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SHARING INFORMATION ON PROGRESS: ETHICS, RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY



Principle 1: Purpose
We will develop the capabilities of students to be future generators of sustain-
able value for business and society at large and to work for an inclusive and 
sustainable global economy.

Principle 2: Values 
We will incorporate into our academic activities and curricula the values of global 
social responsibility as portrayed in international initiatives such as the United 
Nations Global Compact.

Principle 3: Method 
We will create educational frameworks, materials, processes and environments 
that enable effective learning experiences for responsible leadership.

Principle 4: Research
We will engage in conceptual and empirical research that advances our under-
standing about the role, dynamics, and impact of corporations in the creation 
of sustainable social, environmental and economic value.

Principle 5: Partnership 
We will interact with managers of business corporations to extend our knowl-
edge of their challenges in meeting social and environmental responsibilities and 
to explore jointly effective approaches to meeting these challenges.

Principle 6: Dialogue
We will facilitate and support dialog and debate among educators, students, 
business, government, consumers, media, civil society organisations and other 
interested groups and stakeholders on critical issues related to global social 
responsibility and sustainability.
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A word from the Dean                

Lund University School of Economics and Management 

(LUSEM) is a faculty of Lund University, bringing together 

the units of the University that have educated managers for 

the Swedish and international business society for more than 

50 years. The School’s alumni are frequently found among 

the leaders of important corporations and public agencies in 

Sweden and internationally. 

Sweden is a pioneer in ethical and sustainable leader-

ship. Sweden hosted the world’s first meeting dedicated to 

environmental problems, the United Nations Conference on 

the Human Environment, in 1972. Sweden was a forerun-

ner in consumer rights and corporate responsibility with a 

consumer ombudsman, the world’s first, in 1970. Swedish 

firms have been exposed to stringent regulations in work 

safety and co-determination for many decades and have 

developed many innovations in these areas. Today Sweden 

boasts the highest share of multinational firms per capita in 

Europe. With their global orientation, Swedish firms have to 

be ‘good citizens’ not only in Sweden but throughout the 

world. All of these factors have induced Swedish enterprises 

to address issues of justice, equity and sustainability in their 

operations and many enterprises have successfully developed 

competitive strengths with organizations and products that 

are forerunners in the field.

Sweden thus provides a fertile ground for LUSEM’s work 

on ethics, responsibility and sustainability, building on the 

country’s long-lasting tradition of upholding high standards 

in these areas. At LUSEM we have a strong commitment to 

continuing taking responsibility, a commitment that we ex-

press as making a difference. 

While there has been a sharpened focus on ethics, responsi-

bility and sustainability recently, the issues have been in focus 

in teaching, research and external engagement at LUSEM for 

a long time. All students are challenged to take on the issues 

at the introductory level of studies; a number of research 

areas and a large number of research projects address issues 

in ethics, responsibility and sustainability; and, the School’s 

external engagement has a long tradition in dealing with the 

responsibility of business. 

As this report shows, the School sustains its attention to 

these questions. We recurrently map and analyze how ethics, 

responsibility and sustainability are integrated in our course 

curriculum. We develop new course modules and courses to 

further enhance our commitment to the principles of respon-

sible management education. We start new research projects 

with a clear focus on ethics, responsibility and sustainability, 

and we develop our partnerships in these areas. We are com-

mitted to continuing this process and further develop our 

education, research and outreach activities. 

Photos by: Camilla Lekebjer, Charlotte Carlberg Bärg, Johan Persson, Kennet Ruona. Stock: IStock by Getty Images. 

FREDRIK ANDERSSON
Dean of LUSEM
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LUSEM strives at making a difference by  
engaging in the rapidly evolving issues on ethics, 
responsibility and sustainability through education, 
research and collaboration with business and the 
public sector. 

Everyday life at LUSEM shall reflect the School’s 
ambitions in creating a sustainable world.

– STRATEGY FOR ETHICS, RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY
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PRINCIPLE 1: PURPOSE 
A NEW STRATEGY FOR ETHICS, RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY 

The mission of Lund University School of Economics and Management 
(LUSEM) is stated as follows:

Our school is a driving force in society by:

• Preparing students to contribute to resolving global challenges through relevant, research-based 

and business-integrated education.

• Advancing knowledge through distinguished research and teaching based on our international 

heritage and Scandinavian roots.

• Taking an active part in developing a sustainable society based on innovative thinking.

• Combining notable research and close contacts in the business community and the public sector 

with the academic tradition and diversity within Lund University.

Based on our mission a new strategy for ethics, responsibility and sustai-
nability was developed during 2013, summarized as:

LUSEM strives at making a difference by engaging in the rapidly evolving issues on ethics, responsibility 

and sustainability through education, research and collaboration with business and the public sector. 

Everyday life at LUSEM shall reflect the School’s ambitions in creating a sustainable world.

The basis for LUSEM’s work on ethics, responsibility 
and sustainability springs from our mission and the 
core values shared with Lund University. The core values 

state “Rationality, quality and commitment permeate the 

activities of our University. Academic integrity is absolute” 

and that “The University is a critical voice and driving force in 

society.” It is only by taking this basic ethical frame seriously 

that an academic institution can help instilling a genuinely 

responsible outlook among faculty, staff and students. The 

commitment to sustainability is also inherent in the School’s 

vision of Making a difference by understanding, explaining 

and improving our world and the human conditions. 

As a research-driven school of economics and manage-

ment, LUSEM’s approach to engaging students in confronting 

questions of ethics and responsibility is anchored in academic 

work in fields such as corporate social responsibility and be-

havioural economics. Taking on such issues early on is an im-

portant impetus for students to naturally adopt a responsible 

mind-set in their future roles as decision makers and experts. 

The School is committed to keeping its faculty up to pace with 

these and other developments through training initiatives at 

the School level, and at the same time the School fosters an 

atmosphere which is open for new impulses and debate. In 

these efforts, the School benefits from the breadth of Lund 

University and the rich possibilities for formal and informal 

interdisciplinary exchange that are part of everyday life on 

campus. The School also benefits from the strong internation-

al presence on campus and its international partner network. 

The School is strongly committed to conducting its 

everyday activities in accordance with the standards that are 

taught. 

The School’s commitment to responsible behaviour is 

reflected in our membership in PRME. 
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LUSEM is large education institution. About 60 percent of the budget is spent on teaching, 
and almost 3 600 student FTE’s annually receive their training at the School. The majority 
of students, moreover, are enrolled at the BSc level. This implies that the primary road for 
expanding the School’s footprint when it comes to ethics, responsibility and sustainability 
goes through its students. 

PRINCIPLE 2 & 3: VALUES AND METHOD
EDUCATIONAL CURRICULA AND PROCESSES   

INTRODUCTORY STUDIES
As mentioned above, a vast majority of the students at  

LUSEM enter the BSc in Business and Economics as fresh-

men. In order to ensure that all students, regardless of future 

specialization, receive a solid education in ethics, responsi-

bility and sustainability, LUSEM has introduced a mandatory 

6-credits module in business ethics The corporation and its 

role in society (“Företagets roll i samhället”) at the end of 

the first semester. This module ensures that all students get 

a good understanding of fundamental concepts such as cor-

porate social responsibility, sustainability, stakeholders, triple 

bottom line, various forms of ethics, as well as an understand-

ing of how companies have evolved over the centuries and 

how their role in society has changed accordingly. 

The basic idea is hence to provide the students with a 

solid and shared frame of reference as a starting point early in 

their studies. This is then something teachers in later courses, 

in various subjects, can depart from, apply and build upon. 

Below some important courses (not an exhaustive list) are 

listed that applies and further develops the students’ general 

and basic knowledge and skills within ethics, responsibility 

and sustainability within the special context/subject area of 

each course.

Business Administration
In introductory marketing, ethics and corporate social respon-

sibility are discussed in terms of their role for marketers, since 

consumers’ and companies’ caring about ethics and corporate 

social responsibility has been a growing trend in the past few 

decades. It is also discussed as a part of companies’ increased 

responsibilities in consumer society, with global companies. 

The issues are approached both in terms of consumer 

behaviour and what companies, especially those with global 

brands, are doing. Also, several other courses in business ad-

ministration relate to ethics, responsibility and sustainability. 

One example is the course Strategic organizing in the first 

part of continuing studies in business administration, a course 

that uses case studies to explore, for example, organization 

culture and ethical values.

Economics
In introductory macroeconomics, green national accounts are 

discussed and students are familiarised with the World Bank 

database. The implications of green accounting are explored 

and critically assessed. In the preceding course in microeco-

nomics, behavioural economics is introduced in such a way 

that students are, for example, able to grasp and discuss the 

ethical implications of marketization. Also, ethical questions 

related to international trade, such as appropriate implemen-

tation of labour standards, are covered in the introductory 

course. Another important area is environmental economics, 

analysing negative externalities, arguments for political inter-

vention and alternatives in environmental policy.

The fact that ethics, responsibility and sustainability are 

discussed in introductory business and economics courses 

guarantees that all students graduating from the BSc pro-

gramme in business and economics will have spent time 

and efforts on the basics of ethics and responsibility. The 

introduction course in economics has thus been restructured 

in such a way that three credits are dedicated to ethics and 

corporate responsibility.

CONTINUING STUDIES
In continuing studies, all students work extensively on ques-

tions relating to sustainability, ethics and responsibility. Al-

most all courses cover some aspect of these issues, but the 

school also offers both obligatory and elective courses, which 

have ethics or sustainability as the main theme. 

Business Administration
All students in business administration are required to take 

a 6-credit intermediate-level course; Research methods and 

integration in business administration. Students are trained 

in basic statistical analysis and interview techniques and 

interpretation. When doing so students are focused on eco-

nomic, social and environmental sustainability. The design 

of the course starts off with a guest lecture by a consumer 

oriented company with a clear sustainability claim. Along with 

readings on sustainability, students examine their own views, 

conceptions and expectations of sustainability, as consumers 

as well as future employees and decision makers.

Although not mandatory, most students attending the 

MSc in International Strategic Management take the 

course Global Business and Sustainability. In this course, 

students learn to judge and handle complex issues and 

situations for business in a global environment – including 
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business responsibility and ethical dilemmas.  In management 

control, corporate social responsibility is discussed as Triple 

bottom line – Profit, Planet, People (3P). The responsibilities 

for managers have been expanded over the years; profit is 

no longer enough to control a business or a business unit. 

Management control systems must be able to handle 3P and 

other non-financial data. Case material from Ikea and Volvo 

about their codes of conduct called I-way and Volvo-way is 

used extensively. In corporate governance, different ethical 

dilemmas are discussed to address the ultimate question why 

corporate social responsibility is important from a Board/Top 

Management perspective. The question if there is a trade-off 

between corporate social responsibility and profit maximiza-

tion is also discussed.

In accounting, ethics and responsibility are discussed 

related to several issues like accounting standard setting, 

accounting reporting, and accounting choice. Particular at-

tention is devoted to the risk of misusing accounting (called 

earnings management), as for example in some big financial 

scandals that have occurred and where accounting has been 

at the centre of attention. It is also important to assure a fair 

process when producing accounting standards in order to 

give legitimacy at accounting since it is taught as not only 

a technical subject but also one of social significance. In an 

international setting harmonisation can be claimed to be im-

portant since then different companies have the same rules 

to attend to which gives a fairer competitive situation. In 

addition, ethics is discussed in relation to corporate culture, 

whether ethics can be mobilized as a competitive advantage 

or if it has other, intrinsic, qualities that make it difficult to 

manage. 

The MSc in Entrepreneurship and Innovation collab-

orates with the MSc programme from The International Insti-

tute for Industrial Environmental Economics, IIIEE, since 2007. 

Students from both programmes work together to make the 

business ideas environmentally sustainable. The entrepreneur-

ial programme also offer a course in Social innovation – a 

strategy for sustainability, which focuses on learning how to 

identify, analyse and solve social problems. Students from the 

master programme in Entrepreneurship also perform an as-

signment together with the Hunger Project. The assignment’s 

objective is to create socially responsible entrepreneurs.

Economics
In economics, few courses are offered that focus directly on 

ethics or sustainability. But, these issues are integrated into 

almost all economics courses. Students are required to learn 

to understand, reflect and solve social, economic and envi-

The efforts exerted for advancing ethics, responsibility 
and sustainability rely on a number of pillars:

 ✴ Important ground being covered in introductory 
courses that are taken by all students in the BSc 
programme in business and economics. 

 ✴ Deeper treatments in a number of specialized pro-
grammes, at the master level in particular. 

 ✴ Engagement of faculty in innovation and develop-
ment of the teaching portfolio as regards ethics, 
responsibility and sustainability. 

 ✴ Education and development initiatives for faculty 
members facilitated by cooperation internationally 
and with other parts of Lund University. 
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ronmental sustainability problems. For example, the bachelor 

course Economic Growth discusses costs and consequenc-

es of long-term economic growth including the impact of 

growth on the environment. The course also discusses the 

equality on fostering economic growth. Development Eco-

nomics focuses on poor countries challenges and possibilities 

for development. Advanced Labour Economics and Advanced 

Health Economics discuss the role of gender in labour market 

and health outcomes. Students also learn to learn to analyse 

the role of gender and ethnicity on economic outcomes.

Information Systems
The education in information systems also places a strong 

emphasis on ethics, responsibility and sustainability. The MSc 
in Information Systems has a course, IT, innovation, and 

sustainability, with the aim that students should achieve a 

profound understanding of the relationship between Infor-

mation Technology (IT), innovation and sustainability. The 

students acquire theoretical knowledge in each of the areas, 

with specific relation to Information Systems research. On 

completing the course, students have the tools and skills for 

designing, planning and evaluating artefacts and guidelines 

of Green IT. Students are introduced to a wide range of em-

pirical examples and real-world cases focusing on sustaina-

bility and IT.

Business Law
Research projects and courses with a focus on business and 

environmental law, environmental auditing, the concept of 

sustainable development and corporate social responsibility 

have been part of research and teaching at the Department 

of Business Law since the beginning of 1980. Today, lectures 

introducing these subjects are an integral part of almost all 

the courses given by the department. These courses are either 

mandatory or may be included in degrees at LUSEM, and 

most of the teachers at the department are involved. Sev-

eral special courses in environmental law have evolved over 

the years and today the department is part of four different 

education programmes, with two courses at the Faculty of 

Science, and two courses at the Faculty of Engineering. 

Degree Projects
The degree project is an important part of the studies for all 

students completing a bachelor’s or a master’s degree. The 

fact that a large number of degree projects are done in the 

areas of ethics, responsibility and sustainability attests to the 

impact of teaching in the area as well as the student interest. 

The following is a sample of degree projects completed in 

2015 and 2016:

• Why companies engage in CSR? (Bachelor level)

• Corporate Social Responsibility – Does it Matter? A 

study of willingness-to-pay among young and older 

adults. Corporate social responsibility – har det någon 

betydelse? En studie om betalningsvilja bland unga och 

äldre vuxna (Bachelor level)

• Does it sustain? A study of sustainability reportering 

among Swedish listed companies. Håller det? – En studie 

om hållbarhetsrapportering bland svenska börsnoterade 

företag (Bachelor level)

• Are Green Energy Companies in the Green? A study of 

the relation between oil prices and the stock price of 

green energy companies. Är gröna energibolag i det grö-

na? En studie om relationen mellan oljepriset och gröna 

energibolags aktiepriser (Bachelor level)

• Environmental Sustainability Communication in the Oil 

Industry – The effects on attitudes and purchase inten-

tions (Master level)

• The Effects of Sustainability Reporting on Organization 

– A study of organizations doing sustainability reporting 

by law and organizations doing sustainability reporting 

voluntarily. Hållbarhetsredovisningens påverkan på or-

ganisationen: En studie av organisationer som hållbar-

hetsredovisar utifrån lagstiftning samt organisationer 

som hållbarhetsredovisar av frivilliga skäl (Master level)

FUTURE DEVELOPMENT
LUSEM is committed to ensure that our students have the 

tools needed to manage the complex challenges leaders face 

in the 21st century. It is our ambitions that students that 

graduate from LUSEM shall be able to both critically reflect on 

questions relating to sustainability, ethics and responsibility, 

and to be able to find solutions to sustainability problems. 

We therefore continuously review and update our educational 

strategy to ensure that all dimensions of sustainability, ethics 

and responsibility are covered by our courses.

Throughout 2016 a major review is being undertaken to 

ensure that fully meet our high ambitions. The review follows 

three phases. 

First, we review our present strategy and benchmark 

our work against other international and national business 

schools. 

Second, having highlighting weaknesses and strengths 

in our present strategy we review our course plans in detail 

to ensure that sustainability, ethics and responsibility are tied 

to learning outcomes, learning activities and examination. An 

important part of this work is to provide a scientific definition 

of sustainability and to identify a set of key sustainability di-

mensions we wish to cover by our courses. Our many research 

projects on sustainability and ethics will provide important 

input in this work.

Finally, we will work closely with all our teachers to en-

sure that they have the tools necessary to discuss questions 

relating to sustainability, ethics and responsibility with the 

students as a natural component of their courses.
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PRINCIPLE 4: RESEARCH
 A PORTFOLIO FOR RESPONSIBILITY

LUSEM is a research-driven business school and we have a long history of research projects 
on social, economic, financial and environmental sustainability, ethics, and corporate-
social-responsibility. The School’s commitment to the issues is also clearly reflected in its 
priority setting, where sustainable development has received a stronger focus in recent 
years.

In the following we will provide a number of examples of on 

going research projects. Obviously, this is by no means an 

exhaustive account; most research at the School does, one 

way or another, touch on issues of ethics, responsibility and 

sustainability. To give an overview of the extensive research at 

LUSEM we present our research under three main headings: 

(1) Sustainable societies; (2) Environment, transports and 

economic development; (3) Sustainable social development. 

SUSTAINABLE SOCIETIES
Sustainable societies (SuS) is a programme established to 

increase the understanding of the formation of the so-called 

“sustainable society”, by which we mean the processes that 

lead up to ecological, economic and social sustainability. The 

development of the sustainable society is a core ambition in 

many areas, and it impacts on policy-making, inter-institu-

tional efforts, corporate strategies and consumer behaviour. 

Examples of the sustainable society include cities or parts of 

cities, such as Hyllie outside Malmö, Sweden, Masdar City 

outside Abu Dhabi in the United Arab Emirates, or Accra 

in Ghana. It includes technological challenges related to for 

instance Information and Communication Technology (ICT) 

and energy and electricity. It includes challenges for energy 

production, supply and distribution, transportation, architec-

ture, energy consumption control, and living.

Although the “sustainability concept” is frequently mis-

used for marketing stunts, and green-washing, it is important 

to understand the processes by which policy-makers, corpo-

rations and consumers, despite any possible noise, actually 

do interact to develop the sustainable society – and it is im-

portant to understand how value is created for the different 

stakeholders. Typically this involves political risk-taking, tech-

nology choices and investment, but also the development of 

new ways of living and operating, and new business models, 

impacting all instances of society. In the SuS programme, we 

aim to understand how the public, the firms and the consum-

ers act and benefit as they try to become more sustainable.

We have set up SuS thanks to financial support from, 

among others, E.ON Sverige and Cementa, and collaborate 

with these corporations and others in different empirical pro-

jects; cases related to business models for energy-efficient 

architecture, for instance through thermal inertia, to society 

models for new “smart cities”, to strategies for different com-

ponent suppliers as well as integrators, and the bundling of 

offerings. We also cover, statistically and longitudinally, con-

sumer behaviour and preferences, and the will to actually pay 

and use more ecological energy alternatives. Understanding 

the broader demand structure, we argue, is acutely impor-

tant, not only because it will determine the pace of change 

but also because we have very limited knowledge of what 

the consumers will be asking for, using and ultimately be 

prepared to pay for.

ENVIRONMENT, TRANSPORTS AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT
The K2 National Knowledge Centre for attractive Public 

Transport is a consortium of Lund University, Malmö Univer-

sity and The Swedish National Road and Transport Research 

Institute (VTI), funded by regions of Skåne, Stockholm and 

Västra Götaland together with the Swedish Transport Admin-

istration (Trafikverket), The Swedish Research Council Formas, 

the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems 

(VINNOVA), and the three partner institutions. It started in 

January 2013 with a mission to conduct world-class research 

through co-production and knowledge building to design 

the future of attractive public transport. It has a Board with 

members from the broadly defined public transport sector, 

and is based in Lund, but with activities across the three main 

urban regions of the country. 

The K2 vision is that in 2030, Sweden is a European model 

for public transport as a means of developing sustainable 

and attractive metropolitan areas. Public transport is the 

main system of passenger travel in metropolitan areas, with 

resource-efficient access to everyday destinations, at the 

same time delivering better health and better quality of life. 

LUSEMs strong positioning on Public Management research 

in close collaboration with the surrounding society makes it 

possibly to have great ambitions to make substantial contri-

butions to the research on sustainable transport solutions in 

metropolitan areas.

Green Industrial Transitions (GIST) studies the conditions for 

decarbonisation of energy-intensive natural resource-based 

industries (ENRI) and explores possible pathways for govern-

ing industrial transformation. Climate change is currently 

being reframed from an emissions problem to an energy 
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system problem emphasizing ways for decarbonizing social 

structures and practices that generate carbon emissions. So 

far climate policy efforts have predominantly been geared 

towards achieving set emissions reduction targets, while the 

decarbonisation of ENRI has not yet been addressed.

The GIST-project focuses on ambitious long-term struc-

tural transitions of ENRIs in Sweden by exploring mitigation 

options, integration aspects, and potential development path-

ways and governance/policy strategies. The project addresses 

the need for greater scientific understanding of long-term 

transitions in industry and the energy system (as well as as-

sociated institutions), more knowledge about the prospects 

for decarbonizing ENRI, as well as the interdependencies of 

basic industry and the energy system, and the prospects for 

their co-evolution.

The project joins researchers from several different de-

partments across Lund University such as economics, political 

science, environmental and energy systems studies and the 

centre for innovation, research and competence in the learn-

ing economy. 

NEGA-emissions are a new system to measure a country’s 

carbon dioxide emissions. Academics and politicians have 

discussed the relationship between trade and emissions for 

a long time. How to measure the impact of trade on emis-

sions is far from clear. The aim of this research project is to 

develop a new method to account for the effect of trade on 

a country’s overall emission levels. This new method allocates 

responsibility for emissions based on the principle that a coun-

try’s emission levels should be based on factors they them-

selves can affect such as the composition of consumption, 

as well as their own country’s energy system and production 

technologies. The new measure of emissions proposed by 

the project, the “NEGA-emissions measure”, satisfies these 

criteria. With the assistance of an encompassing database 

over CO2 flows in global trade, available at the university 

in Sydney, calculations of consumption-based emissions and 

of “NEGA-emissions” and “EXTRA emissions” are calculated 

from 1990 onwards. Using the new measure the project also 

investigates the possible implications of using this measure 

during climate negotiations. 

SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT
Globalization, institutions and social attitudes is a joint 

collaboration between LUSEM and the Research Institute of 

Industrial Economics. The Swedish Research Council and the 

Söderberg foundation fund the project.  The project has over-

arching purposes. The first is to investigate how globalization 

affects growth-related social attitudes like trust, tolerance 

and religion. The second purpose is to look at how formal 

institutions, i.e., laws and rules, affect important economic 

outcomes, such as economic growth, entrepreneurship, in-

novations, the size of government and corruption. It is also 

studied how globalization affects the emergence of insti-

tutions of this kind. The third purpose is to carry out new 

research concerning how social and cultural factors, like trust, 

tolerance and religion, affect economic outcomes like entre-

preneurship and growth. Our results show that globalization 

tend to increase parents willingness to teach their children to 

be tolerant to people different from themselves, that market 

institutions bring tolerance, especially where trust is high, and 

that globalization and democracy is good for the quality of 

life of gay men and that this is mediated by shaping public 

opinion and public behaviour in a pro-gay behaviour. 

Debt (and economic scarcity) and health is a research 

project that aims to generate knowledge on the dual rela-

tionship between debt (and economic scarcity) and individual 
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level health. It is often stated that debt is bad for peoples’ 

health, but few studies have actually managed to control for 

e.g. previous health and debt, implying that results likely are 

biased. Also all existing studies rely on self-reported health 

measures. In this project we use Swedish longitudinal survey 

and register data on medical prescriptions to analyse the 

relationship. Results suggest that there is not a very strong 

relationship between scarcity and individual health when tak-

ing lagged information into account – specifically there is no 

association between the two variables when using objective 

register data on health outcomes.

It’s about time! Gender, parenthood and changing time 
use patterns. Parenthood is often considered a major cause 

behind gender differences in time allocation, especially be-

tween paid work and housework. A popular belief is that 

men and women are equal in how they spend their time 

until they have children; then they fall into gendered time 

use patterns. Unequal distributions of paid and unpaid work 

between men and women translate into unequal earnings 

and power relationships between sexes, in aggregate and 

within households. They also affect gender-specific experi-

ences of stress. Thus it is important to understand to what 

extent these patterns exist and what their roots are in order 

to achieve more gender equality in society. 

On-going research at the Centre for Economic Demogra-

phy (CED), funded by Forte, examines to what extent gender 

and parenthood affect different kinds of time uses and stress 

by taking a number of explanatory factors into account. We 

study patterns of change in Sweden 1990-2010 and else-

where by making cross-country comparisons. By investigating 

parenthood and how it relates to diverse time use outcomes, 

we seek to provide a multidimensional explanation to per-

sistent gender differences and explain change over time. By 

contrasting different national contexts over time, we aim to 

capture trends and differences relating to institutional set-

tings that may affect how gender and parenthood affect time 

use patterns. Questions studied include; i) The impact of par-

enthood on men’s and women’s time use – in many contexts 

parenthood strengthens a traditional household division of 

labour but we show that this is not the case in Sweden and in 

its Nordic neighbours. We seek to explain why the Scandinavi-

an pattern does not emerge equally across country contexts. 

ii) Educational assortative mating (EAM) and time use. How 

do partner differences in education affect time use? Here 

we test Becker’s specialization hypothesis and explain why 

it does not necessarily hold in contemporary societies and 

suggest that we have reached a new equilibrium regarding 

gender roles.  iii) Sons, daughters and parents’ time use. Does 

child gender really matter for parental time allocation? That 

the presence of children in the household affects men’s and 

women’s time use is well-documented. It is, however, much 

less investigated to what extent the gender of a child and 

its sibship position affect how parents allocate their time. 

Preliminary results indicate that child gender matter and that 

parents spend time with sons and daughters in a gendered 

way, which implies an intergenerational transmission of gen-

der roles which will slow down processes of gender equality 

in other domains.

Supporting Low-cost Intervention For disEase control 
– Low-cost interventions in resource poor settings 
(Supporting LIFE). In developing countries, most of the 11 

million deaths per year of children under the age five years 

occur in areas where adequate medical care is not availa-

ble. In Malawi the under-five mortality rate is 133 per 1,000 

live births. First-level health facilities – the closest health 

care services available to most sick children in developing 

countries are generally run by local healthcare surveillance 

assistants (HSAs). The WHO and UNICEF have developed 

the Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) as a 

strategy to improve childhood survival and disease control. 

The IMCI strategy uses simple signs and symptoms to assess 

and classify illness, thus allowing health workers at first-level 

facilities to identify which children have minor illnesses that 

need symptomatic treatment.

The overall objective of Supporting LIFE is to combat 

mortality and morbidity among children in Malawi. It targets 

disease control in a multi-target intervention: Supporting LIFE 

provides local health surveillance assistants in Malawi with an 



electronic IMCI (e-IMCI) application based on mobile phones 

which can be used to improve the assessment, diagnosis and 

treatment of seriously ill children with infectious diseases and 

to circumvent the absence of healthcare infrastructures. It 

helps to ensure a more accurate diagnosis and reduces the 

barrier to care for those most affected by malaria/infantile 

diarrhea (children under 5 years) by providing wireless vital 

sign sensors and expert decision support systems deployed 

on mobile technology at the point of care. It will also facil-

itate digital data collection of children’s health status thus 

providing accurate real time disease statistics in an area by 

monitoring symptom trends (e.g. fever/diarrhea) centrally. This 

will help circumvent the absence of healthcare infrastructures 

in Malawi and enable the Ministry of Health to improve public 

health initiatives.

Primary focus is given to malaria and infantile diarrhea 

disease control. However Supporting LIFE aims to be appli-

cable to identification of children with numerous serious 

infections, including malaria and infantile diarrhea, but also 

pneumonia, meningitis and sepsis. Specific explorations 

include assessment of the technical as well as clinical fea-

sibility of the e-IMCI. Also, evidence for the HSA adherence 

to IMCI/e-IMCI and its effect on other process measures and 

patient outcomes as well as an implementation strategy will 

be developed. Ultimately, design guidelines will be developed 

for how the e-IMCI solution can become part of a national 

disease surveillance and management policy.

The project is funded by the 7th Framework of the Eu-

ropean Union (FP7) and brings together researchers from 

Sweden, Ireland, Malawi, Norway, Switzerland and the United 

Kingdom. 

Securing Health-Emergency-Learning-Planning 
(S-HELP). People, not tools, are the most important asset. 

Healthcare practitioners and services respond to emergency 

situations but they are sometimes overwhelmed often re-

quiring rapid decision-making. Decisions in the allocation of 

strained resources, prioritising casualties, while simultane-

ously trying to contain the level of impact, are challenging. 

Between 70 % and 80 % of disaster losses are secondary to 

indirect deaths that would not have occurred without the 

breakdown of social and health services and the information 

systems. Therefore, preparedness and response capabilities of 

Health Services will directly impact society’s ability to ’bounce 

back’ to become more resilient to such devastating shocks. 

The central aim of the S-HELP project is to develop and 

deliver a holistic framed approach to healthcare prepared-

ness, response and recovery. The S-HELP Decision Support 

System (DSS) brings major benefits to emergency healthcare 

management, from learning and preparing for emergency 

incidents and analysing threats, to post evaluation, reporting 

and logistics management. It provides a unique mechanism to 

assist stakeholders and end users to work together for co-or-

dinated, effective, evidence based decisions at all stages of 

emergency management (EM). It therefore plays an essential 

role in the response to emergency situations that in many 

cases have negative impact on human‘s health. 

The tools delivered (and having been validated in 3 key 

scenarios) by S-HELP will result in improved preparedness and 

response of health services involved in large scale and/or cross 

border emergency situations, a more effective knowledge 

base for responder and decision-makers, thereby supporting 

the EU regulation CEN BT/WG 161 “Protection and Security 

of the Citizen”. 

S-Help is an international research project bringing to-

gether researchers from Sweden, Austria, Ireland and the 

United Kingdom. The 7th Framework of the European Union 

(FP7) funds it.
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PRINCIPLE 5 & 6: 
PARTNERSHIP AND DIALOGUE
INTEGRATION WITH COMMUNITY, SHARING IDEAS AND BUILDING RELATIONSHIPS 

INTERACTIONS WITH THE BUSINESS COMMUNITY
Seminars and events are important components in LUSEM’s 

interaction with the business community. An important 

theme of these arrangements has, for a long time, been 

sustainable management and corporate social responsibility. 

Common for these seminars is that they provide a meeting 

place for fruitful and dynamic discussions between faculty 

and representatives for the community. 

One channel through which LUSEM interacts with the 

business community is the Partnership Foundation. As a 

partner firm, businesses have access to faculty members and 

students and are regularly invited to seminars and confer-

ences. The yearly conference in 2015 and 2016 both had 

a sustainability theme discussing various issues related to 

corporate social responsibility. Questions discussed include 

how to incorporate social responsibility into business plans 

and how corporate social responsibility can help firms grow. 

Speakers included Michael Wolff, CEO of Swedbank, Dan 

Olofsson entrepreneur and philanthropist as well as members 

from the academic community. 

Knut Wicksell’s Financial Centre for Financial Studies, also 

regularly invites stakeholders from the business community 

to various seminars covering a range of different topics. In 

response to the financial crisis for example, the Knut Wicksell 

Centre, initiated a series of open seminars about the causes 

of the crisis and ways forward. This series of seminars has 

been on-going over the last three years and has been well 

attended by faculty, corporate partners, and guests from the 

wider business community. Guests have included current and 

previous government ministers, members of the governing 

board of the Swedish Central Bank, and distinguished inter-

national guests.

A third channel through which LUSEM interacts with 

the business community is the Sten K. Johnson Centre for 

Entrepreneurship engagement in a ”VINNVÄXT” project (a 

type of project run by the Swedish Governmental Agency 

for Innovation Systems) called The Future Supply Systems in 

Urban Areas. The aim of the project is to bring new knowl-

edge to Swedish environmental engineering companies in 

order to increase their competitiveness internationally. For 

that purpose, the project will develop an environment that in 

a structured way puts together companies, research, and mu-

nicipalities in common development processes. The outcome 

will be a platform for new innovative and sustainable solu-

tions in urban areas that could be implemented through en-

trepreneurship. The objective is to create an accelerator that 

identifies challenges and needs, puts relevant actors together, 

and pushes sustainable development forwards. Participating 

organisations are Sustainable Business Hub (coordinator), Re-

gion Skåne, Lund University (Sten K. Johnson Centre and the 

Faculty of Engineering), The Swedish University of Agricultural 

Sciences, Malmö University College, and the municipalities of 

Malmö and Lund. Representatives from the companies Tyréns, 

Alfa Laval, and Malmberg Water are included in the steering 

committee. The Centre will assist with documentation, re-

search, and analysis on the development, implementation, 

and outcomes of the platform. As mentioned, students from 

the master programme in Entrepreneurship also perform an 

assignment together with the Hunger Project. 

INTERACTIONS WITH POLICY MAKERS AND THE 
GENERAL PUBLIC
LUSEM is an active participant in the public debate on issues 

relating to sustainability, ethics and responsibility. Faculty fea-

ture regularly in national and international media with news-

paper articles, op-eds, and radio- and television interviews. 

Direct interactions with policy makers take place, for example, 

through participation in seminars such as the Swedish Par-

liament’s Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (society 

for parliament members and researchers), RIFO, and various 

advisory roles, for example, for the All Party Committee on 

Environmental Objects (Miljömålsberedningen) and the Swed-

ish Enforcement Authority (Kronofogden).  

Other direct involvement in the public discussion is the 

contribution to the discussion on climate change and con-

sumption is the popular book in Swedish, Generation goal 

– controversies surrounding climate and consumption (“Gen-

erationsmålet – kontroverser kring klimat och konsumtion”) 

where researchers from Lund University were gathered in 

an initiative by the Pufendorf Institute of advanced study to 

LUSEM interacts extensively with the wider community through many different channels. 
The School regularly arranges seminars for outside paters. Faculty members work closely 
with businesses and government as advisors on sustainability issues. LUSEM is also an 
active participant in the public debate. 
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address the UN generation goals from different perspectives. 

Three out of ten contributors, and one of the two editors, 

were from LUSEM. Questions addressed include: Do people 

in the rich world have a climate debt to poor countries? Can 

we save the global climate by living a simpler life, consuming 

less and enjoying more leisure? Is Sweden a model for climate 

policy and adjustment, or is the problem just moved else-

where by importing an increasing proportion of the goods we 

consume? The book is aimed at students, policy makers and 

the general public environmental and social issues.

The School has also been active in the development of 

the project Somali Information & Business Centre (SIBC). The 

project aims at facilitating and promoting Somali entrepre-

neurship, and thereby helping Somali immigrants find their 

ways in Swedish society. The Centre helps individuals and 

groups with consultation on how to start business, how to 

expand businesses, discussion of business ideas, establishing 

business plans and budgets, and meeting national regulation. 

The services are offered for free and in Somali language. The 

School’s contribution includes a solid research-based founda-

tion – not least evidence on the experience of Somalis in other 

parts of the world – for some of the activities at the Centre.

INTERACTION WITH THE NATIONAL AND 
INTERNATIONAL ACADEMIC COMMUNITY
As mentioned previously, LUSEM is involved in several inter-

disciplinary and international projects bringing together re-

searchers from all over the world. LUSEM is in addition closely 

involved in a training centre in Africa: Trade Policy Training 

Centre in Africa (TRAPCA) in Arusha, Tanzania. TRAPCA was 

founded in 2006 as a joint initiative between the Eastern and 

Southern African Management Institute (ESAMI) Lund Uni-

versity and Swedish International Development Cooperation 

Agency (Sida). The initiative was based on a feasibility study, 

commissioned by Sida, which demonstrated that there was a 

great need among Least Developed Countries (LDCs) to train 

LDC staff in international trade policy and trade law. 

Trapca was set up with the purpose to strengthen the 

capacity and competence in international trade policy for 

representatives from government, business and civil society 

in these countries. Lund University is the academic partner 

of trapca and has the responsibility for the quality in and the 

examination of the courses and programmes at trapca. The 

Master’s programme in international trade policy and trade 

law is accredited by Lund University, which also issues the 

Degree certificates for the Master of Science Degree.  

In order to establish an internationally anchored centre 

with both African and internationally reputable trade institu-

tional linkages, trapca has entered into collaborations with 

a number of institutions. These include: the World Trade 

Institute (WTI), World Bank Institute (WBI), United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), World 

Customs Organisation (WCO), United Nations Commissions 

for Africa and Europe (UNECA and UNECE), United Nations 

Institute for Training and Research (UNITAR), International 

Trade Centre (ITC), the International Institute for Sustainable 

Development (IISD), the Consumer Unit Trust Society (CUTS), 

Geneva, South-North Network, African Development Bank 

(AfDB), as well as Government ministries of trade and related 

activities. 
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Responsibility and sustainability in media
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Alarmism skymmer verkligheten

Hälsoklyftor. Har du inte hört ordet förr är det hög 

tid att vänja sig. Flertalet sjukdomar blir förvisso 

både ovanligare och mindre allvarliga när de dyker 

upp, och medellivslängden fortsätter att öka både 

för kvinnor och för män. Men i stället för att fördjupa sig i långsamma 

successiva förbättringar av folkhälsan, fokuserar 

politik och journalistik numera allt mer på det fak-

tum att hälsan förbättras mer för vissa än för andra. 

Hälsoklyftorna beskrivs ofta i ett alarmistiskt ton-

läge, och för att hantera situationen har regeringen 

tillsatt Kommissionen för jämlik hälsa. Den funde-

rar alltså primärt inte på hur folkhälsan ska för-

bättras, utan på hur dess fördelning ska göras mer 

jämlik.

Intressant nog skrivs det förvånansvärt lite om hur 

hälsans fördelning i hela befolkningen har utveck-lats över tid. Häl-soklyftorna illus-treras vanligen genom att olika grupper jämförs med varandra. När exempelvis tidningen Dagens Samhälle nyligen gjorde ett repor-tage om just Kommissionen för jämlik hälsa, illustrerades  hälsoklyftorna av kurvor som visar 

att den förväntade livslängden sedan 1986 ökat mer 

för högutbildade än för lågutbildade. Liknande 

kurvor syns ofta där hälsoklyftor diskuteras.

Statistiskt sett är detta sätt att visa hur hälsans 

fördelning ändras inte felaktigt, men det är lurigt. 

När gruppers genomsnitt följs över tiden, syns inte 

att gruppens sammansättning och storlek också 

förändras. Gruppen högutbildade är i dag mycket 

större än den var 1986, och gruppen lågutbildade 

är mindre. Verkligheten bakom statistiken är alltså 

att allt fler får allt bättre utbildning och allt bättre 

hälsa.

Det faktum att det florerar missvisande statistik 

kring hälsoklyftorna hindrar inte att grundfrågan 

om hälsans fördelning i befolkningen är högintres-

sant. Det finns mått som inkluderar hela befolk-

ningen och som är jämförbara över tid, men de är 

inte helt enkla att hitta. För Sveriges del finns data över hur jämlikt livs-

längden fördelar sig, som sträcker sig imponerade 

långt tillbaks i tiden. På 1700-talet dog tre av tio 

innan de hunnit fylla fem år. De som klarade sig de 

första fem åren, hade 50 procents chans att bli 60 

år eller äldre.
I dag är spädbarnsdödligheten nere på 3 av 1 000, 

och 9 av 10 svenskar blir äldre än 65. Ekonomen 

Nicholas Eberstadt har räknat ut att den så kallade 

Gini-koefficienten, som ofta används när ojämlik-

het ska mätas, för svenskars livslängd har fallit från 

0,46 runt 1750 till 0,08 idag. Det betyder i klartext 

att livschansernas fördelning över befolkningen 

blivit mycket mer jämlik. Dessutom minskar numera även gapet mellan 

könen: Kvinnor lever fortfarande längre, men män-

nen är på god väg att komma i kapp. När det gäller folkhälsans fördelning finns det alltså 

stora förbättringar för Kommissionen för jämlik 

hälsa att sätta tänderna i och dra lärdom av. Jag 

väntar med spänning.

KOLUMN
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Docent och välfärdsforskare vid Institutet för  
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”
Livschansernas fördelning över befolkningen har blivit  mycket mer jämlik

Dagens samhällsproblem är så 
många, att det är lätt att man bara 
ser dem, men det tas också posi-
tiva initiativ. Ett sådant är språk-
olympiader. Den 7–8 april avgjor-
des årets olympiad i Malmö Latin-
skolas aula. Elever tävlade om 
vem som kunde mest i engelska, 
franska, tyska och spanska. 

Tävlingen är indelad i två nivå-
er, en för högstadie- och en för 
gymnasieelever, och de tävlande 
prövas i ordförråd, grammatik 
och realia. 14 000 elever deltog i 
de lokala uttagningsomgångarna 
som följdes av semifinal och sist 
själva finalen, där de skolor som 
kvalificerat sig företräddes av lag 
om två elever.

Idén att ordna språkolympiader 
kommer från två yngre lärare 
som tidigare arbetade på Malmö 
Borgarskola, Fernando López 
och Marcelo Cea. Som gymnasie-
lärare tog de emot elever från 
högstadieskolorna i området och 
kunde konstatera att kunskaper-
na varierade kraftigt och ibland 
var förvånansvärt låg. De ville 
därför stimulera eleverna att  
använda studietiden bättre. 

Det har under lång tid funnits 

tävlingar i matematik, fysik, 
kemi och datakunskap, men för 
humanioraämnen har det sak-
nats något liknande. Språkolym-
piaden är ett sätt att ge erkän-
nande åt skolor, lärare och elever 
som gör ett speciellt bra arbete. 
Arrangörerna har dessutom fått 
sponsorer att skänka språkresor 
som priser.

Olympiaden har sedan start växt 
från att handla om spanska på 
gymnasienivå i södra Sverige till 
att idag omfatta även högstadiet 
samt steg för steg även franska, 
tyska och engelska och inklude-
rar nu hela landet. En särskild 
tävlingsgrupp finns för elever 
som studerar språken som  
modersmål. Nästa språk att läg-
gas till kommer att bli svenska. 
Initiativtagarna har också ”ex-
porterat” idén, och det har star-
tats eller planeras språkolympia-
der i Frankrike, Tyskland, Spa-
nien, Norge och Danmark.Vilka vinner de här tävlingar-

na? Vinnarna på gymnasienivå i 
de första olympiaderna var ofta 
stora traditionella gymnasiesko-
lor, men nu är det ungefär lika 
många friskolor som kommuna-

la skolor. Det finns en viss över-
vikt för skolor från universitets-
orter som Umeå, Uppsala, Stock-
holm, Linköping, Göteborg och 
Lund. Initiativtagarnas Malmö 
Borgarskola klarar sig också bra. 
Fler flickor än pojkar finns bland 
vinnarna, vilket återspeglar det 
faktum att det är fler flickor än 
pojkar som väljer att studera 
språk.

Språken är ofta lågprioriterade 
på skolorna, och olympiaden är 
därför en möjlighet för lärare och 
elever i språk att visa för skolled-
ning, föräldrar och elever att det 
görs ett gott arbete i språkämnen. 
Dessutom leder olympiaden ock-
så till att det skapas kontaktnät 
skolor emellan och mellan skolor 
och organisationer kopplade till 
arbetsmarknaden. Men kanske 
det allra viktigaste är att det har 
skapats ett attraktivt och menings-
fullt mål för unga personer att 
sträva efter och drömma om. 

KOLUMN
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Framgångskoncept lyfter elever

Tidigare i veckan träffade jag en 
utländsk vd i ett svenskt läke-
medelsföretag på en middag i 
Uppsala. Han var här för att han 
gift sig med en svenska. Han var 
inte överdrivet optimistisk kring 
förutsättningarna att driva life 
science bolag i Sverige. Chansen 
att hans efterträdare skulle vara 
svensk eller ens placerad i Sverige 
bedömde han till ringa tio pro-
cent. Mest sannolikt skulle det 
bli en amerikan baserad i USA. 

Inget fel på amerikaner eller 
USA, men det är onekligen inte 
bra för svensk konkurrenskraft 
när företagsledande funktioner i 
svenska internationellt verksam-
ma bolag placeras utanför Sveri-
ge. En av de frågor den här vd:n 
lyfte var optionsbeskattningen.Sverige har ett självpåtaget  

handikapp när det gäller att 
locka internationell topptalang 
till tillväxtbolag inom bland  
annat läkemedel och IT. Det blev 
brutalt tydligt i och med de två 
Spotify-grundarnas öppna brev 
nyligen.

Om Spotify tvingas lämna 
Sverige och Stockholm är det all-
varligt både för att det direkt och 
indirekt handlar om tusentals 
attraktiva jobb, och för att Spotify 
blivit symbolen för dynamiken 

och kreativiteten på den svenska 
stratup-scenen. De tre problem som pekades 

ut i brevet var bostadsbristen, 
beskattningen av personaloptio-
ner samt bristen på programme-
ring i utbildningssystemet. Dessa 
problem sammantaget gör det 
svårt för snabbväxande high 
tech-företag att verka och växa i 
Sverige.

Att Sverige har en rejäl bit kvar 
på dessa områden kom knappast 
som en nyhet för någon som är 
entreprenör eller följer debatten 
om de utmaningar tillväxtbolag 
möter. Mer förvånande var att  
ledande personer och politiker 
med ansvar för regelverk och 
skattenivåer reagerade med att 
försöka isolera problemet till 
Spotify. Vi kan inte ändra skatte-
reglerna för ett bolag.Givetvis inte, även om Sverige 

har en historia av att göra just 
det. Förmögenhetsskatten blev 
ju ett så stort problem att man 
valde att ta bort den för ägare 
som kontrollerade 25 procent av 
aktierna i bolag på börsens A- 
lista, bland annat. Det vill säga 
ett skatteundantag utformat för 
de mest förmögna ägarfamiljerna 
infördes av den dåvarande social-
demokratiska regeringen för att 

stoppa kapitalflykt från Sverige. 
Det är tack och lov historia. Fokus måste nu vara att skapa 

bättre förutsättningar för alla 
spännande bolag i tidiga tillväxt-
faser att bli framgångsrika utan 
att behöva flytta. Då gäller det att 
skapa ett system som möjliggör 
för dessa företag att kunna erbju-
da marknadsmässiga ersättning-
ar. 

Verktyget för detta heter  
optioner och de beskattas inte 
sällan runt 70 procent i Sverige. 
Det utgör en central del av Sveri-
ges självpåtagna handikapp, och 
det måste ändras.

Sveriges självpåtagna handikapp

KOLUMN

MARIA RANKKAVd för Stockholms  handelskammare. 
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Grundarna av Spotify, Martin  Lorentzon och Daniel Ek.  
FOTO: JESSICA GOW / SCANPIX
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Vilka likheter och skillnader finns mellan Seko och dess 120 000 medlemmar och det betydligt mindre Fastighets med 30 000 medlemmar?
Den frågan ska besvaras i en förstudie om förutsättningarna för ett gemensamt förbund. Hans Öhlund, Fastighets förre ordförande, har fått utredningsuppdraget.

Han ser det inte som omöjligt för ett litet förbund att klara sig på egen hand.
– Nej, men om man är lite större borde man för samma pengar kunna göra fler saker. Det finns vissa saker som kostar lika mycket vare sig förbundet är litet eller stort.I det lilla förbundet är det ofta lättare att ha en väl fungerande 

Två nya utredningar och en rad konkreta uppdrag till Arbets-miljöverket blir startskottet i regeringens strategi för ar-betsmiljön de närmaste åren.
– Vi hoppas kunna vända den nega tiva trenden med allt fler sjukskrivna som vi sett sedan 2010, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om strategin.

En utredning ska se över konsekvenser för arbetsmiljön av  det nya arbetslivet med företeelser som delningsekonomi, egenanställningar och många utländska arbetstagare som tillfälligt arbetar här. Den andra ska fokusera på forskning.
– Det nedlagda Arbetslivsinstitutet fattas oss. Vi tillsätter nu en utredning som ska föreslå hur ett 

Seko ❤ Fastighets = SANT?
Seko och Fastighets har tagit ett första steg mot samgående. De båda förbundens styrelser har fattat beslut om att börja utreda frågan.

demokrati när alla känner alla, vilket inte är möjligt i ett större förbund.
– Det är en typisk fråga som vi måste ha med oss i det här arbetet. Fastighets har varit ganska stolt över att vägarna är så korta mellan medlemmar och högsta ledning. Om medlemmen vill nå förbundsordföranden är det bara att slå en signal.

– Det är den lilla organisationens fördel om man säger så.

Hans Öhlund ska redan före sommaren presentera sin beskrivning av de båda förbunden. Han menar att det är bra med ett snabbt utredningstempo. Om förbunden ska gå vidare behöver de fatta beslut om nästa steg före sommaren.

De båda förbunden säger i ett gemensamt pressmeddelande att samarbetet har utvecklats och fördjupats mellan dem sedan 6F bildades.

De har liknande inställning i viktiga frågor som rör avtal, arbetsmiljö, studier och näringspolitik. Båda förbunden organiserar delvis samma yrkeskategorier.
– Vi ser att förbunden har en samsyn i väldigt många frågor. Och vi agerar på många gemensamma arenor och medlemmar på samma arbetsplatser. De möts på landgång en till färjor, träffas på tåg och centralstationer och har i vissa fall gemensamma avtal, säger Janne Rudén, ordförande i Seko.

Carl von SCHEElE

nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskning om arbetsmiljö ska kunna skapas, sa Ylva Johansson när förslaget presenterades i måndags.

Ylva Johansson riktade kritik mot den förra regeringens kraftiga besparingar på Arbetsmiljöverket. Som aviserat i budgeten förstärks nu resurserna för verket igen, med 60 miljoner kronor per år under mandatperioden. Därutöver satsar regeringen 40 miljoner per år på arbetsmiljö, bland annat i ett ökat stöd till regionala skyddsombud.
Regeringen slår också fast att Sverige ska ha en nollvision mot dödsolyckor. Arbetsmiljöverket får  en rad konkreta uppdrag, däribland att:

l rikta en tillsynsinsats mot den 

psykosociala arbetsmiljön i  äldrevården
l genomföra informations och tillsynsinsatser inom bemanningsbranschen
l bidra till att minska risken att arbetstagare slits ut i förtid genom att ta reda på de mest utsatta branscherna och yrkena
l i samarbete med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning för att motverka det gränslösa arbetslivet 
l leda arbetet att ta fram vägledning till utländska arbetsgivare i Sverige. 

arbetsmiljöverket, regeringen och parterna ska också ha fortsatta regelbundna samtal om arbetsmiljö i vad regeringen kallar ett dialogforum.

Birgitta länDin

Är fackföreningsrörelsen så försvagad och internt oenig att en väl sammanhållen och militant arbetsgivarvärld kan diktera villkoren på hela arbetsmarknaden?Frågan kan förefalla utmanande, men mot bakgrund av de krav som arbetsgivarna, både privata och offentliga, formulerat är frågeställningen långt ifrån orimlig.Sifferlösa avtal som löper tillsvidare, slopade eller sänkta obersättningar, ensidig rätt för arbetsgivaren att friare förlägga arbetstider utan övertidsbetalning och frysta ingångslöner är exempel på arbetsgivarnas avtalskrav.
Sällan har så många krav på långtgående förändringar av avtalen presenterats som i år. En rimlig fråga är varför arbetsgivarvärlden just nu satsar så hårt på så många områden.Att LOsamordningen misslyckats är väl känt liksom att lönekraven från facken därför är olika. Att Kommunal varit och till dels fortsatt är upptaget med interna problem är lika välbekant. Så visst är löntagarfronten inom LO försvagad. Det kan locka arbetsgivarna att försöka flytta fram positionerna.
Men vad betyder eventuella framgångar för arbetsgivarna i vinterns och vårens förhandlingar? Ligger det i deras långsiktiga intresse att pressa tillbaka splittrade löntagare så långt det går? Är det ett långsiktigt framgångsrecept att försämra villkor, tvinga fram eftergifter och så vidare?Den modell för lönebildningen som nu existerat i snart 20 år, Industriavtalet, har ju inte varit till någon arbetsgivares nackdel, snarare tvärtom.Stabiliteten har varit betydande på arbetsmarknaden. Löneökningstakten har utvecklats i takt med omvärlden. Konflikterna har varit få. Konkurrenskraften har värnats.Om den modellen bryts sönder genom att arbetsgivarna utnyttjar split och splittring hos motparten inställer sig genast en undran – vad ska arbetsmarknaden använda i stället?

Så länge det saknas ett fullgott svar på den frågan är det huvudlöst och direkt kontraproduktivt att försöka sätta sina motparter i så besvärliga situationer som möjligt. Omsorgen om den ordning som råder vilar på båda parter. Och även om fackföreningsrörelsen visat sig inte klara enighet inför årets förhandlingsrunda är det farligt att underskatta de enskilda fackförbunden och den sammanhållning som ändå finns. Det lär oss inte minst historien.Fler än en gång tidigare har allt för mycket av ”sturm und drang” på arbetsmarknaden lett till rop på hjälp från arbetsgivarhåll, framför allt inom näringslivet. Splittringen på arbetsmarknaden har visat sig dyrköpt på mer än ett sätt. 
lösningen har för arbetsgivarna varit att söka stöd hos LO för att försöka återskapa eller återvända till någon form av reglerad samvaro, oavsett hur den formas.

Ska det hända igen?

»Ligger det i arbetsgivarnas lång - siktiga intresse att pressa tillbaka   splittrade löntagare så långt det går?
Hård press 
Läge vara rädd  om ordningen

Tommy Öberg

Antal arbetslösa*  385 594  -4817Placerade i fas 3** 39 336   +3 755Deltidsarbetslösa 18 354   -120Nya lediga jobb 29 306  +1 114

Veckans arbeTsmarknadssiffror
VeCKA 4

sKillnAd 
v 4 2015

*Öppet arbetslösa och sökande med aktivitetsstöd**Kallas sysselsättningsfasen i statistikenKälla: arbetsförmedlingens veckostatistik

Strategi klar för arbetsmiljön Det nya arbetslivet ses över

Hans Öhlund, tidigare ordförande för  Fastighets, utreder om det vore en bra idé att gå ihop med Seko. Foto: FAnni Olin dAhl

LäS ockSå
Förslag från 
transport: slå 
ihop alla lO-
förbund! 
se sidan 8

UTreDArNA

Professor Maria 
Stanfors utreder 
frågan om ett nytt 
kunskaps center 
för forsk ning 
om arbetsmiljö. 
utredningen om 
arbetsmiljöregler 
för ett modernt 
arbetsliv leds av 
Kurt eriksson, ti-
digare chefsjurist 
vid Medlings-
institutet. 
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Kalmar län. Det berätta-

de, Kerstin Enflo, docent i 

ekonomisk historia vid 

Lunds universitet vid ett 

seminarium i Kalmar på 

fredagen. Hon varnar för 

ett nytt slags regionalt ut-

anförskap som kan hota 

sammanhållningen i lan-

det.

Nu är Sveriges regionala 

ojämlikhet nere på samma 

nivå som 1930. Och Kal-

mar län är en av de stora 

förlorarna.

En av orsakerna till Kal-

mars ras är näringslivets 

sammansättning. Länet är 

sämst i landet när det gäl-

ler marknadsbaserade 

tjänsteföretag, som drar 

upp inkomster och väl-

stånd för invånarna.

– Dagens situation har 

rötterna i 1800-talets slut, 

berättar ekonomiskhisto-

rikern Kerstin Enflo. När 

de stora stambanorna 

drogs genom Sverige ham-

nade Kalmar i transport-

skugga och har varit där 

sedan dess,

– Handel med Östeuro-

pa hade kunnat vara en 

motverkande kraft. Men 

den var stängd under lång 

tid.

Tendensen de senaste 30 

åren är att storstäderna 

Kalmar län hamnade i transportskugga när stambanorna drogs i slutet av 1800-talet och har legat kvar där sedan dess.

Kalmar län är ett av de områden 

i landet som rasat allra mest  

i välståndsligan sedan 1980. 

Skillnaderna mellan olika 

områden i landet ökar nu  

kraftigt.

Kalmar län rasar  

i välståndsligan

Bil hamnade på taket i diket

Helgesbo. En singelolycka inträffade i Hel-

gesbo vid 14.20-tiden på måndagen.

Av oklar anledning körde bilen av vägen 

där den slog runt och hamnade på taket.

Bilens förare kunde ta sig ut ur fordonet 

efteråt men uppgavs vara chockad. Det var 

inledningsvis oklart om personen fått någ-

ra fysiska skador.

Olyckan orsakade totaltstopp i trafiken.
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Sverige 

Så mycket växthusgaser släpper svensken ut
KliMat Hur många ton växthusgaser släpper svensken ut? 

Frågan är aktuell inför klimatmötet i Paris men 

svaren varierar kraftigt, från elva ton per person 

och år till nästan inga utsläpp alls.Detta kan tyckas märkligt. Vet vi 

verkligen  inte hur mycket vi släpper ut?

Sanningen är att det finns uppemot 

ett tiotal olika sätt att beräkna utsläp-

pen på – och alla har figurerat i debat-

ten.
Den officiella siffran för 2012 var 57,33 

miljoner ton, vilket innebär utsläpp på   

6 ton per person och år. Då är alla ut-

släpp från användningen av fossila 

bränslen inom vårt lands gränser inräk-

nade. Det är den siffran som hittills har 

använts vid FN:s klimatförhandlingar.

Men då har man inte räknat in den 

svenska skogen som absorberar väldiga  

mängder koldioxid och följaktligen är 

en enorm kolsänka.Skulle den tas med sjunker utsläppen 

drastiskt, till 14,3 miljoner ton eller 1,5 

ton per person och år – en av de lägsta 

siffrorna för något land i världen.Fast inom det nuvarande klimatavtalet, 

Kyotoprotokollet, är kolsänkor knappt 

medräknade, och de svenska regering-

arna har dessutom valt att avstå från 

den biten, eftersom man inte velat sän-

ka ambitionsnivån i klimatarbetet – vil-

ket irriterat ett antal forskare.
– Skogen borde räknas in. Den har en 

enorm betydelse för klimatet. Detta är 

verkligheten och det är väl den som bor-

de avgöra våra beräkningar, säger Hans 

Petersson, skogsforskare vid Sveriges 

lantbruksuniversitetet (SLU) i Umeå.

Men det finns fler sätt att beräkna ut-

släpp, och en som fått mycket uppmärk-

samhet på senare år är att basera utsläp-

pen på vår konsumtion av varor.
Då belastas vårt klimatkonto även av 

utsläpp som uppstått vid produktion av 

importerade varor, och då åker våra ut-

släpp upp rejält i höjden, till 106,48 mil-

joner ton 2012, eller 11,15 ton per person 

och år, enligt Naturvårdsverkets kalky-

ler. Det hela sjunker förstås om kolsän-

kan räknas in, men hamnar ändå på 

63,45 miljoner ton, eller 6,64 ton per 

person.

Är konsumtionsmodellen den rätta?  

En stor del av miljörörelsen anser det. 

De hävdar att Sverige, liksom andra  

i-länder har lämpat över sin smutsiga 

produktion på de fattigare länderna.
Fast det resonemanget är väldigt för-

enklat, enligt Karl Hallding, forsknings-

ledare på Stockholm Environment Insti-

tute (SEI). Han tar som exempel Kina, 

som har stor produktion av exportvaror.

– Kineserna har sagt att ”vi gör skit-

jobbet åt er”. De flesta har köpt det argu-

mentet. Men den drivande kraften bak-

om de kinesiska utsläppen har varit väl-

diga subventioner till den tunga indu-

strin, säger Hallding.– Från 2006 har man sålt mycket av 

stålet utomlands, till mycket låga pri-

ser. Det har producerats med smutsig 

energi, främst kolkraft. Storyn är väldigt 

mycket annorlunda än att utsläppen 

skulle bero på att i-länderna är giriga. 

Ett mycket större ansvar vilar på Kina.

Men det finns ett sätt att göra be-

räkningen över importen mer rättvis 

–  genom att räkna in klimatvinsterna 

från den svenska exporten.Beräkningsmodellen, med så kallade 

 nega-utsläpp, har tagits fram av Astrid 

Kander, professor i ekonomisk historia 

vid Lunds universitet. Hon konstaterar 

att utsläppen från den svenska produk-

tionen av pappersmassa, stål och  andra 

exportvaror är mycket små, och detta 

borde komma Sverige till godo i beräk-

ningarna.
– Vi har en smutsig import, men det 

uppvägs mer än väl av vår rena export, 

säger hon. Hennes siffror ger belägg för 

detta. När exporten tagits med i kalky-

len sjunker utsläppen från elva till fem 

ton per person och år.Skulle hennes metod dessutom kom-

bineras med vår stora kolsänka blir ut-

släppen per person extremt små, under 

ett ton per år. Så långt vill hon själv inte 

gå, men hon anser att metoden med ne-

ga-utsläpp, där koldioxidsnål export be-

lönas, är den mest sanna.– Det är ett mer rättvist mått. Den rent 

konsumtionsbaserade beräkningen är 

missvisande, säger hon. (TT)roland Johansson

" vi har en smutsig import, men det uppvägs mer än väl av vår rena export.
Astrid Kander, 

professor  i ekonomisk  
historia

Fakta
Svenska  växthusgasutsläpp●Mellan 1990 och 2012 minskade de 

svenska växthusgasutsläppen från an-

vändning av fossila bränslen med  
cirka 20 procent, från 71,8 miljoner 

ton till 57,3 miljoner ton.
●Den största minskningen, från 12,0 

till 4,4 miljoner ton, har noterats för 

utsläppen från hushåll, lokaler och 
arbetsmaskiner. Även industrins för-

bränning har minskat starkt, från 11,7 

till 8,4 miljoner ton.●Däremot har utsläppen från trans-

porter – främst vägtrafik – och 
energi industri legat relativt stilla.  
Utsläppen från transporter, 19,0 mil-

joner ton 2012, är den enskilt största 

utsläppsposten.

Källa: Naturvårdsverket.

Kolsänkor●En kolsänka tar upp kol från atmos-

fären och binder det. De stora kolsän-

korna i världen är dels världshaven, 

dels växtligheten på jorden. Växterna 

tar koldioxid från atmosfären och an-

vänder kolet för sin uppbyggnad.
●De största sänkorna på land är de 

tropiska regnskogarna, men även sa-

vannerna och de stora barrskogarna i 

norr är betydelsefulla.●Den motsatta processen uppstår när 

skogen skövlas eller bränns ned. Då 

frigörs kolet i växterna och hamnar i 

atmosfären som koldioxid. Då har sko-

gen gått från att vara en kolsänka till 

en kolkälla.

K L I M A T M Ö T E T  I  P A R I SVäxthusgasutsläpp i Sverige 2012, beroende på räknesätt. 

Källa: Naturvårdsverket, Nature climate change

TT Nyhetsbyrån

57,3

3,7

Utsläpp fossila bränslen

63,5

Utsläpp baserat enbart 
på konsumtion

106,5

6,611,2

0,45,0

14,3 1,56,0

46,7

 ton per capita

Mängden utsläpp i miljoner 
ton utan och med kolsänka 
(upptaget av koldioxid från 
den svenska skogen).

Nega-utsläppUtsläpp från konsumtion av 
import minus utsläpp från export.

Med kolsänka

Utan kolsänka

Miljöfara. E 4 utanför Stockholm. En 

mycket stor andel av de svenska växt-

husgasutsläppen härrör från biltrafiken. 

Att sänka dem har visat sig vara ett 

svårlöst problem. 
Foto: Hasse Fridén

Kolkraft. Den kinesiska produktionen 

av varor bygger i hög grad på utnyttjan-

de av kolkraft, den smutsigaste formen 

av energi och den värsta för klimatet.

 

Foto: Andy Wong

rädda jordenSju  dagar till FN:s  klimatkonferens i Paris.

Läs mer
Klimat- krönika

Staffan Lind-berg och  
Pär Holmgren 
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– Vår nätkurs sprider grön ekonomikunskapöver hela världen 

HåLLBAr tiLLväxt?

olika syn på om tillväxt är bra 
eller inte, ligger förmodligen 
bakom dagens totala brist på 
politiska visioner när det gäller 
hållbarhet, menar företagseko-
nomen thomas kalling, profes-
sor i strategi. han är besviken på 
både sittande och före gående 
regering och vill att stat och före-
tag gör en stor hållbarhetssats-
ning i svensk samarbetsanda. då 
kan såväl miljön som ”business” 
blomstra.

har du något förslag på nationell 
hållbarhetssatsning?– Ja! Elektrifiering av E6:an. Som en gi-

gantisk testbädd. 
varför?
– Sverige är mycket starkt inom dels ener-

giteknik, dels informations- och kommu-

nikationsteknik. Det är kompetens som 

behövs om vi ska kunna genomföra något 

radikalt nytt, som att befria E6:an mellan 

Malmö och Göteborg från alla transpor-

ter med fossila bränslen. Bredvid tåget… 
varför är detta ett bra sätt att 
bygga det hållbara samhället?
– För att det förenar hållbarhet med eko-

nomisk konkurrenskraft. Hela världen 

behöver minska sina koldioxidutsläpp, 

och allra mest USA och Kina. Lyckas vi 

med detta projekt kan vi säkert sälja ”tju-

gomila-stumpar” elektrifierad motorväg 

till exempelvis Kina.
kommer det här att fungera?
– Ja, om alla parter samarbetar över grän-

ser – privat och offentligt, kapital, ban-

ker, industri – hela vägen ut till utförare 

och slutkonsumenter. Samarbete är ju 

något vi är bra på i Sverige, få andra län-

der slår oss på fingrarna där historiskt. Vi 

har åstadkommit stora samhällsföränd-

ringar förut genom gräns överskridande 

dialog. Med staten, i det här fallet Tra-

fikverket, som garant och beställare i 

samarbete med stora, kompetenta fö-

retag som fordonsindustrin, byggföreta-

gen, ABB, Ericsson etc. – så skulle vi få 

fart på innovationskraften. har du pratat med politiker om 
detta?
– nej, ärligt talat saknar jag väl både in-

citament och struktur – dessutom har 

aldrig nån politiker frågat. Den ”tredje 

uppgiften” fungerar inte, för vi forskare 

bedöms bara inom det akademiska sys-

temet, vilket fostrat en yrkeskår som inte 

verkar så intresserad av att delta i den of-

fentliga debatten. Jag inser samtidigt att 

detta inte håller. Vi som forskar måste 

bli vår egen Pr-byrå och ge oss in i sam-

hällsdebatten – det är inte bara nödvän-

digt utan också roligare! Bästa sättet är 

såklart att teama upp istället för att ge-

nomföra det här korståget i små skurar.Britta coLLBerg

– Stat och företag borde göra 
en nationell hållbarhetssatsning

Thomas Kalling menar att det ligger stora 

ekonomiska och miljömässiga vinster i ett 

samarbete mellan stat och företag.

som troligtvis inte hunnit gå kursen an-

nars, berättar Lena neij.
att få forskare att ställa upp och lägga 

ner tid och engagemang på att göra gratis 

videoutbildning på nätet – det är institu-

tets första MOOC – var heller inte svårt. 

Möjligheten att nå 10.000-tals deltagare 

över hela världen lockade. Över 20.000 

personer från 177 länder skrev in sig på 

”Greening the Economy – Lessons from 

Scandinavia”. Hur aktiva kursdeltagarna 

var varierade mycket, från att de gjorde 

varenda uppgift till att bara registrera 

sig. Men lärarna och produktionsteamet 

med Peter Arnfalk i spetsen satsade hårt 

på hög kvalité, något som de mycket posi-

tiva utvärderingarna vittnar om. 175.000 

gånger har videolektionerna visats.
– Vi har haft roligt när vi har arbetat 

med vår MOOC. För oss är det viktigt att 

arbeta internationellt och nå ut brett och 

det har vi verkligen gjort. nu planerar vi 

att göra fler nätkurser.
moocs-deLtagare har redan dykt upp 

på Miljöinstitutet på Krafts torg i Lund, nå-

gon kom ända från Kina för att rekognose-

ra. Av de som har gått Greening the Econo-

my säger hela 80 procent att de skulle vilja 

fortsätta läsa kurser från Lunds universitet.
– Vi tror att vår MOOC kommer att 

locka fler studenter till vår masterutbild-

ning. Att den har lett till att många blir in-

tresserade av våra utbildningar har vi re-

dan sett.
I september–oktober kommer kursen 

att gå en andra omgång, nu med betydligt 

mindre arbetsinsats av lärarna eftersom 

video lektionerna redan finns. Men varje 

vecka hålls diskussioner via nätet mellan 

lärare och deltagare. 

text: jenny Loftrup
foto: gunnar menander

fotnot. MOOC är en förkortning av Mas-

sive Open Online Course och LU har pro-

ducerat tre MOOCs sedan februari 2014. 

Gensvaret och genomslaget har varit stort. 

Resultat för alla tre kurserna redovisades 

vid ett majseminarium som finns att se på 

LUs moocsblogg: http://lumoocs.blogg.

lu.se/

Strategen:
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KLIMAT.  Detta kan tyckas märk-

ligt. Vet vi verkligen inte hur 

mycket vi släpper ut?

Sanningen är att det finns 

uppemot ett tiotal olika sätt att 

beräkna utsläppen på – och alla 

har figurerat i debatten.

Den officiella siffran för 2012 

var 57,33 miljoner ton, vilket 

innebär utsläpp på sex ton per 

person och år. Då är alla utsläpp 

från användningen av fossila 

bränslen inom vårt lands grän-

ser inräknade. Det är den siff-

ran som hittills har använts vid 

FN:s klimatförhandlingar.

Då har man inte räknat in den 

svenska skogen som absorberar 

väldiga mängder koldioxid och 

följaktligen är en enorm kolsän-

ka. Skulle den tas med sjunker 

utsläppen drastiskt, till 1
4,3 mil-

joner ton eller 1,5 ton per person 

och år – en av de lägsta siffrorna 

för något land i världen.

Fast inom det nuvarande klimat-

avtalet, Kyotoprotokollet, är 

kolsänkor knappt medräknade, 

och de svenska regeringarna 

har dessutom valt att avstå från 

den biten, eftersom man inte ve-

lat sänka ambitionsnivån i kli-

matarbetet – vilket irriterat ett 

antal forskare.

– Skogen borde räknas in. 

Den har en enorm betydelse för 

klimatet. Detta är verkligheten 

och det är väl den som borde 

avgöra våra beräkningar, säger 

Hans Petersson, skogsforska-

re vid Lantbruksuniversitetet 

(SLU) i Umeå.

Men det finns fler sätt att be-

räkna utsläpp, och en som fått 

mycket uppmärksamhet på se-

nare år är att basera utsläppen 

på vår konsumtion av varor.

Då belastas vårt klimatkon-

to även av utsläpp som uppstått 

vid produktion av importerade 

varor, och då åker våra utsläpp 

upp rejält i höjden, till 106,48 

miljoner ton 2012, eller 11,15 ton 

per person och år, enligt Natur-

vårdsverkets kalkyler.

Det hela sjunker förstås om 

kolsänkan räknas in, men ham-

nar ändå på 63,45 miljoner ton, 

eller 6,64 ton per person.

Är konsumtionsmodellen den rät-

ta? En stor del av miljörörelsen 

anser det. Den hävdar att Sve-

rige, liksom andra i-länder har 

lämpat över sin smutsiga pro-

duktion på de fattiga länderna.

Fast det resonemanget är 

väldigt förenklat, enligt Karl 

Hallding, forskningsledare på 

Stockholm Environment Insti-

tute (SEI). Han tar som exem-

pel Kina, som har stor produk-

tion av exportvaror.

– Kineserna har sagt att ”vi 

gör skitjobbet åt er”. De flesta 

har köpt det argumentet, men 

den drivande kraften bakom 

Växthusgas – utsläpp  

med fler frågor än svar
VARIERANDE SVAR. Hur många ton växthusgaser 

släpper svensken ut? Frågan är aktuell inför klimatmö-

tet i Paris – men svaren varierar kraftigt, från 11 ton per 

person och år till nästan inga utsläpp alls.

Våra skogar absorberar stora mängder koldioxid, men hittills har de svenska regeringarna valt att inte räkna in detta i våra klimatkalkyler.  
 

 

FOTO: JOHAN GUNSEUS/TT

Mellan 1990 och 2012 minskade 

de svenska växthusgasutsläppen 

från användning av fossila bräns-

len med cirka 20 procent, från 71,8 

miljoner ton till 57,3 miljoner ton.

Den största minskningen, från 

12,0 till 4,4 miljoner ton, har no-

terats för utsläppen från hushåll, 

lokaler och arbetsmaskiner. Även 

industrins förbränning har minskat 

starkt, från 11,7 till 8,4 miljoner ton.

Däremot har utsläppen från trans-

porter – främst vägtrafik – och en-

ergiindustri legat relativt stilla. Ut-

släppen från transporter, 19,0 

miljoner ton 2012, är den enskilt 

största utsläppsposten.

Källa: Naturvårdsverket

■■ Svenska västhusgasutsläpp

Arbetare lastar kol utanför en kolgruva i Kina. Den kinesiska produktio-

nen av varor bygger i hög grad på utnyttjande av kolkraft, den smutsigas- 

te formen av energi och den värsta för klimatet. I Sverige däremot är varu-

produktionen i hög grad koldioxidfri.  
FOTO: ANDY WONG/AP/TT

de kinesiska utsläppen har va-

rit väldiga subventioner till den 

tunga industrin, särskilt stålin-

dustrin, säger Hallding.

– Från 2006 har man sålt 

mycket av stålet utomlands, till 

mycket billiga priser. Det har 

producerats med smutsig en-

ergi, främst kolkraft. Storyn är 

väldigt mycket annorlunda än 

att utsläppen skulle bero på att 

i-länderna är giriga. Ett mycket 

större ansvar vilar på Kina.

Det finns ett sätt att göra be-

räkningen över importen mer 

rättvis – genom att räkna in kli-

matvinsterna från den svenska 

exporten.

Beräkningsmodellen, med så 

kallade nega-utsläpp, har tagits 

fram av Astrid Kander, profes-

sor i ekonomisk historiat. Hon 

konstaterar att utsläppen från 

den svenska produktionen av 

pappersmassa, stål och andra 

exportvaror är mycket små, och 

detta borde komma Sverige till 

godo i beräkningarna.

– Vi har en smutsig import, 

men det uppvägs mer än väl av 

vår rena export, säger hon.

Hennes siffror ger belägg för 

detta. När exporten tagits med 

i kalkylen sjunker utsläppen 

från elva till fe
m ton per person 

och år. Skulle hennes metod 

dessutom kombineras med vår 

stora kolsänka blir utsläppen 

per person extremt små, under 

ett ton per år. Så långt vill hon 

själv inte gå, men hon anser att 

metoden med nega-utsläpp, där 

koldioxidsnål export belönas, är 

den mest sanna.

– Det är ett mer rättvist mått. 

Den rent konsumtionsbaserade 

beräkningen är missvisande, 

säger hon. (TT)
ROLAND JOHANSSON

En kolsänka tar upp kol från at-

mosfären och binder det. De sto-

ra kolsänkorna i världen är dels 

världshaven, dels växtligheten 

på jorden. Växterna tar koldioxid 

från atmosfären och använder ko-

let för sin uppbyggnad.

De största sänkorna på land är de 

tropiska regnskogarna, men 

även savannerna och de stora 

barrskogarna i norr är betydel-

sefulla.

Den motsatta processen uppstår 

när skogen skövlas eller bränns 

ned. Då frigörs kolet i växterna och 

hamnar i atmosfären som koldiox-

id. Då har skogen gått från att vara 

en kolsänka till en kolkälla.

■■ Kolsänkor
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Stundom hävdas att produkters kvalitet och håll-

barhet var bättre förr. Då tillverkades saker för att 

hålla länge, nu tillverkas de för att säljas och släng-

as – så att nya saker kan säljas och slängas. Resone-

manget är onekligen bestickande, och mynnar ut i 

att smarta konsumenter köper begagnat på lopp-

marknader och i second hand-butiker. Resone-

manget bygger emellertid på en felaktig premiss – 

men slutsatsen är det ändå inget fel på. Hur hänger 

detta ihop?
Svaret är enkelt. När vi jämför kvaliteten hos  

nyinköpta prylar med sådant vi fyndat på lopp-

marknader, gör vi en orättvis jämförelse. De saker 

från förr som fortfarande används och säljs är just 

de saker som visat sig hålla länge. Även 90-, 70- 

och 50-talens konsumenter fick erfara att en del av 

nyinköpen var undermåliga och snabbt fick släng-

as. Annat fungerade bättre och blev trotjänare un-

der lång tid. Det är främst de hållbara och slitstarka 

produkterna som sparas, ärvs och byter ägare.

Insikten att det finns en stark selektionseffekt i 

vilka saker från förr som fortfarande används, 

stärker dock slutsatsen att det är smart att köpa 

begagnat. På andrahandsmarknaden säljs saker i 

regel inte för att de slutat fungera. Desto vanligare 

är att den tidigare ägaren bytt smak, hobby, bostad 

eller storlek. 

Särskilt bra fungerar andrahandsmarknader 

när det är lätt att avgöra hur väl något motstått  

tidens tand. Därför är det knappast förvånande att 

marknaden för begagnade kläder och skor växer i 

Sverige. För kläder och skor är utbudet dessutom 

mer varierat i design bland begagnade kläder än i 

butikskedjornas säsongskollektioner.

Den mest uppenbara fördelen är dock priset: Kläd-

budgeten för ett barn kan minska uppemot med en 

tusenlapp årligen. Med en dryg miljon barn under 

12 år i Sverige blir det en miljard i besparingar för 

svenska barnfamiljer – plus intäkter för alla som 

säljer plagg som blivit för små. Samhällsekono-

miskt är det självklart att föredra att kläder inte 

slängs i förtid. Den tydligaste förloraren på ökad 

andrahandshandel är naturligtvis klädindustrin, 

men främst på kort sikt. Det skulle inte förvåna om 

allt fler klädbutiker snart gör vad cykel-, bil- och 

elektronikbutikerna gjort länge: säljer både nytt 

och begagnat.

Intressant nog tycks det främst vara våra värde-

ringar som hämmar andrahandsmarknadens  

expansion. Den som vill ge sina barn det bästa  

känner kanske inte att det räcker med en tröja för 

50 kronor. Men priset på en gåva säger inget om 

dess värde för mottagaren, och det är inte själv-

klart att det bästa är det som tillverkats nyligen. 

Alla kläder var inte bättre förr, men de plagg som 

visat sig hålla kan glädja mer 

än en bärare.

KOLUMN

Samhällsekonomin 

växer av second hand

ANDREAS BERGH

Andreas Bergh är docent och 

välfärdsforskare vid Institutet 

för Näringslivsforskning och 

Ekonomihögskolan i Lund.  

andreas.bergh@nek.lu.se

2 224 vräkningar verkställdes förra året, enligt sta-

tistik från Kronofogden. Visserligen har antalet 

vräkningar sjunkit successivt de senaste 20 åren – 

under 90-talskrisen låg siffran som mest på 7 615 – 

men det som oroar nu är att allt fler äldre vräks.

211 personer över 65 år vräktes 2015 enligt Sveriges 

Radio, en ökning med 19 procent från 2014. Det kan 

handla om äldre som för länge sedan borde ha fått 

plats på ett äldreboende och som saknar anhöriga. 

När de glömmer att betala hyran eller inte klarar av 

att sköta städningen kan vräkningen snart vara ett 

faktum. Det är tragedier som illustrerar vår tids  

ensamhet och utsatthet för många gamla.

Utsatthet är också det man tänker på när man 

läser om de 472 barn som förra året berördes av en 

vräkning. Den vanligaste orsaken är att de vuxna 

inte har betalat hyran, vilket inte är förvånande. 

Uppseendeväckande är dock att hälften av fallen 

gäller hyresskulder under 10 000 kronor.

När SCB förra året frågade svenska hushåll om 

de skulle klara en oväntad utgift på 11 000 kronor 

svarade 19 procent nej. Vräkningarna är en grym  

illustration på de katastrofala konsekvenser som 

kan uppstå i ett högskattesamhälle som försvårar 

eget sparande.
JONATAN LÖNNQVIST

jonatan.lonnqvist@svd.se

Tragedi bakom varje vräkning

Brott inom polisen

E
n polis förpassas till ett flygfält där hon 

får sitta av tiden. En polis skenavrättas – 

en pistol sätts mellan hans ögon och 

trycks av – men kollegan som gör det 

kommer undan för att man väntar för 

länge med att anmäla. Poliser som chefer 

skickar till psykiater för att ”tokförklaras”. Andra 

som utreds för påhittade narkotikabrott. Läsningen 

av ”En svensk tiger – vittnesmål från poliser som vå-

gar ryta ifrån” av Hanne Kjöller, till vardags ledar-

skribent på DN, ger en skrämmande inblick i hur 

polisorganisationen kan fungera. ”Varenda ett av 

fallen är ett eget Uppdrag Granskning”, säger Hanne 

Kjöller när jag ringer henne och ber henne berätta 

om boken. Det är lätt att hålla med henne.

Polisen präglas av en tystnadskultur där lojalitet 

innebär att man är lojal med sina chefer, inte mot 

uppdraget, allmänheten eller brottsoffer, skriver Kjöl-

ler. En repressaliekultur där de som protesterar mot 

missförhållanden bestraffas för att statuera exempel. 

Lyd eller lid. Meddelarfriheten tycks bara existera i 

högtidstalen, menar Kjöller.”Det är inte bara struk-

turerna, utan även kulturen som måste förändras”, 

kommenterade Lena Nitz, ordförande för Polisför-

bundet, boken i Gomorron Sverige (26/1). En av tre 

poliser upplever att de inte har möjlighet att fram-

föra sina åsikter till ledningen på sin arbetsplats utan 

att behöva oroa sig för repressalier, visade en under-

sökning som Polisförbundet genomförde för ett år 

sedan. Motsvarande siffra bland andra yrkesgrupper 

är en av tio. Detta är inte bara förödande för de vis-

selblåsare eller interna kritiker som drabbas, utan 

även för organisationen i sig. Fel måste kritiseras för 

att kunna åtgärdas.

Men rikspolischefen Dan Eliasson håller inte med 

om bilden. I både Gomorron Sverige (26/1), Studio 

Ett (27/1) och Veckans Brott (3/2) har han upprepat 

samma försvarsmantra: Berättelserna i Kjöllers 

bok är förvisso tragiska, men framför allt helt sub-

jektiva och tillhör det förflutna. ”Jag är övertygad 

om att det där är en bild. Och den är sann och rätt 

utifrån de här personernas utgångspunkter. Sen är 

jag övertygad om att det finns en annan bild också.”, 

säger Dan Eliasson i Studio Ett och får det hela att 

låta som en session i parterapi i stället för fall av tra-

kasserier, lagbrott och en skenavrättning. 

Ja, hur ser den andra bilden av en skenavrätt-

ning ut kan man fråga sig? Det är inte den enda 

gången Dan Eliasson valt att se ”en annan bild”.  

Efter mordet på Alexandra Mezher på ett HVB-hem 

i Mölndal tyckte han det var viktigt att understryka 

sin sympati med mördaren (Gomorron Sverige 

26/1). Det är dock sant att händelserna som beskrivs 

i boken skedde innan Dan Eliasson tillträdde som 

generaldirektör i januari 2015. Men alla gransk-

ningar är per definition gjorda av sådant som redan 

skett. ”Att säga att man struntar i historien innebär 

att man inte lär sig något av den”, säger Hanne Kjöl-

ler när jag frågar henne om Eliassons försvar. De 

nio poliser som framträder med namn i boken kan 

alla styrka sina berättelser med dokument och ljud-

inspelningar. Och när många oberoende undersök-

ningar pekar på samma problem kan man inte säga 

att det endast hör historien till. Flera av de chefer 

som ledde trakasserierna som beskrivs i Kjöllers 

bok har avancerat till höga positioner inom polisen 

och är kvar. Vad sänder det för signal?

Dan Eliasson skulle kunna ge kurser i post- 

modern krishantering där ingen sanning finns: All 

kritik är subjektiv – även när det finns bevis för mot-

satsen. All kritik hör historien till – och eftersom 

historien redan har skett så är kritiken inte giltig för 

nutiden. All kritik rör enstaka fall – oavsett antal fall 

så är det inte representativt på något vis. Du har din 

sanning, men den är relativ. ”Det är först när man 

erkänner fel som man kan göra något åt dem. Tänk 

om Dan Eliasson kunde börja här.” Det är de sista 

orden i boken. Och tänk om detta hade varit reak-

tionen i stället för vad vi nu har sett.

IVAR ARPI

Ivar Arpi är ledarskribent i SvD. 

ivar.arpi@svd.se

Ledarbloggen   1

”Det är inte lagligt att ta 

vad någon annan äger”

Alexandra Ivanov såg i veckan en vakt ta en tiggande 

kvinnas mugg med pengar, och reagerade. Bloggar 

om vikten av ett fungerande rättssamhälle där ingen, 

inte ens väktare, står över lagen. 

svd.se/om/ledarbloggen

Säkerhetsrådet   1

”Sönderfallet i Mellan- 

östern sprids likt en smitta”

Fredrik Malm (L), om att europeisk flyktingdebatt 

måste kompletteras med en uppdaterad analys av 

vad som sker i Mellanösternregionen. Att kriget tar 

slut är det enda som stoppar flyktingströmmarna. 

svd.se/om/sakerhetsradet
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ducerades på världsmarknaden av en annan producent.Utsläpp över snittet för det exporterande landet ger ett koldioxidtillskott i balansen, utsläpp under snittet ger ett avdrag.
”Detta skapar en mer rättvis bedömning och ger politikerna underlag för resultatorienterade åtgärder”, säger  Astrid Kander och Magnus Jiborn.”Med den teknikjusterade metoden kommer EU ut väl i kraft av en utsläppssnål teknologi, medan USA kommer ut klart sämre. USA har de facto inte gjort så mycket som verkligen har haft effekt i klimatfrågan”, säger Astrid Kander.

För Sverige blir utfallet av metoden mycket positivt – slutsiffran är fem ton koldioxid per person och år.”Sverige gör mer relativ klimatnytta genom sin export än klimatskada genom sin import. Den svenska exporten minskar utsläppen i andra länder i högre grad än importen ökar utsläppen i andra  länder”, säger Astrid Kander.För den svenska råvarunära basindustrin är utsläppen bara en tredjedel av världssnittet. Det ger alltså en betydande global klimatnytta, om vår järn, stål och pappersindustri kan öka sina exportandelar.
”Som ekonomihistoriker ser jag att 

Sverige under hela sin industriepok har koncentrerat sig på energikrävande basindustri och sökt energi och koldioxidsnåla metoder”, säger Astrid Kander.
Hennes slutsats är att Sverige i sin politik bör rikta styrmedlen så att utsläppsminskningarna blir störst på den globala nivån. 

”Det innebär att utnyttja våra komparativa fördelar, och inte stirra sig blind på var vi har lägst utsläpp. Vi borde inrikta exporten på de områden där vi gör mest global klimatnytta.”Borde er metod beaktas i klimatförhandlingarna?”Det finns en tydlig intressekonflikt mellan de utvecklade industriländerna och de nya snabbväxande ekonomierna. De senare vill gärna lägga ansvaret för utsläppen hos konsumenterna i stället för producenterna, men vår metod visar att inte heller det är en korrekt utgångspunkt.”
”Vi förordar inte att man i dagsläget ska frångå produktionsmodellen som det grundläggande beräkningsunderlaget, däremot att den kompletteras med en analys av utrikeshandeln enligt vår modell”, säger  Astrid  Kander och Magnus Jiborn.

SVENOLOF KARLSSONsvenolof.karlsson@di.se, 08-573 650 00

FÖRDEL SVERIGE. Magnus Jiborn, doktor i praktisk filosofi,  och  Astrid Kander, professor i ekonomisk historia, båda vid Lunds universitet, har tagit fram en ny 

beräkningsmetod för koldioxidutsläpp. ”Metoden faller väl ut för Sveriges del, men det är långt kvar för att vi ska nå klimatmålen”, säger de. FOTO: EVELINA CARBORN

Beräkning av växthusgasutsläpp hör till de mer komplicerade disciplinerna.  Särskilt om syftet är att på ett rättvist sätt hänföra utsläppen till enskilda  produktgrupper och varuflöden, för att inte tala om ”alternativkostnaden” räknat i utsläpp, om motsvarande produkter skulle produceras på annat håll.Astrid Kander och hennes forskargrupp har gjort en analys på temat som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change. Analysen ger en bild av utsläppen som väsentligt avviker från den gängse.
Det traditionella sättet att redovisa koldioxidutsläpp utgår från produktionsmodellen, som bland annat ligger till grund för FN:s redovisning. Denna inkluderar utsläpp från produktion av varor och tjänster liksom hus

hållens utsläpp från boende och bilkörning inom ett lands gränser.I dag används också konsumtionsmodellen, som redovisar utsläpp från produktion av de varor och tjänster som landets invånare konsumerar, oavsett var i världen utsläppen uppstår. Utsläpp som sker i exempelvis Kina för att producera svenska konsumtionsvaror räknas med denna metod som Sveriges ansvar.

Med detta sätt att räkna blir de svenska koldioxidutsläppen betydligt högre än med produktionsmodellen, cirka nio ton i  stället för sex ton per person och år.
Men inget av beräkningssätten ger hela bilden. Vad blir utfallet, om man ser också till den så kallade koldioxidintensiteten när varor och tjänster produceras? Om samma produktion skulle ske på annat håll, skulle utsläppen då vara större eller mindre?I Natureartikeln introducerar Astrid Kander och hennes kolleger en teknikjusterad modell för utsläppsberäkning.Med detta sätt att räkna inkluderas dels handeln mellan olika länder och de utsläpp som finns inbäddade i produkterna, dels den ”utsläppsvinst” eller ”utsläppsförlust” som skulle uppstå om de exporterade produkterna i stället pro

 nDi Fakta
Länder får mer ansvar■■ Det här skulle den nya beräkningsmetoden för koldioxidutsläpp innebära, enligt Astrid Kander och Magnus Jiborn:  ºLänder får ta fullt ansvar för vad och hur mycket de konsumerar. 

ºLänder får ta fullt ansvar för det egna energisyste-met och produktions- tekniken, även för den del som går på export. ºLänder straffas inte  för åtgärder som minskar  globala utsläpp, och  belönas inte för åtgärder som ökar dem.

Så blir världen renareNy modell visar att svensk export minskar globala utsläpp
Ju större exportandelar den svenska stål- och  pappersindustrin tar  globalt, desto mindre blir koldioxidutsläppen. Det visar Astrid Kanders och Magnus Jiborns nya beräkningsmodell.

1995–2009Källa: Lunds universitet

Utsläppsmått
slår olika
■ Svenska koldioxid-utsläpp 1995–2009,miljoner ton
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”Sverige gör 
mer relativ 
klimatnytta 
genom sin 
export än 
klimatskada 
genom sin 
import.”

ASTRID KANDER

TEMA:
KLIMATET

Ekonomi
172 721 miljarder kronor hade de svenska hushållen i bostadslån i 

februari i år, enligt SCB. Det är en ökning jämfört med februari 

2014 och visar att bolånefesten fortsätter. (TT)

Fotnot: Regionsindelningen bygger på SCB:s indelning av Sverige i åtta riksområden.Stockholm (Stockholms län)Västsverige  
(Halland, Västra Götaland)Östra Mellansverige  (Uppsala län, Södermanland, Östergötland, Örebro län, Västmanland)

Sydsverige  
(Blekinge, Skåne)
Övre Norrland (Väster  - botten, Norrbotten)
Småland med öarna (Jönköpings län,  Kronobergs län,  Kalmar län, Gotland)

Mellersta Norrland  (Västernorrland,  Jämtland)
Norra Mellan - sverige 
(Värmland,  
Dalarna,  
Gävleborg)
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JOBBTILLVÄXT REGIONSVISGenomsnittlig årlig jobbtillväxt  under 2000-talet, uttryckt som antal nya  arbetstillfällen per år i respektive region.Källa: SCB
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Stockholm  ................................70,9Västsverige ...............................67,8Småland med öarna ................67,5Mellersta Norrland ...................65,1Sydsverige ................................64,7Östra Mellansverige .................64,4Övre Norrland...........................64,1Norra Mellansverige.................62,2

SYSSELSÄTTNINGSGRADSysselsättningsgrad 2015, för  befolkning 15-74 år, procent.

– Skillnaderna mellan svenska regioner börjar närma sig nivå-erna vi ser i länder med en lång historia av regionala problem, som Italien och Spanien. Det är en påtaglig förändring i BNP per invånare jämfört med 1980-talet då Sverige hade lägre regionala ojämlikheter än andra länder, säger Kerstin Enflo, ekonomi-historiker vid Lunds Universitet. Bilden av ett växande gap mellan den ekonomiska ut-vecklingen i storstadsregio-nerna och andra delar av lan-det framträder tydligt i den sammanställning av SCB:s re-gionala statistik som Arbetet har tagit fram. Stockholm och Västsverige ligger i topp i alla dimensioner, medan regioner som norra Mellansverige och mellersta Norrland kravlar sig fram med låg tillväxt, svag in-komstutveckling och stagne-rande arbetsmarknad. 
Under 2000-talet har Stock-holmsområdets ekonomi vuxit med nära 3 procent om året, vilket innebär en sammanlagd tillväxt på 45 procent. I norra Mellansverige – som placerar sig i andra ändan av skalan – har ekonomin sammanlagt bara vuxit med 8 procent.  Tillväxtut-vecklingen sätter också sin prä-gel på välståndet. Norra Mellan-sverige är numera den fattigaste regionen i termer av bruttoregi-onprodukt (BRP) per invånare. Klyftan mellan den fattigaste och rikaste regionen har ökat påtagligt under de senaste tjugo åren. I mitten av 1990-talet mot-svarade BRP per invånare i den fattigaste regionen två tredjede-

lar – 66 procent – av motsvarig-heten i Stockholm. Även arbetsmarknadsläget blir alltmer regionalt betingat. Sysselsättningsgraden i Stock-holms län var förra året näs-tan 9 procentenheter högre än i norra Mellansverige. I de svagare regionerna har antalet arbetstillfällen legat stilla eller fallit under 2000-talet, medan storstadsregionerna fått tiotu-sentals nya jobb per år.
Ekonomihistorikern Kerstin En-flo hävdar att utvecklingen ingår i en internationell trend.    – Sedan 1980-talet har den teknologiska utvecklingen gyn-nat branscher som tenderar att lokalisera sig i storstadsregio-ner. Det har i sin tur medfört att personer med dessa kunskaper flyttat till dessa områden. Hit-tills finns inga tecken på att den här utvecklingen är på väg att avta, säger Kerstin Enflo. Nationalekonomen Gustav 

Martinsson vid KTH ser den re-gionala klyvningen som ett re-sultat av den pågående polari-seringen på arbetsmarknaden. Jobb inom mellanskiktet på fa-briker och bruk utgör stommen av arbetsmarknaden på mindre orter, men dessa arbetstillfäl-len har blivit färre. Antalet högkvalificerade jobb ökar, främst i storstadsområ-dena.
– Innehavarna av de välbetal-da jobben i de kunskapsintensi-va tjänstesektorerna efterfrågar i sin tur tjänster. Det innebär att arbetsmarknaden för kring-tjänster och enklare jobb växer och koncentreras till städerna, säger Gustav Martinsson. 

De växande regionala klyftorna ställer också frågan om de nyan-ländas arbetsmarknadsetable-ring på sin spets. Inom loppet av några år kommer hundra-tusentals personer att söka sitt inträde på den svenska arbets-marknaden. Så här långt har debatten om det kretsat kring lägstalönernas nivåer, men Gus-tav Martinsson hävdar att upp-märksamheten är missriktad:– Var dessa personer bosätter sig har större betydelse än för-ändringar i lägstalönerna. Det går att sänka lönerna till noll, men saknas efterfrågan så blir det ändå inga jobb. – Om utplaceringen grundas på tillgång till bostäder, utan hänsyn till att den ekonomiska aktiviteten är låg i dessa områ-den, så kommer många av de nyanlända inte att kunna hitta sysselsättning. 
ANDERS ELD

Under 2000-talet har Stockholm och Västsverige 
haft en snabb tillväxt medan mellersta Norrland och 
norra Mellansverige stagnerat.

»Var dessa personer bosätter sig har större betydelse än föränd-ringar i lägstalönerna.«
Gustav Martinsson, KTH
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Sveriges historiskt låga skillnader i e konomisk nivå mellan länen beror mer på 
tillväxt än på omfördelningspolitik, visar ny 
forskning. 

Den svenska regionala utvecklingen skiljer 
sig nämligen mot andra europeiska länder. 
Industrialiseringen ledde där till ökade k lyftor mellan landsdelar. I Sverige skedde 

motsatsen. Skillnaderna eller klyftorna m ellan länen minskade när BNP ökade.Varför? Frågan diskuterades när Kerstin 
Enflo, docent vid Lunds universitet i ekono
misk historia, förra veckan gästade Studie
förbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) 
Kalmaravdelning och gav en intressant skild
ring av hur den regionala ojämlikheten inom 
Sverige varierat mellan åren.

Jämlikhet brukar associeras med politisk 
o mfördelning och regional utjämning. Det är 
enligt denna etablerade föreställning (väl
färds)staten som har tryggat hög standard 
över hela landet. Balansen mellan länen för
klaras således med en tidig socialdemokratisk 
omfördelningspolitik.Men det är inte den enda vanliga föreställ

ning om regional jämlikhet som inte s tämmer.
Vid tiden för den första industriella revolu

tionen, kring 1860, var de ekonomiska olik
heterna mellan Sveriges regioner mycket 
s törre än i dag. För övrigt också större än skill

naderna inom Spanien. Något vi kanske inte 
tror – kanske är våra bilder formade av en 
r omantiserad bild av ett jordbruks och bonde samhälle med små ekonomiska skillna

der mellan människor. 
Men industrialiseringen kom att prägla stora 
delar av Sveriges karta. Bergslagen blev ett 
kluster av järnbruk och stålverk. I Norrbotten 
utvecklades gruvnäringen. Och i andra Norr
landslän växte sågverken fram medan havre 
exporterades från södra Sverige.Till detta kom befolkningsrörelser som gyn

nade ekonomisk utveckling, poängterade 
E nflo. Från Småland flyttade unga jordbruks

arbetare till de mer högproduktiva näringar
na i norr. I hela Sverige växte ekonomin och 
ojämlikheten minskade i stället för att öka.Hypotesen att ekonomisk omfördelning  – eller en annan spridd föreställning – att bonde rörelsens internationellt sett unika t idiga politiska representation lade tidig grund 

till en hög och jämn ekonomisk nivå över hela 
landet finns det således skäl att ompröva.Politiska beslut har mycket riktigt bidragit 

till att skillnaderna under efterkrigstiden var 
på historiskt låga nivåer. Den lönepolitik som 
ledde till utslagning av lågproduktiva arbeten 
skapade tillväxt, men också befolkningskon
centration till storstäderna, underströk Enflo. 

Och i dag är ökade regionala skillnader en 
global trend när industrisamhället övergår till 
ett tjänstesamhälle med centrum i den kun
skapsintensiva staden.

Som Enflo framhåller finns här en politisk ut
maning, om sammanhållning ska värnas. Av 
regionalt intresse är också, att medan Krono
berg från att ha varit en av Sveriges svagaste 
regioner numera ligger i mitten, återfinns 
b esvärande nog Kalmar kvar i botten.De regionala skillnaderna är emellertid 

fortfarande väsentligt högre i jämförelseländerna Belgien, Spanien, Portugal, Italien 
och Storbritannien. Historiska mönster u traderas inte på någon tioårsperiod.

MARTin TunSTRöM

Ledare

Med tillväxten kom jämlikheten
”I hela Sverige  växte ekonomin och ojämlikheten mins-kade i stället för att öka.”

Expert på ekonomisk ojämlikhet: docent Kerstin 
Enflo. 

Foto: Johan Persson

Hyresgästföreningen valde att i gnorera uppmaningen från Regeringen om nytänkande på bostadsmarknaden. Därför är positionerna mer låsta än tidigare. I går bröt samtalen om en förbättrad hyressättning också samman.

tEXtMARTin TunSTRöMmartin.tunstrom@barometern.se0480-59211

Sverige saknar för tillfället en ordinarie bostadsminister. Hyresgästerna saknar besked om kommande hyror. Och fastighetsägarna saknar vetskap om hur hyressättningen ska ske i framtiden. Så ser läget ut just nu.

när bostadskrisen fördjupas i storstäderna försämras samtidigt klimatet mellan landets privata fastighetsägare och Hyresgästföreningen, den politiskt influerade organisationen, som förhandlar om 

hyrorna i landet. Efter årsskiftet har hyresförhandlingar strandat på f lera håll i landet. Från fastighetsägarsidan har irritationen över Hyresgästföreningens agerande varit högljudd. Föreningen anses ha fördröjt förhandlingarna. När regeringen för mindre än två månader sedan gav Medlingsinstitutets före detta generaldirektör Claes Stråth i uppdrag att leda förhandlingar mellan parterna om ett förbättrat hyressättningssystem fanns också något så ovanligt som offentligt uttalad antydan från S ocialdemokraterna om att systemet måste ”utvecklas.”
En utveckling innebär per definition en glidning mot en friare hyressättning än i dag och ett erkännande av att dagens system skapar starka låsningar. Och det var oväntade ord från finansminister Magdalena Andersson. Hyressättningssystemet, allmännyttans starka roll – om än något försvagad jämfört med 

t idigare och Hyresgästföreningens inflytande har varit hörnstenar i förhandlingssystemet som Socialdemokraterna inte velat rucka på. Claes Stråth har vanan inne att ena stridande parter. Men här fungerade det alltså inte. Fastighetsägarna lämnade samtalen kritiska mot de övriga parternas ovilja att diskutera nya förslag. Klimatet m ellan de parter som har så stark 

ställning på bostadsmarknaden fortsätter att försämras. 
Men regeringen har också ett ansvar. Den förskjuter reformdiskussionerna till parterna – för att själv slippa ta konflikter och sammankopplas med friare hyressättning – som man så länge hållit emot. Och därmed har bollen rullat tillbaka till regeringen utan bostadsminister. 

Kris för den svenska bostadsmodellen

Claes Stråth fick regeringens uppgift att leda partssamtal om hyressättningen. Det 

misslyckades.  

Foto: henrIK MontGoMerY / tt

”Klimatet 
mellan de 
parter som har så stark ställning på bostads-

marknaden fortsätter att försämras.” 
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There is a broad interest in ethics, responsibility and sustaina-

bility at the School, benefitting from a Swedish mind-set that 

places these issues high on the agenda. As a result, ethics, 

responsibility and sustainability have a strong presence in 

education, research and outreach to partners and the wider 

community. These activities are currently being geared up in 

light of the developments in society and an increasing interest 

from students, faculty and other stakeholders. 

The direction for the coming years is also pointed out 

in this report. The initiatives currently underway in terms of 

faculty development, curriculum development and research 

on the development of sustainable economies and societies 

will be brought forward. The School will also continue to build 

on its strengths in areas focussing on social sustainability. 

Current developments in the intersection between, health, 

demography, entrepreneurship and finance are promising, 

and the School will actively move forward in these areas, both 

in terms of research and engagement. 

By being among the largest business schools in Scan-

dinavia the School has a special responsibility. We educate 

more students in business and economics than most other 

schools, and our curriculum developments often inspire sim-

ilar developments at other schools. In 2016 we initiated a 

review of how sustainability and ethics are integrated into 

our courses and programmes to ensure that we continue 

to meet our high standards. We have so far evaluated our 

teaching strategy against other leading national and interna-

tional business schools and identified our key strengths and 

weakness. Course plans and the schools teaching strategy 

will be updated based on this review in the coming years. 

Moreover, our teachers are encouraged to take initiatives 

to develop new methods to incorporate sustainability and 

ethics into their courses. The top-down review of the schools 

performance in relation to other leading business schools is 

therefore combined with bottom-up development of new 

courses, learning-outcomes and learning activities. 

The involvement of students will be critical in the coming 

years. In a similar way as many other institutions, we have 

seen clear evidence that students can contribute in pushing 

these issues forward. Current initiatives to bring students 

and partner companies together will be seeds for the de-

velopment of more permanent arrangements where faculty 

members play an advisory role.

An important additional initiative that is going to be 

pursued is the development of the Nordic Chapter of PRME. 

We want to continue being an active partner in future ex-

changes of best practice, and to deepen collaborations in 

PRME-related projects. In a similar spirit, the collaboration 

between the School and the IIIEE, the International Institute 

of Industrial and Environmental Economics at Lund University, 

will be developed in the coming years with joint appoint-

ments and direct collaboration on education programmes 

on the agenda.

Future development of responsibility



Everyday life at LUSEM shall 
reflect the School’s ambitions in 
creating a sustainable world.

LUND UNIVERSITY
SCHOOL OF ECONOMICS 
AND MANAGEMENT

P.O. BOX 7080
SE-220 07 LUND
SWEDEN
www.lusem.lu.se




