb eller påbörja en utbildning. En sådan förändring betyder mycket för en persons sociala liv och även
ekonomiska situation. Ovan redovisade förstudie Återtag är ett annat exempel på en insats där ekonomisk och
ekologisk hållbarhet är i fokus.
Region Jönköpings län vill betona att Region Jönköpings län under det gångna året alltmer kommit att integrera
hållbarhetsfrågorna, med dess tre dimensioner ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, i vårt kontinuerliga och
löpande arbete. För oss är denna perspektivförskjutning en tydlig och viktig förflyttning i vårt arbete, även om vi inte
under alla nedanstående rubriker noterar denna förändring eller förhållningssätt.
Det regionala kompetensförsörjningsarbetet relateras särskilt till fyra mål i Agenda 2030:
•
God hälsa och välbefinnande (mål 3)
•
God utbildning för alla (mål 4)
•
Jämställdhet (mål 5)
•
Minskad ojämlikhet (mål 10)
Både den regionala utvecklingsstrategins målformulering kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt
de nationella villkorsuppdragen är starkt relaterade till målet om en ”God utbildning för alla”. Vårt regionala
kompetensförsörjningsarbete syftar till att möjliggöra för individen att erhålla ny eller utvecklad kompetens och
således ska det leda till en god utbildning för alla. Även de övriga tre ovan redovisade Agenda-målen innefattas i
varierande grad i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, eftersom de insatser vi gör i vårt ordinarie arbete samt
i de olika projektsatsningarna syftar till att stärka individens livssituation samt en ökad jämställdhet och minskad
ojämlikhet.
Ett exempel på detta är det projekt med syftet att utveckla socialt entreprenörskap i Jönköpings län som slutfördes i
oktober 2020. Det projektet var ett redskap för att driva på utvecklingen mot en mer jämställd regional tillväxt. Det
fortsatta arbetet i projektets anda har under 2021 övertagits av Coompanion. Erfarenheter från projektet har även
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implementerats i det gångna årets förstudie ”Ett hållbart arbetsliv”. Även projektet ”Stärka integrationsperspektivet i
kompetensförsörjningsarbetet” och som avslutades vid utgången av år 2020 har gett oss värdefulla erfarenheter som
är kopplade till de ovan redovisade målen i Agenda 2030. Projektet har resulterat i två rapporter med
rekommendationer för det fortsatta regionala kompetensförsörjningsarbetet.
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling har bidragit till att möta
samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna med demografiska förändringar, globalisering, miljöproblem
och klimatförändringar, socioekonomi och sammanhållning samt teknisk utveckling.

Det regionala kompetensförsörjningsarbete handlar ytterst om att möta alla de olika utmaningar som anges i
frågeställningen. Hela processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, och som pågick under lång tid och
där vi mötte länets alla kommuner samt olika samverkansorganisationer, hade till syfte att identifiera och tydliggöra
de utmaningar som vi tillsammans måste arbeta med. Nu är den regionala utvecklingsstrategin beslutad och Region
Jönköpings län som regional utvecklingsaktör både inbjuder till och deltar i många olika grupper och nätverk som
fokuserar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Genom att driva egna projekt och medfinansiera
samarbetsorganisationers olika projekt arbetar vi konkret med att möta både globala och nationella utmaningar.
Jönköpings län är ett län som är starkt beroende av sin tillverkningsindustri. Den industrin möter nu utmaningar i
form av globalisering, digitalisering och klimatförändringar. Bristen på personer med rätt kompetens att anställa, och
som kan hjälpa företag att möta dessa utmaningar, är stor. Det är en konkret utmaning. Vårt arbete med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling är fokuserat på att möjliggöra och samordna insatser för att
arbetslösa ska få kompetensutveckling och få den kompetens som motsvarar näringslivets behov. Arbetet handlar
också om att möjliggöra och samordna insatser så att yrkesverksamma kan bygga på sin kompetens och på så sätt
möta företagens behov av högre kompetens. Denna kompetenshöjning handlar i stort sett om att möjliggöra en ökad
digitalisering och ökat kunnande för att utveckla gröna och hållbara produkter och tjänster.
Många av länets arbetslösa står långt från arbetsmarknaden. Genom olika socialfondsprojekt och nära samverkan
med några kommuner samt olika organisationer möjliggörs insatser för att genom utbildning komma närmare
arbetsmarknaden eller få ett jobb eller påbörja en adekvat utbildning. Det bidrar till en bättre samhällelig
sammanhållning och en mer jämlik socioekonomi.

•

Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med kompetensförsörjning och
kompetensutveckling. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande
förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika
funktionella samband över kommun-, läns- och landsgränser.

Jönköpings län består av tretton kommuner av varierande storlek och utmaningar. Jönköpings kommun är den stora
och starka kommunen som har flera högteknologiska och kunskapsintensiva företag. I Jönköpings ges även rika
möjligheter till kompetensutveckling bland annat genom Jönköping University och olika YH-utbildare. Samtidigt finns
även i Jönköping många som står långt från arbetsmarknaden och där vi genom samverkan med olika organisationer
kan erbjuda olika projektinsatser.
I Jönköping och angränsande kommuner finns generellt sett många företag som är växande och kan erbjuda jobb.
Övriga kommuner i länet har också sina styrkor, men brottas lite mer med att locka personer med rätt kompetens att
flytta till respektive kommuner. I Region Jönköpings läns kompetensförsörjningsarbete tar vi hänsyn till dessa
territoriella variationer. Vi samordnar därför våra insatser i tre olika kommungrupperingar:
•
Södra Vätterbygden – Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner
•
Höglandets kommuner – Tranås, Nässjö, Eksjö, Vetlanda, Aneby och Sävsjö kommuner
•
GGVV-kommunerna – Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd kommuner.
Vi har även ett nära samarbete med Region Kronoberg framför allt i några olika kompetensförsörjningsprojekt. Till
detta kommer att vi samverkar med södra Sveriges sex regioner inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS).
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är ett av de prioriterade områdena för samverkan.

•

Beskriv kortfattat eventuella utmaningar i arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
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Den stora utmaningen är att få de som står långt från arbetsmarknaden i studier eller att bli anställningsbara. En
annan stor utmaning är att kunna samordna insatser så att alla de företag som söker personer med rätt kompetens att
anställa också hittar dessa personer att rekrytera. I alla dessa utmaningar är det viktigt att vi som region blir en
proaktiv kraft för att samordna och möjliggöra olika kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsinsatser.
Härvidlag är samverkan med kommuner och utbildningsaktörer prioriterat. Vi har därför både etablerat egna nätverk
och deltar i andra nätverk.
Genom en nyligen genomförd analys av näringslivet i Jönköpings län ser vi också att länet har en alldeles för låg grad
av tjänster inom området digitalisering.
När det gäller utmaningar vill vi även hänvisa till den gemensamma rapporten med Tillväxtverket
(”Kompetensförsörjning i Jönköpings län”, Rapport 0305) som beskriver de utmaningar som fem branscher i länet
brottas med när det gäller arbetet med att få tag på rätt kompetens. En stor utmaning berör det faktum att det är svårt
att locka ungdomar till att välja gymnasiala yrkesprogram. Det är en stor och viktig utmaning för oss i Jönköpings län
som är mycket beroende av en välfungerande tillverkningsindustri. Ytterligare en utmaning är vikten av att vi får fler
högteknologiska tillverkningsföretag till länet, samt att vi även ser behovet av att fler kunskapsintensiva
tjänsteföretag etableras i länet.

1.3.2 Mål för kompetensförsörjningsarbetet
•

Beskriv kortfattat vilka mål som har tagits fram för arbetet med kompetensförsörjning och
kompetensutveckling. Beskriv även hur ni arbetar med att följa upp målen.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i
arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

•

Har ni en politiskt fastställd strategi och/eller handlingsplan specifikt för kompetensförsörjning? Ja ☒ Nej ☐

Ja, vi har en politiskt fastställd strategi för kompetensförsörjning (se nedan).
Utbildning och kompetensförsörjning är ett av sex strategiområden i den gällande regionala utvecklingsstrategin. I
samband med arbetet att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för länet ägnades mycket tid och kraft åt att
fastställa målsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. I den regionala utvecklingsstrategin, som
antogs i december 2019, anges följande långsiktiga mål för En kompetent region: ”2035 säkerställs matchningen på
arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det livslånga lärandet”. I den regionala utvecklingsstrategin återfinns
följande åtta delstrategier/mål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser.
Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration och hållbar tillväxt.
Höja den formella utbildningsnivån i länet.
Vidareutveckla högskolans betydelse för länets utveckling genom fler forsknings-, innovations- och
utvecklingsmiljöer.
Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett inkluderande arbetsliv.
Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela länet.
Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att kompetensutveckla och vidareutbilda sig under pågående
anställning.
Etablera en väl fungerande samverkan mellan regionen, kommunerna, övriga utbildningssamordnare och
arbetsmarknadens parter.

Under år 2021 har vi enats om att särskilt prioritera två av dessa delstrategier som de övergripande målsättningarna
för vårt regionala kompetensförsörjningsarbete under de närmaste åren. Syftet är att vi ska bli mer strategiska och
konkreta i vårt arbete. Dessa två särskilt prioriterade målsättningarna är:
•
Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration och hållbar tillväxt.
•
Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela länet.
När det gäller frågan om att kortfattat beskriva hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet
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hänvisar vi till det som vi återrapporterat ovan under punkten 1.3.1. Det gäller även det vi skrivit om hur arbetet har
bidragit till Agenda 2030.

1.3.3 Insatser utifrån framtagna analyser och prognoser
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med analyser och prognoser har genomförts under året. Ange även vilka aktörer
ni har samverkat med.

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i
arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.
Det analys- och prognosarbete som vi gjorde tillsammans med Tillväxtverket har varit av stor betydelse. Det
gemensamma pilotprojektet resulterade i rapporten ”Kompetensförsörjning i Jönköpings län” (Rapport 0305). Syftet
med samarbetet mellan Tillväxtverket och Region Jönköpings län har varit att ta fram en modell för analys av den
regionala kompetensförsörjningen och som även kan användas av andra regioner. Modellen ska kunna användas till
att visa på flöden över tid i utbildningsgrupper, könsmönster i olika utbildningsgrupper kopplat till matchning och
kommande pensionsavgångar. Regionen kommer att utveckla modellen vidare och målet för regionen är att skapa en
behovsanalys av kompetensförsörjningen, som kan användas i samverkan med kommunerna, näringslivet, akademin,
arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer, myndigheter, folkbildningen och övriga utbildningsaktörer. I
verksamhetsplan för 2022 finns mål om att årligen ta fram kompetensprognoser samt att påbörja arbetet med en
framtidsspaning som ska presenteras våren 2024.
Övriga analys- och prognosinsatser under det gångna verksamhetsåret:
•
Två prognoskonferenser med länets studie- och yrkesvägledare samt vägledare från Arbetsförmedlingen har
genomförts. Ett samarbete mellan Regional utveckling och Arbetsförmedlingen. Fokus ligger på att sprida
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos i länet.
•
En behovsinventering gällande YH-utbildningar som inspel till Myndigheten för Yrkeshögskolan.
•
I september 2021 genomfördes en kompetensdag för industrin där vi via en enkät fångade upp industrins behov
av kompetens och jämförde med utbudet av utbildningar. Vi genomförde en workshop för att se hur vi kan
arbeta tillsammans för att minska gapet mellan utbud och efterfrågan. Dagen var en pilot: Vi testade att arbeta
tillsammans med en aktör (Teknikcollege), som har nära kontakt med företagen, för att fånga upp deras behov.
Detta är något som vi kommer att göra regelbundet och utveckla som en del i vårt analys- och prognosarbete.
Detta är också ett arbetssätt som vi kan använda för fler olika branscher. Nu undersöker vi möjligheten av att
göra detta tillsammans med Vård- och omsorgscollege samt med Handelskammaren för att fånga upp logistik,
transport och IT branschen.
•
En omfattande analys och framtidsspaning av näringslivet i Jönköpings län har tagits fram, Näringslivsanalys,
Jönköpings län, juni 2021 (Bintess). Den har även brutits ned på kommunnivå och kommer ligga till grund för
dialoger med länets näringslivschefer.
•
Rapporten visar på hur utvecklingen går i olika branscher och företag. Den visar också på olika scenarios för
framtiden, beroende på vilka satsningar som företagen väljer att göra. Denna rapport kommer att användas i
dialog med yrkesvux och YH där vi kommer att jämföra utvecklingen av branscher och företag med
utbildningsutbudet vi har för att kunna föra en dialog kring vilka utbildningar som vi ska satsa på i framtiden.
•
Region Jönköpings län deltar aktivt i ett samarbete med fem övriga regioner i Sydsverige, Regionsamverkan
Sydsverige (RSS). En överenskommelse finns med AF och i enligt med den överenskommelsen finns en pågående
diskussion om hur vi gemensamt kan arbeta med analys- och prognosarbete.
•
I syfte att ytterligare utveckla analys- och prognoskapaciteten deltar vi i Reglabs lärprojekt Regionalt
kompetensbehov. Vi har också tagit beslut om att delta i arbete med regionala nedbrytningar av Trender och
Prognoser tillsammans med SCB och Tillväxtverket.
När det gäller frågan om hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet samt hur arbetet har
bidragit till Agenda 2030, får vi även här hänvisa till de övergripande skrivningarna i punkt 1.3.1. Till det kan vi
hänvisa till den pågående diskussionen inom Regional utveckling om hur vi ännu bättre ska integrera
hållbarhetsperspektivet, med sina tre dimensioner, i alla våra arbeten och insatser. Till denna pågående diskussion
hör även hur vi relaterar Regional utvecklings arbete med Agenda 2030.

1.3.4 Validering på regional nivå
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med validering har genomförts under året. Ange även vilka aktörer ni har
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samverkat med.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i
arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.
Det huvudsakliga arbetet med validering under 2021 har gjorts som deltagare i projektet Valideringslyft och som
projektägare och medfinansiär i olika valideringsprojekt. I projektet Valideringslyft har fokus varit att
kompetensutveckla regionerna i landet i validering och att få möjlighet att sprida och få ta del av goda exempel i
landet kring valideringsarbete. Ett flertal tematiska workshops har hållits av projektägaren Myndigheten för
yrkeshögskolan och ett analytiskt verktyg har tagits fram och introducerats hos alla regioner i landet. Region
Jönköpings län deltar aktivt i projektet och ett förankringsarbete pågår i länet för att skapa en regional struktur för
validering. Arbetet i projektet fortgår till hösten 2022.
Vi driver ett ESF-projekt, ”Framtidssäkrad Industri”, i samarbete med svensk industrivalidering och Unionen där en
av målsättningarna är att skapa en regional struktur för industrivalidering i länet. Något som kan få ringar på vattnet
och spridas till andra branscher.
Valideringsfrågan är lyft i olika nätverk och vi har deltagit i olika styrgrupper för valideringsprojekt som pågår i länet.
Det är främst inom industrin som länet har starka aktörer som arbetar aktivt med valideringsfrågan.

1.3.5 Regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning har genomförts under året. Ange
även vilka aktörer ni har samverkat med.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i
arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

På grund av pandemin har samverkan med regionalt yrkesvux inte skett i samma grad som tidigare. Dialog har
förekommit inför statsbidragsansökningar men de strategiska dialogerna har uteblivit. Annars ligger ambitionen kvar
sedan tidigare att utveckla dialogen och samverkan med representanter för länets vuxrektorer. Årliga möten ska
hållas med det länsövergripande nätverket för vuxrektorerna och dels med nätverken för de tre
kommungrupperingarna; Södra Vätterbygden, Höglands- och GGVV-kommunerna.
Vid mötena som ligger i anslutning för att söka statsbidrag för regionalt yrkesvux har vi en dialog där även AF är med
och ser över en aktuell prognos över länets kompetensbehov. Vid dessa möten har vi gemensamt enats om att under
de kommande åren utveckla vårt samarbete. På lång sikt kommer detta samarbete att stärka det livslånga lärandet
och kompetensförsörjningen i länets alla kommuner. Det kommer också att uppfylla målformuleringarna i den
regionala utvecklingsstrategin om att utveckla samverkan mellan Regional utveckling och länets utbildningsaktörer.

1.3.6 Etablering av lärcentrum
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med etablering av lärcentrum har genomförts under året. Ange även vilka
aktörer ni har samverkat med.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i
arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

Dialog har förts med kommunernas vuxenrektorer inför ansökan om statsbidrag för lärcentra. Ansökan har lämnats in
i samförstånd med regionen. För övrigt är regionens uppdrag svårarbetat på grund av att det inte sker i någon
samverkan med Skolverkets statsbidrag till lärcentra. Enligt kommunerna är finansiering nyckeln till att ha möjlighet
att stärka sina redan befintliga lärcentra eller att kunna etablera ett lärcentrum.
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Under 2020 har en dialog inletts i syfte att utveckla konceptet Innovations- och kompetenscenter i ett
länsövergripande perspektiv. Detta arbete har fortsatt under 2021. Bakgrunden är att det pågår en diskussion i
Jönköping och Vetlanda kring frågan om att etablera ett tekniskt center/hus på respektive ort. Sedan tidigare finns ett
tekniskt center på Campus Värnamo. Region Jönköpings län ingång i denna process är att lyfta frågan om hur tre olika
noder kan samverka för hela länets bästa.

1.3.7 Insatser – kompetensförsörjning och kompetensutveckling
•

Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med
anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5
– max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska
bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal
och omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av effekter på kort,
medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen bedömning.
Ange även om det är faktiska eller
förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos målgruppen.
Till exempel ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt avses
förändrat beteende hos målgrupper.
Till exempel tillämpning av ny
kunskap eller nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter på
lång sikt. Med effekter på lång sikt
avses effekter av förändrat beteende
hos målgruppen eller på
samhällsnivå. Till exempel ökad
konkurrenskraft eller bättre hälsa.

Bedömning av behov av
YH-utbildningar. Inspel
till Myndigheten för
Yrkeshögskolan.

Företagsbarometer

I RUS:en betonas vikten av
goda
utbildningsmöjligheter för
att erhålla rätt kompetens i
syfte att vara
anställningsbar. Därför är
arbetet med att länet kan få
många YH-utbildningar av
största värde. Regionens
analysarbete ligger till
grund för utlåtande till
Myndigheten för
Yrkeshögskolan.
Insatsen bidrar till målen
genom att mäta företagens
rekryteringsbehov.

Under våren 2020 lämnade
vi in en behovsanalys till
MYH.

Effekten av våra insatser,
tillsammans med YH-aktörerna,
har varit mycket god.
Jönköpings län ligger i topp vad
gäller YH-utbildningsplatser.
Vi förväntar oss att dessa YHutbildningar möter de
kompetensbehov som finns
inom näringslivet och den
offentliga sektorn.

Tre undersökningar är
genomförda under 2021.
Svarsfrekvensen var 85%
av deltagande ca 250
företag.
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Resultatet förväntas bidra till en
bättre bild av det regionala
näringslivets utveckling och
möjliggöra åtgärder för att möta
eventuella branschvisa

utmaningar.
Förväntade resultat:
SMF inom industrin arbetar
strategiskt med sin
kompetensförsörjning vilket
leder till att
yrkesverksamma/anställda har
tillräckliga förutsättningar att
utveckla den kompetens som
krävs för ett hållbart arbetsliv
och en stark position på
arbetsmarknaden.
Kompetensnivån i företaget
räcker för att ta vara på
möjligheter med ny teknik,
möta kunders krav,
upprätthålla kvalitet,
produktivitet och lönsamhet.
Förväntade resultat:
Samarbetet har stärkt det
livslånga lärandet och
kompetensförsörjningen i
länets alla kommuner.
En utvecklad samverkan mellan
Regional utveckling och länets
utbildningsaktörer har skapats.

Projektägare till ett ESF
finansierat projekt
”Framtidssäkrad industri”
med samverkanspartner
Region Kronoberg. Syftet
är att uthålligt och
strategiskt arbeta för att
underlätta och skynda på
ett strategiskt
kompetenslyft för en
framtidssäkrad industri.
Modellen som används
kommer från svensk
industrivalidering.

Ett valideringsprojekt som
har fokus på att
kompetensutveckla
anställda inom industrin.
Ligger i linje med RUS:ens
målformuleringar om att
stärka
kompetensförsörjningen i
länet, såsom exempelvis
”Förbättra
förutsättningarna för
länsinvånarna att
kompetensutveckla och
vidareutbilda sig under
pågående anställning”.

Förväntade resultat:
Handledning/coaching,
branschvalidering
alternativt kartläggning för
tjänstemän har utförts.
Kompetensutveckling och
erkännande har skapats.
Ett initierande av en
regional infrastruktur för
industrins
kompetensutveckling av
anställda har gjorts.

Möte med det
länsövergripande
nätverket för vuxrektorer

Möten med det
länsövergripande
nätverket för vuxrektorer
ligger i linje med flera av
den RUS:ens
målformuleringar för
kompetensförsörjning och
livslångt lärande.

Resultat av mötena med
det länsövergripande
vuxrektorsnätverket ökar
möjligheten till en
utvecklad samverkan och
dialog. På lång sikt kommer
detta samarbete att stärka
det livslånga lärandet och
kompetensförsörjningen i
länets alla kommuner. Det
kommer också att uppfylla
den nya RUS:ens
målformulering om att
utveckla samverkan mellan
Regional utveckling och
länets utbildningsaktörer.

Möte med nätverk för
vuxrektorer i Södra
Vätterbygden, Höglandsoch GGVV-kommunerna.

Möte med de olika
vuxrektorsnätverken ligger
i linje med flera av den
RUS:ens målformuleringar
för kompetensförsörjning
och livslångt lärande.

Resultat av mötena med
vuxrektorsnätverken ökar
möjligheten till en
utvecklad samverkan och
dialog. På lång sikt kommer
detta samarbete att stärka
det livslånga lärandet och
kompetensförsörjningen i
länets alla kommuner. Det
kommer också att uppfylla
den nya RUS:ens
målformulering om att
utveckla samverkan mellan
Regional utveckling och
länets utbildningsaktörer.

Förväntade resultat:
Samarbetet har stärkt det
livslånga lärandet och
kompetensförsörjningen i
länets alla kommuner.
En utvecklad samverkan mellan
Regional utveckling och länets
utbildningsaktörer har skapats.

Dialog om Innovationsoch kompetenscenter
med ett länsövergripande
perspektiv. Studien ska ge

Bidrar till den regionala
utvecklingsstrategins
målformulering om utökad
samverkan med alla

Förväntat resultat:
Ett utvecklat samarbete
mellan länets kommuner,
näringslivets och

Förväntat resultat:
En modell och struktur som
stärker distansutbildning,
samverkan mellan lärcentra och
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svar på frågan om det
finns behov av ett sådant,
platsobundet, center.

relevanta aktörer inom
utbildning och
kompetensförsörjning

akademin.

akademin, samt det livslånga
lärandet är skapat.

Ett hållbart Arbetsliv

Bidrar till den regionala
utvecklingsstrategins
målformulering om att
säkerställa en mer
jämställd arbetsmarknad,
utveckla ett hållbart och
diversifierat arbetsliv och
ett inkluderande och mer
tillgängligt arbetsliv.
Bidrar till den regionala
utvecklingsstrategins
målformulering om att
säkerställa en mer
jämställd arbetsmarknad,
utveckla ett hållbart och
diversifierat arbetsliv och
ett inkluderande och mer
tillgängligt arbetsliv.

Projektidéer,
samverkanstrukturer och
nya arbetssätt inför
kommande programperiod
inom ESF

Ett mer systematiskt arbetssätt
kring utlysningar inom ESF
tillsammans med länets aktörer
som på lång sikt kan ge bättre
resultat inom projekt och kan
på ett bättre sätt bidra till att
lösa utmaningar inom
kompetensförsörjningsområdet.

En stärkt samverkan
mellan arbetsliv och skola.
Samarbetet mellan länets
kommuner och näringslivet
sker på ett mer
systematiskt sätt.

Förväntat resultat:
- Unga får tidigt kännedom om
arbetsmarknaden och får
verktyg till att göra väl
informerade val inför
framtiden.
- Näringslivet blir aktivt
involverade i utbildningar och
får möjlighet att visa upp sin
verklighet och möjligheter.
- Attitydpåverkan åt båda hållen
– när ungdomar och arbetslivet
ökar sin interaktion. Företagens
Employer branding stärks.
- Alla kommuner oavsett
resurser får ökad möjlighet till
systematiskt och strukturerat
arbetssätt som stärker
kopplingen mellan skolaarbetsliv.
- Ett mer enhetligt regionalt
arbetssätt skapas och möjliggör
ett långsiktigt arbete.

Projektets insatser bidrar
till RUS:ens delstrategier:
”Stärka den långsiktiga
kompetensförsörjningen
och matchningen för en
hållbar tillväxt” och
”Etablera en väl
fungerande samverkan
inom länet och mellan alla
aktörer”.

Förväntade resultat:
Större operativ samverkan
mellan berörda
myndigheter och regioner
för ökad användning av
validering.
Regionernas och
myndigheternas kunskap i
och användandet av
befintlig information och
stöd kring validering ökar.
Ökad samsyn kring och
förståelsen för nyttan med
validering som instrument
på nationell och regional
nivå. Utvecklat metodstöd
till regionerna för
långsiktig

Förväntade resultat:
Stärkt operativ infrastruktur för
validering. Stärkta varaktiga
strukturer på regional nivå
Ökad legitimitet till validering
som instrument. Ökad
likvärdighet, kvalitet, legitimitet
och rättssäkerhet i
genomförandet av validering.
Förstärkt stöd till individer i
valideringsprocessen.
Fler individer ges möjlighet att
bli validerad.

Stärka koppling mellan
arbetsliv och skola

Deltagare i projektet
Valideringslyft.
Projektägare
Myndigheten för
yrkeshögskolan
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kapacitetsuppbyggnad
inom validering.
Ökade förutsättningar för
regionerna att arbeta med
validering som del i det
regionala
kompetensförsörjningsoch sysselsättningsarbetet.

1.3.8 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med kompetensförsörjning och
kompetensutveckling som har gett resultat under året
•

Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under 2021. Ange 5 –
max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering
eller egen bedömning.

Genomgång av alla nätverk inom det regionala
kompetensförsörjningsområdet: För varje nätverk
skapades det en agenda, syfte, mål samt årshjul.

Mer strukturerad samverkan mellan nätverken och
Regional utveckling.

Samarbete med Arbetsförmedlingen.

Två konferenser per år för studie-och yrkesvägledare där
kompetensförsörjningsfrågan är i fokus.

Upparbetat samarbete med branschorganisationer såsom
Träcentrum, Skärteknikcentrum i Sverige AB och
Polymercentrum.

Flera olika projekt bedrivs idag och som vi medfinansierar
med fokus på kompetensförsörjning och
kompetensutveckling.

1.4 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
1.4.1 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande
•

Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området innovation och förnyelse samt entreprenörskap och
företagande som ni har arbetat med under året.

Omställning genom starka regionala innovationssystem och smart specialisering: Ja ☒ Nej ☐
En konkurrenskraftig, cirkulär och biobaserad samt klimat- och miljömässigt
hållbar ekonomi: Ja ☒ Nej ☐
Tillvarata digitaliseringens möjligheter: Ja ☒ Nej ☐
Ett gott näringslivsklimat med goda ramvillkor och väl fungerande kapitalförsörjning: Ja ☒ Nej ☐
Internationalisering, investeringsfrämjande och ökad export: Ja ☒ Nej ☐
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande har
genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i
arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

•

Beskriv kortfattat hur arbetet med innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande har
bidragit till att möta samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna med demografiska förändringar,
globalisering, miljöproblem och klimatförändringar, socioekonomi och sammanhållning samt teknisk
utveckling.
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•

Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med innovation och förnyelse samt
entreprenörskap och företagande. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn
till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men
också olika funktionella samband över kommun-, läns-, och landsgränser.

•

Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med
anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan
redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Entreprenörskap och innovation är starkt förknippat med Jönköpings län, och framförallt den småskaliga
entreprenörsandan och industritäthet inom samtliga branscher fördelat över länets alla 13 kommuner. Vissa
branscher är starkare än andra i vissa delar av länet, och tvärtom. Traditionella arbetsmetoder och processer inom
den tillverkande industrin är ett stort behov av innovering och transformation. Detta är utmaning som vi,
tillsammans med det företagsfrämjande systemet arbetar med kontinuerligt.
Vi prioriterar alltid våra olika insatser utifrån att tillgodose länets olika förutsättningar och behov då vår roll som
regionalt utvecklingsansvarig kräver att vi ska utgå från landsbygdernas förutsättningar eller utifrån de särskilda
förutsättningar som finns inom exempelvis industrin.
Region Jönköpings län finansierar, eller genomför, ett stort antal projekt för länets näringsliv som syftar till att uppnå
de i den Regionala Utvecklingsstrategin, fastställda målen, som i sin tur är satta utifrån Agenda 2030-målen. Genom
insatser för en ökad jämställd regional tillväxt, ökad digital transformation och höjt kunskaps- och teknologiinnehåll i
varor och tjänster, stödjer, och utmanar vi, länets näringsliv till att ta nästa steg för hållbara affärsmodeller inom de
tre olika hållbarhetsaspekterna. Genom särskilda konsultinsatser erbjuds företagen att genomlysa och förändra sin
verksamhet för omställning inom grön omställning, digital omställning, internationalisering och höjt kunskaps- och
teknologiinnehåll i varor och tjänster.
Länets näringsliv har under pandemin insett vikten av att snabbt kunna ställa om sin produktion till nya produkter,
och i och med detta i högre grad också insett nyttan av ett aktivt innovationsarbete. Detta tillsammans med
elektrifieringen av fordon har förändrat synen på omställnings- och innovationsarbetet i många företag, som i många
fall är underleverantörer inom fordonsbranschen.
Näringslivet har också under pandemin insett vikten av en fungerande leverantörskedja, sårbarheten i en produktion
i exempelvis Asien samt den påverkan klimatförändringar har på energiförsörjning och produktion av varor och
tjänster i länder som är hårt drabbade av miljöproblem.
Pandemin har också möjliggjort en större andel distansarbete, vilket har påverkat de demografiska förändringarna
som normal brukar ske. Här kan man ana en uppbromsning av urbaniseringstrenden, vilket möjliggörs av en
sammanhållen teknisk utveckling inom fiberutbyggnad och förbättrad regional kollektivtrafik. Den ökade graden av
distansarbete ger också möjlighet för företagen att erbjuda anställning av ny nyckelkompetens, på distans, vilket
påverkar den demografiska utvecklingen såväl som samtliga tre hållbarhetsaspekter samt har en positiv påverkan i
måluppfyllandet av Agenda 2030-målen. Kompetens har på detta sätt blivit lättare att erbjuda, och erhålla, oavsett om
du bor i företagets hemkommun, grannkommunen, på andra sidan länsgränsen eller på andra ställen i Sverige eller
världen.
Genom olika projekt tillsammans med det företagsfrämjande systemet försöker vi hjälpa länets näringsliv i att
navigera för en långsiktigt hållbar och resurseffektiv framtid. Dels genom projekt- och konsultinsatser till förändrat
synsätt på innovation och hållbara affärsmodeller, men också genom att vidga synen på tillgänglig kompetens kontra
kompetensbehov.
En Smart Specialiseringsstrategi är beslutad, vilket kommer att förstärka och förtydliga arbetet med att stärka länets
näringsliv inom entreprenörskap, innovation, globalisering och hållbarhet.
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Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska bidra
till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om det är
faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller
nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

Vart i hela världen är
världen på väg

Projektet syftar till att
stärka näringslivets
möjligheter till omställning i
spåren av Covid -19 genom;
- Höjt kunskaps- och
teknologiinnehåll i
produkter och tjänster
- Digital transformation
- Ökad jämställd regional
tillväxt

Projektet påbörjades under
2020 och har hittills
resulterat i en
seminarieserie där fokus
varit att försöka beskriva
vart världen är på väg i form
av trender, tekniker osv.
Fram tills 30 november
2021 hade 74 förfrågningar
inkommit från företag om
stöd i sitt
omställningsarbete och av
dessa har 54
konsultinsatser inom olika
ämnesområden beviljats
hittills.
Vidare har projektet under
hösten 2021 bidragit till
inspirationsföreläsningar
vid frukostseminarier i
Regional Utvecklings regi.

Projektets mål är att på kort
sikt förmå näringslivet att
påskynda arbetet med det
omställningsarbete som
måste göras för att på lång
sikt bli en långsiktigt hållbar
och innovativ tillväxtregion.
Resultatet är ett breddat
näringsliv, fler
kunskapsintensiva företag,
högt kunskaps- och
teknikinnehåll i produkter
och processer, god tillväxt
och lönsamhet samt ett
jämställt och jämlikt
näringsliv präglat av
mångfald. Projektet resultat
följs av en extern
utvärderare.

Kvalitetsutveckling 2.0

Projektet tar sin
utgångspunkt i RUS:en och
syftar till att stärka
konkurrenskraft, kapacitet
och
förändringsledningsförmåga
hos länets företag genom ett

Projektet skulle påbörjats
januari 2020 men på grund
av Corona blev projektet
försenat. Projektledare
anställdes 15 september
och projektet har under
sista kvartalet 2020

Projektets effekter på kort
sikt är att företag i
Jönköpings län ska förbättra
sin kapacitet för
innovations- och
förändringsledningsförmåga
utifrån en framtidssäkrande
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Innovation Runway 2.0
(IRW)

IRW stödjer sedan 2015
förnyelsearbetet när det
gäller innovation, produktoch/eller tjänsteutveckling i
befintliga företag. Man
tillämpar olika metoder,
såväl öppna som slutna
innovationsprocesser och
man nyttjar aktörer inom
hela innovationssystemet
samt studenter på
Jönköping University.

Affärsutvecklingscheckar
för grön- och digital
omställning,
internationalisering (ReactEU), samt för
produktutveckling.

samlat arbete med
utvecklad kvalitetslösning
och processutveckling.

påbörjats och fokuserat på
nuläges- och behovsanalys
samt att förbereda
upphandlingsförfaranden.

IRW som är ett
samverkansprojekt med
strukturfondsmedel, möter i
första hand upp mot
följande delstrategier inom
strategiområde ”Smart
Region” i RUS:en:
-Förstärka näringslivets och
det offentligas innovationsoch förändringskraft.
-Bidra till framgångsrika
små och medelstora företag
med ett högt kunskaps- och
teknologiinnehåll i
produkter och produktion.
-Säkerställa ett jämställt och
jämlikt arbets- och
näringsliv samt företagande
i hela länet.
-Samverka för
näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning
Målprogram inom
strukturfonden:
Investeringar för tillväxt och
sysselsättning
(insatsområde 3)

Naturligtvis har pandemin
påverkat genomförbarheten
även under 2021 som har
varit det avslutande året för
IRW. Vissa aktiviteter har
likt 2020 fått skjutas fram
eller har fått genomföras
digitalt eller på annat vis.
Sett över hela
projektperioden kan
följande utfall rapporteras:
….

Arbetet med att bevilja
checkar möter i första hand
upp mot följande
delstrategier inom
strategiområde ”Smart
Region” i RUS:en:
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Under hela projektperioden
(2015–2021) kan följande
utfall rapporteras. Nästan
470 företag har inventerats,
dessa har lett till över 200
handlingsplaner och till 165
insatser i länsföretag. Totalt
har 33 s.k.
”Innovationsrace”
genomförts med
sammanlagt över hundra
företag inblandade. I
insatserna involveras även
studenter ur lämpliga
mastersprogram på
Jönköping University. Totalt
har därför över 600
studenter varit ute på
företagsuppdrag inom IRW.
Sedan andra halvåret 2021
disponerar Regionen
historiskt sett ett stort
anslag för checkar tack vare
EU:s särskilda medel för
med anledning av pandemin

aspekt av digitalisering.
Genom en nod (hub) av
kunskapsspridning och
iterativt lärande
kvalitetssäkras resultat
även på lång sikt för att bli
en hållbar, innovativ region
bestående av
konkurrenskraftiga småoch medelstora företag.
Samverkan med Science
Park har upparbetats, för att
tillsammans med deras
projekt PreView hitta
synergieffekter och
gemensamma
utvecklingsområden.
IRW åtnjuter mycket stor
kundnöjdhet i oberoende
mätningar och förväntas på
lång sikt leda till ökad
innovations- och
förnyelseförmåga i länets
näringsliv men också
förväntas bidra till nya
affärsmodeller och företag
med stärkt hållbar
konkurrenskraft.
Med inspiration ur IRW har
Science Park under 2021
dragit igång ett nytt projekt
”Framtidsinnovation” med
särskilt fokusering mot
hållbarhet och att varaktigt
implementera en
innovationskultur i
företagens löpande arbete.

Checkarna förväntas på kort
sikt snabba upp
utvecklingen inom utpekade
områden hos mottagarna.
På lång sikt förväntas det
även bidra till ökad insikt

Med stöd av
konsultchecksinstrumentet
beviljas SME-företag bidrag
för att anlita externa
resurser för sin produkteller tjänsteutveckling.
Checkar finns även för
Internationalisering,
Digitalisering och
Hållbarhet.

-Förstärka näringslivets och
det offentligas innovationsoch förändringskraft.
-Bidra till framgångsrika
små och medelstora företag
med ett högt kunskaps- och
teknologiinnehåll i
produkter och produktion.

(React-EU). I slutet av året
har även avsättning gjorts
via 1:1-medel för produktoch tjänsteutveckling samt
verifiering av innovationer.
Denna avsättning ger dock
effekt först under nästa år.

om betydelsen av att
använda extern expertis för
sin utveckling.

Arbetet sker i nära
samverkan med Almi som
själva också avsatt egna
medel för 2021. Under
våren kunde därför ändå 16
företag beviljas checkar för
digitalisering, hållbar
utveckling,
internationalisering samt
produktutveckling från
deras anslag.

AI Readiness

ERUF-projektet som verkar
för att höja AI-mognaden
bland länets SME för att
identifiera och inse
affärspotentialen av AI,
startades under våren 2021.
Arbetet bedrivs i olika
steg/moduler för att så bra
som möjligt matcha den
nivå varje företag befinner
sig på gällande sin AIförståelse. Projektet
samverkar med Jönköping
University och såväl
forskar- som
studentmedverkan sker på
flera plan. Projektets mål
pekar tydligt på de effekter
som kan uppnås genom
Smart specialisering.

I de mer inspirativa
aktiviteterna har det redan
deltagit nästan 500
personer under det
inledande året. Ett 15-tal
företag har tills nu gått
vidare i individuella
utvecklingsinsatser, och
även aktiviteter i
samverkan med forskare
och studenter har
genomförts.

På kort sikt bidrar projektet
till att företag får insikt om
affärsmöjligheterna med AI
och hur det kan höja deras
konkurrenskraft. På längre
sikt får vi fler företag som
utnyttjar AI och
maskininlärning för att
förbättra den dagliga
verksamheten som i sin tur
gör dom mer
konkurrenskraftiga och kan
ta marknadsandelar så väl
nationellt som via export.
Dessutom förväntas detta
leda till fler nya
tjänsteföretag som kan
erbjuda AI-kompetens.

Automation Småland (AS)
AS samlar länets företag
som konstruerar och
tillverkar
automationslösningar
främst åt industrin, samt
verkar som integratör i
dessa sammanhang.

AS som har drivit ett
strukturfondsprojekt men
är också utvalda som en S3satsning (Smart
Specialisering) av
Tillväxtverket där man
driver projektet STURK,
Projektet möter i första
hand upp mot följande
delstrategier inom
strategiområde ”Smart
Region” i RUS:en.
-Förstärka näringslivets
och det offentligas

Fysiska träffar har i princip
upphört pga. pandemin.
Däremot har det hållits ett
större antal korta digitala
möten ”spanarmöten” med
olika fokus. Likaså hölls
även i år den årliga
Automationskonferensen i
december digitalt.

Genom att samla branschen
inom automation i länet och
bl.a. erbjuda nätverkande
och kunskapshöjning av
olika slag stärks på kort sikt
branschens kompetens och
attraktivitet så att länets
företag i behov av
automatisering kan
erbjudas detta stöd på
”hemmaplan”. Det förväntas
göra det enklare att vidta
nödvändiga
automatiseringsåtgärder.
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S3-projektet STURK fick
beviljat en förlängning och
löpte fram t.om. 30/3-21.

SIRU 2.0

innovations- och
förändringskraft.
Utveckla ett hållbart,
diversifierat och
kunskapsintensivt
näringsliv i hela länet
genom smart specialisering
-Bidra till framgångsrika
små och medelstora företag
med ett högt kunskaps- och
teknologiinnehåll i
produkter och produktion.
-Inspirera till en arbetsmiljö
i världsklass
-Samverka för
näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning
Målprogram inom
strukturfonden: Att stärka
forskning, teknisk
utveckling och innovation
(insatsområde 1)

Nätverket AS har idag strax
under 30 medlemsföretag
med bas i länet.

På lång sikt säkras
konkurrenskraft och
överlevnad i länets industri.
Likaså ökas synligheten och
attraktiviteten att jobba
inom automationsindustrin
som därmed bidrar till att
säkerställa
kompetensförsörjningen i
automationsbranschen.

Delstrategier i RUS:
-Förstärka det offentligas
och näringslivets
innovationskraft.
-Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
-Skapa en social hållbar
utveckling för människor
och företag

För att skapa samsyn om
social innovation och öka
kunskaperna har bland
annat föreläsningar skett
hos samordningsförbund,
Hälsohögskolan och
Jönköping international
business school (JIBS).
Inledande samtal med
aktörer i länet ha startat.
Fördjupad affärsutveckling
har skett hos
samhällsentreprenörer
genom erfarenhetsutbyte
och t.ex. träffar på temat
“Från goda idéer till goda
affärer”
JIBS fallstudier om social
innovation i SMF och andra
organisationer är
påbörjade. Inledande
samtal/workshop för
samverkan kring intervjuer
och enkät när det gäller
social innovation och
hållbarhet i SMF.

På kort sikt ska projektet
leda till att det finns et väl
utvecklat stödsystem och
anpassade verktyg för social
innovation och
samhällsentreprenöriella
initiativ där
samhällsutmaningar i
Jönköpings län står i fokus.
På längre sikt ska social
innovation och
samhällsentreprenörskap
vara integrerat i lokala och
regionala processer kopplat
till näringsliv, akademi,
offentlig sektor och
civilsamhälle för att lösa
samhällsutmaningar i
Jönköpings län.
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1.4.2 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med innovation och
förnyelse samt entreprenörskap och företagande som har gett
resultat under året
•

Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under 2021. Ange 5 –
max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering
eller egen bedömning.

Ung Företagsamhet är ett nationellt koncept som sedan
1980 har utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom
utbildningen UF-företagande.

Ung Företagsamhet ökar på kort sikt ungdomars kunnande
kring entreprenörskap, innovationer och nätverk inom
näringslivet.
På lång sikt ökar ungdomarnas intresse för
entreprenörskap, innovationer och i förlängningen
nyföretagsamheten

Ung Drive är ett nätverk av unga entreprenörer som driver
utbildning inom ”starta-eget” för ungdomar i de yngre
tonåren i form av sommarjobb där ungdomarna startar
egna företag

Ung Drive ökar på kort sikt upp ungdomars kunnande kring
entreprenörskap och nätverk inom näringslivet.
På lång sikt ökar ungdomarnas intresse för
entreprenörskap, innovationer och i förlängningen
nyföretagsamheten.
Egen bedömning
Prestation: För åren 2020–2022 har vi satt upp följande
indikatorer: Antal personer som får information om
kooperation, samhällsentreprenörskap och social
innovation i fysiska och digitala sammanhang: 6000
personer. Antal startade företag eller liknande
verksamheter: 23 Varav antal kooperativa företag av dessa:
14 Antal etablerade företag i affärsutveckling: 55 företag
eller liknande verksamheter i stöd kring samverkan: 15
personer i utbildning: 250 personer i rådgivning.
Effekter på kort sikt: Fysiska möten, starta företag eller
liknande verksamheter, Affärsutveckling, stöd och
samverkan samt rådgivning

Coompanion
Coompanions ordinarie verksamhet omfattar rådgivning,
information och utbildning kring start och utveckling av
hållbara, kooperativa eller liknande företag samt lokalt- och
regionalt utvecklingsarbete.

Verksamhetsstöd till Sciencepark-system (SP) med lokalt
placerade affärscoacher.
Sedan många år tillbaka har Jönköpings län ett fullt ut
länstäckande arbete när det gäller affärsutveckling kopplat
till SP. Stödet sker dels via verksamhetsbidrag till SP
Jönköping för ledning och samordning, men också som
samfinansiering med resp. kommun för lokalt placerade
affärscoacher.
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Effekter på lång sikt: Delaktighet Coompanion arbetar för
att verksamheter kan drivas utifrån värdegrund och
gemensamma principer om demokrati och delaktighet.
Coompanion främjar social-, ekonomisk-, miljömässig
hållbarhet. Coompanion ska bidra till större mångfald av
ägarmodeller inom det svenska näringslivet. Coompanion
ska stötta människor i att vara företagsamma.
Kontinuerlig uppföljning
Genom att SP finns representerat i hela länet och utgör del i
det samlade arbetet, ges likvärdig stöttning oavsett var man
bor. På så vis ökas också det totala idéinflödet och
förutsättningarna för att ta tillvara alla utvecklingsbara
affärs- och utvecklingsidéer i länet förbättras. Det samlade
årliga inflödet av nya idéer uppgår till ca. 850 st. På lång
sikt bidrar verksamheten också till ett breddat, hållbart och
mera kunskapsintensivt näringsliv.
Kontinuerlig uppföljning

1.5 Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet
1.5.1 Tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystemet
Observera att bredbandsutbyggnad redovisas separat under 1.5.2.
•

Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området tillgänglighet genom digital kommunikation och
transportsystemet som ni har arbetat med under året.

Förbättrad tillgång till snabbt bredband och ökad digital användning: Ja ☒ Nej ☐
Tillgänglighet genom hållbara transportsystem: Ja ☒ Nej ☐
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystemet har
genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

•

Beskriv kortfattat hur arbetet med tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystemet har bidragit
till att möta samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna med demografiska förändringar, globalisering,
miljöproblem och klimatförändringar, socioekonomi och sammanhållning samt teknisk utveckling.

•

Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med tillgänglighet genom digital
kommunikation och transportsystemet. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn
till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också
olika funktionella samband över kommun-, läns-, och landsgränser.

•

Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med
anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5
– max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Den viktigaste frågan för länets utveckling är byggandet av nya stambanor, med Jönköping som nod och stationer i
Tranås och Värnamo. De nya stambanorna skapar vid sitt färdigställande helt nya förutsättningar för hållbart resande
och samhällsplanering samt integrerade arbetsmarknader. Under året har det beslutats om ny långsiktig inriktning
för länets kollektivtrafik genom fastställande av nytt Trafikförsörjningsprogram med målår 2035, i detta har mål från
den Regional utvecklingsstrategi varit ledande. Det är främst målet om en Tillgänglig region som har koppling till den
strategiska utvecklingen av kollektivtrafiken.
Under 2021 har det pågått ett intensivt arbete med att ta fram nya långsiktiga planerna för statlig
transportinfrastruktur, dessa kommer att fastställas under 2022. I arbetet har den övergripande samhällsplaneringen
varit tongivande, tydligast syns detta genom kopplingen mellan bebyggelsen utveckling, satsningar på
järnvägsinfrastruktur och utvecklad regionaltågstrafik.
Arbetet med den Regionala transportplanen har skett i med en löpande förankring och ett nära samarbete med länets
kommuner och Trafikverket. Planen innehåller en kraftfull satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar för att möta
en ökande efterfrågan och främja mer hållbara resor. Vidare fortsätter arbetet med att höja standard och kapacitet på
länets järnvägar, detta för att bättre knyta samman länets arbetsmarknader och möjliggöra för nästa generation av
eldrivna regionaltåg. Trafiksäkerhet på de regionalvägarna är ytterligare ett åtgärdsområde med omfattande
satsningar.
Under året har Region Jönköpings län påbörjat arbetet med en regional cykelstrategi. Strategin ska fungera som ett
övergripande paraply för så att alla insatser och aspekter kring cykling beskrivs och synergier synliggörs. Det fortsatta
arbetet kommer att inriktas på löpande uppföljning samt att initiera nya insatser.

861

Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska
bidra till.
Ni erbjuds att ange vilket
eller vilka av de globala
målen för hållbar utveckling
i Agenda 2030 som insatsen
ska bidra till.

Resultat i form av
prestationer
Beskriv resultat av insatsen
eller förväntade resultat.
Med prestationer avses
antal och omfattning av
genomförda aktiviteter. Till
exempel antal deltagande
organisationer eller antal
framtagna
kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter
på kort, medellång och lång
sikt
Beskriv resultat av insatsen
eller förväntade resultat.
Ange om
resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om
det är faktiska eller
förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt
avses förändrad förmåga
hos målgruppen. Till
exempel ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång
sikt avses förändrat
beteende hos målgrupper.
Till exempel tillämpning av
ny kunskap eller nya
varor/tjänster.

Nya stambanor

Arbetet har tydlig koppling
mot målet om en Tillgänglig
region, där det finns ett
specifikt delmål om att
arbeta aktivt med Nya
stambanor

Under åren har en rad
aktiviteter genomförts med
koppling till revideringen av
de långsiktiga
infrastrukturplanerna.
Anordnande av
kunskapshöjande
seminarier, framtagande av
rapporter, deltagande på
seminarier och samordning
av remissyttranden.

ATTRACT – Innovativ
arbetspendling för
attraktiva arbetsgivare i
Jönköpings län

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin.

Projektägare: Energikontor
norra Småland/Region
Jönköpings län

En Hållbar region och
delstrategier:
- 1 Säkerställa ett

Samverkanspartner:
Länsstyrelsen i Jönköpings
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Om möjligt, beskriv även
effekter på lång sikt. Med
effekter på lång sikt avses
effekter av förändrat
beteende hos målgruppen
eller på samhällsnivå. Till
exempel ökad
konkurrenskraft eller bättre
hälsa.
På kort sikt har arbetet
inriktats på att frågan om
nya stambanor ska få ett
tydligt utpekande i ny
nationell infrastrukturplan,
på längre sikt handlar det
om att realisera de nyttor
som nya stambanor ger, allt
ifrån ökad kapacitet och
robusthet i
järnvägssystemet till nya
resmöjligheter och därmed
förstorade och förstärkta
arbetsmarknadsregioner.
Projektet pågår än och
nedan beskrivs förväntade
resultat. Dessa kommer att
följas upp inom projektet
och med stöd av extern
utvärderare, ex. via enkäter

miljömässigt hållbart län
som
minskar belastningen på
miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar
ekonomisk tillväxt i näringsliv och samhälle.
- 5 Säkerställa en jämställd
regional tillväxt och jämlika
förutsättningar i samhället.
- 8 Skapa förutsättningar för
en god hälsa och hög
livskvalitet i hela länet.
- 10 Säkerställa god
samverkan som ger förutsättningar att nå målet:
2035 är Jönköpings
län hållbart.
En Attraktiv region och
delstrategier:
- 1 Attrahera, behålla och
utveckla människor,
företag och kapital

- 4 Se möjligheter i
förändring och stimulera
organisationers
förändringskraft
En Tillgänglig region och
delstrategier:
- 5 Säkerställa att
kollektivtrafiken bidrar till
en hållbar utveckling,
arbetsmarknadsförstoring
och länsinvånarnas resor till
arbete, studier,
fritidsaktiviteter och kultur
En Smart region och
delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets
och det offentligas
innovations- och
förändringskraft.
- 4 Inspirera till en
arbetsmiljö i världsklass
- 6 Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
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län.

och beräkningar.

Deltagande organisationer:
- 12 st vid projektstart
- 20 st vid projektslut

Förväntad effekt på kort
sikt: projektmålet om en
utsläppsminskning på 1 600
ton koldioxid (12 500 MWh)
ska ha uppnåtts och
medverkande arbetsgivare
ska uppfattas som mer
attraktiva för anställda.

Antal förväntade
prestationer: 38+
= insatser som deltagarna
åtagit sig att genomföra
inom sina organisationer

Förväntade effekter på kort
till medellång sikt:
1. Medverkande
organisationer minskar
genom attraktiva
erbjudanden sina anställdas
klimatbelastande
arbetspendling, ökar sin
attraktivitet och bidrar till
bättre
kompetensförsörjning i
länet.
2. Ökat
hållbarhetsengagemang i
stort hos målgruppen.
3. Ökad samverkan och
samhandling i frågorna.
4. Ökad omställningstakt för
frågorna även utanför
projektdeltagare.

Projektet ska på sikt bidra
till att länets utsläpp av
växthusgaser från
transportsektorn minskar
och att
länsmålsättningar kring en
attraktiv, tillgänglig,
jämställd och hållbar region
har bättre förutsättningar
att nås.

Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
- Tematiska mål 4. Stödja
övergången till en
koldioxidsnål ekonomi inom
alla sektorer och
undermålet att stimulera till
energieffektivare
transporter och ökad
användning av förnybar
energi inom
transportsektorn

FASTR - snabbare
omställning till fossilfria
transporter i Jönköpings län

Mål utifrån AGENDA 2030:
- Mål 3 God hälsa och
välbefinnande
- Mål 11 hållbara städer och
samhällen
- Mål 13 bekämpa
klimatförändringarna
Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin.
En Hållbar region och
delstrategier:
- 1 Säkerställa ett
miljömässigt hållbart län
som
minskar belastningen på
miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar
ekonomisk tillväxt i näringsliv och samhälle.
- 7 Säkerställa en ökad
hållbar produktion av
livsmedel
- 10 Säkerställa god
samverkan som ger förutsättningar att nå målet:
2035 är Jönköpings
län hållbart.
En Attraktiv region och
delstrategier:
- 1 Attrahera, behålla och
utveckla människor,
företag och kapital

En Tillgänglig region och
delstrategier:
- 2 Skapa en hållbar,
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Projektägare: Energikontor
norra Småland/Region
Jönköpings län
Samverkanspartner:
Länsstyrelsen i Jönköpings
län.
Deltagande organisationer:
20
Antal förväntade
prestationer: 80–100

Projektet pågår än och
nedan beskrivs förväntade
resultat. Dessa kommer att
följas upp inom projektet
och med stöd av extern
utvärderare, ex. via enkäter
och beräkningar. Då
projektet är väldigt stort
finns många förväntade
effekter på kort- och
medellång sikt, nedan
beskrivs en del av dessa.
Förväntad effekt på kort sikt
(exempel)
- Samverkan och knytandet
av kontakter har resulterat i
kommunerna i länet har fått
en plattform för
upphandling inom hållbara
transporter.
- Kunskapen om fossilfria
drivmedel och dess fordon
har ökat i båda offentliga
och privata sektorer genom
aktiviteter kopplade till
länets Energi & Klimat
rådgivare,
fordonssamordnare,
tjänstemän samt politiker.
- Genom att hålla
uppdaterad statistik på
regional och kommunal nivå
är det möjligt för

attraktiv och innovativ
samhälls- och
landsbygdsutveckling
genom stärkt
samverkan i
samhällsplaneringen.
- 6 Utveckla infrastrukturen
i länet så att den
möjliggör hållbara, säkra
och tillgängliga
resor, transporter, logistik
och turism.
- 7 Tillgänglighetsanpassa
samhällets alla delar
- 9 Ta fram gemensamma
strukturbilder för
länets framtida
infrastruktursystem.
En Smart region och
delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets
och det offentligas
innovations- och
förändringskraft.
- 6 Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
- 7 Säkerställa ett jämställt
och jämlikt arbets- och
näringsliv samt företagande
i hela länet.
- 8 Bidra till en ökad digital
mognad för en hållbar
digitalisering och
utveckling.
- 9 Samverka för
näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning.
En kompetent region
-1 Stärka länets förmåga att
attrahera, behålla och
utveckla kompetenser
Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
- Stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi inom
alla sektorer och
undermålet att stimulera till
energieffektivare
transporter och ökad
användning av förnybar
energi inom
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tjänstemän och politiker att
fatta beslut om framtiden.
Exempel:
Biogasöverenskommelsen
Regionala och kommunala
kartläggningar
Utsläppsnivåer regionalt
inom transportsektorn
Fordonsstatistik och
utveckling
På medellång sikt fattas
exempelvis politiska beslut,
näringslivsbeslut,
upphandlingsförfaranden
och infrastruktursatsningar
som ger ett mer
fossiloberoende län inom
transportsektor på såväl
landsbygder som i tätorter.
Detta bidrar också till
tillgängligheten och
miljörättvisan för att ställa
om.
På lång sikt kommer nya
satsningar, projekt och
testbäddar att uppstå i
projektets spår. Resultaten
kommer att ha stor
inverkan på det fortsatta
arbetet med person- och
godstransporter och
drivmedel i Jönköpings län.

transportsektorn.

1.5.2 Bredbandsutbyggnad
•

Beskriv kortfattat hur arbetet med att främja bredbandsutbyggnad har genomförts under året. Beskriv även
eventuella utmaningar i genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i
arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.
Redovisningen bör fokusera på det arbete som eventuellt har bedrivits utöver det som har utförts av regionala
bredbandskoordinatorer.

•

Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med att främja bredbandsutbyggnad. Med
territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till
exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-,
läns-, och landsgränser.

•

Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med
anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5
– max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Regionen verkar för att främja den ökade tillgången till effektiva, säkra och robusta elektroniska kommunikationer
(bredband) i länet. Effektiv uppkoppling med hög hastighet är en förutsättning för människor och verksamheter att
kunna lokalisera sig i olika delar av landet. Det är också en förutsättning för att stad och landsbygd ska kunna
utvecklas på lika villkor samt för att människor som bor i stad och landsbygd ska kunna få tillgång till samhällsservice
och välfärd på lika villkor. En god digital infrastruktur ger vidare möjlighet att dämpa behovet av fysiska transporter,
vilket i sin tur är gynnsamt för möjligheten att dämpa klimatutsläppen.
Främjandet av bredbandsutbyggnad i länet sker genom att Ingå i och utveckla, regionala nätverk för kontinuerligt
erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel och kommunikation för relevanta aktörer i frågor kopplade till
bredband. En an viktig del i arbetet är också att sprida information inom länet om initiativ som är relevanta för
aktörerna. Genom samverkan i sydsverige med kringliggande län främjas länsöverskridande samarbeten kring
bredbandsutbyggnad.
Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska bidra
till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om det är
faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller
nya varor/tjänster.

866

Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

Jönköpings län helt
uppkopplat

Arbetet utgår från
regionens
bredbandsstrategi, som
antogs av fullmäktige 2020.
Denna bygger i sin tur på de
nationellt uppställda målen
för bredband samt målet för
bredband i RUS.

Regionen har genomför en
pilotstudie tillsammans med
Gnosjö kommun med målet
att ta fram verktyg för att
värdera kostnaden för
utebliven uppkoppling.
Framgången med denna
studie gör det möjligt att
utveckla arbetssättet i fler
kommuner.

Genom att kunna beräkna
kostnaden för utebliven
uppkoppling är det möjligt
att ställa kostnaden för en
utbyggnad mot en förväntad
besparing för samhället. På
så sätt kan kostnaderna för
bredbandsutbyggnad sättas
i perspektiv, samt jämföras
med besparade kostnader
både för samhället i stort
och i den egna
organisationen.

1.5.3 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med tillgänglighet genom
digital kommunikation och transportsystemet som har gett resultat under året
•

Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under 2021. Ange 5 –
max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.
Se redovisade insatser ovan i 1.5.2.
Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering
eller egen bedömning.
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Återrapportering 2 – Fördelning av anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder
Utifrån 5 § lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 4, 7 och 15–17 §§ förordningen om regionalt
tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av arbetet med fördelningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
under utgiftsområde 19 Regional utveckling. Redovisningen ska innehålla:
•
•
•
•

En förklaring till fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder mellan projektverksamhet,
regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service.
Uppgift om hur fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder har bidragit till att nå målen i den
regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg).
En beskrivning av på vilket sätt de olika förutsättningar som råder i olika delar av länet har påverkat
fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom länet.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och
insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Återrapportering 2 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 2.

•

Beskriv kortfattat hur regionen har fördelat anslaget mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och
stöd till kommersiell service med fokus på förändringar som har skett i förhållande till förra året.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i
arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

Observera! Belopp fördelat på olika stödtyper behöver inte redovisas då den informationen inhämtas i Tillväxtverkets
årliga uppföljning av regionala företagsstöd, projektmedel samt stöd till kommersiell service.
Under 2021 har beslut tagits om att avsätta 1,5 miljoner kronor till företagsstöd i form av checkar. Dessa kan
användas för konsultkostnader för utveckling av produkter och tjänster samt till verifieringsmedel för innovationer.
Detta kommer att belasta anslaget främst under 2022. I de flesta fall med vissa undantag har vi årligen avsatt medel i
någon form. En analys av resultat och effekter av tidigare avsatta medel till checkar har visat goda resultat. Med
utgångspunkt i detta har vi återigen beslutat om att avsätta medel. Förutom detta har vi tillhandahållit och beslutat
om checkar för besöksnäringen med stöd inom ett nationellt ERUF-projekt och inom digital omställning, grön
omställning och digitalisering med stöd av React EU. För dessa satsningar används dock inte det egna anslaget.
Sammantaget gör detta att vi nu, jämfört med tidigare, hanterar en större volym företagsstöd. Vi har också med stöd
av React EU kunnat utöka den administrativa kapaciteten när det gäller hantering av det företagsstöd som ryms inom
React EU.
När det gäller kommersiell service har vi sedan 2016 fått särskilda medel för det särskilda driftstödet till butiker. Vi
har även de senaste åren begärt mer medel för detta vilket också beviljats. Under flera år har vi också betalat ut
hemsändningsbidrag till kommunerna. Detta har belastat ordinarie anslag. Under 2021 gick det ut till sex kommuner.
Det finns möjlighet för butiker att ansökan om servicebidrag vilket i förekommande fall belastar ordinarie anslag. Det
har inte funnits några ansökningar vilket är positivt då det är tänkt som ett stöd vid tillfälliga problem. Vi har de
senaste åren inte använt möjligheten att avsätta medel för investeringsbidrag för butiker.
När det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet så finns, när det gäller företagsstöd, explicita frågor i
ansökningsförfarandet som adresserar hållbarhetsfrågornas alla dimensioner. Företagen svarar på hur de hanterar

868

detta hos sig och hur särskilt antagna strategier och/eller handlingsplaner kring hållbarhet ser ut. Vi har ett nära
samarbete med Almi i arbetet med företagsstöd. Almis generellt kraftfulla arbete med hållbarhet ger även effekter i
detta arbete. Butikerna bidrar till social hållbarhet och har varit väldigt viktiga under pandemin. Flera butiker har gått
bättre när många människor har hållit sig på sin hemort. Flera butiker har också gjort stora insatser för att hjälpa
äldre med matleveranser.

•

Finns det en plan, strategi eller prioriteringsordning för fördelning av anslaget mellan projektverksamhet,
regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service?

Ja ☐
Nej ☒

•

Är planen, strategin eller prioriteringsordningen politiskt antagen?

Ja ☐
Nej ☒
•

Hur har anslaget bidragit till att nå regionala utvecklingspolitikens mål utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet? Beskriv kortfattat, gärna i punktform.

Anslaget har bidraget till att nå den regionala utvecklingspolitikens mål genom till exempel:
•
Ökad samverkan kring hållbarhet. Anslaget har i hög grad bidraget till att skapa en samverkan kring
hållbarhetsfrågorna genom att tilldelade medel möjliggjort gemensamma projekt och insatser.
•
Geografisk spridning av insatser över hela regionen. Anslaget skapar möjlighet för geografisk spridning av
insatser och projekt över länet. I annat fall skulle de mindre kommunerna eller organisationerna sakna
möjligheter att delta.
•
Omställning. Anslaget har i hög grad bidragit till att de både människor och företag möjlighet till omställning
under pandemin vilket medfört inte bara bibehållen konkurrenskraft utan en ökad.
I övrigt bör det framgå av redovisade insatser i kapitel 1 hur anslaget bidragit.
•
JA
Ja ☒

Har anslaget bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin?

Beskriv kortfattat, gärna i punktform, hur anslaget har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin.
Samtliga beviljade projekt möter en eller flera delstrategier i den regionala utvecklingsstrategin. Detta sker till
exempel genom:
•
Kunskapshöjning
•
Samverkan
•
Inspiration
•
Metodutveckling
•
Mötesplatser
•
Digital utveckling
•
Förstärkt innovationskraft
•
Ökad omställningsförmåga

Nej ☐
Om nej, ange anledningen till det.
•

Har anslaget bidragit till att nå målen i det regionala strukturfondsprogrammet?

Ja ☒

JA
Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget har bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.
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Region Jönköpings län medfinansierar projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet med 1:1-medel. De
medel som utgör medfinansiering bidrar till mål som är satta för programmet.
Detta sker genom
•
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
•
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
•
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
•
Att öka tillgången till, användning av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik

Nej ☐
Om nej, ange anledningen till det.
•

Har anslaget bidragit till att nå målen i de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg)?

Ja ☐
Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget har bidragit till att nå målen i de territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).
Nej ☒
NEJ
Om nej, ange anledningen till det.
Vi har inte avsatt finansiering till de territoriella samarbetsprogrammen under 2021. När det gäller Interreg omfattas
Jönköpings län enbart av, i ett fall program som omfattar hela landet, och i andra fall av program som omfattar hela
EU. Länets kapacitet för att nå konkurrensutsatta medel överlag kan med fördel öka. Samtidigt finns en utmaning i att
vi som regionalt utvecklingsansvarig aktör i ett län som inte finns specifikt utpekat i något Interreg-program också
saknar sammanhang och att vara en naturlig del av dessa program och dess strukturer. Jämfört med våra grannlän i
Småland och Öarna ser vi en skillnad gällande de län som har en utpekad roll och är del av strukturer kopplade till
Interreg.
•

Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder används i relation till
strukturfondsmedel respektive annan finansiering av det regionala utvecklingsarbetet, till exempel egna medel.

Under 2021 har en majoritet av de projekt som beviljats finansiering varit satsningar inom strukturfonderna. Detta
gäller både sett till antal projekt men blir ännu tydligare när det kopplas till projektens volym. Ca 75% av de medel
som beviljats under 2021 utgör medfinansiering till strukturfonderna. Vi samfinansierar främst projekt inom ERUF
Småland och Öarna men har också ett par pågående projekt inom
Europeiska Socialfonden och ett pågående inom det nationella ERUF-programmet. Under 2021 har medfinansiering
också beviljats till projekt inom React EU i det nationella ERUF-programmet. Dessutom har beslut tagits om
samfinansiering i ett projekt inom Havs- och fiskerifonden. Övriga projekt som beviljats inom anslaget har ofta
medfinansiering i form av egna regionala projektmedel och/eller egen finansiering från projektens ägare och/eller
parter.

•

Beskriv kortfattat, gärna i punktform på vilket sätt olika territoriella perspektiv har beaktats och påverkat
fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom länet. Med territoriella perspektiv avses hur
insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av
olika storlek och karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, läns- och landsgränser.

Majoriteten av de projekt vi medfinansierar är länsövergripande eller omfattar en större geografi än en enskild
kommun. Tillgång till utvecklingsresurser varierar inom länet där en större koncentration, i och med högskolans
lokalisering, finns i Jönköpings kommun. Samtidigt kan just denna faktor göra att satsningar i andra delar av länet
gynnas av gemensamma satsningar med Jönköping. Utgångspunkten är att projekt ska generera regional effekt och
många gånger är länet inte större med sina 13 kommuner för att länsomfattande projekt ska kunna skapas. Många av

870

projektägarna är länsorganisationer som i hela sin verksamhet vänder sig till hela länet. Satsningar på att stärka
konkurrenskraften i olika branscher får av förklarliga skäl olika genomslag i olika delar av länet. Där branschen är
som starkast blir det störst utväxling även om hela länet omfattas av projektet.
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Återrapportering 3 – Samverkan med andra aktörer
Utifrån 5, 8 och 9 §§ lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 4–5, 14 och 16–17 §§ förordningen om
regionalt tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av hur samverkan med andra aktörer har bedrivits under
året. Redovisningen ska innehålla uppgifter om:
•
•
•
•

Inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering har skett med länsstyrelsen respektive andra
statliga myndigheter samt vilka resultat denna samverkan och gemensamma finansiering har medfört eller
förväntas medföra.
Inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering har skett med länets kommuner samt vilka
resultat denna samverkan och gemensamma finansiering har medfört eller förväntas medföra.
Inom vilka områden samråd och gemensam finansiering skett med berörda organisationer och näringsliv i
länet.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i arbetet.

Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Samverkan med aktörer inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är relevanta under
mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där
insatsen också är relevant.
Återrapportering 3 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 3.

3.1 Samverkan med länsstyrelsen
Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samverkan har skett med länsstyrelsen
Under året har samverkan skett med Länsstyrelsen inom flera olika arbetsområden. En överenskommelse för
samverkan mellan Region Jönköpings län och Länsstyrelsen har förberetts och gemensamma samverkansplattformar
har utvecklats. Då det regionala utvecklingsuppdraget tangerar flera av Länsstyrelsens uppdrag behövs arbetssätt och
processer för samverkan fortsatt utvecklas.
Inom hållbarhetsområdet finns ett gemensamt nätverk för arbete med Agenda 2030 i länet som samlar de 13
kommunerna. Regionen och Länsstyrelsen sätter agendan i samverkan samt bjuder in gemensamt till nätverket.
Fokus för året har varit styrnings- och ledningsfrågor kopplat till Agenda 2030 och hur vi tillsammans i länet kan
utveckla en uppföljning av hur utvecklingen mot Agenda 2030:s 17 mål går. Då den regionala utvecklingsstrategin tar
sin utgångspunkt i de 17 målen behöver den följas upp mot dessa.
Region Jönköpings län bistår även Länsstyrelsen i deras uppdrag med klimat- och energistrategin genom ett aktivt
arbete i olika arbetsgrupper som kopplar mot åtgärdsprogram samt deltar i beredningsgruppen för Klimatrådet (syfte
att verka för klimatmålen i länet). Region Jönköpings län bistod även Länsstyrelsen i arbetet med att genomföra länets
klimatvecka 2021.
I samband med att Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna samråder med regionalt utvecklingsansvarig
aktör inför beslut av projekt inom ERUF och ESF bjuds länsstyrelsen, sedan flera år tillbaka, tillsammans med andra
aktörer in i denna process av oss. Samrådsunderlaget utgör tillsammans med respektive förvaltande myndighets
bedömning prioriteringsunderlag för Strukturfondspartnerskapet.
Inom vårt uppdrag att ta fram operativt program för ERUF Småland och öarna har gemensam dialog skett mellan
regionalt utvecklingsansvariga aktörer och länsstyrelserna i de fyra länen i Småland och Öarna. Avsikten är att
fortsätta denna dialog på NUTS2-nivå under programperioden. Dialog mellan länsstyrelser och RUA på NUTS2-nivå
under kommande programperiod förväntas medföra synkronisering av fonderna, mobilisering kring gemensamma
satsningar och en tydlig bild över tillgång till utvecklingskapital.
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Region Jönköpings län finns representerat i det av länsstyrelse sammankallade partnerskapet för
Landsbygdsprogrammet.
Region Jönköpings län har under året undertecknat Demokratideklarationen för att manifestera och signalera värdet
av Demokratin 100 år. Arbetet kring Demokratin 100 år har samordnats av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen samordnar ett Forum för social hållbarhet, ett forum som är i ett uppstartsskede. Under ett första möte
har man identifierat fyra områden som skulle kunna bli prioriterade för det fortsatta Forumet att arbeta vidare med:
•
Delaktighet trygghet, tillit och minskad brottslighet
•
Arbetsmarknad, kompensförsörjning och utbildning
•
Psykisk hälsa
•
Samhällsplanering
Samverkan med Länsstyrelsen har skett för att fånga upp näringslivets utmaningar i samband med Covid-19. Denna
samverkan har skett månadsvis.
•

Bedöm och motivera kortfattat hur samverkan med länsstyrelsen har fungerat under året. Beskriv gärna även
eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.

•

Beskriv kortfattat hur samverkan med länsstyrelsen har bidragit till en hållbar regional utveckling.

Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov
hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.

3.2 Samverkan med andra statliga myndigheter
3.3 Samverkan
•

Beskriv kortfattat hur samverkan med respektive myndighet har bidragit till en hållbar regional utveckling.

Kommentar: Samverkan med andra statliga myndigheter inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är
relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i
redovisningen, där insatsen också är relevant.
Jönköping University
Samverkan med Jönköping University, JU, är omfattande. Det ska dock noteras att JU inte är en statlig myndighet utan
en fristående stiftelsehögskola.
När det gäller arbetet med att utveckla det regionala kompetensförsörjningsarbetet har Regional utveckling
återkommande dialoger med JU:s ledning och då oftast möten med JU:s prorektor. En återkommande fråga är vikten
av att högskolan erbjuder relevanta utbildningar som möter arbetsmarknadens behov i länet. Att kunna erbjuda
kurser för redan yrkesverksamma är en viktig del av denna dialog. Just utbildningar för redan yrkesverksamma är en
viktig del i det kommande samarbetet.
Jönköping University är en stor och viktig YH-utbildningsaktör. Därför har vi årliga avstämningar med företrädare för
JU:s YH-utbildningsverksamhet. Genom dessa dialoger fångar vi in kompetensbehoven på arbetsmarknaden och vilka
YH-utbildningar som JU skulle kunna erbjuda.
Regional utveckling har även en pågående dialog med de inom JU som ansvarar för uppdragsutbildningar. I första
hand har det då handlat om att möjliggöra kompetensrekrytering av sjukvårdsutbildad personal från olika länder
inom EU och till regionens tre sjukhus.
Under 2021 har vi även haft en dialog med Högskolan för lärande och kommunikation, inom JU. Vi har då analyserat
behovet av att stärka en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på Regionens två
naturbruksskolor. En samarbetspolicy har arbetats fram.
I förstudien Återtag av livsmedel, som handlar om att utreda vilka livsmedel som i dagsläget produceras på
naturbruksgymnasierna i länet samt nya livsmedel och produktionsmetoder som kan vara aktuella för återtag till
Region Jönköpings läns kök, är JU en aktivt part.
Genom projektet Vägar till hållbar utveckling har nära samverkan skett med JU för att utveckla två utbildningar med
högskolepoäng för företag och företagsfrämjande systemet på temat hållbar utveckling. Förberedelsearbete för att
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tillsammans utveckla en modell för hållbarhetsuppföljning för företag har även skett.
Alla dessa samverkansarbeten syftar till att utveckla regionala kompetensförsörjningsarbetet. Då tänker vi hållbarhet
i flera dimensioner. Det ska vara ett långsiktigt samarbete, som håller över tid. Det ska vara ett effektivt och
resursbesparande samarbete. Eftersom samarbetet eftersträvar en ökad kompetens till länets invånare så fokuserar
det den sociala hållbarheten. Den miljömässiga hållbarheten blir mest tydligt i förstudien Återtag där JU deltar i
arbetet.
Arbetsförmedlingen
Kontinuerlig dialog och avstämningar inom RSS-samverkan. Arbetsförmedlingen prioriterar i första hand samverkan
med kommunerna. Nya socialfondsprogrammet medför problem för den fortsatta samverkan.
Kulturrådet
Samverkan med Statens kulturråd tar sitt ursprung i Kultursamverkansmodellen som innebär att varje region får en
samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i respektive region. Under 2021 så har
kulturrådet fördelat ut mer medel i omgångar för att parera pandemins effekter. Krisstödet har tagits fram i nära
dialog med regionerna och vi har fördelat dessa pengar till våra aktörer som ingår i modellen. Fördelningen har varit
behovsstyrd och hjälpt de aktörer som har haft det tuffast. Förutom det nationella extrastödet så har region
Jönköpings län tillskjutit medel för de fria kulturaktörerna i länet som ej innefattas av den statliga modellen.
Jordbruksverket
Då Region Jönköpings län ansvarar för samordningen av den regionala livsmedelsstrategin har samverkan med
Jordbruksverket skett vid flera tillfällen. Jordbruksverket at erbjudit stöd och erfarenhetsutbyte t.ex.
Region Jönköpings län har även följt arbetet och lämnat inspel inför ny programperiod för jordbruksfonden och
landsbygdsutvecklingsfonden.
Tillväxtverket
Kontinuerlig dialog sker kring projektsatsningar med förvaltande myndigheter för strukturfonderna. Dialogen är mest
utvecklad gällande ERUF med Tillväxtverket men sker även löpande gällande ESF med ESF-rådet.
I samband med att Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna samråder med regionalt utvecklingsansvarig
aktör inför beslut av projekt inom ERUF och ESF bjuds Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan in i processen.
Samrådsunderlaget utgör tillsammans med respektive förvaltande myndighets bedömning beslutsunderlag för
Strukturfondspartnerskapet.
Under programmeringsarbetet av operativt för ERUF för Småland och Öarna har dialog, genom facilitering av
Tillväxtverket, skett med Naturvårdsverket, VINNOVA och Energimyndigheten.
Den myndighetsdialog som faciliterats av Tillväxtverket under programarbetet av ERUF har varit värdefull. Vi ser det
som en styrka att Tillväxtverket nu aktivt tar sig an denna roll framåt även under programgenomförandet. Dialogen
som påbörjats under programframtagandet av ERUF kan, om fortsättning följer, leda till en ökad samverkan med
strukturfonderna som utgångspunkt och ett ökat utvecklingskapital för satsningar i Småland och Öarna.
Trafikverket
Samverkan med Trafikverket har varit synnerligen intensiv under det gångna året på grund av flera kritiska
arbetsprocesser som nått sin klimax vid denna tid. Framför allt har detta gällt framtagandet av en regional plan för
transportinfrastrukturen, som alltid innebär krav på en nära samverkan med Trafikverket som är den myndighet som
ansvarar för genomförandet av planen. Just föregående år var därtill den tidsram som regeringen satt för arbetet
väldigt ambitiös, vilket ytterligare lagt tyngd vid behovet av väl fungerande samverkan. Detsamma gäller i något
mindre omfattning arbetet med att ta fram en regional cykelstrategi samt arbetet med att föra vidare planeringen för
nya stambanor.
Samverkan har utvecklats mycket positivt under året. Det finns en ömsesidig samsyn att vi tillsammans har klarat av
att hantera den stora arbetsbördan för att slutföra ovan nämnda processer just genom att samverkan har kunnat
stärkas.
Post- och telestyrelsen
Regionen samverkar på ett flertal områden inom bredbandsområdet med Post- och Telestyrelsen (PTS), men särskilt
viktigt har det under 2020 varit avseende implementeringen av det nya stödet för bredbandsutbyggnad.
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Samverkan med Post- och telestyrelsen är väletablerad sedan uppdraget om bredbandskoordinatorer nu har funnits i
flera år. Dock finns fortfarande viss utvecklingspotential. Det har vid flera tillfällen uppstått formella hinder att dela
uppgifter i PTS med regionerna, vilket gjort att stora mängder data behövt samlas upp i dubbel uppsättning. Denna
arbetsbörda har trängt undan andra arbetsinsatser på ett olyckligt sätt. Vidare hade processen för implementeringen
av det nya bredbandsstödet kunnat vinna på något ökad transparens, vilket hade kunnat ytterligare stärka
förutsättningarna för fruktsam samverkan.

3.3 Samverkan med kommuner
•
•

Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samverkan har skett med kommuner.
Bedöm och motivera kortfattat hur samverkan med kommuner har fungerat under året. Beskriv gärna även
eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.

•

Beskriv kortfattat hur samverkan med kommuner har bidragit till en hållbar regional utveckling.

Kommentar: Samverkan med kommuner inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är relevanta under mer
än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen
också är relevant.
Jönköpings län består av tretton kommuner av varierande storlek och utmaningar. Jönköpings kommun är den stora
och starka kommunen som har flera högteknologiska och kunskapsintensiva företag. I Jönköpings ges även rika
möjligheter till kompetensutveckling bland annat genom Jönköping University och olika YH-utbildare. Samtidigt finns
även i Jönköping många som står långt från arbetsmarknaden och där vi genom samverkan med olika organisationer
kan erbjuda olika projektinsatser.
I Jönköping och angränsande kommuner finns generellt sett många företag som är växande och kan erbjuda jobb.
Övriga kommuner i länet har också sina styrkor, men brottas lite mer med att locka personer med rätt kompetens att
flytta till respektive kommuner. I Region Jönköpings läns kompetensförsörjningsarbete tar vi hänsyn till dessa
territoriella variationer. Vi samordnar därför våra insatser i tre olika kommungrupperingar:
•
Södra Vätterbygden – Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner
•
Höglandets kommuner – Tranås, Nässjö, Eksjö, Vetlanda, Aneby och Sävsjö kommuner
•
GGVV-kommunerna – Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd kommuner.
Vi har även ett nära samarbete med Region Kronoberg framför allt i några olika kompetensförsörjningsprojekt. Till
detta kommer att vi samverkar med södra Sveriges sex regioner inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS).
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är ett av de prioriterade områdena för samverkan.
Under 2021 har Region Jönköpings län samordnat arbetet inför EU:s nya programperiod. Detta har inneburit tät
samverkan med regionalt utvecklingsansvariga aktörer i Småland och Öarna.
Småland Blekinge Halland South Sweden är ett gemensamt arbete för oss och ytterligare fyra regionalt
utvecklingsansvariga aktörer samt lärosäten. Inom detta samarbete arbetar vi gemensamt på EU-arenan.
I samband med att Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna samråder med regionalt utvecklingsansvarig
aktör inför beslut av projekt inom ERUF och ESF bidrar samverkansorganisationen Kommunal Utveckling med det
kommunala perspektivet. Samrådsunderlaget utgör tillsammans med respektive förvaltande myndighets bedömning
beslutsunderlag för Strukturfondspartnerskapet.
Kommunerna har genom utvecklingschefer, näringslivschefer eller motsvarande bjudits in i förankringen av förslag
till operativt program för ERUF.
När det gäller det regionala kompetensförsörjningsarbetet så samarbetar vi särskilt med kommunernas
vuxenutbildningsenheter. I det samarbetet fokuseras utbudet av regionalt yrkesvux och verksamheten inom
kommunala lärcentra. Vi träffar dels vuxenutbildningsenheternas chefer i deras länsnätverk, samt dels samma
vuxenutbildningschefer men då inom de tre kommungrupperingar som finns i länet (Södra Vätterbygdens kommuner,
Höglandets kommuner och GGVV-kommunerna). Detta samarbete har potential att utvecklas, särskilt om vi fokuserar
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på vikten av att etablera en mer adekvat regional utbildningsdimensionering. Dagens utmaning är att kommunerna i
första hand relaterar till Skolverket och bidrag man kan söka där för exempelvis regionalt yrkesvux och lärcentrum.
Eftersom vi som regionalt utvecklingsansvariga inte har några sådana ekonomiska medel att erbjuda så tenderar vi att
bli marginaliserade.
Idag har vi ett upparbetat arbete med kommunernas SYV:are. Det formaliseras genom ett SYV-råd där en SYV:are per
kommun ingår och deras delaktighet i arbetet har godkänts av berörd skolchef. Detta råd bidrar till en hållbar regional
utveckling, bland annat genom att arbetsmarknadens kompetensbehov regelbundet står i fokus.
Sektionschefen för Näringsliv och kompetensförsörjning ingår numera i länets skolchefsnätverk. Det öppnar upp för
en bättre dialog med det reguljära utbildningssystemet och har bidragit till att stärka den hållbara regionala
utvecklingen.
Under de två senaste åren har vi också upparbetat en mer kontinuerlig dialog med de tre Teknikcollege som finns i
länet. Konferensen Kompetensdag för industrin som genomfördes i september 2021 var ett konkret uttryck för vårt
utvecklade samarbete.

3.4 Samråd med organisationer
•

Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samråd har skett med organisationer.

•

Bedöm och motivera kortfattat hur samråd med organisationer har fungerat under året. Beskriv gärna även
eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.

•

Beskriv kortfattat hur samråd med organisationer har bidragit till en hållbar regional utveckling.

Kommentar: Samråd med organisationer inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är relevanta under
mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där
insatsen också är relevant.
I samband med att Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna samråder med regionalt utvecklingsansvarig
aktör inför beslut av projekt inom ERUF och ESF bidrar, förutom aktörer som nämns på andra ställen, ALMI/EEN,
Jönköping University och Coompanion. Samrådsunderlaget utgör tillsammans med respektive förvaltande myndighets
bedömning beslutsunderlag för Strukturfondspartnerskapet.
Vid programframtagandet av operativt program för ERUF har förankring skett och mobilisering påbörjats med en
variation av aktörer och organisationer i länet, exempelvis kommuner, företagsfrämjande systemet,
företagarorganisationer, fackliga organisationer, akademin, energikontor, länsstyrelse m.fl.
I det regionala kompetensförsörjningsarbetet har vi ett utvecklat samarbete med flera olika organisationer såsom:
•
aktörer inom det företagsfrämjande systemet,
•
olika utbildningsaktörer främst de som arbetar med YH-utbildningar,
•
branschorganisationer såsom Träcentrum, Polymercentrum, Skärteknikcentrum i Sverige AB samt
Gjuteriföreningen,
•
RISE, i syfte att stärka relationen mellan näringslivet och akademin (utbildning och forskning),
•
Arbetsmarknadens parter,
•
Jönköpings länsbildningsförbund (folkhögskolor och studieförbund).
Detta samarbete innehåller flera olika aktiviteter, allt från kontinuerliga och regelbundna avstämningar till att vi
hjälper till med projektansökningar och delfinansierar olika strukturfondsprojekt. Dessa olika samarbeten är
naturligtvis värdefulla för att stärka en hållbar regional utveckling.

Regionsamverkan Sydsverige (RSS)
Tillsammans med Region Blekinge, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Skåne och Regin Halland ingår Region
Jönköpings län i sammanslutningen Regionsamverkan Sydsverige. Samarbetet sker på politisk- och
tjänstepersonsnivå där både styrande och oppositionspolitiker medverkar samt regionala utvecklingsdirektörer med
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flera. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt och regional utveckling i södra Sverige. Syftet är att, med
medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i de sex regionerna. De områden
samverkan sker inom är:
•
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
•
Bredband och digitalisering
•
Infrastruktur och kollektivtrafik
•
Kultur
I den nuvarande organisationen samordnar Region Jönköpings län arbetet som kopplar till utskottet för regional
utveckling där frågor om arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt bredband och digitalisering hanteras.
Aktuella frågor som samordnats inom RSS under året är förberedelser inför nationell plan för infrastruktur,
kollektivtrafikplan, gemensam filmstrategi mm.

3.5 Samråd med näringsliv
•

Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samråd har skett med näringsliv.

•

Bedöm och motivera kortfattat hur samråd med näringsliv har fungerat under året. Beskriv gärna även eventuella
utmaningar eller framgångsfaktorer.

•

Beskriv kortfattat hur samråd med organisationer har bidragit till en hållbar regional utveckling.

Kommentar: Samråd med näringslivet inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är relevanta under mer
än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen
också är relevant.
I samband med att Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna samråder med regionalt utvecklingsansvarig
aktör inför beslut av projekt inom ERUF och ESF bidrar LRF och Företagarna med inspel. Samrådsunderlaget utgör
tillsammans med respektive förvaltande myndighets bedömning beslutsunderlag för Strukturfondspartnerskapet.
Genom nätverket med kommunernas Näringslivschefer har vi en kontinuerlig samverkan i alla de frågor som vi
arbetar med inom innovation och företagande. Samtliga av länets kommuner har också varit delaktiga i framtagandet
av vår Smart Specialiseringsstrategi som innehåller alla tre hållbarhetsaspekter.
Samverkan och dialog har även genomförts med branschorganisationer såsom Träcentrum, Skärteknikcentrum i
Sverige AB, Polymercentrum och gjuteriföreningen samt arbetsmarknadens parter och Handelskammaren.
Samråd med Science Park, Almi och Jönköping University är avgörande för det stödjande arbetet till näringslivet.
Coompanion, Energikontoret, UF, Nyföretagarcentrum m.fl. inom det företagsfrämjande systemet bidrar inom
respektive expertisområden med rådgivning och stöd till systemet som helhet.
Smålands turism
Smålands Turism AB har i uppdrag från sin ägare region Jönköpings län att fungera som regionens expertorganisation
inom besöksnäringen. Verksamheten utvecklar och marknadsför turistprodukter, samt utvecklar och främjar
turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Under 2020–2023 så har stöd beviljats till
verksamheten av Region Jönköpings län och Tillväxtverket för att stärka besöksnäringen i och med coronapandemin.
Coronapandemins effekter på besöksnäringen har varit överproportionerligt stora och drabbat Jönköpings län hårt.
Besöksnäringen kräver en snabbare omställning än förväntat och med anledning av de utmaningar som vår näring
står inför. Region Jönköpings län arbetar för att länet ska vara en attraktiv, tillgänglig och global region och har
möjliggjort projektet genom att stödja det ekonomiskt med extra tillskott. Den sammanlagda budgeten på drygt 11
miljoner kronor innebär att Smålands Turism startade upp det nya projektet - "Ett innovativt, diversifierat och
hållbart besöksnäringsliv i Norra Småland". Fokusera i projektet är att stärka företagen som står inför potentiellt
stora marknadsförändringar i och med pandemin.
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Återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet
Utifrån 5 § lagen om regionalt utvecklingsansvar och 4, 16 och 17 §§ förordningen om regionalt tillväxtarbete ska
regionerna ge en beskrivning av:
•
•

Vilka insatser som har genomförts för att stärka jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat i det
regionala tillväxtarbetet under året.
Vilka resultat dessa insatser har medfört eller förväntas medföra samt hur insatserna har bidragit till att nå
de mål som angetts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov
hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.
Återrapportering 4 inkluderar återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det
regionala tillväxtarbetet inkluderas i återrapportering 1–3 och 5.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 4.

4.1 Jämställdhet
Arbetet med att stärka jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet har framförallt tagit sin utgångspunkt i den
regionala jämställdhetsplattformen Jäj i samarbete med Länsstyrelsen. Kommunikations- och samarbetsplattformen
JÄJ! och jajkpg.se utgör en gemensam grund för samarbete, kommunikation och för att sprida kunskap om
jämställdhetsarbetet i länet.
Pandemin har i viss mån begränsat de aktiviteter som planerats under året men under november månad kunde bl a
evenemang kopplat till Demokratin 100 år genomföras i en tid med lättade restriktioner. Även Orange Week och En
vecka fri från våld kunde genomföras med såväl fysiska som digitala arrangemang.
Under året har Region Jönköpings län tillsammans med bl a Länsstyrelsen verkat för att forma en
samverkansplattform för social hållbarhet i länet.
De insatser som genomförs på området Jämställdhet behöver beakta Agenda 2030 i sin helhet, men genomförda
insatser har särskild bidragit till följande mål i Agenda 2030:
Mål 5 - Jämställdhet
Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska bidra
till.

878

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om det är
faktiska eller förväntade resultat.

Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller
nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

Jämställd regional tillväxt Kunskapsplattformen Jäj
(https://jajkpg.se/)

Arbetet bidrar till målet om
en Hållbar region och dess
delstrategi:
-Säkerställa en jämställd
regional tillväxt och jämlika
förutsättningar i samhället.
Agenda 2030:
Mål 5 och 10

Jämställd regional tillväxt Fördjupad utbildning av
medarbetare inom RU i
Social Hållbarhet och
Mänskliga Rättigheter

-Säkerställa en jämställd
regional tillväxt och jämlika
förutsättningar i samhället.
Rättighetsbaserat arbetssätt
i RJL och ett
rättighetsbaserat synsätt i
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JÄJ! fungerar som
kommunikationsplattform
för gemensamma aktiviteter
inom jämställdhetsområdet,
ex vis Orange Week och
Demokratin 100 år.
Plattformen används för
information och
marknadsföring gentemot
näringsliv och medborgare.

Ökad medvetenhet och
engagemang hos
medborgare och näringsliv
kring frågor som rör
jämställdhet.

JÄJ-samarbetet mellan
Länsstyrelsen och Region
Jönköpings län fungerar
också som en gemensam
aktör för samverkan
gentemot näringslivet, ex
vis Handelskammaren. I
Handelskammarens
satsning ”100-listan” har
aktörerna (Lst+RJL)
gemensamt gått in som
partner genom JÄJ! för att ge
stöd till verksamheten.

Förändrade beteenden som
innebär att fler kvinnor
rekryteras i länets
företagsstyrelser och till
ledande positioner i
företagen

JÄJ! har under året också
kompletterats med
Instagramkonto för samma
syfte – att marknadsföra
aktiviteter och nå ut med
information om
verksamheten
Genomfört
utbildningsprogram hösten
2021–2022

Nå ut med budskap som
visar på fördelar för
företagen att jobba med
hållbarhet och jämställdhet

Att företag lämnar
traditionellt
könsrollstänkande och
breddar sin rekryteringsbas
till att omfatta både män
och kvinnor till yrken som
dominerats av det ena eller
andra könet.

Ökad kunskap om hur
rättighetsbaserat arbete
behöver tillämpas i Region
Jönköpings läns totala
uppdrag att verka för “ett
gott liv i en attraktiv region”

genomförandet av de
prioriterade delstrategierna
i RUS

Demokratin 100 år –
arrangemang och RJL:s
demokratideklaration under
Demokrativeckan i
Jönköpings län. Samarbete
med Länsstyrelsen, Europa
Direkt, civilsamhället och
Demokratiskommittén.
Jämställd regional tillväxt Orange week, 16 days och
orange – En vecka fri från
våld

Agenda 2030:
Mål 5 och 10
-Säkerställa en jämställd
regional tillväxt och jämlika
förutsättningar i samhället.
Agenda 2030:
Mål 5 och 10

-Säkerställa en jämställd
regional tillväxt och jämlika
förutsättningar i samhället.
Länsgemensam vision: Ett
Jönköpings län fritt från
våld samt strategin för att
förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer
Öka kunskapen,
medvetenheten och
motverka våld i nära
relationer samt
hedersrelaterat våld och
förtryck
Agenda 2030:
Mål 5 och 10

Föreläsningar, panelsamtal,
dialog och information
riktat till medborgare,
yrkesverksamma och
politiker kring demokratins
betydelse för hållbar
utveckling i samhället,

Ökad kunskap och
medvetenhet om
demokratiska rättigheter
och vikten att värna
demokratin.

Samarbete med UNWomen
Sverige i att ta fram
kampanjmaterial och att
sprida det orange
budskapet om att stoppa
mäns våld mot kvinnor och
flickor.

Ökad kunskap och
medvetenhet hos
medborgare och
yrkesverksamma om att se,
fråga och agera när det
kommer till våld och
förtryck i nära relationer
samt hedersförtryck

Samverkan med
idrottsrörelsen och RF/SISU
Småland i att sprida
medvetenhet och kunskap
om våld mot kvinnor och
flickor genom
#orangekapten, orange pin
och budskap i sociala
medier.
Aktiviteter och
föreläsningar i samverkan
med Länsstyrelsen riktade
till såväl yrkesverksamma
som allmänheten om
hedersrelaterat våld och
våld i nära relationer

4.2 Integration
Arbetet med att stärka integration i det regionala utvecklingsarbetet har framförallt handlat om olika insatser inom
kompetensförsörjning och matchning. Insatser har även involverat kommunerna och de medarbetare som utformar
stöd för att minska utanförskap.

Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet bidragit till Agenda 2030.

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
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Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen

(Interreg), som insatsen ska bidra
till.

antal framtagna
kunskapsunderlag.

Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

bedömning. Ange även om det är
faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller
nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

Räkna med mig!

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin,
delstrategier inom en
Kompetent region:
- Stärka den långsiktiga
kompetensförsörjningen
och matchningen för
integration och hållbar
tillväxt.
- Säkerställa en integrerad
arbetsmarknad och ett
inkluderande arbetsliv.

Projektägare: Kommunal
utveckling. Deltagande
organisationer är de 13
kommuner som ingår i
Jönköpings län.

Kompetensutveckling 360
grader

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin,
delstrategier inom en
Kompetent region:
- Stärka den långsiktiga
kompetensförsörjningen
och matchningen för
integration och hållbar
tillväxt.
- Säkerställa en integrerad
arbetsmarknad och ett
inkluderande arbetsliv.

Projektägare: Träcentrum
Nässjö
Kompetensutveckling AB
Samverkanspartners: De sex
höglanskommunerna
Samverkan med ett
trettiotal industriföretag
inom träbranschen samt
kommunernas näringslivsoch arbetsmarknadsenheter
och Arbetsförmedlingen
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Projektet har flera uppsatta
effektmål på projektnivå,
organisationsnivå och
individnivå. Bland annat:
- Skapa en effektiv modell
för samverkan för ökad
inkludering samt
inkludera målgruppen på
ett sätt som gör att synen på
samverkan vidgas
genom att målgruppen
erkänns som en aktiv
samverkansaktör
- Involvera kommunernas
medarbetare i en lärprocess
om hur en bäst
utformar stödet för att
minska människors
utsatthet och utanförskap
- Erövrat en större förmåga
att påverka sin egen
situation
Genom att i projektet
integrera yrkesutbildning
med språkträning,
orientering i
svensk arbetsmarknad och
arbetsmarknadskultur
skapas förutsättningar för
att
lyckas med
kompetensförsörjning och
matchning. Effekten blir att
projektets
deltagare erhåller såväl
yrkesmässiga som sociala

kompetenser samt ökad
medvetenhet om kulturella
skillnader. På så sätt
erhåller deltagarna en
sammansatt
yrkeskunskap som betydligt
ökar deras möjlighet till
anställning eller fortsatta
studier. Företagen får i sin
tur tillgång till relevant
utbildad kompetens och
därmed förbättras
kompetensförsörjningen
inom branschen för
industriell
produktion inom trä, möbel,
inredning och trähus.
Genom ett gemensamt
ansvar
att se till hela människan
och möta individens
enskilda behov av personlig
coaching in i det svenska
samhället och in på den
svenska arbetsmarknaden
ökar
förutsättningarna för
målgruppen till långvarig
anställning.

4.3 Miljö och klimat
En modell för hur vi ska arbeta med den regionala utvecklingsstrategin har utvecklats och den beskriver att hållbarhet
är ett strategiområde som både ska genomsyra och generera egna hållbarhetsinsatser. I projektet Vägar till hållbar
utveckling har grunden till hållbarhetssäkring i det regionala utvecklingsuppdraget lagts och nu utvecklas stöd och
verktyg. Utmaningar har funnits i att verksamhetens grundprocesser behövts att kartläggas först.
Grundläggande kunskapsspridning inom området hållbarhet har skett inom organisationen och i det
företagsfrämjande systemet.
Under året har flera insatser fortsatt på temat hållbara transporter och hållbart resande. Omställning i rese- och
transportsektorn är centralt i Jönköpings län som utifrån sin geografiska belägenhet har en stark position inom
logistik och transport. Även hållbart byggande och renovering är ett utvecklingsområde som har startat.
En kunskapsgrund för cirkulär ekonomi har byggts upp och olika nätverk har startat för att främja utvecklingen inom
området, t.ex. ett nätverk för industriell symbios.
Regional utveckling har bistått länsstyrelsen i arbetet med klimat- och energistrategin och deltar aktivt i arbetet med
länets åtgärdsplaner. Regionen har även deltagit aktivt i arbetet inom Klimatrådets ram och har varit en partner i
genomförandet av länets Klimatvecka.
Regional utveckling har även deltagit på möten gällande miljömålen och ett arbete pågår för att koppla ihop det
regionala utvecklingsarbetet med arbetet för miljömålen.
Takten i miljö- och klimatomställningen går för långsamt i länet och en större mobilisering för fler och effektivare
insatser behövs. Utmaningar vi ser är brist på samlad analys och uppföljning av utvecklingen i länet. Nya aktörer
behövs och befintliga behöver utvecklas för att åtgärderna inom miljö och klimat ska öka. Detta är nödvändigt för att
målen för miljö och klimat i den regionala utvecklingsstrategin samt klimat- och energistrategin i förlängningen ska
kunna nås.
De insatser som genomförs på området miljö och klimat behöver beakta Agenda 2030 i sin helhet, men genomförda
insatser har särskild bidragit till följande mål i Agenda 2030:
Mål 7 - Hållbar energi för alla
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Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska bidra
till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om det är
faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller
nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

Vägar till hållbar utveckling
- Insatsområde 2 :
Hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling och
cirkulär ekonomi

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin,
delstrategier inom en
Hållbar region:
Säkerställa ett miljömässigt
hållbart län som minskar
belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av
jordens resurser
Säkerställa en ökad hållbar
produktion av livsmedel och
en god vattenkvalitet i hela
länet.
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Inom insatsområde 2 jobbar
vi för att skapa
förutsättningar för
industriella symbioser samt
ökade cirkulära lösningar i
länet. Framtagandet av en
konsoliderad modell för att
mäta företagens
hållbarhetsresa. Studieresa
till Sotenäs symbioscentre
med representanter för det
företagsfrämjande systemet.
Bildandet av ett
symbiosnätverk.
Vi har bidragit till
framtagandet av två
utbildningar på Jönköping
University som ska bidra till
företagens omställning.
Samverkan med KeepJKPG
clean för minskat avfall i
samhället. Inom ramen för
insatsområde 2 har vi även

Koordinerade insatser
tillsammans med länets
företagsfrämjande system
för att hjälpa företag i
regionen i omställningen till
cirkulära affärsmodeller.
Fler företag med cirkulära
affärsmodeller och
symbiossamverkan med
andra företag/aktörer.
Fler livsmedelsproducenter,
ökad självförsörningsgrad
på livsmedel, insustriella
symbioser inom
livsmedelsproduktion

tillsammans med
regionutvecklare för
livsmedel och länets aktörer
tagit fram ett förslag till
ekosystem som ska bidra till
ökad livsmedelsproduktion
Vägar till hållbar utveckling
- Insatsområde 3 :
Hållbarhetssäkrad
finansiering

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin,
delstrategier inom en
Hållbar region:
Säkerställa ett miljömässigt
hållbart län som minskar
belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av
jordens resurser
Skapa en hållbar social
utveckling för människor
och företag
Skapa en hållbar ekonomisk
tillväxt i näringsliv och
samhälle

Inom insatsområde 3 har ett
förslag på en
hållbarhetssäkrad
finansieringsstrategi tagits
fram.
Arbete pågår för att ta fram
verktyg och stöd för
hållbarhetssäkring av
projektprocessen.

Ökad kunskap om hur
hållbarhet integreras i
styrning och uppföljning av
våra utvecklingsprocesser.
Fler projekt och insatser
som bidrar till en hållbar
region.

ATTRACT – Innovativ
arbetspendling för
attraktiva arbetsgivare i
Jönköpings län

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin.

Projektägare: Energikontor
norra Småland/Region
Jönköpings län

Projektet pågår än och
nedan beskrivs förväntade
resultat. Dessa kommer att
följas upp inom projektet
och med stöd av extern
utvärderare, ex. via enkäter
och beräkningar.

En Hållbar region och
delstrategier:
- 1 Säkerställa ett
miljömässigt hållbart län
som
minskar belastningen på
miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar
ekonomisk tillväxt i näringsliv och samhälle.
- 5 Säkerställa en jämställd
regional tillväxt och jämlika
förutsättningar i samhället.
- 8 Skapa förutsättningar för
en god hälsa och hög
livskvalitet i hela länet.
- 10 Säkerställa god
samverkan som ger förutsättningar att nå målet:
2035 är Jönköpings
län hållbart.
En Attraktiv region och
delstrategier:
- 1 Attrahera, behålla och
utveckla människor,
företag och kapital
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Samverkanspartner:
Länsstyrelsen i Jönköpings
län.
Deltagande organisationer:
- 12 st vid projektstart
- 20 st vid projektslut
Antal förväntade
prestationer: 38+
= insatser som deltagarna
åtagit sig att genomföra
inom sina organisationer

Förväntad effekt på kort
sikt: projektmålet om en
utsläppsminskning på 1 600
ton koldioxid (12 500 MWh)
ska ha uppnåtts och
medverkande arbetsgivare
ska uppfattas som mer
attraktiva för anställda.
Förväntade effekter på kort
till medellång sikt:
1. Medverkande
organisationer minskar
genom attraktiva
erbjudanden sina anställdas
klimatbelastande
arbetspendling, ökar sin
attraktivitet och bidrar till
bättre
kompetensförsörjning i
länet.
2. Ökat
hållbarhetsengagemang i
stort hos målgruppen.

3. Ökad samverkan och
samhandling i frågorna.
4. Ökad omställningstakt för
frågorna även utanför
projektdeltagare.

- 4 Se möjligheter i
förändring och stimulera
organisationers
förändringskraft
En Tillgänglig region och
delstrategier:
- 5 Säkerställa att
kollektivtrafiken bidrar till
en hållbar utveckling,
arbetsmarknadsförstoring
och länsinvånarnas resor till
arbete, studier,
fritidsaktiviteter och kultur

Projektet ska på sikt bidra
till att länets utsläpp av
växthusgaser från
transportsektorn minskar
och att
länsmålsättningar kring en
attraktiv, tillgänglig,
jämställd och hållbar region
har bättre förutsättningar
att nås.

En Smart region och
delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets
och det offentligas
innovations- och
förändringskraft.
- 4 Inspirera till en
arbetsmiljö i världsklass
- 6 Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.

Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
- Tematiska mål 4. Stödja
övergången till en
koldioxidsnål ekonomi inom
alla sektorer och
undermålet att stimulera till
energieffektivare
transporter och ökad
användning av förnybar
energi inom
transportsektorn

FASTR - snabbare
omställning till fossilfria
transporter i Jönköpings län

Mål utifrån AGENDA 2030:
- Mål 3 God hälsa och
välbefinnande
- Mål 11 hållbara städer och
samhällen
- Mål 13 bekämpa
klimatförändringarna
Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin.
En Hållbar region och
delstrategier:

Projektägare: Energikontor
norra Småland/Region
Jönköpings län
Samverkanspartner:
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Projektet pågår än och
nedan beskrivs förväntade
resultat. Dessa kommer att
följas upp inom projektet
och med stöd av extern

- 1 Säkerställa ett
miljömässigt hållbart län
som
minskar belastningen på
miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar
ekonomisk tillväxt i näringsliv och samhälle.
- 7 Säkerställa en ökad
hållbar produktion av
livsmedel
- 10 Säkerställa god
samverkan som ger förutsättningar att nå målet:
2035 är Jönköpings
län hållbart.
En Attraktiv region och
delstrategier:
- 1 Attrahera, behålla och
utveckla människor,
företag och kapital

En Tillgänglig region och
delstrategier:
- 2 Skapa en hållbar,
attraktiv och innovativ
samhälls- och
landsbygdsutveckling
genom stärkt
samverkan i
samhällsplaneringen.
- 6 Utveckla infrastrukturen
i länet så att den
möjliggör hållbara, säkra
och tillgängliga
resor, transporter, logistik
och turism.
- 7 Tillgänglighetsanpassa
samhällets alla delar
- 9 Ta fram gemensamma
strukturbilder för
länets framtida
infrastruktursystem.
En Smart region och
delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets
och det offentligas
innovations- och
förändringskraft.
- 6 Aktivt jobba för en
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Länsstyrelsen i Jönköpings
län.
Deltagande organisationer:
20
Antal förväntade
prestationer: 80–100

utvärderare, ex. via enkäter
och beräkningar. Då
projektet är väldigt stort
finns många förväntade
effekter på kort- och
medellång sikt, nedan
beskrivs en del av dessa.
Förväntad effekt på kort sikt
(exempel)
- Samverkan och knytandet
av kontakter har resulterat i
kommunerna i länet har fått
en plattform för
upphandling inom hållbara
transporter.
- Kunskapen om fossilfria
drivmedel och dess fordon
har ökat i båda offentliga
och privata sektorer genom
aktiviteter kopplade till
länets Energi & Klimat
rådgivare,
fordonssamordnare,
tjänstemän samt politiker.
- Genom att hålla
uppdaterad statistik på
regional och kommunal nivå
är det möjligt för
tjänstemän och politiker att
fatta beslut om framtiden.
Exempel:
Biogasöverenskommelsen
Regionala och kommunala
kartläggningar
Utsläppsnivåer regionalt
inom transportsektorn
Fordonsstatistik och
utveckling
På medellång sikt fattas
exempelvis politiska beslut,
näringslivsbeslut,
upphandlingsförfaranden
och infrastruktursatsningar
som ger ett mer
fossiloberoende län inom
transportsektor på såväl
landsbygder som i tätorter.
Detta bidrar också till
tillgängligheten och
miljörättvisan för att ställa
om.
På lång sikt kommer nya

hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
- 7 Säkerställa ett jämställt
och jämlikt arbets- och
näringsliv samt företagande
i hela länet.
- 8 Bidra till en ökad digital
mognad för en hållbar
digitalisering och
utveckling.
- 9 Samverka för
näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning.

satsningar, projekt och
testbäddar att uppstå i
projektets spår. Resultaten
kommer att ha stor
inverkan på det fortsatta
arbetet med person- och
godstransporter och
drivmedel i Jönköpings län.

En kompetent region
-1 Stärka länets förmåga att
attrahera, behålla och
utveckla kompetenser
Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
- Stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi inom
alla sektorer och
undermålet att stimulera till
energieffektivare
transporter och ökad
användning av förnybar
energi inom
transportsektorn.

Förstudie Hållbart
byggande

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin:

Projektägare: Energikontor
norra Småland/Region
Jönköpings län

En Hållbar region och
delstrategier:
- 1 Säkerställa ett
miljömässigt hållbart län
som
minskar belastningen på
miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar
ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.
- 10 Säkerställa god
samverkan som ger förutsättningar att nå målet:
2035 är Jönköpings län
hållbart.
En Attraktiv region och
delstrategier:
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Deltagande organisationer:
Antal förväntade
prestationer:
5 st. nya projektidéer varav
1 har sökts finansiering för
7 st. förslag på nya
affärsidéer

Förväntad effekt på kort
sikt:
- Förstudien har genererat
förslag på nya projekt- och
affärsidéer samt
samarbeten för
målgruppen som bidrar till
byggande och renovering
med minskad
klimatpåverkan, bättre
energieffektivitet samt med
ökat fokus på
resurseffektivitet, återbruk
och cirkulära materialflöden
i länet.
Förväntade effekter på kort
till medellång sikt:
På 5–10 års sikt har
förstudien skapat
affärsmöjligheter hos små
och medelstora aktörer i

- 1 Attrahera, behålla och
utveckla människor,
företag och kapital
- 4 Se möjligheter i
förändring och stimulera
organisationers
förändringskraft.

bygg- och fastighetssektorn.

En Tillgänglig region och
delstrategier:
- 1 Skapa attraktiva och
hållbara bostäder och
boendemiljöer för
människor i alla livets
skeenden i hela länet genom
samverkan för
hållbar, trygg och jämlik
samhällsplanering
över administrativa gränser
- 2 Skapa en hållbar,
attraktiv och innovativ
samhälls- och
landsbygdsutveckling
genom stärkt samverkan i
samhällsplaneringen.
En Smart region och
delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets
och det offentligas
innovations- och
förändringskraft.
- 3 Bidra till framgångsrika
små och medelstora företag
med ett högt kunskaps- och
teknologiinnehåll i
produkter och produktion.
- 6 Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.

Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
- Tematiska mål 4. Stödja
övergången till en
koldioxidsnål ekonomi inom
alla sektorer och
undermålet att stödja
energieffektivitet, smart
energiförvaltning och
användning av förnybar
energi inom offentliga
infrastrukturer, även i
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offentliga byggnader och
inom bostadssektorn

RE: AGERA - grön
omställning och
digitalisering för hållbar
utveckling av näringslivet i
Jönköpings län

Mål utifrån AGENDA 2030:
- Mål 3 God hälsa och
välbefinnande
- Mål 9 Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur
- Mål 11 hållbara städer och
samhällen
- Mål 12 Hållbar produktion
och konsumtion
- Mål 13 bekämpa
klimatförändringarna
Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin:
En Hållbar region och
delstrategier:
- 1 Säkerställa ett
miljömässigt hållbart län
som
minskar belastningen på
miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar
ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.
- 10 Säkerställa god
samverkan som ger förutsättningar att nå målet:
2035 är Jönköpings län
hållbart.
En Attraktiv region och
delstrategier:
- 1 Attrahera, behålla och
utveckla människor,
företag och kapital
- 4 Se möjligheter i
förändring och stimulera
organisationers
förändringskraft
- 8 Driva en hållbar digital
utveckling.

En Smart region och
delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets
och det offentligas
innovations- och
förändringskraft.
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Projektägare: Energikontor
norra Småland/Region
Jönköpings län
Deltagande organisationer:
7 företag i projektets
industrinätverk (fler kan
ansluta sig).
Antal förväntade
prestationer: 95+
Varav:
- antal företag som får
fördjupat stöd: 60 st. Detta
är företagsspecifik
rådgivning och coachning.
- av dessa 60 företag bör
minst 25 genomföra minst
35 insatser som bidrar till
en grön och digital
omställning.

Projektet pågår än och
nedan beskrivs förväntade
resultat och effekter.
Resultaten kommer att
följas upp inom projektet
och med stöd av extern
utvärderare, ex. via enkäter
och intervjuer.
Förväntad effekt på kort
sikt:
- Företag har genomfört
eller tagit beslut om
förändringar mot en grön
och digital omställning som
stärkt deras
konkurrenskraft.
- Företagsfrämjande aktörer
i länet har bättre kännedom
och kunskap om varandras
kompetenser och styrkor
för att lättare kunna hänvisa
företag inom systemet
avseende grön omställning.
- Företagsfrämjande aktörer
är mobiliserade inför
kommande ERUF-program
som resulterar i fler och
bättre projekt med
målsättning om att bidra till
grön omställning i länets
företag.
Förväntade effekt på kort
till medellång sikt:
- Företag tar steg framåt i
sin omställning inom bland
annat energi- och
resurseffektivisering,
cirkulär ekonomi,

- 3 Bidra till framgångsrika
små och medelstora
företag med ett högt
kunskaps- och
teknologiinnehåll i
produkter och produktion.
- 5 Säkerställa en hög
sysselsättning.
- 6 Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
- 7 Säkerställa ett jämställt
och jämlikt arbets- och
näringsliv samt företagande
i hela länet.
- 8 Bidra till en ökad digital
mognad för en hållbar
digitalisering och utveckling
- 9 Samverka för
näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning.
En kompetent region och
delstrategier:
- 1 Stärka länets förmåga att
attrahera, behålla och
utveckla kompetenser.
Projektets samtliga
aktiviteter har som
målsättning att stärka länets
företag med fokus på grön
omställning och
digitalisering för hållbar
utveckling, vilket dessutom
främjar regional tillväxt för
de företag som levererar
produkter och tjänster
kopplat till grön omställning
och digitalisering för hållbar
utveckling.
Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
- att framtidssäkra företag
som säkerställer
arbetstillfällen liksom
minimerar risker för och
minskar effekterna av
uppsägningar och varsel.
Mål utifrån AGENDA 2030:
- Mål 7 Hållbar energi för
alla
- Mål 9 Hållbar industri,
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fossilfrihet, förnybar energi,
grön profilering och digital
omställning för hållbar
utveckling.
Projektet ska på längre sikt
bidra till att stärka
förutsättningarna för små
och medelstora företag att
fortsätta arbeta med
omställningen mot en
grönare och mer
digitaliserad verksamhet.
Vidare kommer det
företagsfrämjande systemet
ha mobiliserats inom grön
omställning vilket bidrar till
bättre utväxling av framtida
projekt och erbjudanden
riktat mot länets företag.

innovationer och
infrastruktur
- Mål 11 Hållbara städer och
samhällen
- Mål 12 Hållbar produktion
och konsumtion
- Mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna

Återrapportering 5 - Arbetet med att analysera, följa upp och
utvärdera det regionala utvecklingsarbetet
Utifrån 5 § lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 7, 9, 16 och 17 §§ förordningen om regionalt
tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av hur arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det
regionala tillväxtarbetet har bedrivits under året. Redovisningen ska innehålla uppgift om:
•
•
•

Vilka analyser, uppföljningar och utvärderingar som har genomförts.
Vilka av dessa analyser, uppföljningar och utvärderingar som helt eller delvis har finansierats med anslaget
1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional utveckling.
Hur erfarenheter och kunskap från analyser, uppföljningar och utvärderingar har tagits till vara.

Utifrån 16 § om uppföljning, utvärdering och redovisning, ska den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet:
•
Följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet. I detta
arbete ska den uppföljning och utvärdering som gjorts av Europeiska struktur- och investeringsfonderna
tas till vara om den har betydelse för länet. Arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske
löpande, systematiskt och långsiktigt.
•
Uppföljningen och utvärderingen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statistik
ska redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.
Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Återrapportering 5 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 5.

•

Beskriv kortfattat hur arbetet med analyser, uppföljningar och utvärderingar har genomförts under året med
fokus på förändringar som skett i förhållande till förra året. Beskriv även eventuella utmaningar i
genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i
arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

•

Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i analyser, uppföljningar och utvärderingar. Med
territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till
exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-,
läns-, och landsgränser.

•

Finns det en plan, strategi eller motsvarande för arbetet med analys, uppföljning och utvärdering för regionen?

Ja ☐
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Nej ☒
•

Beskriv kortfattat om och hur ni säkerställer att arbetet med analys, uppföljning och utvärdering genomförs
löpande, systematiskt och långsiktigt.

•

Lista max 15 av de viktigaste analyserna, uppföljningarna och utvärderingarna som genomförts under året
kopplat till regionens regionala utvecklingsarbete i tabellen nedan.

Arbetet med analyser har under året inriktads dels på att utgöra underlag för den nya programperioden inom EU och
dels för att följa pandemins effekter på länet. Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och roll påverkar
förutsättningarna för det fortsatta arbetet med analyser. Behov finns att, i nära samarbete med länets kommer,
länsstyrelse och Jönköping University utveckla former och strukturer för det fortsatta arbetet med strategiska
analyser, uppföljningar och utvärderingar. Modeller för att studera effekter av genomförda insatser behöver också
utvecklas.
Tillsammans med länsstyrelsen pågår arbetet för att utifrån de nätverk som arbetar med Agenda 2030 utveckla
former för att följa detta arbete.
Det territoriella perspektivet beaktas främst inom arbetet med att utveckla regionala strukturbilder.
Namn på insats och kort beskrivning

Helt eller delvis

Huvudsakligt

Hur har erfarenheter och kunskap från analysen,

Ange även om det är en analys,

finansierat av

syfte

uppföljningen eller utvärderingen tagits till vara i regionens

uppföljning eller utvärdering.

anslag 1:1

Valbara

regionala utvecklingsarbete?

Valbara

alternativ:

alternativ: ja,

kunskaps-

nej eller delvis.

utveckling,
löpande
rapportering,
underlag till
beslut, underlag
till beslut –
coronarelaterat
, underlag till
strategi eller
övrigt.

Analys ”Näringslivskompass”

Nej

Underlag till

Systematisk enkätstudie av länets näringsliv. Kunskaperna har

beslut -

utgjord underlag för inriktning av riktade insatser.

coronarelaterat
Regionala strukturbilder
Arbetsmarknads- och

Delvis
Nej

yrkeskompetensprognoser
Analys och framtidsspaning av

Framtagande av underlag för kommande strategier och

strategi

beslut.

Löpande

Omvärldsbevakning, analyser och uppföljning.

rapportering
Ja

näringslivet i Jönköpings län
Covid harm frame

Underlag till

Nej

Underlag till

Underlag och som ingående del i projektet

strategi

”Kvalitetsutveckling 2.0”

Underlag till

Systematiskt arbete med att följa pandemins effekter och

beslut -

underlag för strategiska beslut utifrån dessa.

coronarelaterat
Sårbarhetsanalys av kommunernas

Nej

näringsliv
Fakta och kartportal

Nej

Underlag till

Underlag för kommande strategier för att möta sårheter inom

strategi

länet.

Underlag till

Faktaportal för underlag för politiska strategier och

strategi

budgetunderlag.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.
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Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.
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6 Övriga medskick ni vill göra angående det regionala
utvecklingsarbetet 2021.
Beslut insatser har oftast skett innan nya nationella strategin antogs. Detta föranleder att vissa
oklarheter i var insatserna redovisats.

894

Kopia

895

896

897

898

899

Kopians överensstämmelse
med originalet intygas

900

901

902

903

904

905

Mall för återrapportering av villkorsbeslut 2021
Inledning
Regionerna och Gotlands kommun ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa
resultaten av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen.
För återrapportering av villkorsbeslut för 2021 ska denna mall användas. Villkorsbeslut
för 2021 bifogas.
Alla frågor ska besvaras. Om det inte har genomförts några insatser för den aktuella
återrapporteringen ska det kommenteras. Det finns dock inte krav på att ni ska ha
genomfört insatser i samtliga områden som listas i denna mall för återrapportering av
villkorsbeslut 2021.
I de fall redovisningarna är relevanta under mer än en fråga behöver ni enbart redovisa
svaret en gång och hänvisa till detta från andra delar i redovisningen.
Återrapporteringen ska lämnas i wordformat till n.registrator@regeringskansliet.se
samt till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se senast den 21 februari 2022 om inget annat
anges. Ange diarienummer N2020/03076 och Ä 2021–7242. Återrapporteringen ska
även stansas in i den enkät som Tillväxtverket tillhandahåller. Enkäten får ni tillgång till
senast den 1 november 2021. Enkäten ska skickas in, via enkätverktyget Webropol, till
Tillväxtverket senast den 21 februari 2022.
Om ni har frågor kontakta Camilla Randström camilla.randstrom@tillvaxtverket.se (08681 96 75).

Resultatbeskrivning
Syftet med resultatbeskrivningen är att ge en bild av vilka resultat som har uppnåtts
baserat på de insatser som regionerna har varit delaktiga i utifrån sitt regionala
utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det område som återrapporteringen
gäller.
Resultatredovisningen ska beröra mål, resultat i form av prestationer och effekter på
kort och medellång sikt, samt om möjligt effekter på lång sikt. Det är eftersträvansvärt
att beskriva en resultatkedja, även kallat effektkedja eller interventionslogik, så långt
det är möjligt.
Resultat kan presenteras såväl kvantitativt som kvalitativt. Om det saknas en
uppföljning eller en utvärdering som stöd för resultatbeskrivningen, ber vi er att göra
en egen bedömning av resultaten. Ange om resultatbeskrivningen baseras på en
uppföljning, utvärdering eller en egen bedömning.
Resultatbeskrivningen ska vara överskådlig och ge en rättvisande bild av
verksamheten. Samtidigt kan det behöva göras ett urval från den mängd av prestationer
och effekter som kan kopplas till verksamheten/området.
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I kolumnen Mål handlar det om att ange vilket eller vilka mål i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet respektive de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg) som insatsen ska bidra till. I kolumnen Mål erbjuds
ni även att ange vilket eller vilka av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda
2030 som insatsen ska bidra till.

Exempel på insatser
Exempel på insatser efterfrågas i flertalet återrapporteringar. Insatserna kan vara helt
eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser
med annan finansiering kan redovisas. Insatserna som efterfrågas är sådana som har
initierats eller genomförts under året. I de fall insatser är relevanta under mer än en
fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i
redovisningen, där insatsen också är relevant.

Lagen om regionalt utvecklingsansvar
Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) gäller för regioner och Gotlands
kommun från den 1 januari 2019. Där finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete
och om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Lagen innebär att regioner och Gotlands kommun:








Ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna
insatser för genomförandet av strategin.
Ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete.
Ska följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet till regeringen.
Får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
Ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Ska samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga
myndigheter.
Ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i
länet.
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Återrapportering 1 – Regionalt utvecklingsarbete
Utifrån 5–7 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar respektive 3–5, 8–10, 16–17 §§ förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska regionerna ge en sammanfattande beskrivning av verksamheten under
året. Redovisningen ska innehålla uppgift om:






Hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatser för att genomföra
strategin har bedrivits.
Vilka insatser som har genomförts, vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra samt hur de har
bidragit till att nå de mål som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive programmen för europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).
Vilken hänsyn som har tagits till de olika förutsättningarna som råder i olika delar av länet.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och
insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Redovisningen ska innehålla en beskrivning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell service i
serviceglesa områden under året. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur insatserna har bidragit till att nå de
mål som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin och andra relevanta strategier.
Redovisningen ska innehålla en beskrivning av arbetet med att främja bredbandsutbyggnad under året.
Redovisningen kan också innehålla uppgift om det arbete som eventuellt har bedrivits utöver det som har utförts av
regionala bredbandskoordinatorer.
Redovisning av insatser inom kompetensförsörjning bör vara strukturerad utifrån den inriktning och de
fokusområden som anges i erbjudande 4 i Villkor m.m. för budgetåret 2018 (N2017/07699).
Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Återrapportering 1 avser regionens regionala tillväxtarbete utifrån det regionala utvecklingsansvaret
enligt lag, dvs. inte avgränsat till insatser som är helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder. Insatserna kan alltså vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, men
även insatser med annan finansiering kan redovisas. Insatserna som efterfrågas är sådana som har initierats eller
genomförts under året. I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid
behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.
Avsnitt 1.2–1.5 utgår från de strategiska områdena i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet
2021–2030:





likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem.

Återrapportering 1 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 1.
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1.1 Den regionala utvecklingsstrategin och aktuella utmaningar
1.1.1 Den regionala utvecklingsstrategin


Beskriv kortfattat hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av
insatser för genomförandet av strategin har bedrivits under året.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.
Observera! Information om uppföljning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin
behöver inte redovisas då den informationen inhämtas i återrapportering 5 – Arbetet med att
analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet.



Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar
hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika
storlek och karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, läns-, och
landsgränser.

1.1.2 Utmaningar


Beskriv kortfattat vilka utmaningar som har varit särskilt aktuella under året vad gäller ert
regionala utvecklingsansvar och genomförandet av det regionala utvecklingsarbetet. Hur har
dessa utmaningar hanterats?

1.2 Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela
landet
1.2.1 Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd
Observera att kommersiell service redovisas separat under 1.2.2.


Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området likvärdiga möjligheter till boende,
arbete och välfärd som ni har arbetat med under året.

Hög livskvalitet med goda och attraktiva livsmiljöer: Ja ☐ Nej ☐
God samhällsplanering: Ja ☐ Nej ☐
God tillgång till kommersiell och offentlig service: Ja ☐ Nej ☐


Beskriv kortfattat hur arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd har
genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.



Beskriv kortfattat hur arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd har
bidragit till att möta samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna med demografiska
förändringar, globalisering, miljöproblem och klimatförändringar, socioekonomi och
sammanhållning samt teknisk utveckling.
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Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med likvärdiga
möjligheter till boende, arbete och välfärd. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och
prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och
städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-,
läns- och landsgränser.



Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis
finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna
medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål, fastställda i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg), som
insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda aktiviteter. Till exempel antal deltagande organisationer eller antal
framtagna kunskapsunderlag.

Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning, utvärdering eller egen bedömning.
Ange även om det är faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos målgruppen. Till exempel ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel tillämpning av ny kunskap eller nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

1.2.2 Kommersiell service


Beskriv kortfattat hur arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell service i
serviceglesa områden har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i
genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.



Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med att främja
tillgänglighet till kommersiell service i serviceglesa områden. Med territoriella perspektiv avses
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hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel
landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella samband
över kommun-, läns- och landsgränser.


Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål, fastställda i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg), som
insatsen ska bidra till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda aktiviteter. Till exempel antal deltagande organisationer eller antal
framtagna kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning, utvärdering eller egen bedömning.
Ange även om det är faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos målgruppen. Till exempel ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel tillämpning av ny kunskap eller nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

1.2.3 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med likvärdiga möjligheter
till boende, arbete och välfärd som har gett resultat under året
Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under 2021. Ange
5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.
Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering
eller egen bedömning.
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1.3 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela
landet
1.3.1 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling


Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området kompetensförsörjning och
kompetensutveckling som ni har arbetat med under året.

Väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande: Ja ☐ Nej ☐
Utvecklat regionalt kompetensförsörjningsarbete: Ja ☐ Nej ☐


Beskriv kortfattat hur arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling har
bedrivits under året.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.
Observera! Redovisningen av denna punkt ska innehålla uppgifter om det arbete som har
bedrivits utöver fokusområdena validering, regionalt yrkesvux, etablering av lärcentrum samt
analyser och prognoser.



Beskriv kortfattat hur arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling har
bidragit till att möta samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna med demografiska
förändringar, globalisering, miljöproblem och klimatförändringar, socioekonomi och
sammanhållning samt teknisk utveckling.



Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Med territoriella perspektiv avses hur insatser
och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder
och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-,
läns- och landsgränser.



Beskriv kortfattat eventuella utmaningar i arbetet med kompetensförsörjning och
kompetensutveckling.

1.3.2 Mål för kompetensförsörjningsarbetet


Beskriv kortfattat vilka mål som har tagits fram för arbetet med kompetensförsörjning och
kompetensutveckling. Beskriv även hur ni arbetar med att följa upp målen.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.



Har ni en politiskt fastställd strategi och/eller handlingsplan specifikt för
kompetensförsörjning? Ja ☐ Nej ☐
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1.3.3 Insatser utifrån framtagna analyser och prognoser


Beskriv kortfattat hur arbetet med analyser och prognoser har genomförts under året. Ange
även vilka aktörer ni har samverkat med.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

1.3.4 Validering på regional nivå


Beskriv kortfattat hur arbetet med validering har genomförts under året. Ange även vilka
aktörer ni har samverkat med.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

1.3.5 Regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning


Beskriv kortfattat hur arbetet med yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning har genomförts
under året. Ange även vilka aktörer ni har samverkat med.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

1.3.6 Etablering av lärcentrum


Beskriv kortfattat hur arbetet med etablering av lärcentrum har genomförts under året. Ange
även vilka aktörer ni har samverkat med.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

1.3.7 Insatser – kompetensförsörjning och kompetensutveckling


Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål, fastställda i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg), som
insatsen ska bidra till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.
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Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda aktiviteter. Till exempel antal deltagande organisationer eller antal
framtagna kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning, utvärdering eller egen bedömning.
Ange även om det är faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos målgrup-

pen. Till exempel ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel tillämpning av ny kunskap eller nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

1.3.8 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med kompetensförsörjning
och kompetensutveckling som har gett resultat under året


Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under
2021. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering
eller egen bedömning.

1.4 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och
företagande i hela landet
1.4.1 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande


Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området innovation och förnyelse samt
entreprenörskap och företagande som ni har arbetat med under året.

Omställning genom starka regionala innovationssystem och smart specialisering: Ja ☐ Nej ☐
En konkurrenskraftig, cirkulär och biobaserad samt klimat- och miljömässigt
hållbar ekonomi: Ja ☐ Nej ☐
Tillvarata digitaliseringens möjligheter: Ja ☐ Nej ☐
Ett gott näringslivsklimat med goda ramvillkor och väl fungerande kapitalförsörjning: Ja ☐ Nej ☐
Internationalisering, investeringsfrämjande och ökad export: Ja ☐ Nej ☐


Beskriv kortfattat hur arbetet med innovation och förnyelse samt entreprenörskap och
företagande har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.
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I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.



Beskriv kortfattat hur arbetet med innovation och förnyelse samt entreprenörskap och
företagande har bidragit till att möta samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna
med demografiska förändringar, globalisering, miljöproblem och klimatförändringar,
socioekonomi och sammanhållning samt teknisk utveckling.



Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med innovation och
förnyelse samt entreprenörskap och företagande. Med territoriella perspektiv avses hur
insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel
landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella samband
över kommun-, läns-, och landsgränser.



Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis
finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna
medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

1.4.2 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med innovation och
förnyelse samt entreprenörskap och företagande som har gett
resultat under året


Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under
2021. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering
eller egen bedömning.

1.5 Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation
och transportsystemet
1.5.1 Tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystemet
Observera att bredbandsutbyggnad redovisas separat under 1.5.2.


Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området tillgänglighet genom digital
kommunikation och transportsystemet som ni har arbetat med under året.

Förbättrad tillgång till snabbt bredband och ökad digital användning: Ja ☐ Nej ☐
Tillgänglighet genom hållbara transportsystem: Ja ☐ Nej ☐


Beskriv kortfattat hur arbetet med tillgänglighet genom digital kommunikation och
transportsystemet har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i
genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

11(25)

916

integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.



Beskriv kortfattat hur arbetet med tillgänglighet genom digital kommunikation och
transportsystemet har bidragit till att möta samhällsutmaningarna miljöproblem och
klimatförändringar, demografiska förändringar samt socioekonomi och social
sammanhållning.



Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med tillgänglighet
genom digital kommunikation och transportsystemet. Med territoriella perspektiv avses hur
insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel
landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella samband
över kommun-, läns-, och landsgränser.



Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis
finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna
medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål, fastställda i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg), som
insatsen ska bidra till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda aktiviteter. Till exempel antal deltagande organisationer eller antal
framtagna kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning, utvärdering eller egen bedömning.
Ange även om det är faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos målgruppen. Till exempel ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel tillämpning av ny kunskap eller nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

1.5.2 Bredbandsutbyggnad
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Beskriv kortfattat hur arbetet med att främja bredbandsutbyggnad har genomförts under året.
Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.
Redovisningen bör fokusera på det arbete som eventuellt har bedrivits utöver det som har
utförts av regionala bredbandskoordinatorer.



Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med att främja
bredbandsutbyggnad. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar
hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika
storlek och karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, läns-, och
landsgränser.



Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål, fastställda i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg), som
insatsen ska bidra till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda aktiviteter. Till exempel antal deltagande organisationer eller antal
framtagna kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning, utvärdering eller egen bedömning.
Ange även om det är faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos målgruppen. Till exempel ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel tillämpning av ny kunskap eller nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.
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1.5.3 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med tillgänglighet genom
digital kommunikation och transportsystemet som har gett resultat
under året


Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under
2021. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering
eller egen bedömning.
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Återrapportering 2 – Fördelning av anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder
Utifrån 5 § lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 4, 7 och 15–17 §§ förordningen om regionalt
tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av arbetet med fördelningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
under utgiftsområde 19 Regional utveckling. Redovisningen ska innehålla:





En förklaring till fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder mellan projektverksamhet,
regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service.
Uppgift om hur fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder har bidragit till att nå målen i den
regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg).
En beskrivning av på vilket sätt de olika förutsättningar som råder i olika delar av länet har påverkat
fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom länet.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och
insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Återrapportering 2 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det
regionala utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 2.



Beskriv kortfattat hur regionen har fördelat anslaget mellan projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell service med fokus på förändringar som har skett i
förhållande till förra året.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.
Observera! Belopp fördelat på olika stödtyper behöver inte redovisas då den informationen
inhämtas i Tillväxtverkets årliga uppföljning av regionala företagsstöd, projektmedel samt stöd
till kommersiell service.



Finns det en plan, strategi eller prioriteringsordning för fördelning av anslaget mellan
projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service?

Ja ☐
Nej ☐


Är planen, strategin eller prioriteringsordningen politiskt antagen?

Ja ☐
Nej ☐


Hur har anslaget bidragit till att nå regionala utvecklingspolitikens mål utvecklingskraft med
stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet?
Beskriv kortfattat, gärna i punktform.
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Har anslaget bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin?

Ja ☐
Beskriv kortfattat, gärna i punktform, hur anslaget har bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.
Nej ☐
Om nej, ange anledningen till det.


Har anslaget bidragit till att nå målen i det regionala strukturfondsprogrammet?

Ja ☐
Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget har bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.
Nej ☐
Om nej, ange anledningen till det.


Har anslaget bidragit till att nå målen i de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg)?

Ja ☐
Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget har bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg).
Nej ☐
Om nej, ange anledningen till det.


Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel respektive annan finansiering av det regionala
utvecklingsarbetet, till exempel egna medel.



Beskriv kortfattat, gärna i punktform på vilket sätt olika territoriella perspektiv har beaktats
och påverkat fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom länet. Med
territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande
förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men
också olika funktionella samband över kommun-, läns- och landsgränser.
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Återrapportering 3 – Samverkan med andra aktörer
Utifrån 5, 8 och 9 §§ lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 4–5, 14 och 16–17 §§ förordningen om
regionalt tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av hur samverkan med andra aktörer har bedrivits under
året. Redovisningen ska innehålla uppgifter om:





Inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering har skett med länsstyrelsen respektive andra
statliga myndigheter samt vilka resultat denna samverkan och gemensamma finansiering har medfört eller
förväntas medföra.
Inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering har skett med länets kommuner samt vilka
resultat denna samverkan och gemensamma finansiering har medfört eller förväntas medföra.
Inom vilka områden samråd och gemensam finansiering skett med berörda organisationer och näringsliv i
länet.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i arbetet.

Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Samverkan med aktörer inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är relevanta under
mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där
insatsen också är relevant.
Återrapportering 3 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 3.

3.1 Samverkan med länsstyrelsen


Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samverkan har skett med länsstyrelsen



Bedöm och motivera kortfattat hur samverkan med länsstyrelsen har fungerat under året.
Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.



Beskriv kortfattat hur samverkan med länsstyrelsen har bidragit till en hållbar regional
utveckling.

Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång
och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.

3.2 Samverkan med andra statliga myndigheter


Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samverkan har skett med respektive
myndighet.



Bedöm och motivera kortfattat hur samverkan med respektive myndighet har fungerat under
året. Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.



Beskriv kortfattat hur samverkan med respektive myndighet har bidragit till en hållbar
regional utveckling.

Kommentar: Samverkan med andra statliga myndigheter inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de
fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov
hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.
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3.3 Samverkan med kommuner


Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samverkan har skett med kommuner.



Bedöm och motivera kortfattat hur samverkan med kommuner har fungerat under året.
Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.



Beskriv kortfattat hur samverkan med kommuner har bidragit till en hållbar regional
utveckling.

Kommentar: Samverkan med kommuner inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är
relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra
punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.

3.4 Samråd med organisationer


Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samråd har skett med organisationer.



Bedöm och motivera kortfattat hur samråd med organisationer har fungerat under året.
Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.



Beskriv kortfattat hur samråd med organisationer har bidragit till en hållbar regional
utveckling.

Kommentar: Samråd med organisationer inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är
relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra
punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.

3.5 Samråd med näringsliv


Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samråd har skett med näringsliv.



Bedöm och motivera kortfattat hur samråd med näringsliv har fungerat under året. Beskriv
gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.



Beskriv kortfattat hur samråd med organisationer har bidragit till en hållbar regional
utveckling.

Kommentar: Samråd med näringslivet inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra
punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.
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Återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet
Utifrån 5 § lagen om regionalt utvecklingsansvar och 4, 16 och 17 §§ förordningen om regionalt tillväxtarbete ska
regionerna ge en beskrivning av:



Vilka insatser som har genomförts för att stärka jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat i det
regionala tillväxtarbetet under året.
Vilka resultat dessa insatser har medfört eller förväntas medföra samt hur insatserna har bidragit till att nå
de mål som angetts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov
hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.
Återrapportering 4 inkluderar återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det
regionala tillväxtarbetet inkluderas i återrapportering 1–3 och 5.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 4.

4.1 Jämställdhet


Beskriv kortfattat hur arbetet för att stärka jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet har
genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet bidragit till Agenda 2030.



Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång
och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.
Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål, fastställda i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg), som
insatsen ska bidra till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.
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Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda aktiviteter. Till exempel antal deltagande organisationer eller antal
framtagna kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning, utvärdering eller egen bedömning.
Ange även om det är faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos målgruppen. Till exempel ny/ökad kunskap.

Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel tillämpning av ny kunskap eller nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

4.2 Integration


Beskriv kortfattat hur arbetet för att stärka integration i det regionala utvecklingsarbetet har
genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet bidragit till Agenda 2030.



Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång
och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.
Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål, fastställda i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg), som
insatsen ska bidra till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda aktiviteter. Till exempel antal deltagande organisationer eller antal
framtagna kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning, utvärdering eller egen bedömning.
Ange även om det är faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos målgruppen. Till exempel ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel tillämpning av ny kunskap eller nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
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beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.

4.3 Miljö och klimat


Beskriv kortfattat hur arbetet för att stärka miljö och klimat i det regionala utvecklingsarbetet
har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet bidragit till Agenda 2030.



Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis
finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna
medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång
och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.
Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål, fastställda i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg), som
insatsen ska bidra till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda aktiviteter. Till exempel antal deltagande organisationer eller antal
framtagna kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning, utvärdering eller egen bedömning.
Ange även om det är faktiska eller förväntade resultat.
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos målgruppen. Till exempel ny/ökad kunskap.
Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel tillämpning av ny kunskap eller nya varor/tjänster.
Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bättre
hälsa.
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Återrapportering 5 - Arbetet med att analysera, följa
upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet
Utifrån 5 § lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 7, 9, 16 och 17 §§ förordningen om regionalt
tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av hur arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det
regionala tillväxtarbetet har bedrivits under året. Redovisningen ska innehålla uppgift om:




Vilka analyser, uppföljningar och utvärderingar som har genomförts.
Vilka av dessa analyser, uppföljningar och utvärderingar som helt eller delvis har finansierats med anslaget
1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional utveckling.
Hur erfarenheter och kunskap från analyser, uppföljningar och utvärderingar har tagits till vara.

Utifrån 16 § om uppföljning, utvärdering och redovisning, ska den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet:

Följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet. I detta
arbete ska den uppföljning och utvärdering som gjorts av Europeiska struktur- och investeringsfonderna
tas till vara om den har betydelse för länet. Arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske
löpande, systematiskt och långsiktigt.

Uppföljningen och utvärderingen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statistik
ska redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.
Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Återrapportering 5 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det
regionala utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 5.



Beskriv kortfattat hur arbetet med analyser, uppföljningar och utvärderingar har genomförts
under året med fokus på förändringar som skett i förhållande till förra året. Beskriv även
eventuella utmaningar i genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.



Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i analyser, uppföljningar och
utvärderingar. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till
varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och
karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, läns-, och landsgränser.



Finns det en plan, strategi eller motsvarande för arbetet med analys, uppföljning och
utvärdering för regionen?

Ja ☐
Nej ☐


Beskriv kortfattat om och hur ni säkerställer att arbetet med analys, uppföljning och
utvärdering genomförs löpande, systematiskt och långsiktigt.



Lista max 15 av de viktigaste analyserna, uppföljningarna och utvärderingarna som
genomförts under året kopplat till regionens regionala utvecklingsarbete i tabellen nedan.
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Namn på insats och kort beskrivning

Helt eller delvis

Huvudsakligt

Hur har erfarenheter och kunskap från analysen,

Ange även om det är en analys,

finansierat av

syfte

uppföljningen eller utvärderingen tagits till vara i regionens

uppföljning eller utvärdering.

anslag 1:1

Valbara

regionala utvecklingsarbete?

Valbara

alternativ:

alternativ: ja,

kunskaps-

nej eller delvis.

utveckling,
löpande
rapportering,
underlag till
beslut, underlag
till beslut –
coronarelaterat
, underlag till
strategi eller
övrigt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.

Välj ett objekt.
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6 Övriga medskick ni vill göra angående det regionala
utvecklingsarbetet 2021.
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