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Låt politikerna svara
om trängselskatten
Anders Åberg skrev i DI i lördags
om problem att betala trängselskatten. Trängselskatten har som
inget annat demonstrerat maktens
dubbla arrogans:
ºförskjutningen i balansen mellan vad staten kräver av medborgarna och vad medborgarna kan
förvänta för bemötande av staten.
ºatt den införs för att regeringspartiet skall hålla sig kvar vid makten, inte därför att den är önskvärd!
Låt Di TV sätta Göran Persson,
Peter Eriksson och Annika Billström i en soffa där de krävs på besked om Anders Åbergs frågor. Ge
dem ärendenummer i förväg så att
de inte kan använda ansvariga beslutsfattares standardknep att ”just
detta ärende känner jag inte till”.
FILIP EKSTRAND
Advince KB

Är det ett brott mot
Europakonventionen?
I lördagens DI förekom en debattartikel av Anders Åberg beträffande hans oro över inbetalningar av
trängselavgifter. Som det beskrivs
är det ett förhållande som nog borde anmälas till Europadomstolen
för de mänskliga rättigheterna i
Strasbourg. Sverige har ju tidigare
fått kritik vid den domstolen och
detta förefaller vara ett ﬂagrant
brott mot konventionen.
BENGT H JOHANSSON
Stocksund
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Vild strejk på SAS
En vild pilotstrejk i Köpenhamn
tvingade SAS att ställa in mängder av ﬂygavgångar i går.
 Finns det ingen möjlighet att på

något sätt lösa ut danskarna från
SAS och i stället lägga allt i Stockholm?!
Tege
 Jag tror att de ﬂesta anställda på

SAS mer än gärna skulle gå ned i
lön om de bara hade en ledning
som gick att lita på och som inte
ständigt bröt mot ingångna avtal
och ”intentioner” som det så ﬁnt
heter.
Inside
 Man får nog på allvar inse att
kostymen uppenbarligen fortfarande är för stor, och då återstår på
”sista raden” bara att vinna eller
försvinna.
Europe A
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Den svenska tillväxten ger inga nya jobb. Om Sverige ska sluta vara själva
sinnebilden för ”jobless growth”, ﬁnns inget alternativ till genomgripande
reformer som bereder vägen för framväxten av ett modernt tjänstesamhälle,
skriver professor Magnus Henrekson, med stöd i en SNS-studie som
presenteras i dag.

Utveckla tjänstesektorn
är en överlevnadsfråga
E
nligt
näringsminister Thomas
Östros ska 2006
bli tjänstenäringens år. Man spår
fortsatt hög tillväxt och
minst 100 000 nya jobb
inom två år.
Alltför mycket talar dock
mot regeringens prognoser. Sedan 1994 har tillväxten i snitt legat runt 3 procent; inte sedan 1960-talet
har vi sett så stark tillväxt.
Ändå är antalet sysselsatta
nu 6 procent lägre än
1990, och antalet arbetade
timmar per arbetsför har
bara stigit med någon procent.

Häri ligger det allvarligaste strukturfelet i svensk ekonomi. En tolvårig period av
hög tillväxt skapade i stort
sett inga jobb!

Vår tillväxt har kommit på
områden där det inte behövs
ﬂer människor. Sedan 1994
handlar det i allt väsentligt
om tillväxt i industrin.
1994–2004 växte tillverkningsindustrin med
87 procent, medan den pri-

F

ör kompetent för
sitt arbete. Det var
rubriken över en
artikel i DI i går,
där civilingenjören Anna Höijer berättade
om sitt jobb, i kundtjänsten
på ett ﬁnansbolag. För två år
sedan ﬁck hon sin examen
från Kungliga Tekniska
högskolan med inriktning
på bioteknik.
Anna Höijer är helt klart
överkvaliﬁcerad för sitt nuvarande arbete – ändå gjorde hon klokt i att ta den anställningen.
För mig som ofta är personligen inblandad i rekrytering är det självklart att
det är bättre med sökande
som har valt att ta de jobb
som erbjuds än med sådana

professor i nationalekonomi och
chef för Industriens utredningsinstitut (IUI).

”Vår tillväxt har
kommit på
områden
där det
inte behövs fler
människor.”

I 25-årsperspektiv är Sve-

av en stark tjänstesektor i
Sverige. Förutsättningarna
för branscher med potential
att öka sysselsättningen är
helt enkelt för dåliga.
Vi måste sänka de skatter som hämmar efterfrågan på hushållsnära tjänster och gör att seriösa företag konkurreras ut av den
svarta sektorn eller kunderna, som i stället gör jobbet
själva.

Viktigt blir också att anpassa arbetsmarknadens
regelsystem och lönebildningssystemet så att även
för välfärden livsviktiga
tjänstebranscher kan blomstra.
Likaså behöver den offentliga sektorn konkurrensutsättas så att nya företag kan växa fram inom
hälso- och sjukvård, utbildning och äldreomsorg.
Detta är särskilt angeläget i en tid då Sverige inte
längre kan räkna med nya
jobb via tillväxt i industrin.
Trots en rekordhög tillväxt
uppstår bevisligen inte jobben där.

som är arbetslösa. Det är
helt rätt att ta ett jobb utanför det område man har utbildats för och sedan försöka leta efter ett nytt jobb
därefter.
Jag läser gärna en förklaring i en jobbansökan om
varför man under några år
har jobbat med något annat
än det man utbildats till.
Alla har nytta av att arbeta även i andra branscher.
Det är ju de som blir riktigt
duktiga – de som har en
blandad arbetslivserfarenhet. Det skadar inte någon
att sitta på ett okvaliﬁcerat
jobb under en tid. Det gör
också att man kan få ett annat perspektiv på sin yrkesroll, att man får bättre utväxling av den utbildning

APROPÅ

Torsten
Jansson
vd, New Wave
Group

man har. Ett år på kundtjänst ger alltså en viktig erfarenhet även om jag förstår
att det känns som ett misslyckande att behöva ta ett
sådant jobb, ofta rätt dåligt
betalt, när man har en kvaliﬁcerad examen.
I många fall är vilket jobb
som helst bättre än att bygga på sin utbildning med ytterligare kurser. Det är inte
säkert att man blir mer intressant för att man har en
magisterexamen.

Däremot är det inte fel att
bygga på utbildningen med
studieår utomlands. Den internationella erfarenheten
uppskattar vi när vi går igenom ansökningar.
Det är relativt sällsynt att
vi anställer någon som spon-

tant har skickat oss en intresseanmälan. Undantaget
är om någon har väldigt
speciella meriter.
Anna Höijer är inte ensam. Enligt en statlig utredning är 37 procent av de anställda i Sverige överkvaliﬁcerade för sitt jobb. Det
väcker naturligtvis en del
frågor om svensk utbildningspolitik. Vi utbildar för
många till fel saker.
Men det resonemanget är
ingen tröst för den som har
en högskolexamen och inte
får tag på ett jobb som passar.
Till er kan jag bara säga:
All arbetserfarenhet är bättre än studier på slentrian.
Och deﬁnitivt bättre än att
gå arbetslös.
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”Är du nervös att börsen ska rasa?”
Ja, jag säljer allt 9%

Nej, jag avvaktar 50%

Vi visar att det i Sverige
långsiktigt helt saknas positivt samband mellan tillväxt
och sysselsättning, medan
1 procents tillväxt höjer sysselsättningen med 0,25 procent i Danmark, 0,5 procent
i USA och 0,6 procent i Spanien.
Med danskt samband,
skulle en tillväxt på 4 procent ge oss drygt 40 000
jobb och med ett spanskt
över 100 000 jobb!

Magnus
Henrekson

rige det mest utpräglade fallet av ”jobless growth” i hela industrivärlden.
I länder med starkt positivt samband mellan tillväxt och sysselsättning tenderar tjänsternas andel av
sysselsättningen att vara
högre.
I Australien, Nederländerna, Spanien och Kanada
skapas riktiga jobb i tjänstesektorn, medan dessa uppgifter i Sverige antingen
förblir ogjorda, utförs svart
eller som obetalt egenarbete.
Regeringen säger sig nu
satsa på skattesänkningar
för småföretag och räknar
med en snabb och omedelbar tillväxt i tjänstebranscherna.
Säkerligen kan kombinationen av lånedriven konsumtionsboom och en
starkt expansiv ﬁnanspolitik ett valår leda till ett
konjunkturellt uppsving i
sysselsättningen, men regeringen underskattar grovt
de strukturella problem
som hämmar utvecklingen

Överkvaliﬁcerad? Ta jobbet ändå!
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Nej, jag köper mer 30%

vata tjänstesektorn bara
växte med 35 procent. Sverige lyckades paradoxalt nog
hålla sysselsättningen i industrin oförändrad, samtidigt som den sedan 1995
har sjunkit med cirka 15
procent i Kina – dit västvärldens industrijobb sägs ﬂytta!
I dag presenterar jag
studien ”Tillväxten och
sysselsättningen i 1990talskrisens kölvatten”, gjord
tillsammans med Steven J
Davis vid University of
Chicago inom ramen för ett
SNS-projekt (NBER).

Ja, jag säljer en del 11%

Antal röster: 6 244

”Man ska inte bara vara rik,
utan även relativt frisk
och vältalig för att få god vård
i Sverige.”
Åsa Vilbäck, läkare, krönikör
I Dagens Medicin.

”Om alltför många osäkra
LO-medlemmar lockas av moderaternas löften om att fler måste komma i arbete, kan valet
bli en upprepning av det 1991.”
Ledare i Aftonbladet (oberoende s)

