
26.04.2016 

1 

facebook.com/statisticssweden 

 

@SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 

Långtidsutredningen  2015 
“Ingen spaning – ingen aning” 

 

Möte i metodutvalget 27 april 2016 
Ylva Hedén Westerdahl 

Långtidsutredningen - en 

bakgrund 
 Långtidsutredningen – analyserar utmaningar och möjligheter för 

svensk ekonomi på lång sikt (fram till 2060) 

 

 LU 2015 - den tjugoandra i ordningen sedan 1948 

 Arbetet med Långtidsutredningen 2015 inleddes under hösten 2013.  

  

 Utredningen omfattar huvudbetänkande och expertrapporter          

(9 bilagor 2015) 

 

 Huvudbetänkandet utarbetas av tjänstemän vid Strukturenheten. 

Fyra som jobbat, ca 1,5 heltidstjänster.   

 

 Utredningen arbetar fristående, utan direktiv fastställda av 

regeringen 
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Syftet med LU15 

 Utredningen ska ge en bred översikt över den svenska 
ekonomins utmaningar och möjligheter på lång sikt och 
föreslå åtgärder för ökad produktivitet och högre tillväxt. 

 

 Utgöra underlag till den ekonomiska politiken 

 

 Ge en samlad bedömning av den ekonomiska utvecklingen 
på lång sikt 

 

 Identifiera viktiga utvecklingstrender 
 

 Bidra till diskussionen om de offentliga finanserna 

 

Olika inriktningar 

 2003 Fördelningsanalys 

 

 2008 Bred generell ansats 

 

 2011 Arbetsmarknaden 

 

 2015 Bred generell ansats 
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Fyra utvecklingstrender 

• Teknisk utveckling 

• Internationalisering 

• Demografisk förändring 

• Klimatåtagande och klimatförändringar 

 

• Bilagor faktaunderlag – sällan  

 

Underlagsrapporter - bilagor till 

långtidsutredningen 
 Energimarknader 

 En samhällsekonomisk analys av de svenska energimarknaderna. 
Professor Lars Bergman vid Handelshögskolan i Stockholm. 

 Bostadsmarknad och tillväxt 
 Bilagan studerar utmaningar och möjligheter på den svenska 

bostadsmarknaden. Docent Per-Anders Bergendahl, fil. dr Monika 
Hjeds Löfmark och professor Hans Lind KTH. 

 Offentlig sektor och produktivitet 
 Rapporten studerar sambanden mellan välfärdsstatens utformning 

och ekonomisk tillväxt. Rapporten har utarbetats av professor 
Torben M. Andersen vid Aarhus universitet. 

 Utbildningssystemen 
 I denna bilaga identifieras och analyseras utmaningar i det svenska 

utbildningssystemet. Arbetet har genomförts av ämnesråd Eva 
Löfbom vid Finansdepartementet och ekon. dr Per Sonnerby. 
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 Migration och offentlig ekonomi 
 I bilagan analyseras de offentligfinansiella effekterna av en 

åldrande befolkning och migration. Professor Lennart Flood och fil. 
dr Joakim Ruist, Göteborgs universitet. 

 Långsiktiga ekonomiska scenarier 
 Analysen består av ett huvudscenario och ett antal alternativa 

scenarier. Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet. 

 Regional demografisk utveckling 
 I bilagan analyseras de demografiska utmaningarna till 2040 ur 

regionalt och kommunalt perspektiv. Sverker Lindblad, 
Näringsdepartementet, Ulf Tynelius, Torbjörn Danell och Wolfgang 
Pichler, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
samt Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi. 

 Forskning, innovationer och tillväxt 
 I bilagan analyseras vad som har gjort Sverige till ett framgångsrikt 

innovationsland samt förutsättningarna för att behålla en 
framskjuten position. Finansdepartementet. 

 Inkomstfördelning 
 Inte klar. 

 

 


