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Remi ssvar avseen de pr om em ori an Till f älli g t
sl op ad k ar en sti d f ör st öd vi d k or t ti dsarb et e (Fi
2021/ 04054)
Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens
insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling.
M yndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för
utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om
det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet
utifrån dessa utgångspunkter.
Till växtanal ys avstyrk er för slaget. Skälen k an sammanfattas som föl jer:
1.

Den föreslagna åtgärden ri sker ar att bromsa en redan för senad och nödvändig
struk tur omvandling i svensk ekonomi.

2.

Tillgänglig forskning talar för att åtgär den i dagens ekonomi ska läge kommer
medför a negati va syssel sättningseffek ter.

M er det al jer ad m ot i verin g
U tformningen av det svenska permanenta systemet för stöd vid korttidsarbete bygger på
utredningen Ett mer konkurrenskrafti gt system för stöd vid kortti dsarbete (SOU 2018:66).
I Till växtanal ys remi ssvar på denna utredning avstyrk tes införandet av ett permanent
system för kor ttidsarbete med moti veringen att det ri sk erar att skapa inl åsningseffek ter
som br omsar struk tur omvandlingen och därmed skadar den långsik tiga till växten i
ekonomin.1
En av de fak torer i systemet som dock minskar de skadliga effek terna på
struk tur omvandlingen är just karenstiden på 24 månader. Att sl opa karenstiden fram till
1

https://w w w.till vaxtanal ys.se/publikati oner /remi ssvar/remi ssvar/2018-09-13-remi ssvar-ett-merk onkurrenskrafti gt-system-for-stod-vi d-kor tti dsarbete.html, 2022-01-12.
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slutet på 2023 för företag som bevil jats stöd under perioden mars 2020–september 2021 – i
enlighet med det ak tuella för slaget – för stärker således Till växtanal ys ur sprungli ga kri tik
kring stödets negati va effek ter på struk tur omvandlingen.
Under pandemin har reglerna för korttidsarbete flera gånger gjorts mer generösa (t.ex.
ökad subventionsgr ad och förl ängda stödperi oder) vilket har ökat användandet av
stödet. Under pandemins inl edande dr amati ska skeende, när BNP föll på bred front och
osäkerheten om fram tiden var närmast monumental, kan dessa åtgärder ha förhindr at
många uppsägningar, men ri sker ar sam ti digt ha bromsat struk tur omvandlingen. Detta
pri s kan ha vari t värt att betala för att undvika ri sken för massarbetslöshet. I dagens läge
har däremot ekonomin tydligt återhämtat sig och K onjunk turinsti tutet senaste pr ognos
pekar mot mer normal eller påbörjad högkon junk tur under 2022 i kombination med att
företagens r apporterade bri st på arbetskraft är uppe i samma ni våer som 2019
(K onjunk turinsti tutet, 2021 2). I dagens läge finns därmed ingen hotande massarbetslöshet
eller svag efter frågan på arbetskraft som moti ver ar ytterligare åtgärder som ökar
användandet av korttidsarbete till pri set av ytterli gare försenad struk turom vandling.
Flera studier för USA indikerar dessutom att behovet av struk turom vandling för
närvar ande kan vara extra stort efter som pandemin förefaller ha medfört långsik tiga och
påtagliga förändringar i hushållens konsum tionsmönster; se Till växtanal ys (2021)3. Som
exempel estimer ar Barrero m.fl. (2020)4 för USA – där k orttidsarbete knappt förekommi t
under pandemin utan stora belopp i ställ et satsats på en mer generös A-kassa – att 32–42
procent av alla uppsägningar under pandemins inledning är jobb som aldrig kommer
tillbak a. Det höga användandet av kor ttidsarbete i Sverige är sannolik t en förklaring till
var för Sverige haft färre uppsägningar än i USA, men ri sker ar sam tidigt att ha försenat
den typ av omfattande struk turom vandling som redan tycks ha inletts i U SA. U ti från
detta förefaller det även extra ri sk fyll t att i nul äget – under mer normal kon junk tur –
införa åtgärder som ytterligare ri sker ar för sena ett potentiell t stort underliggande behov
av svensk struk turom vandling.
Till växtanal ys delar vidare inte konsek vensanal ysens bedömning att för slaget i nuläget
medför posi ti va nettoeffek ter på syssel sättningen. Enligt promemorian bedöms den
slopade karenstiden öka antalet personer som befinner sig i k orttidsarbete. Tillgängli g
empiri sk internationell forskning från finanskri sen pekar rel ati vt tydligt mot att ett ökat
användande av k orttidsarbete under perioder av ek onomi sk återhäm tning – som nu är
fall et i Sverige – medför negati va nettoeffek ter på syssel sättningen; se
for skningsöver sik ten i Till växtanal ys (2021).
- -- -- Beslut i detta ärende har fattats av gener aldirek tören. Föredr agande har vari t anal ytiker
M agnus Gustavsson. I ärendets handläggning har också avdelningschef Peter Frykblom
medverkat.
Sverk er H ärd
Generaldirek tör
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Kon junk turinsti tutet (2021), ” Kon junk turläget December 2021” .
Till växtanal ys (2021), ” Effekter av stöd vi d k or tti dsarbete –lärdomar från finanskrisen” , PM 2021:09.
4 Barr ero, J, Bloom N & D avi s S (2020), “ COVID-19 I s Also a Reallocati on Shock ” , NBER Working Paper 27137.
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