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SNS är en oberoende ideell förening som sedan 1948 bi-
dragit till att ledande beslutsfattare kan fatta välgrundade 
beslut baserade på vetenskap och saklig analys. 

Den brittiska idétidskriften Prospect har utsett SNS till 
årets tankesmedja inom kategorin EU Social Policy. 

SNS erbjuder fördjupad kunskap om centrala samhälls-
frågor som på olika sätt berör och engagerar vår breda 
medlemskrets.

SNS erbjuder en plattform för företag, myndigheter och 
organisationer som vill ge sin ledning och sina medarbeta-
re bästa möjliga underlag för att fatta välgrundade beslut.

SNS forskning verkar för en mer saklig samhällsdebatt 
genom att publicera aktuell forskning om viktiga sam-
hällsfrågor. Författare till forskningsrapporterna är ledande 
svenska och internationella samhällsforskare.

På SNS möts samhällsengagerade människor med olika 
bakgrund: beslutsfattare från privat och offentlig sektor, 
forskare, journalister och politiker. 280 av Sveriges främsta 
företag, myndigheter och organisationer har tecknat med-
lemskap i SNS.

Under 2015 citerades SNS forskning och seminarier i sam-
manlagt 1 654 artiklar. Av dessa var 183 artiklar på debatt- 
och ledarsidor.

SNS Förtroenderåd är SNS högsta beslutande organ. 
Förtroenderådet består av 213 ledamöter från näringsliv, 
offentlig förvaltning och forskning. Rådet sammanträder 
två gånger per år. Vid dessa möten utses SNS styrelse, revi-
sorer och valberedning. Ordförande i SNS Förtroenderåd 
är Arne Karlsson.

Delta i debatten!
#SNSKUNSKAP
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SVERIGES LEDANDE MÖTESPLATS
UPPDRAG
SNS är en ideell förening med uppdrag att vara en oberoende 
brobyggare mellan forskning och praktiskt beslutsfattande. 
Organisationen grundades 1948 av en grupp unga företagsle-
dare med en gemensam idé om samhällsvetenskap som verk-
tyg för ekonomiska och sociala framsteg. Sedan dess har SNS 
varit Sveriges viktigaste mötesplats för saklig samhällsdebatt. 

VERKSAMHET
SNS verksamhet har fyra hörnstenar: 
Policyforskning. SNS forskning syftar till att bidra med 
konstruktiva och välgrundade förslag till lösningar på de 
största samhällsutmaningarna. I SNS forskningsrapporter 
översätts aktuell samhällsforskning till konkreta råd till 
ledande beslutsfattare i politik och näringsliv. Författare till 
forskningsrapporterna är ledande svenska och internationella 
samhällsforskare. 

Forskningsdialog. SNS gör aktuell forskning tillgänglig för 
ledande beslutsfattare. I referensgrupper knutna till SNS 
forskningsprojekt sker ett utbyte av kunskap och erfarenhe-
ter mellan forskning och praktiskt beslutsfattande. Denna 
dialog bidrar till att öka forskningens relevans och främjar att 
samhällsvetenskapliga forskningsresultat används som grund 
för beslutsfattande i näringsliv och samhälle.
 
Möten. På SNS möts samhällsengagerade människor med 
olika bakgrund. Seminarier, konferenser och rundabordssam-
tal bidrar till ömsesidigt lärande och ökad förståelse mellan 
näringsliv, politik, förvaltning och forskning.
 
Utbildning. SNS Samhällsprogram är en unik chefsutbild-
ning som ger deltagarna en djupare förståelse för samhället 
och för politiska beslutsprocesser från lokal nivå till EU-nivå.

forskning

näringsliv

politik

offentlig

förvaltningPeter Englund, Bo Becker och Marieke Bos under presentationen av 2015 års 
Konjunkturrådsrapport.

Hans Enocson, 
General 
Electrics, under 
en frågestund i 
Tylösand 2015.

SNS I KORTHET
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SNS UTSEDD AV IDÉTIDSKRIFTEN 
PROSPECT TILL EU THINK TANK OF THE 
YEAR 2015 INOM VÄLFÄRDSFRÅGOR

2015-08-07_KLISTERMÄRKE_prospect award_ALT.indd   12015-08-13   10:32:11

Den brittiska idétidskriften Prospect har utsett 
SNS till årets tankesmedja inom kategorin EU 
Social Policy. 
 SNS fick priset för sitt arbete inom välfärds- och 
arbetsmarknadsfrågor. Juryn lyfte särskilt fram 
bredden på SNS kunskap och inflytande och 
berömde kvaliteten på SNS forskningsprogram om 
barns livschanser. 
 Priset överlämnades av USA:s ambassadör i 
Storbritannien, Matthew Barzun, vid en ceremoni 
i London på anrika Institute of Directors. Nicola 
Clase, Sveriges ambassadör i London, tog emot 
priset på SNS vägnar.
 Prospect Think Tank of the Year Awards instif-
tades 2001 och har kallats tankesmedjornas Oscar 
av BBC Radio. Priset syftar till att uppmärksamma 
de tankesmedjor i världen som tagit fram de mest 
originella, inflytelserika och rigorösa analyserna av 
vår tids viktigaste samhällsutmaningar.

 Bland vinnarna i andra kategorier kan nämnas Brookings Institution i Washington, Bruegel i Bryssel och 
Institute for Fiscal Studies (IFS) i London.

SNS har en unik modell för att ta fram oberoende forskning 
av hög kvalitet och se till att den når ledande beslutsfattare i 
politik och näringsliv. Jag är mycket hedrad och glad över att 
vår modell genom detta pris får internationell uppmärksamhet. 
Mia Horn af Rantzien, vd SNS
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124 konferenser  
och seminarier

78varav i Stockholm

1 600
180

omnämnanden 
 i media

debattartiklar/
ledare

280
företag, organisationer och 
myndigheter är medlemmar i SNS

SNS 2015 I SIFFROR

5 800
deltagare på seminarier

varav 
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Vi har just avslutat ett mycket produk-
tivt år på SNS. Trenden från de senaste 
åren med ett växande intresse för att 
delta i SNS konferenser, seminarier 
och forskningsprojekt håller i sig. 
SNS strävan är att erbjuda fördjupad 
kunskap om centrala samhällsfrågor 
som på olika sätt berör och engagerar 
vår breda medlemskrets. Under det 
gångna året har vi vid seminarier och i 
forskningsrapporter bidragit med nya 
perspektiv i en lång rad olika frågor: 
skuldsituationen i Sverige, robotise-
ringens effekter på jobben, ledarskap 
i den svenska skolan, effekter av nya 
regleringar på finansmarknaden, 
polariseringen på arbetsmarknaden 
och hållbart företagande, för att bara 
nämna några. 

Den mest brännande samhällsfrågan 
i Sverige i dag är de möjligheter och 
utmaningar som den kraftigt ökande 
flyktinginvandringen skapar. SNS 
har under 2015 arrangerat möten om 
Sveriges flyktingmottagande, om hur 
integrationen av nyanlända flyktingar 
kan förbättras och om validering av 
nyanländas kompetens. Vi har också 
presenterat ny forskning om hur det 
har gått för ensamkommande flyk-
tingbarn i Sverige, om kommunernas 
arbete med sociala investeringar för 
att förebygga utanförskap och om hur 
olika slags statsbildningar hänger ihop 
med fred, förtryck och inbördeskrig. 

Under 2015 fick SNS internationell 
uppmärksamhet för arbetet med väl-
färdsfrågor genom den välrenomme-
rade brittiska idétidskriften Prospects 
pris EU Think Tank of the Year. Priset, 
som också kallas tankesmedjornas 
Oscar, syftar till att uppmärksamma de 
tankesmedjor i världen som tagit fram 

de mest originella, inflytelserika och 
rigorösa analyserna av vår tids vikti-
gaste samhällsutmaningar. Vi är också 
stolta över att årets upplaga av SNS 
chefsutbildning Samhällsprogrammet 
fick det högsta betyget någonsin, 4,95 
på en 5-gradig skala. 

Under 2016 fortsätter SNS att belysa 
Sveriges viktigaste utmaningar utifrån 
aktuell forskning. Vi fortsätter även 
kontinuerligt att utveckla forsknings-
verksamheten. 2016 års första semi-
narium handlade om de ekonomiska 
effekterna av ökad flyktinginvandring. 
På seminariet lyfte flera av talarna 
fram de frågor som nu ställs kring hur 
svensk arbetsmarknad och svenska 
välfärdssystem måste anpassas till den 
förändrade demografiska situationen. 

NY MÖTESPLATS OM 
INTEGRATION
Detta viktiga ämne kommer på olika 
sätt att tas upp på SNS under de kom-
mande åren. Vi kommer dels att starta 
en ny mötesplats för kunskapsbaserad 
debatt om migration och integration, 
dels kommer den integrationspolitiska 
dimensionen att tas upp inom SNS 
nya forskningsprogram Framtidens 
kompetensförsörjning och Nya utma-
ningar för pensionssystemet.

I slutet av januari presenterades 2016 
års Konjunkturrådsrapport ”Vart är 
vi på väg? Systemfel i transportpoliti-
ken” på Moderna Museet. I februari 
kommer vi bland annat att diskutera 
hur man kan öka antalet bostäder för 
låginkomsthushåll och hur finans-
marknaderna kan bidra till grön 
tillväxt. Senare under våren kommer 
vi att diskutera de stora utmaningarna 
för den svenska skolan. Utöver detta 

KUNSKAPSBASERAD BROBYGGARE  
I SAMHÄLLSDEBATTEN

VD-ORD

SNS erbjuder fördjupad kunskap om centrala samhällsfrågor 
som på olika sätt berör och engagerar vår breda medlemskrets.

axplock pågår arbete med en rad intres-
santa forskningsrapporter.

SNS avgörande styrka är engagemang-
et hos våra medlemmar: beslutsfattare 
från näringsliv, politik, förvaltning och 
forskning som deltar i konstruktiv och 
kunskapsbaserad dialog. Det är i bryt-
ningen mellan olika perspektiv som ny 
kunskap och nya forskningsfrågor upp-
står. Jag vill avsluta med att tacka er alla 
för att ni genom ert engagemang i SNS 
bidrar till en mer kunskapsbaserad sam-
hällsdebatt i Sverige. Tack för ert stöd, 
som är helt avgörande för SNS unika roll 
som oberoende brobyggare mellan olika 
delar av det svenska samhället.

 

Mia Horn af Rantzien, vd SNS
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SNS-MEDLEMSKAPET

BILJETTEN TILL SVERIGES  
VIKTIGASTE MÖTESPLATS
SNS erbjuder en plattform för företag, 
myndigheter och organisationer som 
vill ge sin ledning och sina medarbe-
tare bästa möjliga underlag för att fatta 
välgrundade beslut.

280 av Sveriges främsta företag, 
myndigheter och organisationer har 
tecknat medlemskap. Genom medlem-
skapet stödjer organisationerna SNS 
forskning och får tillgång till olika 
mötesplatser:

 �  SNS öppna seminarier. Varje år 
ordnar SNS ett hundratal semi-
narier och konferenser om viktiga 
samhällsfrågor.

SNS LOKALGRUPPER
Lokalgrupperna har, ända sedan SNS 
bildades 1948, varit ett sätt för SNS att 
nå ut i landet och världen. Lokalgrup-
perna har gett SNS ett nätverk som 
idag omfattar åtta grupper i Sverige 
och fem utomlands. Under 2015 ge-
nomfördes 45 möten, varav 22 i Sverige 
och 23 i utlandsgrupperna.

Lokalgrupper i Sverige
SNS lokalgrupper är viktiga mötes-
platser för ortens näringsliv, offentliga 
förvaltning och universitet/högskola.
Mötena handlar om aktuella samhälls-
frågor och forskningsrapporter som 
SNS har tagit fram.

Lokalgrupper utomlands
SNS utlandsgrupper är ett forum för 
svenskar i utlandet som vill följa med 
i den svenska samhällsdebatten. Ofta 
ordnas möten med ledande svenska 
politiker och företagsledare på genom-
resa.

 �  SNS Tylösandskonferens. Sedan 
1948 har SNS varje år i augusti 
samlat företagsledare, myndighets-
chefer, fackliga ledare, toppolitiker 
och forskare till en heldagskonfe-
rens i Tylösand.

 �  SNS Roundtable samlar en grupp 
av ledande beslutsfattare i SNS 
medlemskrets med det gemensam-
ma målet att ta del av den senaste 
kunskapen i frågor av stor vikt för 
näringslivet.

 �  SNS Finanspanel är en mötesplats 
för den finansiella sektorn.

 �  SNS Samhällsprogram är en unik 
chefsutbildning som ger deltagarna 
en djupare förståelse för samhället 
och för politiska beslutsprocesser 
från lokal nivå till EU-nivå.

 �  SNS lokalgrupper samlar sam-
hällsengagerade personer på ett 
tiotal orter runt om i Sverige och 
utomlands.

Individuellt medlemskap
För dig som är student, pensionär eller 
egenföretagare erbjuder SNS möjlighet 
att teckna ett individuellt medlemskap.

Ordförande i SNS lokalgrupper
Jönköping: Cicki Törnell, Handelsban-

ken Jönköping
Kalmar: Nils Nilsson, Linnéuniversi-

tetet
Luleå: Anders Furbeck, LKAB
Malmberget: Elias Norojärvi, LKAB
Piteå/Skellefteå: Jan Nygren, Swed-

bank
Skåne: Thomas Pålsson, Aspekta
Uppsala: Loth Hammar, Regionför-

bundet Uppsala

Väst: Maria Roth, SEB
Frankfurt: Pontus Åberg, ECB
Helsingfors: Gunvor Kronman, Hana-

holmen
Paris: Charlotta Breide, STVA (groupe 

SNCF)
Schweiz-Liechtenstein: Jan Wiberg, 

DeLac Family Office Ltd
Tokyo: Stefan Nilsson, HFC Advisory

SNS anordnar årligen drygt hundra seminarier och konferenser.
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BROBYGGANDE MELLAN 
FORSKNING OCH PRAKTIK
SNS forskning verkar för en mer kun-
skapsbaserad samhällsdebatt genom att 
publicera aktuell forskning om viktiga 
samhällsfrågor. Författare till forsk-
ningsrapporterna är ledande svenska 
och internationella samhällsforskare.

Ett viktigt särdrag för SNS forskning 
är den dialog mellan forskning och 
praktiskt beslutsfattande som ingår 
i forskningsprocessen. Denna dialog 
ger forskarna värdefulla insikter från 
praktiken och medverkar till att forsk-
ningsresultaten används som underlag 
för välgrundade beslut i näringsliv och 
samhälle.

MÅL FÖR SNS FORSKNING
 �  Konstruktiva lösningar. SNS 

forskning ska bidra med konstruk-
tiva och välgrundade förslag till lös-
ningar på samhällets utmaningar.

 � Relevant. Forskningen ska vara 
tillämpad och relevant för SNS 
intressenter och andra beslutsfat-
tare. Den ska fokusera på väsentliga 
samhällsfrågor med tonvikt på 
frågor som rör näringslivet och dess 
roll i samhället.

 � God vetenskaplig kvalitet. SNS 
forskningsrapporter ska känne-
tecknas av vetenskapliga metoder 
och faktabaserad analys. Kvaliteten 
säkras genom att SNS knyter till 
sig akademisk expertis av hög klass 
och att rapporterna genomgår en 
vetenskaplig granskningsprocess.

 � Oberoende. Forskningen bedrivs 
under full vetenskaplig frihet. Fors-
karna svarar självständigt för analys 
och slutsatser.

 � Tillgänglighet. Resultaten presen-
teras i ett format som är begripligt 
och lättillgängligt för en bredare 
krets än den rent akademiska.

BROBYGGAN
DE

POLICYRELEVANS

SNS  
FORSKNING

N
YTT

IG
GÖRAN

DE

Dialog mellan 
forskning och praktiskt 

beslutsfattande
Till SNS forskningsprojekt knyts 
referensgrupper med ledande praktiker 
inom det policyområde som disku-
teras. Här skapas ett unikt utbyte av 
kunskap och erfarenheter mellan forsk-
ning och praktiskt beslutsfattande.

FORSKNING SOM NÅR UT
SNS forskning når ut brett i det svens-
ka samhället och ofta också internatio-
nellt. SNS forskningsrapporter presen-
teras och diskuteras vid seminarier och 
konferenser med ledande beslutsfattare 
från näringsliv, politik och offentlig 
förvaltning. Forskarna i SNS projekt 
blir ofta inbjudna att presentera sina 
rapporter i olika utomvetenskapliga 
sammanhang.

Rapporterna kommuniceras också 
genom en aktiv mediestrategi som 
innefattar pressmeddelanden, forskar-
intervjuer och debattartiklar.

SNS använder sig av digitala och 
sociala medier för att sprida informa-
tion om forskningsrapporterna och 
stimulera debatt.

 
TRE TEMAN 
SNS forskning fokuserar på

 �  välfärd
 �  företagandets villkor
 �  tillväxt.

SNS TAR INTE STÄLLNING
SNS är en plattform där ledande fors-
kare kan delta i samhällsdebatten.

Forskarna svarar självständigt för 
rapporternas innehåll och SNS som 
organisation tar inte ställning till dessa.

Forskare som skriver rapporter för 
SNS är fria att formulera frågeställ-
ning, analys och slutsatser. Referens-
grupper som knyts till SNS forsknings-
projekt kan komma med synpunkter 
och idéer, men forskarna har alltid sista 
ordet om innehållet i de forskningsrap-
porter som ges ut av SNS.

SNS VETENSKAPLIGA RÅD 
SNS vetenskapliga råd är rådgivare till SNS 
ledning och styrelse i forskningsfrågor. De är 
också ansvariga för utvärdering av kvalitet och 
oberoende i SNS forskning.

Eva Mörk (ordförande) är professor i national-
ekonomi vid Uppsala universitet.

Robert Erikson är professor i sociologi vid Insti-
tutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms 
universitet.

Ari Kokko är professor i internationell ekonomi 
och internationellt företagande vid Copenhagen 
Business School.

Johannes Lindvall är professor i statsvetenskap 
vid Lunds universitet.

Katarina Nordblom är docent i nationalekonomi 
vid Göteborgs universitet.

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi 
vid Handelshögskolan i Stockholm.

Per Strömberg är professor i finansiell ekonomi 
vid Handelshögskolan i Stockholm.

SNS vetenskapliga råd: Per Strömberg, Eva 
Mörk, Lars Strannegård, Katarina Nordblom, Ari 
Kokko, Robert Erikson, Johannes Lindvall.

SNS FORSKNING
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Sveriges politiska maskineri gnisslar. 
2014 års val vittnar om att det har 
blivit allt svårare att bilda stabila 
regeringar och att bygga majoriteter 
i riksdagen. Det verkar finnas ett be
hov av att förbättra det politiska sy
stemets funktionssätt. Därför startar 
SNS forskningsprojektet Demokra
tirapport 2017: Den parlamentariska 
demokratins tillstånd i Sverige.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR
Förutsättningarna för den parlamenta-
riska demokratins sätt att fungera har 
förändrats. 
1. Antalet riksdagspartier har ökat 

från fem i slutet av 1980-talet till 
åtta i dag. 

2. Konflikten mellan politiska partier 
handlade tidigare nästan uteslutan-
de om vänster–högerdimensionen. 

3. Nya frågor absorberades tidigare 
av vänster–högerdimensionen; så 
är inte fallet i dag om till exempel 
migrations- och invandrarpoliti-
ken. 

4. Väljarna byter parti oftare än förr. 
5. Blockpolitiken har blivit mer 

cementerad. 
6. Sverigedemokraterna, som inte 

ingår i något block, valdes in i 
riksdagen 2010, vilket gör att inte 
något av de politiska blocken kan 
bilda egen majoritetsregering.

DEN PARLAMENTARISKA DEMOKRATINS 
TILLSTÅND I SVERIGE

LÄRA AV HISTORIEN
Projektet kommer att visa hur den 
svenska parlamentariska demokratins 
funktionssätt, särskilt när det gäller 
regeringsbildningen och det poli-
tiska beslutsfattandet i riksdagen, har 
förändrats under de senaste decen-
nierna. För att förstå vilka utmaningar 
och möjligheter Sverige står inför sätts 
landets nuvarande politiska situa-
tion in i ett historiskt och jämförande 
perspektiv. 

ÅTGÄRDER SOM KAN 
MOTVERKA LÅSNINGAR

 

Projektet kommer att mynna ut i 
konkreta förslag på hur politisk praxis 
och lagstiftning kan förändras för att 
förbättra den parlamentariska demo-
kratins funktionssätt.

FORSKARGRUPPEN
Forskargruppen består av fem statsve-
tare. Den leds av professor Johannes 
Lindvall, Lunds universitet. I övrigt 
ingår professor Hanna Bäck, Lunds 
universitet, professor Carl Dahlström, 
Göteborgs universitet, docent Elin 
Naurin, Göteborgs universitet, och 
professor Jan Teorell, Lunds universi-
tet.

Rapporten ska presenteras i september 
2017.

Professor Johannes Lindvall leder forskar
gruppen som ska ta fram SNS Demokratirapport 
2017. Rapporten ska behandla den parlamen
tariska demokratins tillstånd i Sverige.

Arbete pågår med att säkra finansiering 
till detta projekt. Har du frågor, kon-
takta forskningsledare Stefan Sand-
ström,  stefan.sandstrom@sns.se,  
08-507 025 64.

NYTT FORSKNINGSPROJEKT

Projektet syftar till 
att ge förslag för att 
förbättra demokratins 
funktionssätt, säger 
professor Johannes 
Lindvall.
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De svenska hushållens skulder utgör 
inget akut hot mot den finansiella 
stabiliteten. Men åtgärder krävs för 
att göra systemet mer robust mot 
störningar och få lånemarknaderna 
att fungera bättre för hushåll och 
företag. Det är de övergripande slut
satserna i SNS Konjunkturrådsrap-
port 2015. Den svenska skulden.

Efter finanskrisen har riskerna med 
hög skuldsättning hamnat i fokus. 
Men hög skuldsättning kan också vara 
ett tecken på väl fungerande finansiella 
marknader. 

Sedan mitten av 1990-talet har de 
svenska hushållens skulder ökat från 
90 procent av hushållens disponibla 
inkomst till 175 procent i dag, medan 
företagens skulder har varit relativt 
oförändrade. Konjunkturrådets slutsats 
är att varken hushållens eller företa-
gens skuldsättning utgör ett akut hot 
mot det svenska finansiella systemets 
stabilitet. Eftersom svenska hushåll har 
fullt personligt betalningsansvar för 
sina lån, kommer de i det längsta att 
söka klara eventuella problem genom 
att dra ned sin konsumtion och sälja 
tillgångar. 

Däremot kan höga skulder hota 
stabiliteten i ekonomin, om hög-
belånade hushåll i ett pressat läge 

tvingas sanera sin 
ekonomi genom 
ökat sparande. 
Konjunkturrådet 
argumenterar 
därför för att det 
behövs förbätt-
ringar i regler och 
ramverk för att 
minska kostna-

derna för eventuella framtida kriser, 
både för samhällsekonomin som helhet 
och för enskilda individer och företag.

 � Mer neutrala skatter. Nuvarande 
skatteregler gynnar skuldsättning 
jämfört med finansiering med eget 

SNS KONJUNKTURRÅD 2015
kapital. Skatterna bör göras mer 
neutrala, till exempel genom en 
begränsning av avdragsrätten för 
räntor eller höjd fastighetsskatt.

 � Värna möjligheter till skuldom
förhandlingar. Under 1990-talskri-
sen gav banker omfattande anstånd 
med räntebetalningar till låntagare 
som hamnat på obestånd. Nya re-
gelverk för banker riskerar försvåra 
möjligheterna till skuldomförhand-
lingar. 

 � Bolån med delat ansvar. I dag bärs 
risken för ekonomiska påfrest-
ningar i form av arbetslöshet och 
nedgångar i huspriser ensidigt av 
låntagarna. Det vore önskvärt att 
erbjuda lån där långivaren bär en 
ökad del av dessa risker. 

 � Underlätta företagsrekonstruk
tioner. Det är viktigt att möjlig-
göra för långsiktigt livskraftiga 
företag, som tillfälligt fått finansiella 
problem, att driva verksamheten 
vidare. En reformerad insolvens-
lagstiftning skulle kunna under-
lätta företagsrekonstruktioner och 

samtidigt stödja framväxten av en 
svensk marknad för företagsobliga-
tioner.

MÖTEN 2015
15/1 SNS Konjunkturråd 2015: Den 
svenska skulden
22/4 Behöver låntagarna skyddas?
23/4 Behöver Sverige en ny insol-
venslag?

SNS FORSKNING: TEMA TILLVÄXT

Konjunkturrådets rapport 2015

Peter Englund (ordförande)
Bo Becker
Torbjörn Becker
Marieke Bos
Pehr Wissén

SNS Förlag
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I dagens svenska debatt beskrivs skuldsättningen oftast 
som ett problem. Men stora skulder kan också ses som 
tecken på ett väl fungerande finansiellt system. De gör 
det möjligt för entreprenören utan egen förmögenhet att 
realisera sina produktiva idéer och för det unga hushållet 
att köpa sin första bostad. Sparandet kan kanaliseras dit 
där det gör störst nytta. Men den processen är inte risk-
fri. Framtiden är oviss. Entreprenörens projekt kan gå fel 
och hushållet kan få problem att klara betalningarna på 
bolånet. När blir skulder ett problem? Är de ett problem i 
Sverige i dag? Hur bör detta i så fall påverka den ekono-
miska politiken?

SNS Konjunkturråd 2015 analyserar dessa frågor och 
lägger fram förslag på hur de svenska lånemarknaderna 
kan förändras för att fungera bättre både för hushåll och 
företag.
 
I Konjunkturrådet 2015 medverkar Peter Englund (ordförande) 

och Bo Becker, båda professorer i finansiell ekonomi vid 

Handels högskolan i Stockholm, Torbjörn Becker, ekon.dr i 

 nationalekonomi vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, 

Marieke Bos, fil.dr i nationalekonomi vid SOFI, Stockholms 

 universitet, samt Pehr Wissén, adj. professor i finansiell  

ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Den svenska  skulden

 ISBN 978-91-86949-65-5

svenskaDen

skulden
9 789186 949655 SNS Konjunkturråd 2015 utgörs av Torbjörn Becker, ekon.dr i nationalekonomi vid SITE, Handelshögskolan 

i Stockholm, Pehr Wissén, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR, 
Peter Englund (ordförande), professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Marieke 
Bos, fil.dr i nationalekonomi vid SOFI, Stockholms universitet, samt Bo Becker, professor i finansiell 
ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Varje år utser SNS ett Konjunkturråd med uppgift att granska regeringens ekonomiska politik och 
komma med förslag till förbättringar. Rådet består av ledande nationalekonomer. Finansiering sker 
med bidrag från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Vi vill bredda diskus-
sionen från ett ensidigt 
fokus på hushållens 
skulder till frågan om 
vilka regler som krävs 
för att skapa en fun-
gerande lånemarknad, 
säger Peter Englund, 
ordförande i SNS Kon-
junkturråd 2015.
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SNS KONJUNKTURRÅD 2016
2016 års rapport från SNS Konjunk
turråd visar att hundratals miljarder 
av regeringens beslut om investering
ar i vägnät och kollektivtrafik fattas 
på bristfälligt underlag. I många fall 
är projekten samhällsekonomiskt 
olönsamma, det vill säga nyttan i 
form av exempelvis kortare restider, 
bättre miljö och minskade olycksris
ker motsvarar inte investeringskost
naden. Det är några av slutsatserna 
i SNS Konjunkturrådsrapport 2016 
Vart är vi på väg? Systemfel i trans-
portpolitiken.

SNS Konjunkturråd 2016 granskar 
Sveriges politik för investeringar i 
transportinfrastruktur. I rapporten 
identifierar forskarna en rad allvarliga 
systemfel i den förda politiken:

 �  Orealistiska kalkyler. De sam-
hällsekonomiska kalkyler som 
används för att bedöma lönsamhe-
ten i stora investeringar i trans-
portinfrastrukturen underskattar 
systematiskt kostnaderna och över-
skattar samhällsnyttan av projektet. 

 �  Olönsamma satsningar på järnväg. 
Konjunkturrådets granskning visar 
att nästan alla genomförda, pågåen-
de och planerade större järnvägsin-
vesteringar var samhällsekonomiskt 
olönsamma då de beslutades. Det 
gäller Norrbotniabanan, Botnia-
banan, Västlänken, Citytunneln 
under Malmö och höghastighets-
banorna mellan Stockholm och 
Göteborg och mellan Stockholm 
och Malmö.

 � Klimatpolitiskt ineffektivt verktyg. 
Det är inte kostnadseffektivt att 
använda järnvägsinvesteringar för 
att uppnå utsläppsmål. Det är be-
tydligt billigare att använda andra 
styrmedel, exempelvis koldioxid-
skatt på drivmedel. 

 �  Större nytta möjlig. En gransk-
ning av projekten i den statliga 
investeringsplanen för 2010–2021 
visar att 62 procent av budgeten 

hade räckt för att finansiera de 
projekt som är samhällsekonomiskt 
lönsamma. 

Rådet föreslår bland annat följande 
åtgärder för att förbättra den svenska 
infrastrukturpolitiken:

 �  Inför en oberoende expertkom
mitté. De antaganden som ligger 
bakom de samhällsekonomiska 
kalkylerna för investeringar i trans-
portsystemet bör beslutas av en 
oberoende, ständig expertkom-
mitté under Finansdepartementet. 

 �  Granska projektkalkylerna. 
En oberoende och slumpmässig 
granskning av de projektkalkyler 
som ligger till grund för den stat-
liga investeringsplanen bör införas 
för att säkerställa enhetlighet och 
opartiskhet. En sådan modell till-
lämpas i Norge.

 �  Synliggör kostnaden. Om den 
nationella investeringsplanen inte 
prioriterar de samhällsekonomiskt 
mest lönsamma projekten bör detta 
motiveras och kostnaden anges. 
Man bör också tydligt beskriva 
vilka projekt som bortprioriterats. 

Våra förslag syftar inte bara till att öka samhällsnyttan av de 
resurser som avsätts för infrastruktur, utan också till att öka 
transparensen kring trafikpolitiska beslut, säger Harry Flam, 
ordförande i SNS Konjunkturråd 2016. 
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Harry Flam (ordförande)

Maria Börjesson

Ulrika Mörth

Jan-Eric Nilsson

sns förl ag

Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken

konjunkturr ådets r apport

I Konjunkturrådet 2016 medverkar JanEric Nilsson, professor vid Statens väg och transportforsknings
institut (VTI), Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Maria 
Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan, samt Harry Flam 
(ordförande), professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
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FRAMTIDENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING
För att säkra en fortsatt konkurrens
kraftig kompetensförsörjning behö
ver betydande utmaningar hanteras. 
Därför har SNS startat forsknings
programmet Framtidens kompetens-
försörjning. Svensk arbetsmarknad i 
en globaliserad värld. 

ÄNDRADE 
KOMPETENSKRAV
Arbetsgivare efterfrågar bättre utbildad 
och mer erfaren arbetskraft. Match-
ningsproblemen på arbetsmarknaden 
är stora. 

DEMOGRAFI
Vi lever allt längre. För att klara av att 
betala för ett längre liv som pensionär 
behöver antalet arbetade timmar öka. 
Vad innebär det för ungas inträde på, 
och äldres utträde från, arbetsmarkna-
den? 

TEKNIKUTVECKLING
Såväl den tekniska utvecklingen som 
globaliseringen bidrar till framväxten 
av nya branscher och en förändrad re-
gional spridning av arbetsplatser. Vissa 
jobb tillkommer och andra försvinner.

UNDERLAG FÖR 
POLITIKUTVECKLING
Programmet syftar till att bidra med 
ökad kunskap för arbetsgivare och 
förslag till åtgärder inom olika politik-
områden. 

RAPPORTER 2015
SNS Analys: Teknisk utveckling och 
jobbpolarisering
I analysen sammanfattas forskningslit-
teraturen om datorisering och roboti-
sering. En undersökning av utveckling-
en på den svenska arbetsmarknaden 
1975–2005 visar att datoriseringen haft 
stor effekt på den svenska arbetsmark-
nadens utveckling efter 1990. Sedan 
dess har antalet sysselsatta i höglöne-
jobb ökat med 150 000, samtidigt 
som lika många medelinkomstjobb 
försvunnit. Antalet låginkomstjobb har 

varit i stort sett oförändrat. Analysen 
bekräftar att polariseringen beror på 
datoriseringen.

Forskare: Adrian Adermon, dok-
tor i nationalekonomi, och Magnus 
Gustavsson, docent i nationalekonomi, 
båda vid Uppsala universitet.

SNS Analys: Ungdomsarbetslösheten 
går inte att pensionera bort
Slutsatsen är att fler äldre på arbets-
marknaden inte utgör något hot mot 
ungdomars möjlighet att få arbete. 
Ungdomsarbetslösheten påverkas inte 
av höjd pensionsålder. 

Forskare: Anders Forslund, profes-
sor i nationalekonomi vid Uppsala 
universitet och verksam som forskare 
och biträdande chef vid Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspoli-
tisk utvärdering (IFAU).

Mellan jobb. Omställningsavtal och 
stöd till uppsagda i Sverige
De flesta arbetstagare i Sverige omfat-
tas av något av de omställningsavtal 
som finns på arbetsmarknaden. 
Omställningsavtal fungerar som ett 
komplement till social- och arbetslös-
hetsförsäkringarna och den offentliga 
arbetsmarknadspolitiken.

Här analyseras omställningsavta-
len, de verksamheter som de reglerar 
och den roll de spelar på den svenska 
arbetsmarknaden. Fokus ligger på 
fallstudier av fem omställningsorgani-
sationer: Trygghetsrådet TRS, Trygg-

hetsrådet TRR, Trygghetsstiftelsen, 
Trygghetsfonden TSL och Omställ-
ningsfonden.

Forskare: Ola Bergström, professor, 
Göteborgs universitet, Andreas Died-
rich, docent, Göteborgs universitet, 
Christina Mauléon, universitetslektor, 
Högskolan i Borås, och Lars Walter 
(red.), docent, Göteborgs universitet.

SNS Analys: Robotar som jobbar
Undersökning av robotiseringens om-
fattning och ekonomiska effekter i 14 
branscher i 17 länder 1993–2007. I takt 
med att priset på robotar sjönk ökade 
robotanvändningen dramatiskt. Den 
ökade robotanvändningen bidrog till 
en höjning av den årliga BNP-tillväx-
ten motsvarande mer än en tiondel av 
den totala BNP-tillväxten, och till en 
höjning av arbetsproduktivitetstillväx-
ten med mer än en sjättedel. Det totala 
antalet arbetade timmar verkar inte ha 
påverkats.

Forskare: Georg Graetz, forskare i 
nationalekonomi vid Uppsala univer-
sitet och knuten till London School of 
Economics, och Guy Michaels, fors-
kare i nationalekonomi vid London 
School of Economics.

KOMMANDE RAPPORTER
Utbildning, arbetsmarknad och 
kunskapsdriven tillväxt – vad kan 
vi lära av svensk högskoleexpansion 
1990–2014? 
Sedan 1977 har antalet högskolor i 
 Sverige mer än fördubblats. Samtidigt 
har antalet vakanser på arbetsmark-
naden ökat. Rapporten tar avstamp i 
utbildningsexpansionen, dess effekter 
på arbetsmarknaden och ekonomisk 
tillväxt. I rapporten undersöks både 

Mellan 
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Omställningsavtal och stöd till u
ppsagda i Sverige 

de svenska  

oMställningsorganisationernas  

tillkoMst, utveckling och verksaMhet

de flesta a rbetstaga r e  i Sverige omfattas av något av  

de omställningsavtal som finns på den svenska arbetsmarknaden. 

Omställningsavtal är en form av kollektivavtal mellan arbets

marknadens parter som innebär att anställda som blir uppsagda får 

stöd när de ska finna en ny anställning eller annan sysselsättning. 

De fungerar som ett komplement till social och arbetslöshetsför

säkringarna och den offentliga arbetsmarknadspolitiken. 

Här beskrivs och analyseras omställningsavtalen, de verksam

heter som de reglerar och den roll de spelar på den svenska arbets

marknaden. Fokus ligger på studier av de fem största omställ

nings organisationerna: Trygghetsrådet trs, Trygghets rådet trr, 

Trygghets stiftelsen, Trygghetsfonden tsl och Omställningsfonden. 

Över 3 miljoner anställda omfattas av dessa organisationers avtal 

och drygt 40 000 personer får stöd av dem årligen. 

I boken diskuteras också motsvarande system i andra europe

iska länder. Vid internationell jämförelse framstår det svenska 

 upp lägget som unikt – inte i något annat land förekommer liknande 

kollektivavtalsstiftelser för omställning. Däremot finns en utveck

ling där allt fler länder utformar system som liknar det svenska.

9 789186 949693

ISBN 978-91-86949-69-3

TEMA TILLVÄXT
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de regionala och nationella tillväxt-
effekterna samt vilka följder de bör få 
för forsknings- och utbildningspoliti-
ken och arbetsmarknadspolitiken.

Forskare: Johan Eklund, professor 
vid Jönköping International Business 
School (JIBS) och vd på Entrepre-
nörskapsforum, och Lars Pettersson, 
forskare i nationalekonomi vid JIBS.

Att välja utbildning – konsekvenser 
för individ och samhälle
Kopplingen mellan utbildningssyste-
met och arbetsmarknaden är central 
för kompetensförsörjningen. Rappor-
ten behandlar tre olika teman kopplade 
till karriärval: studie- och yrkesvägled-
ning, utbildningsinnehåll på gymna-
siet och vuxna i formell utbildning 
(komvux eller högskola).

Forskare: Anders Stenberg, docent 
i nationalekonomi vid Institutet för 
social forskning vid Stockholms uni-
versitet (SOFI).

SNS Analys: Regional ojämlikhet i 
Sverige. En historisk analys
Geografiska skillnader i tillväxt och 
a ttraktionskraft är en viktig kompe-
tensförsörjningsfråga. Sedan 1980- 
talets mitt har inkomstskillnaderna i 
Sverige ökat. Den här skriften sät-
ter frågan om regional ojämlikhet i 
fokus genom att presentera nya serier 
för BNP per capita för 24 svenska län 
1860–2010. 

Forskare: Kerstin Enflo, docent i 
ekonomisk historia vid Lunds univer-
sitet.

SNS Analys: Nordisk familjepolitik 
och jämställdhet
De nordiska länderna spenderar mer 
än några andra länder på familjepo-
litik. En tydlig målsättning är att öka 
jämställdheten i arbetslivet. I skriften 
analyseras relationen mellan de familje-
politiska policyverktyg som används i 
de nordiska länderna och jämställdhe-
ten på arbetsmarknaden.

Forskare: Katrine Vellesen Løken, 
professor i nationalekonomi, och 
Julian Vedeler Johnsen, forskare i na-
tionalekonomi, båda vid Universitetet 
i Bergen.

SNS Analys: Talent Management 
Hur företag och andra arbetsgivare ser 
på talang är en viktig förutsättning för 
rekrytering och kompetensutveckling. 
I den här skriften beskriver och ana-
lyserar forskarna olika sätt att förhålla 
sig till talang: är talang medfödd eller 
något som går att utveckla? Är hela 
personalen företagets talangpool eller 
identifieras enskilda personer bland de 
anställda som talanger? 

Forskare: Pernilla Bolander, docent 
i företagsekonomi, Kajsa Asplund, 
doktorand i företagsekonomi, och 
Andreas Werr, professor i företagseko-
nomi, samtliga vid Handelshögskolan i 
Stockholm.

MÖTEN 2015
13/2 Hur får vi ett längre arbetsliv?
26/3 Digitaliseringens effekter på 
arbetsmarknaden

30/6 Utbildningssystemets roll för en 
hållbar kompetensförsörjning
3/9 Validering av nyanländas kompe-
tens
1/10 Mellan jobb – hur fungerar om-
ställningsavtalen?
3/11 Ett friskare arbetsliv – hur kan vi 
minska sjukskrivningarna?
2/12 Vad kan göras för NEETs – unga 
som varken arbetar eller studerar?
8/12 Yrkesutbildning för arbetslivet – 
hur kan matchningen förbättras?

FINANSIERING OCH 
REFERENSGRUPP
Academic Work, Anthon B Nilsen, 
Arbetsförmedlingen, Finansdeparte-
mentet, Forum för innovation inom 
Transportsektorn, Högskolan Väst, 
KK-stiftelsen, KPMG, Ledarna, 
 Lernia, Myndigheten för yrkeshögsko-
lan, NCC, Riksrevisionen, Stockholms 
läns landsting, Stockholms stad, 
Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommu-
ner och Landsting, Södra Skogsägarna, 
TCO och Vattenfall. 

Forskningsresultatens betydelse för arbetsmarknaden diskuteras av Anna Breman, senior makro
analytiker vid Swedbank och fil.dr i nationalekonomi, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L) i 
Stockholms läns landsting, och Björn Johnsson, verksamhetschef vid DICE.
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SNS DIGITECH FORUM
Hösten 2015 startade SNS en ny mö
tesplats för vetenskapligt baserade 
samtal om den digitala ekonomin, 
SNS Digitech Forum. 

Teknikutvecklingens påverkan på olika 
branscher, arbetsmarknaden, Sveriges 
konkurrenskraft, och i förlängningen 
samhällsekonomin, står högt upp på 
den politiska dagordningen och i den 
offentliga debatten. 

Syftet med SNS Digitech Forum är 
att skapa en mötesplats för en saklig 
och kunskapsbaserad diskussion om 
digitaliseringens möjligheter och 
utmaningar. Mötesplatsen riktar sig 
till beslutsfattare i näringsliv, offentlig 
förvaltning och politiker som vill ha 
fördjupade kunskaper om den digitala 
ekonomin.

MÖTEN 2015
21/10 Så kan företag skapa nya värden i 
nätverkssamhället – en genomgång av 
digitaliseringens möjligheter
16/11 Vad händer i robotekonomin?
20/11 När doktorn är en dator – hur 
kan digital teknik förbättra sjukvården?

TEMA TILLVÄXT

SNS
DIGITECH FORUM

Irene Ek, analytiker på Tillväxtanalys, Mikael Eriksson Björling på Ericsson, och Per Andersson, professor 
i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, diskuterade hur företag kan  skapa nya värden i 
nätverkssamhället.

Georg Graetz, forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet, Petter Ögren, KTH, och Mikael Herdin, Sandvik Coromant, diskuterade en forskningsstudie där 
industrirobotarnas effekter på jobb, löner och produktivitet i 17 länder och 14 branscher undersökts. 
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NYA UTMANINGAR FÖR 
PENSIONSSYSTEMET
Det svenska pensionssystemet står 
inför flera stora utmaningar. En åld
rande befolkning sätter press uppåt 
på pensionsåldern. Samtidigt väntas 
antalet fattigpensionärer öka. Hur 
kan pensionssystemet både ge trygg
het för individen och rätt incitament 
till ett längre arbetsliv? Nu startar 
SNS ett nytt forskningsprogram som 
tar ett helhetsperspektiv på pen
sionssystemet.

DE NYA UTMANINGARNA
Både det statliga pensionssystemet och 
tjänstepensionssystemet har genomgått 
reformer som stärkt sambandet mellan 
pension och livsinkomst. Reformerna 
har också inneburit ett ökat inslag av 
valmöjligheter för individerna. De 
genomförda reformerna till trots står 
pensionssystemet inför nya utma-
ningar.

En rad förändringar i omvärlden 
kommer att påverka pensionssystemets 
funktionssätt. Den ökade medellivs-
längden kommer att sätta en press ned-
åt på pensionsnivåerna. Det allmänna 
pensionssystemet och tjänstepensions-
systemen interagerar med varandra 
och med skatte- och bidragssystemen 
i stort. Förändringar i pensionsnivå-
erna kan därför få konsekvenser långt 
utanför pensionssystemet. Människor 
har också blivit alltmer rörliga över 
landsgränserna. Pensionssystemen kan 
däremot sägas vara utformade utifrån 

det underförstådda antagandet att 
framtida pensionärer i normalfallet har 
arbetat i Sverige under ett helt yrkesliv.

LÄNGRE ARBETSLIV
Ett längre arbetsliv skulle minska den 
press som sätts på pensionsnivåerna i 
framtiden. Sambandet mellan pen-
sionssystemet och längden på arbets-
livet går emellertid också i den andra 
riktningen. Pensionssystemet kan 
påverka längden på arbetslivet. Sam-
bandet mellan arbetslivets längd och 
pensionssystemen är en viktig fråga att 
analysera, i båda riktningarna.

Fler, såväl infödda svenskar som in-
vandrare, kommer att ha arbetat delar 
av sitt yrkesliv utomlands. Det innebär 
att den svenska inkomstpensionen blir 

lägre för dessa individer. I vissa fall 
kompenseras det av utländska pensio-
ner. Även personer som av andra skäl 
under långa perioder står utanför den 
svenska arbetsmarknaden får en låg 
inkomstpension. Finns det skäl att mot 
bakgrund av detta överväga ändringar i 
pensionssystemet?

För att vara politiskt stabilt måste 
pensionssystemet uppfattas som 
legitimt. Vad krävs för att garantera 
legitimiteten för pensionssystemet?

MÖTE 2015
30/11 Vem tar ansvaret för att pensions-
systemet uppmuntrar till ett längre 
arbetsliv?

TEMA VÄLFÄRD - NYTT FORSKNINGSPROGRAM

Paneldebatten vid det första seminariet inom ramen för SNS nya forskningsprogram om pensioner. Från 
vänster: Gabriella Sjögren Lindquist vid Inspektionen för Socialförsäkringen, Hans Norin, Unionen, Ingvar 
Backle, Svenskt Näringsliv, och Renée Andersson, LO.

Ökar pensionsåldern med ett år kommer människor 
i genomsnitt att stanna kvar på arbetsmarknaden 
2,5–6 månader längre. 
Gabriella Sjögren Lindquist
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INVESTERINGAR I LIKVÄRDIGA 
LIVSCHANSER

Syftet med forskningsprogrammet är 
att bidra med forskningsbaserade un
derlag om hur investeringar i tidiga 
insatser för barn och unga kan ge 
ökad samhällsekonomisk effektivitet.

TIDIGA INSATSER
En bärande idé i den svenska väl-
färdsmodellen är att verka för likvär-
diga livschanser, oberoende av social 
bakgrund. Utgångspunkten rimmar 
väl med forskning som betonar vikten 
av tidiga insatser för att barn och unga 
ska ges möjligheter att utvecklas på 
ett bra sätt, ha god hälsa och nå goda 
studieresultat.

SAMHÄLLELIGA 
BESPARINGAR
Tidiga insatser tycks även kunna ge 
stora samhälleliga besparingar i form 
av högre skatteintäkter när perso-
ner kommer i arbete och minskade 
kostnader inom exempelvis sjukvård, 
socialförsäkringar, vuxenutbildningar 
och rehabilitering. Det finns därför 
anledning att undersöka om det i dag 
görs tillräckliga investeringar i tidiga 
insatser.

Programmet fokuserar på följande 
frågeställningar:

 �  Hur ser sambandet ut mellan barns 
sociala bakgrund och deras hälsa 
och utbildningsprestationer?

 �  Behöver våra välfärdsinstitutioner 
utvecklas för att långsiktigt bidra 
till mer likvärdiga livschanser och 
ett lägre tryck på de offentliga 
finanserna?

 �  Vilka styrmedel och instrument 
behöver i så fall utvecklas på kom-
munal nivå så att investeringar i 
tidiga insatser minskar behovet av 
senare insatser?

RAPPORTER 2015
Sociala investeringsfonder i Sverige 
Drygt 60 kommuner har infört någon 
form av social investeringsfond och 
lika många funderar på att göra det. 
Med utgångspunkt i de kommuner 
som har infört fonderna beskriver för-
fattaren hur fonderna fungerar i dag. 
Rapporten utmynnar i råd om hur 
fonderna bör utformas och utvecklas.

Forskare: Lars Hultkrantz, profes-
sor i nationalekonomi vid Örebro 
universitet.

Att utvärdera sociala investeringar 
Allt fler kommuner satsar på att med 
tidiga insatser förebygga kostsamma 
problem som till exempel utanförskap 
och arbetslöshet kan föra med sig. I 
denna rapport betonas vikten av att ut-
veckla analysmetoder för att bestämma 
lönsamheten av sociala investeringar. 

Forskare: Lars Hultkrantz, profes-
sor i nationalekonomi vid Örebro 
universitet.

KOMMANDE RAPPORTER
Åtgärder för familjehemsplacerade 
barn
Forskare: Titti Mattsson, professor i 
offentlig rätt vid Lunds universitet, 
och Bo Vinnerljung, professor i socialt 
arbete vid Stockholms universitet.

Struktur, inte tur, i psykosocialt 
arbete med barn och ungdomar
Forskare: Henrik Andershed, profes-
sor i kriminologi och psykologi, och 
Anna-Karin Andershed, professor i 
psykologi.

Changing Family Demographics
Forskare: Gösta Esping Andersen, 
professor i sociologi vid Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona.

MÖTEN 2015
25/3 Sociala investeringar i Sverige
20/4 SNS Väst: Sociala investeringar i 
Sverige
24/8 Hur har det gått för de ensam-
kommande flyktingbarnen?
30/9 SNS Skåne: Hur har det gått för 
de ensamkommande flyktingbarnen?

9 789186 949686

ISBN 978-91-86949-68-6
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TEMA VÄLFÄRD

Lars Stjernkvist, ordförande i Norrköpings kommun, Susanne Ackum, Finansdepartementet, 
och Lars Hultkrantz, professor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet, diskuterade om våra 
välfärdsinstitutioner behöver utvecklas för att långsiktigt bidra till mer likvärdiga livschanser.
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FRÅN VÄLFÄRDSSTAT TILL 
VÄLFÄRDSSAMHÄLLE
Det fleråriga forskningsprogram
met Från välfärdsstat till välfärds
samhälle har syftat till att ta fram 
forskningsbaserade underlag för att 
bidra till förbättringar av det svenska 
systemet för produktion av välfärds
tjänster. 

Bakgrunden till programmet är de 
senaste 20 årens genomgripande om-
vandling av produktionen av välfärds-
tjänster där konkurrens och valfrihet 
införts på en rad områden och privata 
aktörer kompletterar den offentliga 
sektorn som utförare.

Forskningsprogrammet har sedan 
2012 bedrivits i samarbete mellan SNS 
och Institutet för Näringslivsforskning, 
IFN. Forskningsledare har varit Ilinca 
Benson och Henrik Jordahl. 

Programmet har resulterat i 5 
forskningsrapporter, 5 kortskrifter i 
serien SNS Analys och 28 seminarier. 
Ytterligare två rapporter kommer att 
presenteras inom ramen för program-
met under 2016. Därefter avslutas 
programmet. SNS fortsätter att vara 
en mötesplats för frågor som rör 
produktion av välfärdstjänster genom 
den nystartade seminarieserien SNS 
Välfärdspanel. 

RAPPORTER 2015
Primärvården efter vårdvalsreformen. 
Valfrihet, kvalitet, produktivitet 
I rapporten sammanfattar Anna Häger 
Glenngård resultaten av såväl egna som 
andras studier kring hur primärvården 
utvecklats sedan vårdvalet infördes. 
Till skillnad från Riksrevisionen pekar 
Anna Häger Glenngård på att det inte 
har kunnat påvisas att ökningen av 
vårdkonsumtion i vissa grupper har 
skett på bekostnad av en minskning i 
andra grupper. 

Forskare: Anna Häger Glenngård, 
ekon.dr, Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet.

SNS Analys: Styrning och ledning  
i skolan 
Analysen sammanfattar en studie med 
strukturerade intervjuer med rektorer 
vid 1 800 skolor i Brasilien, Indien, Ita-
lien, Kanada, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland och USA. Undersökningen 
studerade olika mått på ledningskvali-
tet: förmåga att definiera tydliga mål, 
strategier för att rekrytera och behålla 
bra lärare och system för att doku-
mentera och sprida goda exempel från 
erfarenheter i klassrummen.

Rapporten visar på ett tydligt 
samband mellan ledningskvalitet och 
elevernas skolprestationer. 

Forskare: Nicholas Bloom, professor 
i nationalekonomi, Stanford Univer-
sity, Renata Lemos, fil.dr i national-
ekonomi, Cambridge University, och 
Centre for Economic Performance,  
London School of Economics, Raf-
faella Sadun, fil.dr i nationalekonomi, 
Harvard University, John van Reenen, 
professor i nationalekonomi, London 
School of Economics.

KOMMANDE RAPPORTER
Att styra och leda en vårdcentral 
Forskare: Jannis Angelis, Anna Häger 
Glenngård och Henrik Jordahl.

Information – ett verktyg för bättre 
skolsystem
Forskare: Gabriel Heller Sahlgren och 
Henrik Jordahl.

MÖTEN 2015
16/2 Ägarprövningsutredningen
10/6 Påverkar skolors styrning och led-
ning elevernas resultat?
19/11 SNS Väst: Påverkar skolors styr-
ning och ledning elevernas resultat?
24/11 SNS Välfärdspanel: Hur ska 
framtidens specialistsjukvård utformas?

FINANSIERING OCH 
REFERENSGRUPP
Referensgrupp: Attendo, Bräcke Dia-
koni, Capio, Diaverum, EQT, Finans-
departementet, Investor, Katrineholms 
kommun, Magnora, Nordic Capital, 
Nordic Healthcare Group, Praktiker-
tjänst, Procuritas, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Skolinspektionen, 
Statskontoret, Stockholms läns lands-
ting, Svensk Försäkring, Tillväxtverket, 
Triton, Täby kommun, Vinnova.

Finansieringen sker genom forsk-
ningsanslag från AFA Försäkring, Sven 
och Dagmar Saléns stiftelse, Aleris, 
Axcel, IK Investment Partners, Team 
Olivia, Valedo Partners samt bidrag 
från referensgruppen.

Påverkar skolors styrning och ledning elevernas resultat var frågan som diskuterades mellan Bi Winberg, 
rektor på Internationella Engelska Skolan i Skärholmen, Lars Brandt, projektledare för PRIO Stockholm, 
Bodil Båvner, utredare på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL, Nicholas Bloom, 
professor i ekonomi på Stanforduniversitetet, och Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi vid Institutet 
för Näringslivsforskning. 
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SNS Sustainability Roundtable är en 
mötesplats för kunskapsinhämtning 
och diskussion om trenderna inom 
hållbart företagande.  

Syftet med det treåriga programmet är 
att ge deltagarna den senaste kunska-
pen från forskning och praxis inom 
området. Internationellt framstående 
experter och forskare, ofta också delak-
tiga i utvecklingen av nya normer, rikt-
linjer och praxis, kommer att belysa de 
senaste trenderna och ge konkreta råd 
om hur man som företag kan förhålla 
sig till utvecklingen på området. Varje 
möte fokuserar på ett specifikt hållbar-
hetstema där ett företagsexempel alltid 
presenteras och diskuteras. 

MÖTEN 2015
21/1 Vad säger den nationalekonomiska 
forskningen om CSR?
5/2 FN:s principer om företag och 
mänskliga rättigheter – hur kan rap-
porteringen utformas?
10/3 Rundabordssamtal med Gordon 
L. Clark om hållbara investeringar
11/3 Lunchseminarium med Gordon L. 
Clark om hållbara investeringar
28/5 Rundabordssamtal med Michael 
Meehan, vd för Global Reporting 
Initiative (GRI)
29/5 Lunchseminarium med Michael 
Meehan om hållbarhetsrapportering
30/6 SNS Sustainability Roundtable i 
Almedalen: FN:s nya hållbara utveck-
lingsmål (SDGs) – företagens roll, 
utmaningar och möjligheter
2/10 FN:s nya utvecklingsmål (SDGs) 
och näringslivets roll
14/10 Rundabordssamtal med Georg 
Kell, f.d. chef för UN Global Compact
15/10 Lunchseminarium med Georg 
Kell om ledarskap och hållbart företa-
gande

SNS SUSTAINABILITY ROUNDTABLE
INTRESSERAD?
För ytterligare information kontakta 
SNS vd Mia Horn af Rantzien,    
miah@sns.se, eller Caroline Raxell, 
projekt ledare, caroline.raxell@sns.se. 

TEMA FÖRETAGANDETS VILLKOR

Jane Nelson, Harvard, besökte SNS för att berätta om FN:s nya utvecklingsmål.

Kirsten Margrethe Hovi, ansvarig för ickefinansiell 
rapportering på Norsk Hydro, Michael Meehan, vd för 
Global Reporting Initiative (GRI), och Mala Chakraborti, chef 
för ansvarsfullt företagande på Atlas Copco, diskuterar 
hållbarhetsrapportering i ett globalt samhällsperspektiv.

Christopher Greenwald, ansvarig för 
hållbara forskningsinvesteringar på 
RobecoSAM, och Gordon L. Clark, rektor 
för the Smith School of Enterprise and 
the Environment, i samtal om hållbara 
investeringar.

DELTAGANDE FÖRETAG
AMF, E.ON Sverige, EQT,  Första 
AP-fonden, Fjärde AP-fonden, 
Handelsbanken, LKAB, Nordea, SEB, 
Skandia, Stora Enso, Storebrand SPP, 
Sveaskog, Systembolaget, Tele2, Tredje 
AP-fonden och Volvo Group.
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SNS CORPORATE  
GOVERNANCE ROUNDTABLE
Från hösten 2012 fram till våren 2015 
drev SNS ett forum för forsknings
baserad dialog om bolagsstyrning 
och ägarfrågor.

Den djupa globala finanskrisen som 
briserade efter Lehman-kraschen 2007 
fick medborgare och politiker världen 
över att ställa grundläggande frågor 
om det kapitalistiska systemets sätt att 
fungera. Regelverket för bolagsstyr-
ning, corporate governance, hamnade 
under lupp. Det hävdades att grund-
orsaken till krisen var en inneboende 
skadlig kortsiktighet i de moderna 
finansmarknadernas anonyma och 
indexfokuserade institutionella ägande. 

Resultatet blev en våg av nya regle-
ringar av bolagsstyrning, inte minst 
från EU. Från svenskt håll pekade 
många på risken att de nya trubbiga 
EU-reglerna skulle undergräva den 
nordiska modellen för bolagsstyrning, 
en modell som ger starka verktyg för 
ägare att utöva en aktiv och långsiktig 
ägarroll. Många menar att detta har 
bidragit till att skapa en gynnsam 
miljö för framväxten av internationellt 
ledande företag. 

SNS Corporate Governance 
Roundtable syftade till att föra in ett 
internationellt perspektiv i den svenska 
debatten om bolagsstyrning och de nya 
regleringar som var under införande. 
SNS bjöd in några av världens ledande 
forskare och experter på området för 
att ge ett utifrånperspektiv på svensk 
bolagsstyrning. I samtalen deltog före-
trädare för svenska storägare, företags-
ledare, politiker, myndighetsföreträdare 
och de tjänstemän i Regeringskansliet 
som arbetar med bolagsstyrningsfrågor. 

RAPPORT 2015
Styrelsearbete i bolag med olika 
ägare – likheter och skillnader. Per 
Strömberg har genomfört en under-
sökning som jämför styrelsearbete i 
bolag med olika ägarformer. 

Forskare: Per Strömberg, professor i 
finansiell ekonomi vid Handelshögsko-
lan i Stockholm, verksam vid Swedish 
House of Finance.

Undersökningsledare: Helena Levan-
der, grundare och ordförande, Nordic 
Investor Services.

MÖTEN 2015
20/1 Stiftelser som företagsägare – vad 
säger forskningen?
3/2 Börsen, staten eller riskkapital – 
hur påverkas styrelsearbetet?
9/2 SNS Helsingfors: Corporate Go-
vernance – a Nordic model
18/2 Nordisk bolagsstyrning i ett inter-
nationellt perspektiv
6/3 Den framtida redovisningstillsynen
30/9 Bolagsstyrning och entreprenörskap

NÄTVERK OCH 
FINANSIERING
Alecta, Altor Equity Partners, Bonnier, 
Bure Equity, Cevian Capital, EQT, 
FAR, Fjärde AP-fonden, Folksam, 
Första AP-fonden, IF Metall (ej 
finansiär), Industrivärden, Investor, 
KPMG, Litorina, Länsförsäkringar, 
NASDAQ OMX, Ratos, Roschier, 
Segulah, Sjunde AP-fonden och Tredje 
AP-fonden. Finansiering sker genom 
bidrag från nätverket.

Leif Östling.

Här diskuterar panelen studien Styrelsearbete i bolag med olika ägare – likheter och skillnader. På 
bilden: Per Strömberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, Conor Kehoe, McKinsey, Johan 
Bygge, EQT Partners, Kia Orback Pettersson, NAI Svefa, och Helena Levander, Nordic Investor Services. 
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SNS/SIFR FINANSPANEL
Finanspanelen är SNS och finansforsk-
ningsinstitutet SIFR:s mötesforum för 
den finansiella sektorn. Vid Finanspa-
nelens möten träffas företrädare för 
finansbranschens ledande aktörer, 
myndigheter, politiker och forskare. 
Talarna är välkända experter från 
finansmarknaderna och akademin.

Panelen leds av Pehr Wissén, adjung-
erad professor i finansiell ekonomi vid 
Handelshögskolan och chef för SIFR.

REFERENSGRUPP 
Teman för Finanspanelen diskuteras av 
en referensgrupp bestående av följande 
personer:
Pehr Wissén, SIFR/SNS (ordförande)
Martin Andersson, Oliver Wyman
Erik Berglöf, Institute of Global 

Affairs, London School of Econo-
mics

Pål Bergström, affärsutvecklingschef på 
Handelsbanken

Magnus Billing, Nasdaq OMX
Jens Henriksson, Folksam
Kerstin af Jochnick, Riksbanken
Christina Lindenius, Försäkringsför-

bundet
Lars Nyberg, tidigare vice riksbanks-

chef
Projektledare för SNS/SIFR Finans-
panel är Mia Chennell. 

MÖTEN 2015
29/1 En banksektor i förändring
19/2 Ett år med den nya makrotill-
synen
6/3 Vad kan en centralbank göra när 
styrräntan ligger nära sin nedre gräns?
30/3 Anders Borg om Finlands ekono-
miska läge
20/5 Leif Johansson om ägandet av de 
svenska storföretagen
8/9 Googles chefekonom
9/10 Hur mår Kinas ekonomi och 
aktiemarknad?
1/12 Vad händer med den ryska eko-
nomin?

MÖTESPLATS

Anders Borg talade om Finlands ekonomi. Leif Johansson, styrelseordförande i Astra 
Zeneca och Ericsson och vd för KPA Pension, och 
Erik Thedéen diskuterade ägandet av de svenska 
storföretagen.

Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank, och Hal Varian, chefekonom på Google, diskuterade Big Data 
och dess tillämpning i näringslivet. 

Sergei Guriev är professor i ekonomi vid Sciences Po i Paris och tillträdande chefekonom på EBRD, 
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Han talade om den ryska ekonomins djupa 
strukturella problem.
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EKONOMISK POLITIK
Frågan hur den ekonomiska politi-
ken ska bedrivas för att nå optimalt 
resultat är ständigt aktuell. SNS svarar 
upp mot behovet och har skapat en 
mötesplats för en bred diskussion om 
framtidens ekonomiska politik.

MÖTEN 2015
21/8 Vice riksbankschef Kerstin af 
Jochnick om det ekonomiska läget och 
den aktuella penningpolitiken
24/9 Magdalena Andersson presenterar 
budgetpropositionen för 2016
19/11 Det ekonomiska läget 2015: 
Bostadsmarknaden och hushållens 
skuldsättning

ARBETS- 
MARKNAD
Arbetsmarknadsfrågor är en mycket 
viktig del av SNS agenda. Under 2015 
ordnades två möten om arbetsmark-
nadsfrågor. Det första handlade om 
läget på arbetsmarknaden och reger-
ingens politik med målet att Sverige 
ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. 
Det andra mötet fokuserade på avtals-
rörelsen 2016, då 475 kollektivavtal 
som omfattar cirka 2,9 miljoner lön-
tagare ska omförhandlas. Den växande 
tjänstenäringen och politiska krav på 
större ökningar för särskilda yrkesgrup-
per gör att den svenska doktrinen med 
exportindustrin som normsättare är 
satt under press. 

MÖTEN 2015
19/5 SNS Arbetsmarknadsdag 2015: 
Läget på arbetsmarknaden och reger-
ingens politik
31/8 Avtalsrörelsen 2016 – behöver 
lönebildningen moderniseras?

Magdalena Andersson presenterade 
budgetpropositionen.

Kerstin af Jochnick om penningpolitiken.

Riksbankschef Stefan Ingves talade om riskerna med hushållens höga skuldsättning på SNS konferens 
om det ekonomiska läget. 

Günther Mårder, vd på Företagarna, Anders Ferbe, ordförande i IF Metall, Sineva Ribeiro, ordförande på 
Vårdförbundet och Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv, samtalade om avtalsrörelsen 2016 då 
475 kollektivavtal som omfattar cirka 2,9 miljoner löntagare ska omförhandlas.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson under sitt besök på SNS 
årliga arbetsmarknadsdag i maj 2015. Hon talade om läget på den 
svenska arbetsmarknaden och vad regeringen gör för att få fart på 
sysselsättningen. 

Hushållens skuld-
s ättning viktig för 
Riksbankens riskanalys.
Kerstin af Jochnick
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FORUM FÖR MEDIERELATIONER
Forum för medierelationer riktar sig 
till kommunikationsproffs i de företag, 
organisationer och myndigheter som 
är medlemmar i SNS. 

Inom ramen för nätverket ges 
möjlighet till informella diskussioner 
med såväl aktuella medieforskare som 
företrädare från offentlig och privat 
sektor.

MÖTEN 2015
13/4 Det nya medielandskapet
15/6 Vad styr myndigheters kommuni-
kation?
14/9 Vem påverkar politiken?
8/10 Drevjournalistikens drivkrafter

MÖTESPLATS

Eva Hamilton, tidigare vd för Sveriges Television, Joachim Berner, styrelseordförande för Mittikoncernen, 
och Charlotta Friborg, chefredaktör på Upsala Nya Tidning, diskuterade det nya medielandskapet. 

Olle Wästberg, utredare vid 2014 års Demokratiutredning, diskuterar om hur medieanvändningen 
påverkas av det nya medielandskapet.

Forum för medierelationer riktar sig till kommunikationsproffs i SNS medlemskrets.

Jesper Strömbäck, Mittuniversitetet. 

Magnus Fredriksson, Göteborgs universitet, 
diskuterade vad det är som styr myndigheternas 
kommunikation.
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INTERNATIONELL UTBLICK
Under 2015 har SNS haft en serie mö-
ten om den politiska och ekonomiska 
utvecklingen i vår omvärld. Mötena 
har bland annat handlat om klimatut-
maningen, den globala ekonomin och 
åtgärder mot internationell skattepla-
nering. 

MÖTEN 2015
20/1 Roundtable discussion with UK 
Minister for Trade and Investment, 
Lord Livingston 
10/3 SNS Måndagsklubb: Lunchsamtal 
med Lars Fredén, Sveriges ambassadör 
i Peking
21/4 Utvecklingskluster – varför vissa 
länder är rika och andra fattiga
22/5 SNS Måndagsklubb: Carl-Henric 
Svanberg om framtidens klimatutma-
ningar
14/10 OECD:s förslag till åtgärder mot 
internationell skatteplanering

CarlHenrik Svanberg, styrelseordförande i AB Volvo och BP, besökte SNS Måndagsklubb och gav 
sin syn på oljemarknaden, oljeprisutvecklingen samt oljebolagens och fordonsindustrins roll i 
klimatomställningen.

Ingela Willfors, departementsråd på Finansdepartementet, David Bradbury, chef för Tax Policy and 
Statistics Division på OECD, och Yvonne Bertlin, CFO och skattechef för AstraZeneca i Sverige, diskuterade 
OECD:s förslag till åtgärder mot internationell skatteplanering.

Lord Livingston, Storbritanniens handelsminister, under SNS rundabordssamtal. Lunchsamtal med Lars Fredén, Sveriges 
ambassadör i Peking.
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SNS TYLÖSANDSKONFERENS 2015 
DIGITAL TECHNOLOGY – RESHAPING 
BUSINESS AND SOCIETY

Sedan 1948 har SNS samlat företags
ledare, toppolitiker, myndighets
chefer och forskare till en heldags
konferens i Tylösand för att 
diskutera aktuella samhällsfrågor. 
Utländska gäster brukar betona 
hur unikt det är med en mötesplats 
för sakliga samtal mellan ett lands 
främs ta beslutsfattare från både 
privat näringsliv, offentlig sektor och 
olika politiska partier.

NYDANANDE DIGITAL 
TEKNIK 
2015 års konferens handlade om hur 
digitaliseringen och den snabba tek-
niska utvecklingen påverkar företag, 
individer, ekonomi och samhälle i 
stort. 

För näringslivet innebär ny tekno-
logi som mobilt internet, automatise-
ringen av kvalificerat arbete, avancerad 
robotteknik och ”Internet of Things” 
omvälvande förändringar.  Traditio-
nella företag utmanas av uppstickare 
med nya affärsmodeller och det är 
inte längre självklart att det tar åratal 

för ett nytt företag att etablera sig i en 
bransch. Företag måste förnya sig allt 
oftare för att förbli relevanta.

Åsikterna gick däremot isär om 
hur banbrytande utvecklingen är för 
samhället i stort. Kan digitaliseringen 
exempelvis jämföras med elektricite-
tens intåg?

HUR PÅVERKAS 
ARBETSMARKNADEN?
Automatisering och robotisering har 
lett till ökad tillväxt och produktivitet 
men inkomsten för en medelklass-
familj har inte följt samma trend. 
Medelinkomstjobb har trängts ut med 
jobbpolarisering och växande inkomst-
skillnader som följd. Diskussionen 
berörde arbetsmarknadens utveckling 
på sikt. Hur stor andel av våra jobb kan 
maskinerna ta över? Och hur ska vi 
fördela inkomsterna på ett rimligt sätt 
i framtiden?

Samtidigt framhölls att vi tende-
rar att underskatta den mänskliga 
innovationsförmågan. Kanske är det 
snarare kvaliteten än kvantiteten jobb 

som kommer att påverkas. Medan 
rutinjobben fortsätter att automati-
seras kommer uppgifter som kräver 
problemlösning, liksom manuella 
jobb i servicebranschen, troligen även 
i framtiden att kräva mänsklig expertis 
och flexibilitet. 

SATSA PÅ UTBILDNING
Deltagarna var samstämmiga om beho-
vet av förbättringar på utbildningsom-
rådet. Kvaliteten på skolan måste höjas 
och universiteten bör ifrågasätta sin 
modell. Varför utbildar vi människor 
så länge när kunskapernas bästföre-
datum blir allt kortare? 

I arbetslivet krävs större flexibilitet 
för omskolning och företag måste vara 
beredda på att satsa mer pengar på 
utbildning. Och individer måste förbe-
reda sig på ett livslångt lärande. 

TALARE TYLÖSAND 2015
Vid konferensen medverkade David 
Autor, professor vid MIT, Dominic 
Barton, global vd för McKinsey, Sadie 
Creese, expert inom cyber security 
och rådgivare till brittiska regeringen, 
Mikael Damberg, näringsminister, 
Kristina Höök, professor vid KTH, 
Leif Johansson, ordförande för Erics-
son och Astra Zeneca, Carola Lemne, 
vd för Svenskt Näringsliv, David 
Mothander, Nordic Policy Counsel 
för Google, Sebastian Siemiatkowski, 
grundare av och vd för Klarna, Anders 
Ygeman, inrikesminister, och Sara Öhr-
vall, grundare av MindMill Networks. 
Nik Gowing, tidigare nyhetsankare på 
BBC, modererade konferensen.

Projektledare: Mia Chennell, chef 
program och nätverk.

MÖTESPLATS

Peter Wågstrom, NCC, Fredrik Persson, Axfood, Susanna Cambell, Ratos, och Ylva Berg, Business 
Sweden, i samtal på SNS Tylösandskonferens 2015.
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Robotarna kommer inte att ta våra jobb.
David Autor, professor, MIT

Sadie Creese talade om säkerhet i cyberframtiden och hoten i den digitala världen.

Under en intensiv dag fick deltagarna i Tylösandskonferensen inblick i vilka möjligheter och kommande förändringar som digitaliseringen av samhället innebär.
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4,9
av 5 möjliga

Deltagarnas betyg på SNS 
Samhällsprogram 2015

SNS SAMHÄLLSPROGRAM
SNS Samhällsprogram är en unik 
utbildning för chefer inom privat och 
offentlig sektor som vill ha en djupare 
förståelse för samhället och de politiska 
beslutsprocesserna.

Programmet består av elva full-
späckade utbildningsdagar uppdelade 
på tre etapper. Möten med ledande 
nyckelpersoner ger inblickar i besluts-
fattandet från lokal nivå till EU-nivå. 
Föredrag och seminarier varvas med 
studiebesök och informella samtal.

TRE DAGAR I BRYSSEL
Under tre dagar i Bryssel får del tagarna 
kunskap om EU:s beslutsprocess 
genom besök på Europaparlamentet, 
Europeiska kommissionen och minis-
terrådet.

KRISÖVNING
I utbildningen ingår också en tempo-
fylld krisövning i form av ett rollspel 
som ger insikt i mediers arbetssätt.
De flesta som går utbildningen tillhör 
organisationens ledning. Bland del-
tagarna finns till exempel vd:ar, vice 
vd:ar, myndighetschefer, affärsområ-
deschefer, regionchefer, kommunika-
tionschefer och HR-chefer.

UTBILDNING

Kerstin af Jochnick Mona Sahlin Peter Wolodarski

Peter Spiegel Ulf Kristersson Ylva Johansson

ÖVER 300 DELTAGARE
Sedan starten 1995 har drygt 100 före-
tag, organisationer och myndigheter 
skickat deltagare till Samhällsprogram-
met och över 300 personer har hittills 
gått utbildningen.

NÅGRA AV TALARNA UNDER 2015
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35  programpunkter

Några av programpunkterna på SNS Samhällsprogram 2015.
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n Häromdagen kom ett glädjande be
sked från Astra Zeneca. Bolaget bygger 
ny pillerfabrik i Södertälje. 150 till 250 
personer får jobb på en ort som de se
naste åren drabbats av neddragningar 
och där det bor många invandrare. Det 
kan bli fler jobb. Eftersom tillverkning 
av biologiska läkemedel är komplice
rad blir det kanske också ringar på vatt
net inom forskning och utveckling.

Stefan Löfven var inte sen att gratu
lera. Det osar framtid, sade han och  
såg lättad ut när han skakade hand  
med Astra Zenecas franska vd Pascal 
Soriot. Men statsministern har en lång 
resa kvar när det gäller att bädda för en 
bättre framtid. Det är svårt att bli rik 
på en pillerfabrik.

Grovt förenklat kan man säga att ett 
lands välstånd består av vad folk  
tjänar. Alla sorters jobb behövs men om 
alla arbetar i pillerfabriker blir det inte 
så mycket pengar över till välfärd,  
infrastruktur och pensioner. Viktigast 
är att ha så många högbetalda jobb som 
möjligt, sådana där det går att få mer 
för arbetsinsatsen. Enklare jobb behövs 
förstås också.

Problemet är att Sverige de senaste 
decennierna förlorat flera stora inno
vativa verksamheter, samtidigt som 
konkurrensen i världen snabbt hård
nat. Konkurrensen gäller inte bara  
löner, kunskaper och forskning utan 
även ägande. I onsdags gav Astra Ze
necas ordförande Leif Johansson en låg
mäld men målande beskrivning vid ett 

Inte lätt bli rik 
på pillerfabrik

seminarium i Stockholm (SNS/SIFR  
Finanspanel).

Leif Johansson vet vad han talar om. 
Han har varit vd för Husqvarna, Facit, 
Electrolux och Volvo. Numera är han 
ordförande inte bara i Astra Zeneca utan 
även i Ericsson, det vill säga i Sveriges 
två viktigaste bolag när det gäller forsk
ning och utveckling. Han har alltså 
 jobbat både åt röststarka, långsiktiga 
ägare som familjen Wallenberg och 
 Industrivärden, indexkramande fon
der och publicitetsberoende aktivister 
som Christer Gardell.

Han har sålt Volvo PV (och indirekt 
bidrog han till att Scania sattes i spel 
när han ville fusionera Volvo och Sca
nia), men också köpt stora utländska 
företag (Renault respektive Mack 
Trucks). För ett år sedan var han med 
och stoppade amerikanska läkeme
delsjätten Pfizers bud på Astra Zeneca, 
som äger Sveriges enda kvarvarande 
stora anläggning för läkemedelsforsk
ning.

När han började arbeta var svenska 
storföretag exportmaskiner. I dag är 
de sant globala och därmed på väg att 
förlora sin nationella identitet. Erics
son spelar numera en viktig roll som 
arbetsgivare och kunskapsutvecklare, 
inte bara i Sverige utan även i flera  andra 
länder.

Därför känner sig också allt fler län
der drabbade av globaliseringen. Leif 
Johansson berättar om hur kineser bit
tert klagar på lågpriskonkurrens från 
Vietnam och hur politiker världen över 
numera sliter med hur de ska förbättra 
utvecklingskraften i sina ekonomier. 

Det råder en allt hårdare konkurrens 
om de lönsammaste och intressantaste 
verksamheterna. Stefan Löfven är inte 
ensam om sina innovationsambitioner. 
Enligt Leif Johansson är de flesta län
der mer ägarnationalistiska än Sve rige. 
I botten finns den naturliga driften att 
satsa på det man känner till vilket  oftast 
är det som ligger på nära håll och på de 
människor man oftast träffar.

Olika ägare bidrar i dag med olika 
perspektiv. Långsiktiga ägare bidrar 
till viktiga diskussioner om kundfinan
siering och forskningssatsningar i sty
relsen, institutionella med insikter om 
hållbarhet och omvärldens uppfatt
ningar. De riktigt kortsiktiga bidrar 
med prisinformation i avgörande stun
der. När Pfizer bjöd på Astra Zeneca 
bromsade brittiska budregler proces
sen vilket tvingade fram eftertanke och 
bättre beslutsunderlag.

Det är i denna nya och på snart alla 
plan globala värld som Sverige i fort
sättningen ska hävda sitt välstånd.

Då räcker inte pillerfabriker så långt.

TORUN NILSSON
torun.nilsson@di.se 08-573 650 00

”I dag är 
svenska 
storföre-
tag sant 
globala 
och  
därmed 
på väg att 
förlora 
sin  
nationella 
identitet.”

 nDi Rakt på sak

n I veckan skrev två folkpartister ett in
lägg i Aftonbladet om att värnskatten 
borde vara kvar. Motiveringen från riks
dagsledamoten Robert Hannah och 
 Gulan Avci, ordförande för Liberala 
kvinnor, var att en sänkt marginalskatt 
skulle gynna män mer än kvinnor.

Om några veckor ska TCO ha ett stort 
seminarium om hur en ny skattereform 
skulle kunna se ut. På talarlistan står 
tidigare finansministern Erik Åsbrink, 
tidigare folkpartiledaren Bengt Wes
terberg och professor Lars Calmfors.

Det är ett ambitiöst upplägg, men ris
ken så fort någon nämner ”skatte
reform” är att debattören genast berät
tar i detalj hur systemet bör ändras.

Den principiella diskussionen  uteblir.
Prkonsulten och filmaren Martin 

Borgs, som kallar sig ”slöseriombuds
man”, publicerade 
i torsdags ett slags 
skattemanifest. 
Det var välgöran
de fritt från detal
jer, ingenting om 
skattesatser eller 
avdragsmöjlig
heter.

De två första 
paragraferna 
i Martin Borgs 
förslag till skatte
kontrakt är:

ºStaten tar 
bara ut skatt till 
sådant som det 
allmänna bevisli
gen kan ansvara för bättre än medbor
garen.

ºStaten tar inte ut mer skatt än nöd
vändigt för att uppnå detta. 

Vi behöver diskutera mer i dessa över
gripande och moraliska termer, särskilt 
om vi vill att allmänheten ska känna 
sig välkommen att delta.

Man skulle kunna lägga till en punkt:
ºStaten tar ut skatter på ett sätt så 

att det så lite som möjligt skadar eko
nomins funktionssätt.

Om man accepterar detta måste man 
samtidigt inse att skattesystemet är ett 
trubbigt redskap för att åstadkomma 
fördelningspolitik. Snart sagt varje 
 försök resulterar i sämre ekonomiska 
drivkrafter. Och det gäller både i lägre 
och högre inkomstlägen.

Det blir betydligt träffsäkrare om för
delningspolitiken håller sig inom trans
fereringar, alltså bidragssystemen.

Och om två folkpartistiska debat
törer hade accepterat denna ”paragraf”  
i skattekontraktet skulle de aldrig ha 
skrivit att en sänkt marginalskatt ”slår 
mot kvinnor”.

För de som resonerar så brukar vara 
debattörer som tänker att en sänkt skatt 
är något som staten delar ut. Man mås
te ändå tänka på vems pengarna var 
från början. 

TOBIAS WIKSTRÖM

Skattedebatten 
måste göras 
mer principiell

”Vi behö-
ver disku-
tera mer  
i övergri-
pande 
termer, 
om vi vill 
att all-
mänheten 
ska delta.”

tisdag 25 augusti 20154
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DN Ledare dN står fri från alla partier och organisationer  
och verkar i en humanistisk upplysningstradition  
– för tolerans, demokrati och en fri ekonomi.

Hanne Kjöller 
Ledarskribent
hanne.kjoller@dn.se

L
äsare har kritiserat mig för att 
jag var alltför oprecis i min 
beskrivning av den förskjut-
ning av viktiga rättsprinciper 
som skett på vissa borger-
liga ledarsidor (”Sluta upp 

med detta brunsmetande”, DN 21/8). 
Kritikerna har rätt. Här följer därför 
ett klargörande och ett minireferat av 
de åsiktsskillnader som blommat upp 
inom borgerligheten i frågan. 

Ebba Busch Thors (KD) pressträff 
och tal i Almedalen utgör ett slags 
epicentrum. Hon framförde där en rad 
förslag som fick mina öron att krulla 
ihop sig. Till det mest hårresande 
hörde idén om att utan rättegång 
kunna neka svenska medborgare 
inresa i Sverige. Vart ska de ta vägen 
i stället? Tja, så länge vi saknar flighter 
till Mars finns inte mycket mer än något 
slags Guantánamo-upplägg att välja på.

Under åratal har debattörer i Sverige, 
från vänster till höger, kritiserat USA:s 
rättsvidriga läger. Och när sedan en KD-
ledare lanserar ett förslag som utgår 
från samma tanke, att utan rättegång 
förvisa människor, så reagerar vissa 
liberaler med att applådera. 

Talet var ”mycket starkt”, menade 
SvD. Ingen kritik riktades mot det 
grundlagsvidriga resonemanget. GP 
hade reservationen att formerna för 
hur pass tas i beslag och folk döms för 
landsförräderi måste vara rättssäkra 
men var ändå positivt eftersom ”man 
måste börja någonstans”.

SvD:s Ivar Arpi  har varit en av de mest 
tongivande i terrordebatten. Även han 
menar att landsförräderibrottet borde 
vara tillämpligt trots att det redan 
i första paragrafen i brottsbalkens 22:a 
kapitel anges att riket måste vara i krig 
för att brottet ska vara aktuellt. Men, 
menar Arpi, ”att se jihadister från IS 
som landsförrädare känns rimligt”.

Vidare har han argumenterat för 
sänkta beviskrav eftersom det är så 
svårt att få någon fälld: ”Även i avsak-
nad av bevisning där en person måste 
knytas till ett specifikt brott skulle man 
kunna åtala för krigsbrott”. Med en 
lagstiftning som gör det kriminellt att 
stötta en ”massmordsrörelse”, menar 
Arpi, ”är det mycket lättare att hitta 
bevis som håller i domstol”. 

Det finns lagrum för det mesta av det 
som sker i terrorns spår. Men att jaga 
bevis i krigsområden är svårt. Det är 
en förklaring till att det blir få fällande 
domar. Beklagligt? Absolut. Men att 
brotten är allvarliga kan ju inte vara ett 
skäl att sänka kraven på bevisning. 

Om bevisen inte räcker för att ställa 
någon till svars så kan man inte heller 
frihetsberöva eller förvisa personen. 
Detta är och bör förbli en grundpelare 
i den svenska rättstraditionen.

Rättssäkerhet.

Resa 
i liberal 
dimma

Ensamkommande flyktingbarn.

Långt mer än bara offer
Ensamkommande 
flyktingbarn rör 
upp känslor som 
få andra grupper 
i samhället. De 
väcker naturligtvis 
stark empati. Men 

också enormt hat och vedervärdig 
rasism. ”Skäggbarn” är kloaksajternas 
vedertagna begrepp, man älskar att 
tugga tesen att de ensamkommande är 
särskilda parasiter på samhällskroppen 
som lever för att lura naiva svenska 
myndigheter att de är yngre än de är.

Som om det mest lumpna en ung 
människa kan göra är att fly till Sverige 
från krig och terror och ljuga om sin 
ålder.

Det kommer exceptionellt  många 
ensamma barn till Sverige i år. Unge-
fär 12 000, enligt Migrationsverkets 
senaste, uppskrivna prognos. Det är 
nästan lika många som kom till hela EU 
år 2013. Det året sökte sig 3 800 ensam-
kommande barn till Sverige, fler än till 
något annat land i unionen.

Ledarredaktionen uppmärksam-
made för en månad sedan forskarna 
Aycan Çelikaksoys och Eskil Wadensjös 
studier av 9 975 flyktingbarn som kom 
till Sverige under perioden 2003–2013. 
I går diskuterades deras två hittills 
utgivna rapporter, ”Ensamkommande 
barn i Sverige” och ”De ensamkom-
mande flyktingbarnen och den svenska 
arbetsmarknaden” på ett SNS-semina-
rium i Stockholm.

Deras forskning visar att de ensam-
kommande absolut inte får en dans på 
rosor i Sverige. Samtidigt går det bättre 
än för dem som kommit med sina 
föräldrar, eller senare återförenats med 

dem. De som arbetar har till och med 
samma snittinkomst som jämnåriga 
med svensk bakgrund.

Det kan enligt forskarna bero på 
dels att det kräver en stor driftighet att 
fly på egen hand, dels att barnen med 
tiden har stark press på sig att hjälpa 
sina anhöriga som är kvar i hemlandet.

En mindre uppmuntrande  förklaring 
skulle kunna vara att gruppen mer säl-
lan går vidare till högre utbildning, de 
jobbar i stället, men detta är inte helt 
fastslaget i studierna.

En slutsats man kan dra av Çeli-
kaksoys och Wadensjös hittillsvarande 
forskning är att fördomarna mot en-
samkommande flyktingbarn inte stäm-
mer. De är inte ”dyrare” för samhället 
än andra grupper. 

Men de är  heller ingen grå massa av 
offer som till varje pris måste tas om 
hand och vallas av samhället. På SNS-
seminariet talades mycket om stöd 
och bidrag, ”vi” måste stötta lärarna, 
stötta skolorna, stötta kommunerna, 
landstinget och Skolverket.

De ensamkommande flyktingbarnen 
ses i alltför stor utsträckning som ett 
problem, inte en resurs. Det är ingen 
vågad gissning att en del av den attity-
den sipprar ner till barnen själva, häm-
mar dem och sprider bilden att Sverige 
är ett land där egna initiativ hålls nere 
snarare än uppmuntras.

Det bästa vi kan göra är i stället att 
pumpa upp deras självförtroende, visa 
på möjligheter, underlätta för dem att 
så snabbt som möjligt underlätta för 
sig själva. Helt enkelt utnyttja den där 
driftigheten. 

Det är bisarrt om en ung människa 

Flyktingar leker i ett hjälpcentrum i Aten. Foto: Panayiotis tzamaros/aFP

lyckats ta sig över gränser, öknar och 
hav bara för att sedan hållas tillbaka av 
en välmenande men kvävande svensk 
omhändertagandemaskin.

En av seminariets kommentatorer, 
Katarina Munier från Socialstyrelsen, 
berättade att de ensamkommande 
själva ofta efterlyser mer information 
om svensk arbetsmarknad och skolsys-
tem – till exempel att man inte måste ut 
och jobba så fort som möjligt utan kan 
studera vidare i stället. Kan det infor-
mationsunderskottet delförklaras av att 
barnen och ungdomarna i fråga ses just 
som mindre kapabla, som offer?

På kort sikt  innebär flyktingmottag-
ning, inte minst av ensamma barn och 
unga, en påfrestning på välfärdssys-
temen. Kostnaderna måste delas betyd-
ligt mer solidariskt både av europeiska 
länder och svenska kommuner.

Det finns ingen anledning att inte 
tillämpa de regler som finns och till ex-
empel slarva med åldersbedömningen 
av dem som kommer. Resurser som av-
sätts till barn ska gå till just barn. Men 
hanterar vi flyktingbarnen klokt kan de 
i förlängningen bli en stor tillgång för 
Sverige.

Oavsett vad de ensamkommande 
barnen ”kostar” eller ”bidrar med” är 
det viktigaste att hålla i huvudet att de 
är just ensamkommande flyktingbarn. 
I dagens situation med IS vidrigheter, 
kriget i Syrien, terrorn i Afghanis-
tan och de avskyvärda förhållan-
dena i länder som Eritrea och Somalia 
går det inte att stänga gränserna och 
i stället öppna för cynism och fördo-
mar gentemot de unga som lyckas ta sig 
därifrån.
DN 25/8 2015

De ensam-
kommande 
flykting-
barnen ses 
i alltför 
stor ut-
sträckning 
som ett 
problem, 
inte en re-
surs. Kan-
ske sipprar 
den atti-
tyden ner 
till barnen 
själva.
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Hallå där...

Linus Lindqvist
Migrationsverkets presstjänst

Från och med 19 november kan inte Migrations
verket längre erbjuda boende till alla asylsökande 
som kommer till Sverige. Ensamstående män 
ombeds att ordna boendet på egen hand.

Ni har länge sagt att det råder akut 
bostadsbrist för asylsökande. Vad är nytt?

– Vi har arbetat hårt för att hitta bostäder till 
alla som söker asyl här under fera månader. 
Hittills har vi kunnat erbjuda tak över huvudet. 
Nu räcker varken våra egna boendeplatser eller 
evakueringsplatser som vi haft tillgång till med 
stöd av kommunerna till längre.

Hur gör ni för att lösa den nuvarande  
situationen?

– Vi arbetar på intensivt med att få fram nya 
boendeplatser. Vi genomför också en ny upp
handling med bredare boendeformer än tidigare. 
Husvagn är till exempel en form av boende som vi 
nu ska kunna erbjuda. Vi kan inte göra så mycket 
mer än att fortsätta att se över alla möjligheter 
för att lösa detta. 

Vart ska asylsökande som kommer till  
Sverige ta vägen nu?

– Vi prioriterar barnfamiljer och människor med 
särskilda behov och ser till att de får ett boende. 
En del kommer nu att få ordna sitt boende själva. 
Vi kan inte erbjuda boenden till ensamstående 
män i dagsläget. Vi får se hur situationen ser ut 
längre fram, det kan ändras snabbt.

Vad händer härnäst?
– Nu ligger vi på kommunerna för att färdig

ställa fer evakueringsplatser. Det kan på kort sikt 
handla om att få fram exempelvis gymnastiksalar 
där man kan ställa upp sängar.

Vart ska asyl
sökande ta vägen?
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POLETIK

Joachim Gauck, Tysklands	president
talade i tyska förbundsdagenom terror
attacken	i	Paris.

Demokratrins gemenskap är 
starkare än det internationella 
hatet. Vi böjer våra huvuden 
för de döda, men vi 
viker aldrig ner oss 
för terrorn.

Källa: Egypt Independent

procent är den genomsnittliga ökningen av robotar som används 
i	arbetet	mellan	åren	1993–	2007.	Det	visar	en	ny	rapport	från	

SNS	Analys.	En	förklaring	till	uppgången	är	priset.	År	2005	

kostade en robot ungefär en femtedel av vad den kostade 
1990,	justerat	för	kvalitetsförbättringar.

Källa: SNS Analys nr 32
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+0,4%
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+0,46%/+0,39%
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+0,46%

Siffror från kl 20 i går

börsen i går
Frankfurt 
+0,05%

Helsingfors 
+0,66%

Paris 
–0,20%
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+1,28%

OMXS. Stockholmsbörsen 
steg på måndagen, i efter-
dyningarna av terrordåden 
i Paris.
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9,31
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EKONOMI

Arbete. Sverige tillhör 
redan de sämsta 
länderna när det gäller 
integration på 
arbetsmarknaden. 
Problemet antas växa 
med flyktingkrisen 
Diskriminering är en 
viktig faktor, enligt en 
expert.

Arbetslösheten bland utri-
kes födda i Sverige har näs-
tan fördubblats sedan 2008 
och är enligt Arbetsförmed-
lingen nu nästan fem gång-
er så hög som den är bland 
inrikes födda: 21,8 procent 
jämfört med 4,5 procent.

– Siffran är ju oaccepta-
belt hög, naturligtvis, säger 
arbetsmarknadsminister 
Ylva Johansson (S).

Siffran befäster även Sve-
riges position som ett av 

EU:s länder med störst klyfta 
mellan in- och utrikes födda 
när det gäller arbetslöshet.

Enligt Johansson pågår 
nu en anpassning av arbets-
marknadspolitiken till ef-
fekterna av flyktingkrisen. 
Bland annat funderar hon 
på att föreslå att trainee-
jobb för ungdomar även 
ska erbjudas till nyanlända.

– Verkligheten förändras 
ganska snabbt. Det betyder 
att då måste också arbets-
marknadspolitiken föränd-
ras, säger Ylva Johansson.

Migrationspolitiken, med 
en generös asylrätt, är en 
förklaringsfaktor. 

– Sedan finns det också 
väldigt tydliga forsknings-
bevis för en ganska omfat-
tande diskriminering. Det 
går inte att blunda för, säger 
Olof Åslund, generaldirek-
tör för Institutet för arbets-
marknads- och utbildnings-
politisk utvärdering (IFAU).
JOAKIM GOKSÖR/TT

Sverige i botten när 
det gäller integration

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) väntas föreslå bland annat att 
traineejobb för nyanlända för att klara av flyktingkrisen. FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

Robotteknik. Maskinerna 
både tar och ger arbeten
Den ökade robotanvänd-
ningen, hittills mest i indu-
strin, har som väntat lett 
till ökad produktivitet och 
en stark påverkan på den 
ekonomiska tillväxten. 

I storleksordning kan 
den jämföras med ångma-
skinens genombrott i indu-
strialiseringens begynnel-
se, enligt nationalekono-
miska forskaren Georg Gra-
etz vid Uppsala universitet.

– Och det är mycket,  
säger han vid ett SNS-semi-
narium där de nya forsk-
ningsresultaten presenteras.

Tillsammans med kolle-
gan Guy Michaels vid Lon-
don School of Economics 
har de undersökt effekter-
na av den ökade robotise-
ringen mellan 1993 och 
2007. Ett kraftigt prisras på 
robotar medförde en ökad 
användning i en rad olika 
branscher. Studien antyder, 
utan att slå fast säkert, att 
lågkvalificerade jobb har 
försvunnit som en konse-
kvens av maskinernas in-
tåg. Men en annan slutsats 
är att ett ökat användande 
av robotar har bättrat på 
produktiviteten. TT

Robotar blir allt vanligare. FOTO: AP

Sverige tillhör de sämsta bland OECD-länderna

• Uppmanats. Sverige har 
 redan före flyktingkrisen  
– i EU-, IMF- och OECD- 
rapporter, uppmanats att 
 underlätta för utrikesfödda 
att etablera sig på arbets-
marknaden.

• Större glapp i Norge. Bland 

OECD-länderna är det enligt 
2014 års siffror bara Norge 
som har ett större gap mel-
lan utlandsfödda och inrikes 
födda när det gäller arbets-
löshet, fast då på en väsent-
ligt lägre arbetslöshetsnivå. 
 
Källa: OECD

Bidrar till ökad tillväxt

• Priset. Priset på robotar 
sjönk med cirka 80 procent 
mellan början av 1990-talet 
och 2007.

• Robottätheten. Antal  
robotar per miljon arbetade 
timmar ökade under perio-
den i snitt från 0,58 till 1,48.

• Arbete. Robotarna ökade 
arbetsproduktiviteten med 
0,36 procentenheter per år.

• BNP. Den ökade robotise-
ringen bidrog samtidigt med 
0,37 procentenheter till den 
årliga BNP-tillväxten.

KÄLLA: STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV 
OCH SAMHÄLLE (SNS)

NU HAR VI ÖVER EN HALV 
MILJON NÖJDA KUNDER. 
ÄR DU NÄSTA?
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Stefan Löfven valtalade i Sundsvall på  
1 maj. Det handlade om att Alliansen gjort 
ett dåligt jobb och vad Socialdemokraterna 
kan göra bättre, som om de inte redan bildat 
regering. Talet inleddes med samma fras som 

Jonas Sjöstedt använde i sitt. Båda vänsterledarna foku-
serade på att kritisera borgarna i stället för att berätta 
mer om sina egen politik. Vänstern saknar inte idéer. De 
är tydligen bara ganska få. 

Löfvens tal beskrevs med fog av en kommentator som 
”flummigt”. Han skulle ”tillsätta resurser”, ”stärka ung-
domen” och alla skulle få vara ”inspirerade” på jobbet. 
Hur fann Löfven inte för gott att berätta. Även en bor-
gare skulle nog hellre se att statsministern hade tydliga 
tankar om vad han ville göra som statsminister.

Ett tag till går det att skylla på borgarna, kanske i för-
hoppning om att det inte märks att man har svårt att 

förmedla man själv vill med 
sin politik. En del av retori-
ken mot Alliansen var dock 
såpass hätsk att man undrar 
om Löfven förstått att det 
finns risk för uppror mot 
decemberöverenskom mel-
sen i de borgerliga leden, 
som knappast kommer att 
bli mindre efter detta? 

En av de synder som 
tillskrevs borgarna var att 
de inte förstod att jobben 
skapades i företagen. Nog 
finns det tillräckligt för en 

socialdemokrat att invända mot i allianspolitik utan 
osanningar som att förra regeringen inte ville skapa jobb 
i privata företag?   

Man får dock säga till Stefan Löfvens försvar att det är 
rakryggat att påminna om vallöften som inte eller san-
nolikt inte kommer att uppfyllas, som 90-dagarsgarantin. 
Han upprepade också att Sverige skulle få EU:s lägsta 
arbetslöshet. ”Detta lovar jag!” sade statsministern till 
en förtjust publik. Löfven är varken rädd för utmaningar 
eller för att svika löften. Han uppmanade att publiken 
inte skulle lyssna på ”förståsigpåare” som menar att det 
inte går. En skeptisk liberal ledarsida är väl just en sådan 
förståsigpåare, som tror att det inte kommer att gå så lätt.
 Martina Jarminder 

Löfven valtalar

Stefan Löfven var arg i Sundsvall.  FOtO: tt

CITERAT

INITIERAT

Vi är alla skakade av rapporterna 
om hur desperata flyktingar i hund-
ratal, och över tid i tusental, dör i 
Medelhavets vågor. Ett humanitärt 
nederlag för Europa. Motsvarande är 
det för USA och Australien som för 
samma gränspolitik mot sina fattiga 
och våldshärjade grannfolk.

Men vad ligger egentligen bakom 
denna uppdelning av världen i två 
delar, en rik, välordnad, relativt 
fredlig och rättssäker. Och en fat-
tig, kaotisk, fylld av konflikter och 
vanstyre? 

Det vi ser är konsekvensen av en 
medveten politik genomförd av 
våra europeiska förfäder. De fick 
ett militärt övertag över resten av 
världen redan på 1400-talet genom 
att utveckla skjutvapen. Detta möj-
liggjorde en europeisk dominans i 
världshandeln som drev fram den 
industriella revolutionen i England 

i mitten av 1700-talet. 
Under 1800-talet 

industrialisera-
des Europa och 
Nordamerika. 

Men sedan var 
det stopp, för eu-

ropéerna hade 
skaffat sig 

militär och ekonomisk kontroll över 
resten av världen! 

Industri blev ett monopol för 
européer, resten av världen fick bli 
leverantörer av råvaror och billig ar-
betskraft. Kolonialismen skapade en 
historiskt enastående rikedom bland 
européerna i och utanför Europa. 
Men för alla andra fördjupades fat-
tigdomen. 

Till omkring år 1700 var det inga 
stora ekonomiska skillnader mellan 
olika regioner i världen. I dag har 
en genomsnittlig afrikan ungefär en 
tjugondel att leva på jämfört med en 
genomsnittlig västeuropé. 

När kolonialismen avvecklades 
under den senare delen av 1900-ta-
let kvarstod ekonomiska strukturer 
som hittills gett den europeiserade 
världen ett stort övertag. De nya 
staterna var skapade för européernas 
kontrollbehov och ofta präglade av 
etniska motsättningar som koloni-
almakterna använt och underblåst i 
sin maktutövning. 

Fattigdomen, kampen om bris-
tande resurser, numera förvärrade 
av klimatbetingad naturförstöring, 
göder konflikter och tvingar män-
niskor på flykt. 

De nordliga stormakterna fortsät-

ter också sin kamp för politisk och 
ekonomisk makt. 

I nästan alla de konflikter som 
skapar dagens flyktingkatastrofer 
är stormakternas maktpolitik och 
interventioner, en viktig, och ib-
land avgörande, orsak. Det gäller 
Afghanistan, Irak, Libyen, Palestina, 
Somalia och Syrien. Samt Jemen 
med flera. 

Så den rika nordvärldens, inte 
minst Europas ansvar, är tungt. Akut 
borde Europa tillsammans med USA 
ge UNHCR resurser för lättillgäng-
liga mottagningsläger, där män-
niskor på flykt kan erbjudas skydd, 
vård och livets nödtorft, men också 
meningsfull sysselsättning och skol-
gång för barnen. 

Dessutom måste EU bygga upp ett 
solidariskt och samordnat program 
för asylprövning och flyktingmot-
tagande på legala vägar, baserade 
på flyktingkvoter som är minst tio 
gånger större än de EU har i dag. 
Något sådant här ser vi ingen poli-
tisk vilja till i Europa än. 

Men verkligheten verkar komma 
ikapp oss väldigt fort nu.

Europas ansvar är stort 
I vec kan dis ku te ra de 
re gi on full mäk ti ge för ra 
årets bok slut. Kra vet på två 
pro cents över skott nåd des, 
även om alla inte var rik tigt 
över ens om det var så med 
tan ke på de oli ka resultat-
begrepp som finns. Ändå 
är den skåns ka eko no min 
un der isen to talt sett med 
en so li di tet på mi nus 83 
pro cent.

Som av en hän del se låg 
SKL:s hand bok ”Po li ti ker nas 
ekonomibok” utan för mö-
tes lo ka len för alla le da mö ter 
att själ va ta och läsa. 

I full mäk ti ge de bat ten 
kri ti se ra de som van ligt 
Väns ter par ti et vins ter i 
väl fär den. Där för är ru bri ken 
på det förs ta ka pit let i bo ken 
”Vins ter är ett mås te” (för 
kom mu ner och re gio ner) 
pro vo ce ran de. Kan ske inte 
bara för väns ter par tis ter na.

Vinstbegreppet är ut ma-
nan de. Men att det be hövs 

ett visst över skott är otve-
ty digt. 

En ligt la gen ska bud ge ten 
vara ba lan se rad var je år, 
allt så inte visa un der skott. 
Men lång sik tigt be hövs ett 
över skott, på två pro cent 
en ligt van li ga be döm ning ar.

Det be hövs för att kla ra 
in ve ster ing ar lång sik tigt, 
för att i nå gon mån kla ra 
kon junk tur sväng ning ar och 
för att kla ra oför ut sed da 
hän del ser, som ett plöts ligt 
ras i skat te in täk ter na el ler 
– för re gio nens del – en stor 
epi de mi el ler ett mö gel an-
gri pet sjuk hus.

Så, även om be grep pet 
vinst är ut ma nan de – nå got 
vinst syf te finns ju inte i den 
kom mu na la verk sam he ten 
– ett över skott i eko no min 
be hövs. För Re gi on Skåne 
som har ett stort ba lan se rat 
un der skott be hövs det i än 
hög re grad.

Yng ve Su nes son

Var för vinst be hövs även 
i kom mu ner och re gio ner

LEDARE. Allt dåligt är borgarnas fel. Det var ungefär så mycket information 
man kunde få ut ur överraskande vaga förstamajtal.

Att ti di ga in sat ser kan fö re bygga kost sam ma pro blem 
se na re i li vet är väl känt. Pro ble met för de kom mu ner 
som vill för sö ka föl ja den in sik ten är att det inte all tid 
är kommunen som tjä nar på in sat ser na. Det är ofta sta-
ten el ler lands ting et/re gio nen som tar hem vins ten.

I ett för sök att kom ma runt det ta bud get mäs si ga 
pro blem har någ ra kom mu ner – fak tiskt så många som 
var fem te – ska pat nå gon typ av so cia la in ve ster ings-
fon der, som ska göra just lång sik ti ga so cia la in sat ser i 
för hopp ning en att det ska ge gott re sul tat både för de 
en skil da män ni skor som be rörs och för sam häl let i vid 
me ning.

Stu die för bun det Näringsliv och Sam häl le (SNS) har i 
ett pro jekt stu de rat det här ar be tet och har inte ovän tat 
kom mit fram till att det är ett in tres sant sätt att job ba 
men att det skul le be hö vas en ut veck ling av så väl ar-
bets me to der som sätt att mäta ef fek ti vi te ten.

Norr kö ping tas som ex em pel i ett par rap por ter 
skriv na av pro fes sor Lars Hultkrants. Kommunen har 
sat sat 40 mil jo ner kro nor i en so ci al in ve ster ings fond 
i syf te att ge nom fö re byg gan de ar be te bry ta ne ga ti va 
ten den ser ti digt och där med und vi ka se na re kost na der 
för in sat ser i sko lan, placering i HVB-hem, stöd till ar-
bets lö sa et ce te ra.

De fles ta kom mu ner som sat sar sät ter inte in så myc-
ket peng ar, van li gast är mind re än tio mil jo ner. Om det 
vi sar sig att kommunen tjä nar peng ar på in sat ser na 
från fon den ska ”vins ten” gå till ba ka till fon den för nya 
in sat ser. Ger det vins ter för sta ten är det bra men ger ju 
inte kommunen någ ra nya peng ar. 

Att den här ty pen av lång sik ti ga in sat ser kan gö ras, 
trots de kort sik ti ga kom mu na la budgetprocesserna, 
är vik tigt. Där för bör, vil ket Hult krantz ock så fö re slår, 
rikt lin jer, mo del ler och ”me tod stöd” tas fram, kan ske 
av SKL, kan ske av In spek tio nen för so ci al för säk ring, 
för att upp munt ra det här sät tet att ar be ta så att fler 
bör jar job ba mer lång sik tigt. Det tjä nar hela sam häl let 
på – inte minst barn och ung do mar med pro blem.

So cia la in sat ser görs 
ef fek ti vast ti digt

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson om Sverige.

››Ska det vara ett land där 
klyftorna växer?‹‹

HAN ÄR VARKEN 
RÄDD FÖR utMA-
NINGAR ELLER FÖR 
Att SVIKA LÖFtEN. 

 , krönikör (C) par@granstedt.com
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”Jag kan varken 
stödja eller försvara 
att vi så kraftigt  
försämrar svensk 
migrationspolitik. 
Jag kan inte. Det 
går bara inte.”
 Riksdagsledamo-
ten Jakop Dalunde 
(MP) på Facebook. 
En av många miljö-
partister som kriti-
serar regeringen.

n Citatet

Har man tagit fan i båten ...
”Har man tagit fan i båten 
får man ro honom i land.” 
Ett talande ordspråk som 
kan beskriva EU:s nuvaran
de relation med Turkiet. Ef
ter en vecka då Turkiet låtit 
gripa två journalister, som 
avslöjat turkiska vapenleve
ranser till Syrien, för spio
nage och en människorätts
advokat skjutits till döds är 
det svårt att fyllas med en
tusiasm för det avtal som 
EU och Turkiet kom överens 
om vid söndagens topp
möte i Bryssel.

Turkiet får 3 miljarder eu
ro för att hantera flykting
mottagande, fler kapitel i 
medlemsförhandlingar med 
EU ska öppnas och visum
frihet för turkiska medbor
gare finns inom räckhåll.

I gengäld ska Turkiet  
stoppa flyktingströmmen 
till Europa. Att Turkiet har 
förmågan att göra det om 
man vill är det få bedömare 

som tvivlar på. För den allt 
mer auktoritära Erdogan är 
det en fjäder i hatten.

EU som är hårt pressad av 
flyktingkrisen och där 
Schengenavtalet om fri rör
lighet riskerar att falla per
manent sväljer nu ett beskt 
piller. Riktningen är den 
som jag anade redan för  
ett par månader sedan, flyk
tingläger vid unionens 
gränser och en stängd yttre 
gräns. Där nästa steg blir 
lagliga vägar in genom asyl
ansökan i lägren och att 

man sedan blir tilldelad ett 
land man får komma till. Vi 
är inte där ännu, men vi  
är på väg dit i en snabbare 
hastighet än vad jag trodde 
tidigare i höstas.

I det perspektivet så är det 
logiskt att EU gör upp med 
Turkiet. Men att det skulle 
innebära att Turkiet får fri
kort för att bli medlem i EU 
är helt fel, trots att tolkning
en varit rätt flitigt förekom
mande.

Inte ens när utvecklingen 
i Turkiet troddes gå åt rätt 
håll fanns det något större 
stöd för turkiskt EUmed
lemskap. Ett par länder pra
tade på den tiden öppet om 
att man skulle blockera ett 
turkiskt medlemskap. Un
dantag fanns, som i Europa
parlamentsvalrörelsen 1999 
då dåvarande Folkpartiet 
gick ut och sade att man vil
le se Turkiet som EUmed
lem. I dag är känslorna sva

lare, för att inte säga iskalla, 
hos tidigare förespråkare.

Den liberala ALDEgrup
pen där Centerpartiet och 
Liberalerna ingår, har synen 
i dag att Turkiet inte kan bli 
medlem under överskådlig 
tid. Cecilia Wikström (L) vil
le i fjol helt frysa medlems
förhandlingarna och Fre
drick Federley (C) konstate
rar att skulle det (Turkiet bli 
medlem) ske så har EU helt 
förlorat sina värderingar.

Frågan om medlemskap 
måste också godkännas av 
de 28 medlemsländerna, 
det är i dag omöjligt att se 
att Turkiet skulle kunna få 
ett ja från exempelvis Buda
pest, Bratislava, Warszawa, 
Wien och Prag.

Det vet både Erdogan och 
EUledarna om. Spelet är  
inte vackert, det är realpoli
tik. Hur det fungerar blir en 
annan historia.

Patrik Oksanen

n Krönika | Turkiet och EU

Var inte rädd för robotarna 
– de är våra vänner
De tar våra jobb! Så brukar 
det låta, inte bara om flyk
tingar och hantverkare från 
andra EUländer, utan även 
om robotar.

Oron är långt ifrån ny. Re
dan på 1800talet slog brit
tiska arbetare sönder textil
maskiner, eftersom de var 
rädda att deras arbetskraft 
inte skulle behövas när den 
nya tekniken automatisera
de delar av produktionen.

Anekdoten berättas i Stu
dieförbundet SNS:s analys 
Robotar som jobbar, som 
presenterades på månda
gen. Med facit i hand kan 
man småle åt historien. 

Numera används indu
strirobotar bland annat för 
montering, bearbetning, 
förflyttning och paketering. 
Maskiner kan skörda inom 
jordbruket och mjölka i  
ladugården. På så sätt har 
robotar tagit jobben från  
såväl pigor och drängar  
som från fabriksarbetare 
och hantlangare. Frågan är 
om det är någon som sörjer.

Ett annat sätt att se på  
utvecklingen är att den har 
frigjort tid och arbetskraft. 
Människor som för bara 
några generationer sedan 
skulle ha tillbringat långa 
och ineffektiva dagar på 
åkern och i fabrikerna, arbe
tar numera med att förbätt
ra matproduktionen och  
utför högproduktiva ingen
jörsjobb i industrin. Många 

är utbildade inom områden 
som 1800talets textilarbe
tare inte kunde föreställa 
sig, som tandläkare, infor
matörer och programmera
re. 

Om majoriteten av befolk
ningen fortfarande hade va
rit fast vid plogen och det 
löpande bandet hade det  
inte blivit några höghastig
hetståg och smarta telefo
ner. Är det verkligen den  
utvecklingen – eller snarare 
brist på utveckling – vi hade 
velat se?

Här svarar de flesta nej. 

Och även om vi inte vet hur 
framtidens arbetsmarknad 
kommer att se ut ger SNS
analysen en rätt positiv 
framtidsvision.

Mellan 1990 och 2005 sjönk 
priset på robotar ner till en 
femtedel, om kvalitetsför
bättringar räknas in. Under 
ungefär samma period öka
de användningen med 150 
procent. Det har bidragit till 
höjd BNP och högre pro
duktivitet, utan att det tota
la antalet arbetade timmar 
har påverkats – däremot 

minskade antalet arbetade 
timmar av låg och medel
kvalificerad arbetskraft.

Det beror på att branscher 
med hög robotanvändning 
har haft en snabbare ökning 
av sin produktivitet än övri
ga och därför säljer sina  
varor till lägre priser, vilket 
leder till ökad efterfrågan. 
Det gör i sin tur att företa
gen, för att kunna tillmötes
gå kundernas önskemål, be
höver nyanställa personal, 
som är mer produktiv än 
den som slutade. 

Då stiger reallönerna och 

därmed ökar efterfrågan yt
terligare på varor och tjäns
ter.

Därför ska vi inte vara räd
da för robotiseringen. Den 
bör snarare uppmuntras 
och utvecklas inom områ
den där den är eftersatt, 
som hälso och sjukvård. På 
så sätt kan den personal
intensiva offentliga sektorn 
öka sin produktivitet, så att 
vi får mer välfärd för samma 
peng. Som grädde på moset 
leder effektivitet i regel till 
löneökningar – något som 
sannolikt är varmt välkom
met bland alla som arbetar 
inom vård och omsorg.

Susanne Nyström

Numera utför robotar uppgifter som tidigare utfördes av människor. Kanske kan de i fram
tiden till och med ersätta mänskliga fotbollsspelare. FOTO: Jens Meyer

n Ledare | Robotteknik

”
Robotiseringen bör 
snarare uppmunt-
ras och utvecklas 
inom områden där 
den är eftersatt, 
som hälso- och  
sjukvård. 

”
Att Turkiet har för-
mågan att göra det 
är det få bedömare 
som tvivlar på. 

A20 Upsala Nya Tidning
Fredag 20 november 2015Ekonomi 

AlphaHelix Molec. 1,2 -0,12 1,21 1,27 -2,42 17,48 39,08 neg 0
Arctic Gold 0,4 0,06 0,43 0,48 22 9,21 6,75 neg 0
AroCell 10,3 -0,05 10,25 10,4 -2,38 -26,93 64,11 neg 0
Beijer Alma B 212,5 3 212 212,5 1,19 11,84 16,44 20 8,5
Biotage 21,5  21,4 21,5 -1,38 14,36 64,12 27 0,75
Challenger Mobile B 0,1 -0,01 0,07 0,09 -10,11 33,33 -34,43 0 0
Slottsviken B 0,8  0,83 0,88 -8,94 -0,61 1,24 neg 0
C-Rad B 15,7 -0,1 15,5 15,7 -0,63 -5,42 -4,85 neg 0
IAR Systems Group 144,8 -1,75 144 144,25 -3,18 32,8 93,65 43 4
Kontigo Care 8 -0,15 7,6 8  -14,89  0 0
Miris Holding 0,2  0,15 0,15 -6,17 -2,56 117,14 neg 0
Motion Display 3,2 -0,29 3,18 3,37 22,05 26,38 -32,85 neg 0
Nordic Mines 1,6 -0,09 1,6 1,61 483,33 459,03 60,2 1 0
Oasmia Pharmac. 12,3 -0,35 12,2 12,25 -2 -26,65 -38,75 neg 0
Orexo 72 -1,5 71,75 72 4,73 19,01 -46,86 neg 0
Pharmacolog i Upps. 15,2 -0,7 14,05 14,9 64,32 71,75  0 0
Sandvik 84,8 0,1 84,6 84,65 5,48 14,22 10,93 18 3,5
SAS 19 0,6 18,9 19 -0,52 21,79 25 neg 0
Scandidos 5,9 -0,05 5,9 5,95 -5,6 7,27 -15,39 neg 0
Senzime 5 0,6 4,12 4,85 15,12 20,44 -18,85 neg 0
Starbreeze 14,6 -0,55 14,5 14,55 -7,91 15,94 187,15 91 0
Systemair 117,5 0,25 118 118,5 1,29 5,15 11,9 20 2

Bolag                                  Kurs        1 d.       Köp           Sälj            1 v.        1 mån      12/31      P/e    Utd.
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Ekonomi
Regeringen vill sänka kostnaderna för utbyggnad av 
fast och trådlöst bredband och sätter av 3,25 miljarder 
kronor inom landsbygdsprogrammet till 2020, enligt 
Näringsdepartementet. ”Det nya lagförslaget gör att vi 
minskar antalet tillfällen då marken behöver grävas upp 
och kan på så vis sänka kostnaderna för utbyggnaden. 
Det gör det billigare att bygga ut bredbandet, vi får helt 
enkelt mer bredband för pengarna”, skriver IT-minister 
Mehmet Kaplan (MP) i en kommentar. (TT)

Förslag om billigare bredbandsnät

Ekonomi
Arbetslösheten faller till 6,7 procent i oktober, en ned-
gång med 0,8 procentenheter jämfört med samma 
månad i fjol, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Nedgången var väntad. Analytiker hade i snitt räknat 
med en arbetslöshet på 6,7 procent. (TT)

SCB: Arbetslösheten sjunker

Ekonomi
Det påbörjades prelimi-
närt byggande av 34 500 
nya lägenheter under de 
tre första kvartalet, en 
ökning med 35 procent 
jämfört med samma 
period 2014, enligt 
Statistiska centralbyrån 
(SCB).

Hans-Åke Palmgren, analy-
tiker på Boverket, säger att 
ökningen beror på flera fak-
torer. Men det som sticker 
ut mest är ett kraftigt ökat 
byggande av hyresrätter.

– Kalkylerna har tippat 
över nu när räntorna är så 
låga. Det finns ett intresse 
bland investerare att diver-
sifiera sin portfölj med mer 
bostäder. Och då är hyres-
rätter i nyproduktion nå-
got som man tittar på, sä-
ger Palmgren.

Enligt honom kan ock-
så ett ökat lokalt politiskt 

tryck på de allmännyttiga 
bostadsföretagen att byg-
ga mer bidra.

Men Palmgren betonar att 
ökningen inte är en frukt 
av de åtgärder som reger-
ingen aviserat för att få fart 
på byggandet. De eventuel-
la effekterna av regeringens 
politik dröjer.

Han säger att även den 
generellt högre prisnivån 
på bostadsrätter och villor 
stimulerar byggandet.

– Fler byggprojekt blir in-
tressanta att dra igång, sä-
ger Palmgren.

För lägenheter i småhus 
blev det en ökning med 15 
procent, medan lyftet för 
lägenheter i flerbostads-
hus blev 41 procent jämfört 
med ett år tidigare.

Ombyggnationer gav ett 
tillskott på cirka 2 650 nya 
lägenheter, mot 1 927 lägen-
heter ett år tidigare. (TT)

Antalet nybyggda 
lägenheter ökar

Statistik. Antalet påbörjade byggnationer av lägenheter 
ökade under årets tre första kvartal.  Foto: Anders Wiklund/TT

Ingves skärper  
tonen om bopriser
Ekonomi
Riksbankschefen Stefan Ingves viftar 
allt häftigare med varningsflaggan. 
Boprisutvecklingen och skuldsätt-
ningen måste dämpas och för det  
behövs sannolikt en kombination  
av åtgärder, slår han fast.

Stefan Ingves varnar vid en 
konferens på nytt för risker-
na med dagens utveckling. 
Någon måste sätta ner foten 
och säga stopp, och det bråd-
skar mer och mer, enligt riks-
bankschefen.

– En förutsättning för den 
penningpolitik vi för i dags-
läget är att det på annat håll 
vidtas åtgärder för att han-
tera hushållens skuldsätt-
ning. Gör man inte det får 
man i vid mening problem 
i Sverige längre fram, och de 
problemen kommer också 
att påverka penningpoliti-
ken, säger han vid en konfe-
rens om bostadsmarknaden 
arrangerad av studieförbun-
det SNS.

Han lyfter fram att säker-
ställda bostadsobligationer 
är en grundbult för den fi-
nansiella stabiliteten i Sveri-
ge, eftersom bolånemarkna-
den är stor och Sveriges stats-
skuld liten jämfört med an-
dra länder.

– Uppkommer det oro el-
ler misstanke om att den 
marknaden inte fungerar så 
får vi problem i den finan-

siella sektorn. Då kan hela 
systemet knaka i fogarna, sä-
ger han.

Det krävs en kombination av 
saker, anser Ingves.

– Det är sannolikt så att 
det inte finns en, och endast 
en, åtgärd som löser alla pro-
blem när det gäller bolåne-
marknaden, säger Ingves och 
räknar upp amorteringskrav, 
ränteavdrag och begräns-
ningar i hur mycket hushål-
len får låna i förhållande till 
sin inkomst, så kallat skuld-
kvotstak.

Finansinspektionens general-
direktör Erik Thedéens bild 
av läget är inte riktigt lika 
dramatisk som Stefan Ing-
ves. Han påpekar att det finns 
länder som haft högre skuld-
sättning än Sverige utan att 
hamna i problem, och tvärt-
om. Men utvecklingen är inte 
långsiktigt hållbar, konstate-
rar han.

– Jag hoppas att vi snart 
har ett amorteringskrav. Om 
utvecklingen fortsätter åt 
fel håll kan det vara aktuellt 
med fler åtgärder. (TT)

Bostadspriserna
●Priserna på bostadsrätter 
i Sverige har stigit med 16 
procent det senaste året.
●Villapriserna har stigit 

med 12 procent det senaste 
året.

 
Källa: Svensk Mäklarstatistik

LivsmEdEL
Marknadsdomstolen 
förbjuder företaget Oatly 
att använda marknads-
föring som ansetts vara 
vilseledande och miss-
krediterande mot mjölk. 
Med domen har en lång 
och infekterad strid fått 
sitt slut.

Havredryckstillverkaren Oat-
ly har använt sig av bland 
annat formuleringarna ”No 
milk. No soy. No badness” 
och ”It’s like milk, but made 
for humans” i sin marknads-
föring. Misskrediterande och 
vilseledande för konsumen-
terna, menade branschorga-
nisationen Svensk Mjölk och 
stämde Oatly vid Marknads-
domstolen.

När domen, efter en drygt års-
lång rättsprocess, nu fallit så 
visade det sig att Marknads-
domstolen gick på Svensk 
Mjölks linje i merparten av 
yrkandena. 

Några lämnades dock utan 

bifall, men Jonas Carlberg, 
chef för LRF Mjölk där Svensk 
Mjölk ingår, är ändå nöjd på 
det stora hela.

– Vi välkomnar att domsto-
len delar vår bedömning, sä-
ger Carlberg.

Han lyfter särskilt fram 
det faktum att domstolen 
konstaterar att Oatlys mark-
nadsföring varit både vilsele-
dande och misskrediterande 
mot mjölk.

– Det är ju mycket ovan-
ligt att domstolen uttrycker 
sig så starkt, säger Carlberg.

Oatly får inte heller hävda 
att havredryck skulle vara 
en mer hälsosam produkt 
än mjölk.

Toni Petersson, vd för Oatly, 
säger att företaget redan har 
tagit bort flera av de formule-
ringar i sin marknadsföring 
som man nu fått bakläxa på 
i Marknadsdomstolen. Men 
han konstaterar att det är vis-
sa saker som Oatly inte läng-
re kan säga.

– Vi kommer att respekte-

ra domen, även om vi tyck-
er att den är väldigt olycklig,  
säger Petersson.

Han menar att domen be-
gränsar Oatlys möjlighe-
ter att kommunicera med 

konsumenterna. Marknads-
domstolens dom är fören-
ad med ett vite om inte Oat-
ly följer domen. Varje enskild 
formulering som Marknads-
domstolen förbjuder kostar  
Oatly 2 miljoner kronor att 
använda.

Dessutom ska Oatly ersätta 
Svensk Mjölk för rättegångs-
kostnader på närmare 1,3 mil-
joner kronor. Marknadsdom-
stolens dom går inte att över-
klaga. (TT)

Robert Sennerdal

Svensk Mjölk vann mot Oatly
"

Vi välkomnar 
att domstolen 

delar vår bedöm-
ning.

Jonas Carlberg, chef för LRF 
Mjölk där Svensk Mjölk ingår

Processen har hållit på i mer än ett år
●Svensk Mjölk väckte den 
25 september 2014 talan 
mot Oatly vid Marknads-
domstolen.
●Sedan talan väckts följde 
en intensiv skriftväxling 
mellan parterna.
●Huvudförhandlingen hölls 
under två dagar i oktober i 
år. I samband med huvudför-
handlingen i Marknadsdom-
stolen hade Oatly en annons-

kampanj i landets största tid-
ningar där man försvarade 
sina reklampåståenden med 
att de är relevanta och föl-
jer det allmänna tonläget på 
marknaden.
●Marknadsdomstolen var 
enig i sin dom att Oatlys 
marknadsföring varit vilsele-
dande och misskrediterande.
●Svensk Mjölk fick rätt på  
i stort sett samtliga punkter.

Varnar. Riksbankschefen Stefan Ingves varnar för att bopris-
utvecklingen och skuldsättningen måste dämpas.  
 Foto: magnus Hjalmarson neideman/TT

Under 2015 citerades SNS forskning 
och seminarier i sammanlagt 1 654 
artiklar. Av dessa var 183 artiklar på 
debatt- och ledarsidor. 

UNT 20 november om konferensen  
”Det ekonomiska läget 2015”.

Metro 20 november om rapporten ”Robotar som jobbar”.

Kristdemokraten 
19 november om 
rapporten ”Robotar 
som jobbar”.

Norra Skåne 2 
maj om  SNS-
rapporterna 
om sociala 
investeringar.

DN 25 augusti om ”Hur har det gått för de ensam-
kommande flyktingbarnen”.

DI 22 maj om ”SNS/SIFR Finanspanel, ägandet 
av svenska storföretag”.

Sundsvalls Tidning 2 december om rapporten ”Robotar som jobbar”.
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POSITIVT EXEMPEL. Professor Lars Calmfors ser Tyskland som 
ett föredöme för att minska arbetslösheten. FOTO: HENRIK MONTGOMERY  

Fler låglönejobb måste till för att de ökade 
flyktingmottagandet ska leda ända ut på 
arbetsmarknaden. Det anser ekonomi
professorn Lars Calmfors. 

Men LO protesterar, med understöd av 
Arbetsförmedlingens analyschef.

Utbildning är ”första för
svarslinjen”, betonar Lars 
Calmfors, när Sveriges jobb
utmaning spetsas i spåren av 
en kraftigt ökad invandring. 
Men fler låglönejobb genom 
att löneskillnaderna tillåts 
öka är också viktigt, anser 
han.

”Det tror jag skulle hjälpa 
till.”

Forskningen pekar mot att 
lägre lägstalöner ökar syssel
sättningen, enligt Lars Calm
fors. Tyskland är ett belysande 
exempel anser han. Landet har 
på tio år mer än halverat 
arbetslösheten efter radikala 
arbetsmarknadsreformer som 
bland annat har resulterat i 
kraftigt ökad lönespridning.

”I Tyskland ser det ut som 
om ökad lönespridning fak
tiskt har haft betydelse för att 
få ned arbetslösheten. Det är 
väldigt svårt att förklara det 

tyska sysselsättningsmiraklet 
på något annat sätt”, säger 
Lars Calmfors.

Han ger därmed stöd till 
Svensk Näringslivs linje för 
frysta ingångslöner som ett 
sätt att öppna arbetsmarkna
den för de ökade antalet 
ny anlända. Budet från flera 
LOförbund, som i stället sär
skilt vill höja de lägsta 
lönerna, kallar Lars Calmfors 
för ”irrationellt om man verk
ligen vill satsa på högre sys
selsättning för dem med lägst 
utbildning”.

”Nu möter vi en hårdare 
verklighet än tidigare. Då är 
det naturligt att göra andra 
avvägningar än förut. För att 
få lite mer sysselsättning så 
får man acceptera mindre 
löneutjämning.”

Riktade lönesubventioner 
är ett bra men kostsamt kom
plement som arbetsgivarna 

också upplever som krång
liga, tillägger Lars Calmfors.

LO:s chefsekonom Ola Pet
tersson hävdar å sin sida att 
forskningsstödet för bety
dande jobbeffekter av för
siktiga förändringar i lägsta
lönerna är magert. Han 
på pekar också att jobb med 
låga utbildningskrav redan 
har ”en ganska stark tillväxt”  
i Sverige i dag.

Samtidigt tränger en stor 
andel överkvalificerade i dag 
ut dem med lägst utbildnings
nivå från de enklare jobben, 
visar LOstudier. Jobb med 
högre kvalifikationskrav 
behöver därmed bli fler, 
 snarare än de enklaste jobben, 
resonerar LO.

Dagens modell med riktade 
lönesubventioner är rätt 
 lösning för personer med låg 
produktivitet på arbetsmark
naden, betonar Ola Pettersson.

Städare, grovarbetare 
inom bygg och anläggning 
liksom kafébiträden är jobb 
med korta utbildningskrav 
som har ordentlig tillväxt, 
bekräftar Arbetsförmedling
ens analyschef Mats Wad

man. Det gäller även en rad 
yrken med krav på gymnasie
kompetens men låga löner. 
Här är kockar, undersköter
skor och barnskötare tydliga 
exempel.

Enligt Mats Wadman inne
bär dagens anställningsstöd 
mycket lägre kostnad för 
arbetsgivaren än ”om man 
skulle frysa ingångslönerna 
eller sänka dem en bit”.

”Poängen med lönesubven
tioner är också att de kan 
 riktas mot dem som har störst 
behov av stöd för att kunna få 
ett jobb”, säger han.

Tysklands rejält ned
pressade löner kräver ändå 
offentlig finansiering i form 
av kompletterande social
bidrag, enligt Mats Wadman.

”Ingen kan leva på de  lägsta 
tyska lönerna. Då kan man 
fundera på om det ändå inte 
är bättre att ha en grundnivå 
på lönen som det hyfsat går att 
leva på, och sedan subventio
nera arbetsgivaren i en arbets
marknadspolitisk åtgärd.”

NILS ÅKESSON
nils.akesson@di.se

08-573 652 59

Splittring om låglönejobb
Ekonomiprofessor får mothugg av LO och Arbetsförmedlingen

BILLIGARE. Mats Wadman, 
analyschef på Arbetsförmed
lingen, ser riktade subven
tioner som mer effektiva.  
 FOTO: CAMILLA WEIDE

TVEKSAMT. Ola Pettersson, 
chefsekonom på LO, anser att 
det saknas övertygande bevis 
för nyttan av låga lägstalöner.  
 FOTO: LEIF R JANSSON

Riksbankschefen Stefan 
Ingves skruvar upp 
 varningarna för hus
hållens skuldsättning 
ytterligare ett snäpp. 

Utvecklingen skulle 
kunna få utlänningar  
att fly svenska bostads
obligationer, vilket kan 
leda till stigande bolåne
räntor.

Utvecklingen är definitivt på 
väg åt fel håll, slog Stefan 
 Ingves fast i ett tal på SNS 
seminarium om bostads
marknaden och hushållens 
skuld sättning på torsdagen.

Stigande bostadspriser kan 
leda till att utländska inve
sterare förlorar förtroendet 
för svenska bostadsobligatio
ner, vilket i sin tur kan leda till 
finansieringsproblem för 
bankerna, kronförsvagning, 
högre inflation och utlånings
räntor och fall i konsum
tionen, anser Stefan Ingves.

”Om man antar att inga 
åtgärder vidtas alls ökar 
 sannolikheten för att någon 
tappar förtroendet för det vi 
sysslar med i Sverige när det 
gäller det här och då kan vi 
råka ut för att hela systemet 
börjar knaka i fogarna. Det 
vill vi inte. Inträffar det kom

mer det att påverka både den 
finansiella stabiliteten och 
inf lationstakten”, säger 
 Stefan Ingves.

Obligationsräntorna skulle 
stiga samtidigt som Riks
banken dessutom antagligen 
skulle tvingas att höja styr
räntan för att få ned infla
tionen, vilket skulle få ytter
ligare följdeffekter på hus
hållens efterfrågan.

Myndigheterna har ansva
ret för att agera i den mån 
utvecklingen hotar den 
makro ekonomiska och finan
siella stabiliteten, och där 
 ligger Sverige efter i tidtabel
len, anser Stefan Ingves.

Han avfyrade på nytt ett 
 batteri av förslag på åtgärder 
för att komma tillrätta med 
hushållens skuldsättning, 
däribland ett skuldkvotstak, 
det vill säga hur mycket hus
hållen får låna i relation till 
disponibel inkomst, och 
halve rat ränteavdrag i tillägg 
till det planerade amorte
ringskravet. Ett skuldkvots
tak på 600 procent skulle 
påverka 12 procent av alla nya 
lån tagare, medan ett tak på  
400 procent skulle påverka  
40 procent.

Här har ekonomer pekat på 
risken för prisfall och i värsta 
fall en lågkonjunktur om 
åtgärderna införs samtidigt.

”Den bedömning vi gör är 
att det inte är en enskild åtgärd 
som löser de här frågorna utan 
man får ta det steg för steg och 
vidta ett antal olika åtgärder – 
både åtgärder som har att göra 
med efterfrågan på bostäder 
men också ytterligare åtgärder 
som ökar utbudet av bostäder.”

Ett amorteringskrav har 
små effekter anser Stefan 
 Ingves.

Ett halverat ränteavdrag har 
däremot lite större effekt efter
som det påverkar hela stocken 
och inte bara ny utlåning, 
anser han. En halvering av 
ränteavdraget kan låta drama
tiskt, men motsvarar i dagens 
lågräntemiljö endast en upp
gång av boräntan motsva
rande en ”normal” reporänte
höjning på 0,25 procent
enheter, enligt Stefan Ingves.

”Vid högre räntenivåer blir 
effekten på hushållens 
bo räntor av ett sänkt ränte
avdrag naturligtvis större.”

AFRODITI KELLBERG
afroditi.kellberg@di.se

08-573 651 22

OROLIG. Stefan Ingves, chef 
för Riksbanken, varnar för 
att utländska investerare 
kan överge svenska 
bostadsobligationer.  
 FOTO:  JACK MIKRUT 

Utländska investerare kan 
sänka bolånemarknaden
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www.big-gruppen.com

BIG-GRUPPEN är Nordens ledande fristående 
bygg- och industrikedja med drygt 40 yrkesbutiker 
och lokala lager i Norge och i Sverige. 
 BIG-gruppen ger dig alla de stordriftsfördelar 
som bara en större kedja kan erbjuda med bland 
annat import och volyminköp utan fördyrande 
mellanled direkt från ledande tillverkare i världen, 
rationella och kostnads besparande IT-lösningar 
samt resurser för tecknande av både svenska och 
nordiska storkundsavtal. Samtidigt har du tillgång 
till alla fördelar hos starka lokala företag med unik 
kompetens, flexibilitet, stort engagemang, lokal 
närvaro med lager, butik och kundunika lösningar.  
 Det bästa från två affärsmodeller helt enkelt.

Think BIG! 100 000-tals företagskunder kan 
inte ha fel. Kontakta oss för mer information.

En nordisk
lokalpatriot

Hos oss hittar du 
Kärchers kvalitets- 
produkter som gör  
det enklare, roligare  
och renare.
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Inlägg.

”Islam förknippas i texterna 
med konflikt och våld”

○○Erik Helmerson kritiserar (DN 17/11) 
forskningsrapporten ”Representa
tioner, stereotyper och nyhetsvärde
ring” för brister i materialurval och 
metoder. 

Men om studien hade gjorts vid en 
annan tidpunkt hade resultatet san
nolikt blivit detsamma. Tidigare studier 
i Sverige och internationellt visar att 
islam i majoriteten av texterna förknip
pas med konflikt och våld och att mus
limer beskrivs som bärare av värden 
som är motsatta till västerländsk kultur 
och demokrati.

Vad gäller de alternativa bilder av 
islam som finns, så riskerar de, då 
liknade begrepp och bilder används, 
att tolkas in i en övergripande ram av 
islam som hot och problem. Så fung
erar och reproduceras hegemoniska 
strukturer, även om de inte bekräftas 
av alla texter och journalister. 
Marta Axner Ims, Teol dr

Mia Lövheim, professor i religionssociologi

Centrum för forskning om religion och samhälle, 

Uppsala universitet

Hotet mot Sverige.

Ett land som släppt garden
Stefan Löfven har rätt 
i att Sverige varit allde-
les för naivt i vår tro att 
inget farligt händer här.

Erik Helmerson 
Ledarskribent
erik.helmerson@dn.se

E
ngelsbergs bruk ligger vackert 
vid sjön Åmänningen, inte 
långt från Fagersta. Men den 
här onsdagen syns inte så 
mycket av det vackra, molnen 
och duggregnet kryper 

nästan in i seminarielokalen där vi, ett 
30tal personer, lyssnar på ”Sveriges 
väg från krig till fred till krig”.

Så lyder rubriken på seminariet, ord
nat av Johnsonstiftelsen, och avstampet 
sker under åren 1521–1814 då Sverige är i 
krig 48 procent av tiden. Med den prag
matiske kung Karl XIV Johan inleds en 
tvåhundra år lång period av pragmatisk 
fred. En annan skulle kanske uttrycka 
det ”ryggradslös”.

Intrycket är att Sverige ända sedan 
1800talet har haft som utrikespolitisk 
doktrin att alltid spela i ledande lag. 
Ibland i hemlighet under förespeglad 
neutralitet, ibland med ett smart sid
byte i takt med att lyckan skiftar.

Klockan 15.15 talar DNkollegan Mi
kael Holmström om likheterna mellan 
den kommunistiska Pragkuppen 1948 
och Putins övertagande av Krim. Han 
pekar på likheterna mellan gårdag och 
nutid, på ett ökat hot mot ett Sverige 
som förlitar sig på hjälp utifrån utan 
att ha några formella garantier att den 
kommer. Nu som då. Skillnaden är att 

då hade vi ett försvar – och större chans 
till hjälp från Nato. 

Då kommer den första nyhets flashen: 
”Säpo ser förhöjd hotbild mot Sverige”.

Ett spöke går genom rummet, 
i pausen pratar vi i smågrupper, folk 
försöker hålla upp sina telefoner för att 
få bättre täckning. Allvar – hur mycket 
vet Säpo? – blandas med terrorskämt 
med sneda leenden, det uppstår alltid 
en sorts galghumor i sådana här situa
tioner.

Så kommer den sista programpunk
ten. ”Totalförsvar då och nu” med 
Karlis Neretnieks från Krigsvetenskaps
akademien. Ju längre han talar, desto 
tystare blir det i lokalen, man kan höra 
illusioner falla till golvet en efter en. 
Många visste nog att det var illa. Men så 
här illa?

I korthet:  Under kalla kriget fanns 
beredskapslager med mat och olja. Ett 
ransoneringssystem låg klart att ome
delbart tillämpas vid behov. Riksban
ken hade lokalkontor med källaren full 
av sedlar.

Försvarsmakten hade ”hela samhäl
let i sig”, säger Neretnieks. Det fanns 
förband för djurslakt och vattenrening. 
Militärsjukvården kunde genomföra ett 
par tusen operationer per dygn.

Och i dag? 50 procent av all mat 
importeras, det finns inga lager alls. De 
”svenska” oljeförråden finns inte ens 
inom landets gränser utan bland annat 
i Rotterdam. Telekommunikationen, 
hela ITsamhället med beställningar 
och betalningar, allt är extremt sårbart. 

Och försvarsmakten? Den har avskaf
fat alla möjligheter att försörja sig själv. 
”Om det inte kommer leveranser från 
Ica och Coop svälter den ihjäl. Försvars
makten har i dag ingen reell krigfö
ringsförmåga”, säger Neretnieks och 
avslutar med en askgrå internationell 
jämförelse: ”Vi var nog det enda land 
som la ner vårt totalförsvar efter kalla 
kriget”.

Slut på sega gubbar. foto: Henrik montgomery/TT

Nu är det klart att Karlis Neretnieks, 
generalmajor, inte av alla måste be
traktas som opartiskt sanningsvittne. 
Sverige står inte ensamt, vi kan begära 
hjälp av EU som Frankrike nu gjort. 
En terrorattack är heller inte samma 
sak som ett militärt angrepp även om 
terrorister också skulle kunna slå mot 
samma svaga punkter.

Men det han säger får ändå en otäck 
resonans i takt med att nyheterna om 
terrorismen plingar in i våra telefoner 
på Engelsberg. Det är nämligen lätt för 
en pessimist att se Sverige som värn
löst, blottat, utrullat som en röd matta 
åt både terrorister och främmande, 
ovänlig makt.

”Nu vore det bra om det fanns ett för
svar”, tänker jag allt oftare. I dag vill jag 
utbrista att det vore bra om det fanns 
en statsledning. En ledning som står 
trygg i krisens centrum, som visar att 
den har överblick, kontroll, en plan och 
ordentliga medel att backa upp orden 
med. En regering som regerar. Den vi 

har nu har knappt verkat reagera.
Alldeles för länge har vi förvånat ut

ropat ”tänk att det kunde hända här!”. 
I stället borde vi fråga ”vad gör vi för att 
det inte ska hända igen?”.

På torsdagseftermiddagen  höll Stefan 
Löfven presskonferens, vilket var 
välkommet eftersom allt fler undrat 
om det var den allestädes närvarande 
inrikesminister Anders Ygeman som 
tagit över styret.

De tre åtgärder som Löfven föreslog i 
kampen mot terror – sända ”trojaner” 
till misstänktas datorer, utöka kame
raövervakningen och verka för bättre 
EUkoll med så kallade biometriska 
pass – är steg i rätt riktning. Likaså de 
fortsatta blocköverskridande samtalen. 
Risken är att åtgärderna inte räcker, att 
genomförandet tar för lång tid och att 
EU inte är särskilt intresserat.

Vad vi måste göra på sikt, men så fort 
som möjligt, är att stärka totalförsvaret 
och gå med i Nato. 

Vi behöver 
en rege ring 
som rege-
rar. Den 
vi har nu 
har knappt 
verkat rea-
gera.

Kraven på 
bankerna 
är fortfa-
rande låga.

Skuldsättning.

Tvinga även bankerna att amortera

Carl Johan von Seth 
Ledarskribent
carljohan.vonseth@dn.se

D
et var en dyster duo som 
höll anförande på SNS 
årliga konferens om läget i 
svensk ekonomi på torsda
gen. Men så var frågan som 
dryftades också bostads

priserna och hushållens skuldsättning. 
Inget givet glädjeämne.

Bara det senaste året har lägenhets
priserna stigit med 20 procent. Kan det 
fortsätta? Bara i en fantasivärld. Men 
hur slutet ska se ut vet ingen.

Finansinspektionens nytillträdda 
chef Erik Thedéen varslade om fler 

insatser för att bromsa racet. Juri
diska hinder fördröjde myndighetens 
amorteringskrav. Nu är dock partierna 
överens om att det ska införas.

I inspektionens arsenal finns också 
en ny sorts skuldtak. Om amorterings
kravet inte räcker hotar Thedéen med 
en regel som skulle hindra hushållen 
från att ta lån som motsvarar mer än 
sex gånger den årliga inkomsten.

Ger det effekt?  Riksbankschefen 
Stefan Ingves visade diagram som gav 
en indikation på utväxlingen. Särskilt 
amorteringstvånget väntas bli som 
den gången då bonden klippte grisen. 
Mycket skrik för lite ull. Skuldtaket 
dämpar mer. Men haken med bägge 
åtgärderna är som ofta med detaljstyr
ning: gränsdragningsproblem och 
inlåsningseffekter.

Mest logiskt vore därför att parti
erna tillsammans gick till botten med 
ränteavdraget. Folkpartiets idé, som 

presenterades i torsdagens Dagens 
Industri, är att byta avdraget mot sänkt 
inkomstskatt. Varken S eller M borde 
ha några invändningar.

Stefan Ingves har varnat länge för 
de ökande skulderna. Hans poäng på 
torsdagens konferens var ändå svår att 
värja sig emot. Hushållens lån, och de 
obligationer som finansierar bostadsaf
färerna, har blivit motorn i det svenska 
finansiella systemet. Lite som i USA 
före Lehmankraschen. Ingves använde 
själv liknelsen när han skulle teckna ett 
skräckscenario.

Men det finns egentligen bara en 
åtgärd som kan förhindra en sådan 
katastrof: större motståndskraft inom 
banksystemet. Kraven på bankerna är 
fortfarande låga. De är i princip lika 
belånade som de var före finanskrisen. 
Riksbankens analyser är glasklara. 
Bankernas egen insats i affärerna måste 
höjas. Så tvinga gärna fram lägre skuld
sättning – bland dem som lånar ut.
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 h Kulturminister Alice Bah 
Kuhnke har givit Kungliga  
Biblioteket, KB, uppdraget  
att ta fram ”en nationell  
biblioteksstrategi.”

Det lär dock dröja innan  
det blir lugn och ro på  
svenska bibliotek. KB får hålla 
på med jobbet till mars 2019. 

Långläsning

Ledarskap, ett närapå 
magiskt ord och fenomen 
för organisationers väl 
och ve. I de flesta organi-
sationer ses ett funge-
rande ledarskap som 
essentiellt för att nå goda 
resultat.

SKOLAN
Det finns dock en sektor där 
det knappt talas om ledar-
skap, trots att den är i kon-
stant strålkastarljus – skolan. 
Hur skolan leds och styrs 
diskuteras sällan. Men om 
ledarskap beskrivs som 
viktigt för de flesta andra 
organisationer borde det-
samma gälla för skolan. 

Det är hög tid att prata  
mindre om mobiltelefoner-
nas vara eller icke vara 
i skolan, 
och på 
allvar 
börja tala om 
skolans ledar-
skap och hur 
detta kan för-
bättras. 
På ett SNS-seminarium 

i veckan presenterade profes-
sorn i nationalekonomi 
Nicholas Bloom en studie 
som visar på vikten av ledar-
skap och styrning för skolans 
resultat. Ledarskapet har 
i denna studie starkare 
inverkan på elevernas presta-
tioner än skolkonkurrens 
eller lärarkvalitet. Med 
styrning och ledarskap avses 
hur skolans verksamhet 
styrs; om och hur uppföljning 
sker kontinuerligt i skolan; 
grad av målstyrning i ledar-
skapet; och hur personal-
hanteringen fungerar. 

En intressant iakttagelse är 
att kvaliteten på ledarskapet 
är högre i fristående skolor 
jämfört med offentliga. Fakto-
rer, som enligt Bloom kan 
förklara dessa skillnader är 
att rektorer i fristående 
skolor har utvecklat mer 
långsiktiga strategier för 
skolan som därtill kommuni-
ceras till omgivningen. 

Dessutom är huvudman-
nens styrning av rektor 
starkare i fristående skolor 
jämfört med i de kommunala, 
bland annat genom ett större 
ansvarsutkrävande för elev-
ernas prestationer. 

En tolkning är att fristå-
ende skolor har ett mer 
näringslivsinspirerat ledar-
skap, troligen på grund av att 

skolorna ofta startats av 
människor sprungna ur 
andra sektorer än det offent-
liga skolväsendet. Man bär 
med sig en annan tanke om 
hur ledarskapet ska utövas 
och att detta är kopplat till 
resultat. Att vara rektor 
handlar om att leda, och leda 
utifrån en tydlig strategi, för 
att – precis som i ett företag 
– uppnå största möjliga vinst 
(här elevprestation). 

Nationalekonomerna 
Anders Böhlmark, Erik 
Grönqvist och Jonas Vlachos 
har också visat hur rektors 
ledarskap har effekt på 
elevernas prestationer. 
I  deras studie framgår att 
enskilda rektorer kan 
påverka elevers resultat, 
vilket framgår när de tittar 

på effekten av att 
rektorer byter 
skola.  

Konklusionen är att 
ledarskap i skolan 
spelar roll. Vem som 
är rektor, och på 
vilket sätt, liksom 
hur huvudmannen 
agerar gentemot 
rektor har effekt på 

prestationer och 
resultat. Inte speciellt förvå-
nande kanske, i alla fall om vi 
jämför med andra samhälls-
sektorer. 

Men av någon anledning 
har vi allt för länge förbisett 
vikten av ett skickligt ledar-
skap i och för den svenska 
skolan. Vi har tappat bort 
ledarskapet hos rektor och 
huvudman i den svenska 
skoldebatten. Hög tid att 
ändra på det. 

Ett sätt att stärka skolans 
ledarskap är att satsa ytterli-
gare på den redan nu existe-
rande och obligatoriska 
rektorsutbildningen. En idé 
kan vara att öppna upp för fler 
än redan verksamma rektorer 
att genomgå denna treåriga 
universitetsutbildning. Ledar-
begåvningar från andra 
sektorer, men som kan göra en 
insats i skolans värld, ska ha 
möjlighet att gå rektorsutbild-
ningen. Likaså borde de 
kommunala huvudmännen 
våga ta inspiration av sina 
fristående kollegor, något gör 
de uppenbarligen rätt.   

Utan ledarskap i skolan  
spelar det ingen roll att  
politikerna förbjuder mobil-
telefoner. Det är liksom inte 
där problemet sitter. 

Gott ledarskap är 
a och o för skolan

Jenny 
Madestam
jenny.madestam @expressen.se

friSt˚eNde  
KOLumNiSt

Byt maskrosen 
mot tulipanaros

”det är viktigt 
ur demokratisk 

synpunkt.
Bengt Hansell, 
Sveriges radios 
hovreporter, 
förklarar för en 
lyssnare varför radion bevakar 
dagens prinsbröllop. En väl 
hovsam förklaring kan man tycka.

Hatten på för skolan?

Kungliga biblioteket.

1234 LIBERAL 150613

När kandidaterna till partistyrelsen i MP presen-
terade sig för kongressen i Örebro stod det klart 
att många lever kvar i la-la-land. De brann för 
högre pensioner, friår, basinkomst och nationell 
självförsörjning. Det lät precis som på den tiden 
varje skoldebatt i partiet bestod av långa utlägg-
ningar om de sju intelligenserna, enligt den ameri-
kanske psykologen Howard Gardner.

Nu står inte skolfrågorna främst på 
kongressdagordningen. Och tur är 
väl det för utbildnings minister  
Gustav Fridolin som i valrörelsen  
lovade att ”fixa skolan” på 100 dagar.
Av detta har det bara blivit en 

skolkommission – vilket i och för sig 
är bra. Den tog det ett halvår att 
tillsätta. Och så ett par intelligensför-
olämpande filmer på Youtube där 
Fridolin håller små tal till Sveriges 
lärare och elever. Men också här har 
MP flax, få har tittat.

Desto fler såg partiledardebatten 
i SVT där vice statsminister Åsa 
Romson liknade flyktingbåtstrage-
dierna på Medelhavet vid Auschwitz 
och talade om zigenare när hon 
ursäktade sig. Alla kan snubbla med 
orden. Men Romsen gör det väl ofta, som i vargfrå-
gan. Riksdagens konstitutionsutskott (KU) kritise-
rade henne för detta, och för att inte snabbt och 
tydligt ha rättat felaktiga uppgifter om sin stats-
sekreterare Yvonne Ruwaidas ansvarsområden.

Bostadsminister Mehmet Kaplan har inte gjort 
gott intryck och krånglar till sin berättelse på 
typiskt MP vis. I Örebro talade han förvisso inte 
om sju intelligenser, men väl om ”tre hållbarhe-

ter”. Bostäder ska vara ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbara. Och billiga förstås. Men inte 
dumsnåla. Frågan är om MP inte borde byta 
partiblomma till en tulipanaros.

Alice Bah Kuhnke gick med i Miljöpartiet när hon 
fick frågan om att bli kulturminister. Början var 
svajig, vilket kulturkritiker påpekade med sträng-
het. Men Bah Kunke tycks ha samma förmåga som 
Gudrun Schyman och Carl Bildt att rycka på 
axlarna och glatt gå vidare. Och presstödproposi-

tionen i våras var smart framför-
handlad för att få brett riksdags-
stöd. Men de fria museibesöken 
rymdes inte i vårbudgeten.

Biträdande finansminister Per 
Bolund är den ende av de gröna 
som inte klantat sig. Kanske för 
att han faktiskt arbetat i reger-
ingskansliet förut, han var 
politiskt sakkunnig åren 2002 
till 2006.

Det är klart att regerings-
rookies gör nybörjarfel, miljö-
partister som socialdemokrater. 
Även om slumpmässigt valda 
politiska amatörer aldrig skulle 
ha slösat 300 miljoner kronor på 
att symbolpausa bygget av Förbi-
farten. 

Problemet med Miljöpartiet är att ministrarnas  
inlärningskurvor inte går uppåt brant nog.  
Kanske för att de tror på sju intelligenser. Eller för 
att de bokstavstolkar sin skolpolitik: ”Kunskap  
låter sig inte frammanas under plikt och tvång;  
lärande bygger på lust, nyfikenhet och lek.”
Måhända MP-ministrarna har kul när de leker 

politik. Men de har faktiskt plikt att snabbt lära 
sig regerandets konst. 

”måhända mP-
ministrarna 

har kul när de leker 
politik. men de har 
plikt att snabbt lära 
sig regerandets konst.

Alice Bah Kuhnke.

mP-KONGreSS. Bostadsminister Mehmet Kaplan, biträdande 
finansminister Per Bolund,språkrören Åsa Romson och Gustav 
Fridolin vid Miljöpartiets kongress i Örebro i går. Foto: KICKI NILSSON
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HP LEDARE 20/11. De tar våra jobb! 
Så brukar det låta, inte bara om flyk-
tingar och hantverkare från andra 
EU-länder, utan även om robotar.

Oron är långt ifrån ny. Redan på 
1800-talet slog brittiska arbetare 
sönder textilmaskiner, eftersom de 
var rädda att deras arbetskraft inte 
skulle behövas när den nya tekniken 
automatiserade delar av produktio-
nen.

ANEKDOTEN BERÄTTAS I Studieför-
bundet SNS:s analys Robotar som 
jobbar, som presenterades på mån-
dagen. Med facit i hand kan man 
småle åt historien. 

Numera används industrirobo-
tar bland annat för montering, 
bearbetning, förflyttning och pa-
ketering. Maskiner kan skörda 
inom jordbruket och mjölka i la-
dugården. På så sätt har robotar 
tagit jobben från såväl pigor och 
drängar som från fabriksarbetare 
och hantlangare. Frågan är om det 
är någon som sörjer.

Ett annat sätt att se på utveck-
lingen är att den har frigjort tid och 
arbetskraft. Människor som för bara 
några generationer sedan skulle ha 
tillbringat långa och ineffektiva 
dagar på åkern och i fabrikerna, 
arbetar numera med att förbättra 
matproduktionen och utför högpro-
duktiva ingenjörsjobb i industrin. 
Många är utbildade inom områden 
som 1800-talets textilarbetare inte 
kunde föreställa sig, som tandlä-
kare, informatörer och program-
merare. Om majoriteten av befolk-
ningen fortfarande hade varit fast 
vid plogen och det löpande bandet 
hade det inte blivit några höghas-
tighetståg och smarta telefoner. Är 
det verkligen den utvecklingen eller 
snarare brist på utveckling vi hade 
velat se?

Här svarar de flesta nej. Och även 
om vi inte vet hur framtidens ar-
betsmarknad kommer att se ut ger 
SNS-analysen en rätt positiv fram-
tidsvision.

MELLAN 1990 OCH 2005 sjönk priset 
på robotar ner till en femtedel, om 
kvalitetsförbättringar räknas in. 
Under ungefär samma period ökade 
användningen med 150 procent. Det 
har bidragit till höjd BNP och högre 
produktivitet, utan att det totala an-
talet arbetade timmar har påverkats,  
däremot minskade antalet arbetade 

timmar av låg- och medelkvalifice-
rad arbetskraft.

Det beror på att branscher med 
hög robotanvändning har haft en 
snabbare ökning av sin produktivi-
tet än övriga och därför säljer sina 
varor till lägre priser, vilket leder till 
ökad efterfrågan. Det gör i sin tur 
att företagen, för att kunna tillmö-
tesgå kundernas önskemål, behö-
ver nyanställa personal, som är mer 

produktiv än den som slutade. Då 
stiger reallönerna och därmed ökar 
efterfrågan ytterligare på varor och 
tjänster.

Därför ska vi inte vara rädda för 
robotiseringen.

UTVECKLING. Oron för att robotar ska ta våra jobb är inte 
ny. Men vi bör inte frukta robotiseringen. Det finns posi-
tiva effekter.

Redan på 1800-talet 
slog brittiska arbetare 
sönder textilmaskiner 
eftersom de var rädda.

Bild: PETER DEJONG

ROBOT. Hur borde vi förhålla oss till att robotar kan ersätta människor?

Frukta inte robotarna 
på arbetsplatserna

Håller du med?
Tyck till på hallansposten.se/asikter

Sveriges judar 
har rätt att leva 
i trygghet
LEDARSTICK HP 20/11. När 
Säpo höjde hotnivån för ter-
rorbrott i Sverige från 3 till 4 
(av maximalt 5) så var en av 
följderna att Sveriges judiska 
församlingar stängde av sä-
kerhetsskäl. Verksamheter 
som drabbades var bland 
annat synagogor och idrotts-
aktiviteter.
Det är sorgligt att behöva se 
hur Sveriges (och Europas) ju-
dar ständigt måste vara vak-
samma över sin säkerhetssi-
tuation. Det är inte värdigt ett 
demokratiskt samhälle. Den 
växande antisemitismen, och 
terrorn som har judar som 
mål, måste bekämpas med 
alla de medel och resurser 
våra samhällen har till sitt 
förfogande.

* Efter terrordåd som dödat 
129 personer och skadat 
över 300 är det självklart att 
känna sympati med frans-
männen. Sympati är dock inte 
samma sak som solidaritet. 
Solidaritet kräver mer än 
ord. Därför är det glädjande 
att alla EU-länder hörsam-
mat Frankrikes begäran om 
hjälp i enlighet med Lissa-
bonfördragets artikel 42.7. 
Där stadgas en skyldighet 
för alla medlemsstater att ge 
stöd och bistånd med alla till 
buds stående medel till den 
medlemsstat som utsätts för 
ett väpnat angrepp på sitt 
territorium.

Greger Ekman  
i Gotlands Allehanda (M)

K LI P P

Sverige har varit 
naivt.

Stefan Löfven, statsministern 
på presskonferens om säker-

hetsläget i Sverige.

Bild: CHRISTINE OLSSON/TT

I krissituationer är det 
inrikesminister Anders 
Ygeman som gjort avtryck. 
Statsminister Stefan Löf-
ven har inte synts till.

HP LEDARE 20/11. ”Råkade näs-
tan kalla Anders Ygeman för vår 
statsminister” skrev en journalist 
nyligen på Twitter. Det är inte så 
konstigt, med tanke på hur mycket 
inrikesminister Ygeman fått repre-
sentera regeringen i dessa kristider. 
Flyktingkris. Terrorism. Höjd hot-
nivå. Regeringen har haft fullt upp 
de senaste veckorna. 

Stefan Löfven har däremot hål-
lit sig undan. Det har sina orsaker. 
Men i dessa kristider hade Löfven 
haft en ytterst stor chans att leva 
upp till landsfaderrollen. Det var 
först i går statsministern kom-
menterade säkerhetsläget. Och  
det mesta var upprepningar från 
Ygemans presskonferens dagen 
innan. 

MEN LÖFVENS PRESSKONFERENS var 
kryddad med självkritik, ”Sverige 
har varit naivt” sa Löfven om vårt 
lands antiterrorlagar, och sedan 
läste han upp ett antal politiska 
förslag. Och Löfven gjorde även ett 

försök med att lugna det svenska 
folket. Men det misslyckades rejält. 
Han inledde ju presskonferensen 
med att döma ut sin och tidigare 
regeringars inställning till det sä-
kerhetshot vi nu står inför. Vi var ju 
naiva hälsade han.

Däremot har Ygeman uppträtt fö-
redömligt. Det har varit inrikesmi-
nistern som företrätt regeringen på 
journalisttäta presskonferenser vid 
sena kvällar. Med en lugn och tydlig 
röst har han förklarat varför reger-
ingen infört gränskontroller eller 
hur Säpos höjda hotnivå påverkar 
samhället. 

VEM VET? KANSKE är det Anders Yge-
man som är Socialdemokraternas 
statsministerkandidat inför valet 
2018. För den rödgröna regeringen 
kanske det vore klokt. Och nog ger 
det skäl för vissa borgerliga politiker 
att oroa sig.

Anders Ygeman nästa statsminister ?

Kanske är det Anders 
Ygeman som är Social-
demokraternas stats-
ministerkandidat inför 
valet 2018.
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299:
Påslakanset

(ord. pris 499.-)

+13,52%
Nasdaq/Dow Jones 
+3,28 % / –0,62 %

london 
+4,70 %

Växelkurser från i fredags

börsen i år
Frankfurt 
+21,04 %

Helsingfors 
+16,26 %

Paris 
+17,73 %

Moskva 
+8,88 %

OMXS. Börsen hade 
vid stängning i fre-
dags backat med 0,5 
procent.

Euro 
9,33

Dollar 
8,62

Pund 
12,78

Växeltelefonist är ett medellöneyrke som maskiner kan klara av. FOTO: ALAMY

Vaktmästare, servitör och städare är exempel på låglöneyrken som inte lika
lätt kan ersättas av datorer och robotar. FOTO: ALAMY

Repetitiva industrijobb kan lätt ersättas av datorer och robotar. FOTO: ALAMY

Här är jobben som 
datorn kan ta över

Flytta till Stockholm – allt det 
här kan bli ditt för 2,5 miljoner

Forskning om utvecklingen 
i USA, Storbritannien och 
Tyskland har pekat mot att 
datoriseringen leder till att 
andelen höglöneyrken och 
låglöneyrken ökar, medan 
andelen medelinkomst
yrken minskar. National
ekonomerna Adrian Ader
mon och Magnus Gustavs
son har i en SNSstudie sam
manställt den internationel
la forskningslitteraturen på 
området och även analyse
rat utvecklingen på den 
svenska arbetsmarknaden 
mellan åren 1975–2005.

Analysen visar att datori
seringen har haft markanta 
effekter på utvecklingen på 
den svenska arbetsmarkna
den efter 1990. Sedan dess 
har antalet sysselsatta i hög
lönejobb ökat med 150 000, 
samtidigt som lika många 
medelinkomstjobb försvun
nit. Antalet låginkomstjobb 
är i stort sett oförändrat.

Jobb med rutinmässiga 
arbetsmoment som växel
telefonistjobb, repetitiva in
dustrijobb och bokförings
arbete sysselsätter allt färre. 
Det handlar om jobb där ar
betsuppgifterna visserligen 
kräver kunskap och kompe
tens men också utgår från 
fasta rutiner och regler, vil
ket därmed gör det möjligt 
för en dator eller robot att 
utföra dem.

Däremot har yrkesgrup
per där människor inte kan 
ersättas av datorer inte haft 
en lika negativ utveckling.  
I denna grupp återfinns 
service yrken med en ofta låg 
lön, exempelvis vaktmästa
re, servitörer och städare.

Bäst klarar sig de som har 
höglönejobb. Här handlar 
det om abstrakta arbetsupp
gifter som inte lätt kan er
sättas av en dator, men som 
däremot gynnas av 
 datorkraften. Exempel på 
sådana yrkesgrupper är 
 ingenjörer och läkare.

– Det finns anledning att 
tro att fler och fler typer av 
jobb riskerar att kunna er
sättas av maskiner. Sam
tidigt är det antagligen så att 
fler jobb kan tjäna på en 
komplettering där maskiner
na kan öka människors pro
duktivitet, säger Adrian 
Adermon. PETER CHALLIS/TT

Det är Stockholmdirekt som 
skriver om den lilla ettan på 
Gärdet i Stockholm som inte 
är mer än 43 kvadratmeter 
stor och i  nuvarande skick 
obeboelig. Ändå är utgångs
priset två och en halv miljon 
kronor och mäklaren är ner
ringd.

– Det är sjukt många som 
hört av sig om lägenheten, 
säger Malin Sjöblom på No

tar, som förmedlar lägenhe
ten.

”Här finns chans att ska
pa det perfekta boendet med 
möjlighet att själv påverka 
interiören”, står det i objekts
beskrivningen.

Den som ser bilderna på 
lägenheten förstår att köpa
ren inte har mycket val än 
att själv påverka interiören. 
Tapeterna är sönderrivna och 

saknas på flera väggar. Hela 
köket är utrivet och påmin
ner mer om en byggarbets
plats.

– Det har varit en hyres
rätt och personen som bodde 
där hade väl misskött den. Så 
föreningen valde att sanera 
lägenheten och tänkte först 
renovera upp den. Men se
dan tänkte de att det var för 
mycket jobb så de säljer den 

i nuvarande skick i stället, 
säger Malin Sjöblom till Met
ro.

– Jag tror att folk ser sin 
chans att göra lägenheten 
precis som de vill, och kan
ske tjäna lite pengar på det 
också. Det har varit en etta 
men det går att göra lägen
heten till en tvåa om man 
lägger köket ute i stora rum
met. ARON ANDERSSON

Nya tider. Allt fler jobb 
sköts av datorer, men 
det inte är låglönejobb 
som i första hand 
försvinner. Det är 
i stället medelinkomst
jobben som slås ut, 
enligt en ny studie.

EKONOMI

Branschutveckling

Färre och större 
taxiföretag
Vid årsskiftet fanns 6 797 
taxiföretag med tillstånd, 
70 färre än ett år tidigare. 
Kurvan över antalet taxi
bilar fortsätter samtidigt 
uppåt och hamnade vid 
nyår på 16 452. 

Det pågår alltså en 
konsolidering där större 
företag har lättare att kla
ra konkurrensen, enligt 
Svenska Taxiförbundets 
årliga sammanställning.

Kina investerar

Volvoägare satsar 
på Londontaxi
Kinesiska Geelygruppen, 
som är största ägare till 
Volvo Cars, tänker inves
tera motsvarande över tre 
miljarder kronor i en ny 
fabrik för Londons typis
ka svarta taxibilar.

Geely blev helägare till 
taxibilsbolaget 2013. Ut
byggnaden ska ske nära 
den nuvarande fabriken 
i Coventry, där taxibilarna 
byggts i nästan 70 år. 

Bostadspriserna faller i Kina
Byggnader i den kinesiska staden Qingdao tittar fram genom smogen. 
Under årets första två månader fortsatte de kinesiska bostadspriserna  
att falla. Enligt Reuters beräkningar sjönk bostadspriserna totalt med 
5,7 procent i årstakt i februari. FOTO: REUTERS

Det finns en hel del att fixa i lägenheten. Vardagsrummet behöver en rejäl uppfräschning och det gamla köket har rivits ut. FOTO: TALITA ROCHA/ESOFTSYSTEMS/NOTAR
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Förtroendet för rätten 
måste vårdas bättre

är knutna till något politiskt parti. Till 
den fria kvoten kunder alla intressera-
de anmäla sig. Förslaget har redan av-
visats av justitieminister Morgan Jo-
hansson (S), som konstigt nog inte ser 
några problem med den nuvarande 
rekryteringen.

Om nämndemannasystemet ska fin-
nas kvar måste det hitta nya former. 
Politiska preferenser ska inte styra 
domstolarnas beslut. Det är minst lika 
viktigt för förtroendet för rättsväsen-
det som att dess representanter är en 
exakt spegelbild av befolkningen i frå-
ga om ålder, kön och härkomst.

Johan Eriksson

Nämndemannauppdraget är till sin natur opolitiskt. 
Ändå hämtas nämndemännen nästan uteslutande ur 
den lilla klick av befolkningen, cirka fyra procent, 
som är partipolitiskt aktiva. 
Sveriges nämndemän blir allt äldre, 
skriver Kuriren i dag på nyhetsplats. 
2011 var medelåldern för nämndemän-
nen 56,8 år. 2015 hade medelåldern sti-
git till 57,7 år – trots att Domstolsver-
ket 2014 fick i uppdrag att locka yngre 
nämndemän till domstolarna.

Är åldrande nämndemän ett allvar-
ligt problem? Inte nödvändigtvis, en-
ligt två domstolchefer som intervjuas 
i Kuriren. Som domstolscheferna i Lu-
leå och Gällivare påpekar så har även 
äldre nämndemän varit unga. Andra 
erfarenheter än ålder kan givetvis vara 
viktiga. Men om nämndemännen är 
tänkta att bidra med gedigen livserfa-
renhet och kunskap till rättens reso-
nemang, borde ålder snarare ses som 
en tillgång? Mer problematisk är den 
partipolitiska kopplingen till val av 
nämndemän. 

Tanken med traditionen att låta lek-
män medverka i domstolarna är att 
lekmännen ska säkerställa rättssä-
kerhet och upprätthålla allmänhe-
tens förtroende för rättskipningen. Att 
kommun- och landstingsfullmäktige 
utsåg nämndemän må ha varit rimligt 
i en tid då partimedlemskap var norm 

och inte undantag. Men så har Sveri-
ge inte sett ut på väldigt länge. Nämn-
demännen hämtas i dag nästan ute-
slutande ur den lilla klick av befolk-
ningen, cirka fyra procent, som är par-
tipolitiskt aktiva. Nämndemännen är 
domare, precis som rättens ordföran-
de som är utbildad jurist. En nämnde-
mans röst är lika mycket värd som ju-
ristdomarens. I tingsrätten och för-
valtningsrätten är nämndemännen 
dessutom i majoritet och kan döma 
tvärt emot den juridiska expertisen. 
Bara misstanken om politiskt färga-
de domar är sannolikt mer skadlig för 
domstolarnas förtroende än det fak-
tum att lekmannadomarna har sam-
lat på sig mer livserfarenhet än den ge-
nomsnittlige medborgaren.

I Nämndemannautredningen 2013 före-
slogs flera åtgärder för att bredda re-
kryteringen utanför de politiska parti-
erna. En förändring var att kommun- 
och landstingsfullmäktige, som i dag 
väljer nämndemän som nominerats 
av de politiska partierna, i framtiden 
skulle välja hälften av nämndemän-
nen ur en kvot av frivilliga som inte 

"
Mer proble-
matisk är den 

partipolitiska kopp-
lingen till val av 
nämndemän. 

Nämndemän. Med rätt att döma. Foto: Jessica Gow/TT

Den nya regimen på Krim 
förföljer oliktänkande och 
hotar oberoende medier. 
Det har förekommit kon-
fiskation. Ledande före-
trädare för minoriteten av 
krimtatarer har fördrivits. 
Precis som det av Turkiet 
ockuperade norra Cypern 
hotas Krim av en långvarig 
internationell isolering.

Jyllands-Posten 
Århus 

Rysk fördrivning 
av minoriteter

Skrivet & saxat

Kiev levererar 85 procent 
av elen och 80 procent 
av vattnet. Dessutom 
 kommer mycket livsmedel 
från Ukraina. Men den 
som ett år efter annekte-
ringen  visar den blågula 
ukrainska flaggan i offent-
ligheten behandlas som 
extremist av ordnings-
makten.

Gazeta Wyborcza 
Warszawa

Krimhalvön är  
i praktiken en ö

Vart tog den lilla kommunen vägen?
har olika platser olika förutsättningar. 
Det som behövs är en diskussion och 
en dialog om hur framtiden för kom-
munen ska se ut, vad kommunen ska 
vara för plats.

Hur påverkas lokaldemokratin?
– Det är en av svårigheterna, man 

vill ha kvalitet i beslut men det blir 
svårt i en liten kommun med en liten 
befolkning, det kan bli komplicerat 
att i små glesbefolkade kommuner att 
hitta rätt personer för att sköta myn-
dighetsutövning. Därför finns det en 
poäng med att samverka med andra 
kommuner.

Kan det uppstå en konflikt mellan 
olika politiska viljor, att vilja skapa 
stora och starka kommuner med 
centralisering och effektivisering 
eller att vilja skapa starka med
borgare med fokus på valfrihet och 
egenmakt? Att sammanslagningar 
tenderar att öka byråkratin  
och skapa fler nivåer i besluts
fattandet?

– Det finns stordriftsfördelar med 
samverkan där man kan dela på kost-
nader och kompetens. En nackdel är 
att det inte är säkert att det blir mer 
effektivt, det kan bli svårare för insyn 
och ansvarsutkrävande, så det finns 
många olika osäkerhetsfaktorer att 
väga in.

Jacob Broman/SNB

En av fyra kommuner är en så kallad avfolknings-
kommun med färre än 10 000 invånare. Jobben är 
borta och de unga flyttar medan de äldre stannar 
kvar. En minskande och allt äldre befolkning påver-
kar skattekraften och välfärdsåtaganden. 

I det nya numret av SNS Analys  
(nr. 26) ”Strategier för att möta små-
kommunernas utmaningar” presen-
terades en strategi för att uppmunt-
ra små och krympande kommuner 
att aktivt formulera en medveten 
anpassnings politik. Josefina Syssner, 
docent i kultur geografi och förestån-
dare vid Centrum för kommunstrate-
giska  studier vid Linköpings universi-
tet, är en av författarna till forsknings-
rapporten.

Vilket är skräckscenariot med 
fallande befolkningstal i Sveriges 
småkommuner?

– Att det kommer bli mycket svårt 
för de småkommunerna att tillhan-
dahålla en god kvalité i välfärden och 
den offentliga servicen för kommu-
nens medborgare.

Ni presenterar en möjlig väg som 
handlar om att små och krym
pande kommuner bör föra en 
anpassningspolitik, hur ser den 
politiken ut?

– Många kommuner har redan en 

plan för att öka tillväxten och har en 
förhoppning om att kunna öka invå-
narantalen, men det är tydligt att alla 
kommuner inte kan växa samtidigt. 
Det finns inget som tyder på att urba-
niseringen minskar. Därför bör politi-
ker i de kommuner som krymper, fun-
dera på vad de ska göra om tillväxtpo-
litiken inte får de effekter som de hop-
pas på. Då behövs en plan B och den 
saknas nu.

– Jag tror att det måste handla om 
att hitta nya former för hur man kan 
bedriva verksamhet i de kommuner-
na som har dessa problem och att in-
volvera medborgarna i kommunen. 
Många av de problem som en minskad 
befolkning för med sig hanteras nu ge-
nom ad hoc-lösningar av kommunpo-
litikerna. Det som istället behövs är en 
samlad och långsiktig strategi samt 
prioriteringar. 

– En anpassningspolitisk agenda 
kan se olika ut på olika platser. Dels 
 eftersom det kan finnas partipolitiska 
skillnader – till exempel kan det fin-
nas ett borgerligt perspektiv och ett 
socialdemokratiskt perspektiv. Dels 

Opinionsintervju | Josefina Syssner

"
Det finns inget 
som tyder på 

att urbaniseringen 
minskar. Därför bör 
politiker i de kom-
muner som krym-
per, fundera på vad 
de ska göra om 
tillväxtpolitiken 
inte får de effekter 
som de hoppas på.

Josefina Syssner. Forskar 
om krympande kommuner.

Citatet

"
Om sjökortet 
inte stämmer 

med verkligheten 
så finns uppenbara 
problem.

Riksrevisor Claes Norgren 
förklarar problemet med 

att färre ställer upp i statis-
tiska undersökningar, vilket 
riskerar att leda till att den 

officiella statistiken inte ger 
rätt bild av samhället
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Allmänt amorteringskrav 
kan slå mot ungas ekonomi
Ett allmänt amorteringskrav 
skulle vara negativt för yngre  
generationer, varnar ekonomen 
och forskaren Marieke Bos. 
”Amortering är en typ av sparan-
de och det finns perioder under 
livet där det enligt ekonomisk  
teori är helt naturligt att inte 
spara”, säger hon.

I dagsläget ligger amorterings
förslaget på is hos Finansinspek
tionen, men det är långt ifrån av
skrivet som en framtida möjlig
het när det kommer till att angri
pa svenskarnas skuldbörda. 
Marieke Bos, forskare på Swedish 
House of Finance med privateko
nomi som specialitet, har bland 
annat medverkat i en färsk rap
port från Studieförbundet Nä
ringsliv och Samhälle (SNS) som 
analyserat effekterna av just ett 
amorteringskrav.

– I rapporten pekar vi på att ett 
tvingande amorteringskrav för 
alla förmodligen inte skulle ge 
det bästa resultatet. Det kommer 
till ett pris och det priset betalas 
av dem som tvingas spara fastän 

de egentligen inte behöver göra 
det, säger Marieke Bos.

Hon förklarar att det enligt eko
nomisk teori är helt naturligt att 
människor under vissa perioder i 
livet belånar sig utan att betala av 
på skulden.

– När man är ung och förvän
tar sig att ens inkomst ska växa 
under yrkeslivet är det logiskt att 
låna till konsumtion och investe
ringar för att sedan, i takt med att 
inkomsten ökar, betala av på 
skulden. När man är 24 år har 
man oftast inte pengar till både 
en insats i en bostad, räntebetal
ningar och amortering.

Marieke Bos tror att det finns en 
risk för att ett allmänt amorte
ringstvång till och med kan få 
konsekvenser för unga männis
kors vilja att vidareutbilda sig.

– Ett amorteringstvång tar 
bort utrymme för annan kon
sumtion och kan också tänkas 
påverka människors studier. 
Även om det sannolikt är en liten 
effekt är det förstås inte bra om 

ett bostadsköp minskar sannolik
heten för att unga människor vi
dareutbildar sig.

Marieke Bos förespråkar alltså 
flexibilitet i ett eventuellt regel
verk för amorteringar. Men hon 
menar också att just flexibilitet 
sällan går hand i hand med tving
ande regler.

– Så fort det blir politik av det 
så kommer krav att det ska vara 
enkla regler som alla kan förstå. 
Ett mer komplext regelverk kan 
bli svårare att implementera.

Idén att ta fram ett regelverk 
som omfattar alla går ju emot 
vad som enligt dig vore den  
bästa lösningen?

– Ja, men det finns forskning 
som visar att folk tar intryck av 
goda exempel. Om politiska 
makthavare ställer sig bakom 
amortering som ett standardal
ternativ kommer också fler 
människor att amortera. Samti
digt finns en risk för att banker 
som inte har något intresse av att 
kunderna amorterar, inte aktivt 

presenterar ett amorteringsalter
nativ för kunderna. Det är alltså 
viktigt att det finns ett tydligt 
standardalternativ för amorte
ring när banken träffar bolåne
kunden.

En avgörande fråga vad gäller 
hela bostadsmarknaden, samt 
hur Finansinspektionen, Riks
banken och ansvariga politiker 
hanterar den, är om vi har en bo
stadsbubbla i de svenska stor
stadsregionerna. Marieke Bos vill 
dock inte ge ett tvärsäkert svar på 
frågan vad hon tror.

– Personligen skulle jag luta åt 
ett ja, men som ekonom är det en 
annan sak.

Det verkar vara en allmän upp-
fattning att den som väntar med 
att köpa en bostad förlorar efter-
som priserna kommer att vara 
högre om ett år? 

– Jo, och det låter för mig väl
digt mycket som en bubbla.

JOEL DAHLBERG
08-13 50 62, joel.dahlberg@svd.se

Ekonomen och forskaren Marieke Bos på Swedish House of Finance tror att ett krav på amortering av bostadslån till och med kan påverka ungas ekono
miska möjligheter att studera. FOTO: EMMA-SOFIA OLSSON 

Alfa Laval får 
order på kyla
Alfa Laval har fått en order 
värd 110 miljoner kronor i Mel
lanöstern. Alfa Laval ska leve
rera luftkylningssystem till ett 
icke namngett kraftbolag. 
Leverans beräknas ske under 
2016, skriver bolaget i ett 
pressmeddelande, enligt TT.

Canon äger 
mer i Axis
När den förlängda acceptperi
oden i Canons bud på Axis 
löpte ut den 5 maj ägde Canon 
motsvarande 84,8 procent av 
aktierna i Axis.

Det framgår av ett press
meddelande, enligt Direkt.

Som Canon meddelade  
tidigare förlängs inte accept
perioden ytterligare.

miljoner kronor är ordern till 
Precise Biometrics på 1 200 
Tactivo från Defense Logistics 
Agency, en del av USA:s för
svarsdepartement. Order
värdet intäktförs i sin helhet 
under andra kvartalet 2015, 
skriver Direkt. Ordern är lagd 
via Precise Biometrics partner 
Carahsoft och inkluderar Tac
tivo för Iphone och Ipad.
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VAD GÄLLER SAKEN?

Förslaget lagt på is
Amorteringskraven som skulle 
ha införts den 1 augusti innebar 
att alla nya bolån med en be
låningsgrad på över 70 procent 
skulle amorteras ned med minst  

2 procent av det ursprungliga  
lånebeloppet varje år. När låne
graden sjunkit under 70 procent 
skulle lånen amorteras ned med 
minst 1 procent per år, till 50 pro
cents belåningsgrad.

Finansinspektionen (FI) med
delade dessa krav den 11 mars i år. 
Den 23 april beslutade FI att av
vakta på grund efter ett kritiskt 
remissyttrande från kammarrät
ten i Jönköping som ifrågasatte 

myndighetens befogenheter att 
införa amorteringsreglerna.

De flesta storbanker kräver i 
dag amortering på 10 eller 15 år av 
den del av lånet som överstiger en 
belåningsgrad på 70 procent.     TT
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Bara ett litet  
kurdiskt parti kan 
stjälpa storvulna 
planer. 
OBEROENDE LIBERAL

L
Segraren är given. Regerande AKP kom-
mer att vinna söndagens turkiska val, frå-
gan är bara hur stor triumfen blir. Någon 
formsak är det inte.

AKP – med presidenten Recep Tayyip 
Erdogan i spetsen – har efter tretton år vid makten allt-
jämt starkt stöd bland landets 56 miljoner väljare. Fast 
stödet har minskat på senare år i takt med att framtidsut-
sikterna blivit mindre ljusa. Osäkerheten har ökat på flera 
områden. Dels har den ekonomiska utvecklingen bromsat 
in, dels uppvisar Erdogan alltmer auktoritära drag. Kopp-
lingen mellan dessa faktorer är dessutom tydlig.

Marknaden ser med tilltagande skepsis på Erdogans för-
sök att stärka sin egen ställning. Med mer makt centrerad 
till en person anses förutsägbarheten kring de ekonomis-
ka vägvalen minska. Tillväxten har halverats sedan förra 
decenniets rad av guldkantade år. Regeringen har sänkt 
reformtempot och flera utländska bolag har fått svårare 
att verka i landet. Dessutom har medborgarna fått tuffare 
villkor då arbetslösheten åter börjat öka samtidigt som 
livsmedels- och bränslepriser gått upp.

Men missnöjet med den ekonomiska inbromsningen ser 
i sig inte ut att kunna hindra Erdogan från att förverkliga 
sina planer på en grundlagsändring som skulle ge honom 
närmast oinskränkt makt. Han vill överge det nuvarande 
parlamentariska systemet till förmån för ett president-
styre med långtgående befogenheter.

Med två tredjedels majoritet i valet – 367 av 550 par-
lamentsplatser – kan AKP ändra konstitutionen på egen 
hand. Med tre femtedels majoritet – 330 platser - har par-
tiet möjlighet att utlysa en folkomröstning.

Frågetecknet i sammanhanget är hur stort väljarstöd 
kurdiska partiet HDP får.

Turkiet har den högsta parlamentströskeln i världen – för 
att ta sig över den krävs hela 10 procent, vilket kan medföra 
miljontals bortkastade röster. I de utdragna förhandling-
arna om turkiskt EU-medlemskap har unionen förgäves 
krävt att tröskeln ska sänkas av demokratiska skäl. I opi-
nionsmätningarna svajar HDP nu just kring 10 procent. 
Slutar det under tröskeln för det kurdiska partiet innebär 
det i praktiken fler parlamentsplatser för AKP.

Med stärkt ställning för Erdogan hotar en negativ tur-
kisk samhällsutveckling. Vilket slags styre han står för är 
nästan skrämmande tydligt.

Korruptionsåtal mot AKP-ledare har lett till omplace-
ring av åklagare istället för rättsprocesser. Synpunkter på 
ränteläget från centralbankschefen har mötts med ankla-
gelser om landsförräderi. Kritik från en sekulär dagstid-
ning fick Erdogan att varna chefredaktören. Till råga på 
allt kampanjar han nu för fullt, trots att presidenten inte 
får göra det enligt grundlagen.

Vad Turkiet behöver är stärkt demokrati och krafttag 
mot korruption – raka motsatsen till vad som kan vänta 
med den stärkta presidentmakten. Men med HDP i parla-
mentet kan AKP tvingas att antingen backa eller kompro-
missa. Någon verkligt god lösning finns inte i sikte, men 
en kompromiss vore ändå klart bättre än att Erdogan får 
helt som han vill.

Därför står hoppet nu till att ett litet kurdiskt parti lyck-
as stjälpa den turkiske presidentens storvulna planer.

SydSvenSkan 7/6 2015

SIGNERAT

Sluta traggla om valfriheten
E n ny doktor vid varje besök 

på vårdcentralen. Så var det 
för många patienter före 
vårdvalsreformen och så är 

det fortfarande. 
I en forskningsrapport från SNS, 

Primärvården efter vårdvalsrefor-
men: valfrihet, kvalitet och produkti-
vitet, konstaterar Anna Häger Glenn-
gård, ekonom vid Lunds universitet, 
att reformen inte verkar ha löst pro-
blemen med bristande kontinuitet 
i kontakten med patienterna. Inte hel-

ler har den förbättrat samordningen 
med övrig hälso- och sjukvård. 

Däremot uppskattas vårdvalet av 
de flesta. Och antalet läkarbesök har 
ökat i alla grupper av befolkningen, 
men mindre i grupper med stora 
vårdbehov. För att komma åt detta be-
höver landsting och regioner bli bätt-
re på uppföljning. Statistik behöver 
kompletteras med dialog. 

Valfriheten inom   vården kommer 
troligen att finnas kvar – över hela 

landet. Det finns en riksdagsmajori-
tet som säger nej till att avskaffa lagen 
om valfrihetssystem, lov. Men risken 
är att debatten ändå fortsätter i sam-
ma gamla hjulspår. 

Primärvården ska vara spindeln 
i nätet, samordna kontakter och av-
lasta akutsjukvården. 

Nu behövs en diskussion om hur 
 istället för ett fortsatt ställningskrig 
om driftsform.
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Stockholms Grosshandelssocietet
Trygghetsstiftelsen

Universitet och högskolor
Chalmers tekniska högskola
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Kungliga Tekniska högskolan 
SLU Uppsala 
Umeå universitet/Handels-

högskolan
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SNS STYRELSE

SARAH MCPHEE (f. 1954) Ordförande sedan 2015. Styrelseledamot 
i Axel Johnson Inc. och Klarna AB. Ordförande i Kungliga Veten
skapsakademins Placeringskommitté.

LARS BERGMAN (f. 1945). Professor i nationalekonomi, Handels
högskolan i Stockholm.

ANN CARLSSON (f. 1966). Vd Apoteket AB, styrelseledamot Axfood 
och Svensk Handel.

JOHANNA FRELIN (f. 1969). Tillträdande vd för Tengbom, och 
dessförinnan vd för Hyper Island. Expert i regeringens Medieutred
ning. Styrelseledamot i tidningen Fokus. Tidigare Divisionschef för 
Program på SVT.

ANNA HEDBORG (f. 1944). Ordförande i Systembolagets Pensions
stiftelse och Arbetar  rörelsens Arkivs Forskningsråd samt ledamot i 
SCB:s insynsråd.

LARS  HEIKENSTEN (f. 1950). Ekon.dr, vd i Nobelstiftelsen, ord
förande i bland annat Expertgruppen för analys och utvärdering av 
svensk biståndspolitik. 

MIA HORN AF RANTZIEN (f. 1953). Vd i SNS, ekon.dr, styrelse
ledamot Sida, ledamot Svenska Institutets insynsråd.  

PER KRUSELL (f. 1959). Professor vid Institutet för internationell 
ekonomi vid Stockholms universitet.

LARS G. NORDSTRÖM (f. 1943). Styrelseordförande Vattenfall AB. 
Ordförande för FinskSvenska Handelskammaren. Styrelseledamot 
i Nordea Bank, Viking Line Abp och SvenskAmerikanska Handels
kammaren. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA). Hederskonsul för Finland i Sverige.

STAFFAN SALÉN (f. 1967). Vd i Salénia. Styrelseordförande i 
Amapola och EWork. Styrelseledamot i bland annat Landauer Ltd, 
Sagax, Strand Kapitalförvaltning och Westindia AB.

Mia Horn af Rantzien

Lars Bergman

Per Krusell

Ann Carlsson Johanna Frelin

Lars G. Nordström

Sarah McPhee Anna Hedborg

Staffan SalénLars Heikensten

JURIDISK STRUKTUR
SNS verksamhet bedrivs i två juridiska enheter, den ideella föreningen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och det av 
föreningen helägda Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Serviceaktiebolag. Den viktigaste uppgiften för SNS Service AB är 
att fungera som ett servicebolag åt föreningens medlemmar. Inom ramen för den ideella föreningen bedrivs forskning och studier 
om viktiga samhällsfrågor.

REVISORER
LARS ERIK ENGBERG, auktoriserad revisor.
EVA FERNVALL, kommunikationsdirektör Apoteket AB.



PÅ SNS PLAY KAN DU SE VÅRA SEMINARIER 
OCH INTERVJUER MED TALARNA



SNS – Kunskap för välgrundade beslut sedan 1948
Jakobsbergsgatan 18, Box 5629, 114 86 Stockholm. Tel: 08-507 025 00. info@sns.se.

Logotyp SNS
Hagelström Design
Datum 060509

Logotyp Pantone 200 C
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C

Logotyp svart Logotyp vit
negativ med utstansad text och rektanglar
( svällning 0,4 pt)

Logotyp 2-färg, 
Pantone 200 C
Rektanglar Pantone 1935 C

Logotyp CMYK , Pantone 200 C,  (= 0, 100, 63, 12)
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C, 
(= 0, 85%, 53,55%, 10,2%)

Delta i debatten!
#SNSKUNSKAP


	omslag sns vb 2015_web
	omslag sns vb 2015_web
	inlaga sns vb 2015_web
	omslag sns vb 2015_web

