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Utflyttade huvudkontor:

Ekot och TT satte vulgärvinkeln
I ett inslag i Dagens Eko den 17 november bibringas lyssnaren uppfattningen att den
huvudkontorsflytt som vi bevittnat från Sverige under 1990-talet inte har något samband med det
svenska företagsklimatet. Denna vinkel förefaller därefter ha präglat rapporteringen från flera
andra nyhetsmedia, utan att dessa haft tillgång till den underliggande rapporten. Till dessa hör
TT som valde att rubricera huvudkontorsflytten som ett utslag av direktörernas girighet, något
som också kommenterades på SvD:s ledarsida den 19 november.
Företagsklimatet
Låt mig inledningsvis rekapitulera de faktiska resultaten i rapporten:
*Företagsklimatet bedöms vara betydligt sämre i Sverige;
*En hårdare inkomstbeskattning försvårar rekrytering och ger personal med en
internationellt gångbar kompetens anledning att söka sig utomlands.
Företagsklimatet bedöms följaktligen som betydligt sämre i Sverige jämfört med utlandet, främst
när det gäller relationer med myndigheter och förtroende för den ekonomiska politiken.
Nyhetsförmedlande public service-organ har gett intrycket av att det motsatta förhållandet råder.
En del av företagsklimatet har att göra med individbeskattning. Med nuvarande
individbeskattning får företagen det svårt att rekrytera personal med en kompetens som är
internationellt gångbar, likaså riskerar det att leda till att delar av personalen flyttar till andra
länder. I en internationaliserad värld får man acceptera att lönedifferenser påverkar individers
beteende, oavsett om det gäller sjuksköterskor, läkare, tennisstjärnor eller personer inom
företagsledning.
Förenkling
Ansvaret för den inträffade vulgariseringen och förenklingen av resultaten i rapporten vilar tungt
på den inledande nyhetsrapporteringen. Den är inte bara intellektuellt ohederlig utan försvårar
också en seriös debatt kring de underliggande problemen. Huvudkontorsflytten har ingenting
med "girighet" att göra och står inte heller i strid med vad som är bäst för företagen. För att inte
tappa nödvändig kompetens måste Sverige helt enkelt anpassa skatter och löner till de nivåer
som råder i omvärlden.
Forskning försvåras
Som forskare kan man leva med att bli fel- och falskciterad, i viss mån också med att resultaten
presenteras i massmedierna på ett förenklat och lite vinklat sätt. Det är däremot oacceptabelt att

direkt felaktiga tolkningar basuneras ut. Dels försvåras forskning som bygger på ett aktivt
deltagande av företag, där företagaren har ägnat tid åt att t ex besvara en enkät eller delta i en
intervju. Dels leder det på sikt till att forskare kommer att bli allt tveksammare till att förmedla
sina resultat till massmedierna. Det kommer i sin tur att leda till en än mer banaliserad och
vulgariserad debatt.
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