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Anders Gustavsson: Redaktörens 
ruta 

R_e_d_a_k_t_ör_e_n_s_ _r_u_t_a_ 
Anders Gustavsson: Editor´s Corner 

Ryggkirurg och styrelseordförande Peter Frit-
zell rapporterar om aktuella händelser i 
Strömstad akademi. 

Informatikforskare och nyvald rektor Per 
Flensburg ger bl. a. olika tips på IT-fronten. 
DuckDuckGo kan användas vid sidan av 
Google. 

Januari månads krönika i Strömstads Tidning 
den 23 januari skrevs av forskaren inom tek-
nik och social förändring Lars Ingelstam. Han 
analyserade det moderna “systemsamhället”. I 
en debattartikel i Dagens Arena den 11 janua-
ri diskuterade han frågan om tillväxt som ett 
samhällsmål. 

https://www.dagensarena.se/essa/tillvaxt-ett-
egendomligt-samhallsmal/  

Förslag till nya krönikor i Strömstads Tidning 
skickas till Mariana Back med adress: maria-
na.back@tekniskamuseet.se. 

Turismforskare Anders Steene pekade i en 
debattartikel i Göteborgs-Posten den 12 janu-
ari på turistbranschens svåra kris till följd av 
coronapandemin. Detta måste leda till ytterli-
gare statliga stödåtgärder åtminstone fram till 
sommaren 2022. 

 https://www.gp.se/debatt/turistbranschens-
sv%C3%A5ra-kris-kr%C3%A4ver-
f%C3%B6rl%C3%A4ngda-
st%C3%B6d%C3%A5tg%C3%A4rder-1.396
04264?utm_campaign=gp_nl_20210112&ut-
m_medium=email&utm_source=rule 

Ekonom John Fletcher fortsätter artikelserien 
”Vad händer med vår välfärd?” Denna gången 
är temat ”Ett samtal om framtiden behöver fö-
ras utifrån följande tankar”. 
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Företagsekonom Rune Wigblad kommenterar 
och förkastar i Dagens Arena den 28 januari 
konsultföretaget Rambölls slutrapport “Snabba 
landtransporter”. https://www.dagensarena.se/
essa/oserios-rapport-om-snabba-transporter/ 

Fysiker Lars Broman presenterar en bok om 
pionjärer inom solenergiforskning. ISES 
SWC50_The_Century_of_Solar_Final_Interacti-
ve.pdf 
Medicinforskarna och makarna Christina och 
Jan Hultman reflekterar i versform över svensk 
coronastrategi. 

Didaktiker Åsa Morberg diskuterar aktuell 
reformering av lärarutbildningen. 

Etnolog Anders Gustavsson har publicerat 
uppsatsen Nineteenth Century Cholera Epi-
demics in Sweden from a Popular Perspective 
in ARV. Nordic Yearbook of Folklore 2020 s. 
119-150. http://gustavadolfsakademien.se/tid-
skrifter/tidskrift/arv. Han har även publicerat 
boken Women and Men in Fishing Communi-
ties on the Swedish North-Westcoast ISBN 
978-91-86607-04-4 på Strömstad akademis 
förlag. 

Psykolog Kajsa Brundin har recenserat psyko-
log Gudrun Olssons bok I metaforernas land-
skap – Om livet, döden och kärleken, 2020.  
http://www.kajsabrundin.se/I-metaforernas-
landskap-Recension.pdf 

Barnläkare Gudmund Bergqvist ansvarar för 
den nya prepublikationsserien, PPS. Han har 
även skrivit ett upprop om synpunkter på hans 
och didaktiker Carl Olivestams artikel om 
mätskalor i Fria serien nr XIV 2020. Gudmund 
Bergqvist & Carl E. Olivestam: Som man mä-
ter får man svar GAL-TAN och andra mätska-
lor inom politik och media. 

Försök att värva nya medlemmar till Akade-
min, inte minst yngre forskare. Skicka förslag 
till rektor Per Flensburg:  

per.flensburg@stromstadakademi.se  

Jag önskar nya bidrag till februarinumret 2021 
av Nyhetsbrevet med deadline den 24 februa-
ri 2021 till anders.gustavsson@ikos.uio.no. 
Sänd kortare artiklar, debattinlägg och/eller 

recensioner av ny vetenskaplig litteratur. 
Svenska bidrag skall ha en engelsk översätt-
ning. 

Sänd också bidrag till Akademins skriftserie 
Acta Academiae Stromstadiensis, AAS, och 
videoserien under adressen: gudmundber-
gqvist@hotmail.com. 

Rektors rapport 

Första månaden 

Så har jag snart genomlevt första månaden 
som rektor. Det var ingen större skillnad jäm-
fört med hur det var tidigare. Tack vare att jag 
varit adjungerad till AU i ett halvår har jag 
kommit väl in i den nuvarande verksamheten 
och är fullt uppdaterad gällande aktuella 
ärenden. 

Apropå aktuella ärenden, så upptäckte jag i 
stadgarna att ”rektor ansvarar för att alla le-
damöter nås av personlig kontakt via brev 
minst en gång/år”. Jag hade precis lagt upp en 
databas över akademins 153 ledamöter och 
insåg att det innebar att producera 153 brev, 
med innehåll, kuvert, adress och returadress. 
Lasse Broman kallade dessutom brevet för ja-
nuari-brevet. Så det var bara att sätta igång. 
Jag kunde i några steg få in registret i Word 
som en tabell där varje ledamots information 
fanns i en lång rad. Detta skulle då omformas 
till en fyr-radig adress. Jag lyckades göra detta 
på ett fyndigt vis. Vill någon veta, så kontakta 
mig. Nu väntar jag bara på en stämpel med 
returadress för att börja utskicket. 

För två veckor sedan gjorde jag en sak jag inte 
gjort på flera år: Jag gick in på LinkedIn. För er 
som inte vet vad det är kan man enkelt säga 
att det är en face-book för yrkeslivet. Det är 
den webbplats som förmedlar flest jobban-
nonser i världen och många evenemang, både 
inom och utom forskningsvärlden annonseras 
där. Jag skrev in att jag bytt jobb och fick ge-
nast en massa gratulationer. Då passade jag 
på att fråga en del gratulanter om de var in-
tresserade att gå med i Strömstad akademi och 
fick genast napp: Två stycken säkra och en hel 
del ”ska fundera på saken”. Jag vill uppmana 
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alla ledamöter som är med LinkedIn att där 
fästa uppmärksamheten på Strömstad akade-
mi.  

Apropå det, så har det bildats en marknadsfö-
ringsgrupp med mig som sammankallande. Vi 
har mötts några gånger och idéerna sprutar 
som rädisor ur öronen! Ni kommer garanterat 
att höra av oss.  

Det har klagats på att våra rapporter inte finns 
i Diva. Biblioteket på Högskolan Väst har så 
mycket att göra att de dels bara registrerar 
AAS-serien, dels gör det då det finns tid. Men 
till februari skulle alla våra AAS-rapporter 
vara inne. Jag tillskrev då ordföranden i Diva-
konsortiet och undrade om vi kunde få egen 
tillgång. Jag skickade frågan vid sex-tiden på 
kvällen och halv tio samma kväll fick jag 
svar: Det var flera mindre organisationer som 
hade samma önskemål och man skulle disku-
tera frågan, men det gick inte att säga när. 
Men än så länge finns det hopp… 

Slutligen planerar jag att då och då skriva nå-
gon liten drapa med rubriken: Rektors IT-tips. 
Det ska vara konkreta tips om hur man ska 
använda våra datorer och programmen på 
dem för underlätta vårt arbete och för att 
kunna jobba på ett säkert sätt. Kanhända be-
skriver jag bara hur något fungerar. Den här 
gången ska jag rekommendera en sökmotor 
istället för Google, nämligen DuckDuckGo. 

Per Flensburg 

Rektor 

Rektors IT-tips 

Sökmotorer 

Per Flensburg 

När internet slog genom i mitten av 90-talet 
fanns det inga sökmotorer. Man måste känna 
till adressen på den sida man ville till på ett 
annat sätt. Det blev kutym att alla som hade 
en personlig hemsida också hade en lista på 
10-15 länkar som man särskilt rekommende-
rade. Det kallades ”länkskafferi” och huvud-

sakliga syftet var att visa hur sofistikerad smak 
sidans ägare hade. 

När nätet blev större blev behovet av en enkel 
sökfunktion också större och sökmotorerna 
föddes. En av de första var Altavista. Den var 
finansierad med reklam och följaktligen var 
söksidan översållad med länkar, som man 
skulle frestas att klicka på istället för att söka 
efter det man var intresserad av. Sökrutan 
fanns uppe i vänstra hörnet, var ganska liten 
och var man inte van vid Altavista var det lätt 
att missa den. Se bild nedan: 

1997 lanserades en annan sökmotor, Google. 
Den var helt annorlunda; en blank sida med 
en tydlig sökruta i mitten. Inte tillstymmelse 
till reklam! Dessutom kunde man få gratis e-
post med det enorma utrymmet 15 GB! Den 
lanserades med slogan: ”Never more erase an 
e-mail” eller något i den stilen. Detta var fan-
tastiskt och jag kunde inte begripa hur man 
finansierade det hela. Efter något år upptäckte 
jag det i mailen fanns en diskret text, som 
gjorde reklam för olika produkter som jag sökt 
efter på senare tid. Och då kom jag på hur 
Google finansierade sin verksamhet! 

Google samlade information om vilka sidor 
du besökte och byggde med hjälp av AI upp 
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en bild av dina intressen. Denna information 
sålde man till företag som kunde använda den 
för välriktad reklam. Ibland kom den dock för-
sent, jag har många gånger fått reklam för pro-
dukter jag redan köpt. Google kan också sälja 
den insamlade informationen till företag som 
vill veta mer om just dig, t.ex. om du söker 
jobb där. Låt oss nu ta ett exempel. 

Antag att vi har en ambitiös gymnasist som 
skriver specialarbete om ungdomars psykiska 
hälsa. Hon hittar väldigt mycket material på 
internet och hennes arbete får mycket beröm. 
När hon tagit studenten är det dags att söka 
jobb. Den arbetsgivare hon söker hos köper 
information om henne på Google. Han finner 
mycket om ungdomars psykiska hälsa. Han 
drar då slutsatsen att hon lider av psykiska 
problem och vår duktiga gymnasist får inte 
jobbet.  

En annan mer subtil fara är att Google använ-
der sin information om dig för att förse dig 
med passande information när du söker. För 
att fortsätta med vår gymansist. Låt oss anta att 
Google har noterat att hon verkar vara förtjust 
i röda kläder. Men så har hon plötsligt fått för 
sig att söka på en grön klänning. Google ”vet” 
att hon är intresserad av röda klänningar och 
föreslår då en röd klänning med gröna prickar. 

Ja, man kan fortsätta och föreställa sig hur in-
formation kan misstolkas, sättas in i fel sam-
manhang och ställa till besvär för innehava-
ren. Vi vill helt enkelt inte att någon ska samla 
en massa information om oss, vilken kan 
missbrukas. Och det finns faktiskt en sökmo-
tor som inte gör det, nämligen DuckDuckGo. 

Den sparar ingen information om dig, den 
spårar dig inte och den har ingen reklam. Och 
den är gratis och precis lika bra som Google. 
Hur får man då tag i den? Enkelt, man går in 
”Inställningar” i sin webbläsare, klickar på 
”sökmotor” och där kan man välja Duck-
DuckGo. Apple har haft den där sedan 2014, 
Chrome sedan 2019 och Firefox sedan 2016. 

Men hur tjänar DuckDuckGo sina pengar? På 
det vanliga sättet, genom annonser. Men ge-
nerella annonser utan att spåra dig eller fin-
justera annonser så att de blir mer riktade och 

önskvärda för att du ska klicka. Dessutom är 
antalet annonser som visas av DuckDuckGo 
mindre än vad du ser på Google. Så min re-
kommendation är: Gör som jag, använd 
DuckDuckGo!  

Vill du veta mer finns en enkel genomgång 
här: https://sv.l3xa.com/simple-questions-
what-is-duckduckgo 

Ordförandens rapport 

Kollegor i Strömstad akademi, 

Fokus på ett globalt plan är fortsatt på 
Covid-19, men pandemin har också lärt oss 
att kommunicera och arbeta tillsammans på 
ett annorlunda och kreativt vis. Och vaccinet 
som är på gång ger oss hopp. 

Akademins arbete under januari har, som var-
je januari, gått på sparlåga, och har nu startat 
igen under vecka 3. Så har vi till exempel ge-
nomfört Webinar med högst aktuella ämnen. 
Den 27/1 presenterades så ”Moral con-
flicts” (på svenska djupa värdekonflikter), ini-
tierat av Lokalavdelningen i Göteborg i sam-
arbete med Immigrantinstitutet. Den 28/1 dis-
kuterades sedan ”Pandemier - Covid-19 och 
spanska sjukan 1919–20”, där två ledamöter 
med relevant spetskompetens i akademin 
(Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobi-
ologi och Bode Janzon, filosofie doktor i 
historia) diskuterade virussjukdomar ur både 
ett aktuellt och historiskt perspektiv.   

Allt sammantaget uppmanar jag alla ledamö-
ter att fundera på detta med att bjuda in till 
nätmöten/Webinar, och att också spela in des-
sa så vi kan erbjuda dom via akademins hem-
sida. Lokalavdelningen i Västsverige med Jens 
Allwood i spetsen har varit föregångare i den-
na verksamhet. 

Under det kommande året ska det bli spän-
nande att följa lokalavdelningarnas verksam-
het, liksom de olika arbetsgrupperna. Antolo-
gin Epidemier är också på gång, vilket känns 
väldigt relevant. Samarbetet med Strömstads 
kommun måste också prioriteras, vilket för-
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hoppningsvis kan komma igång på allvar när 
smittspridningen har fåtts under kontroll. 

Debattörerna i akademin, till exempel Rune 
Wigblad, tackas stort för sina fortsatta insatser 
i samhällsdebatten. Nu senast den 28/1 skri-
ver Rune om Magnettåg i Dagens Arena 
(https://www.dagensarena.se/essa/oserios-rap-
port-om-snabba-transporter/ ) 

Per Flensburg har varit verksam som ny rektor 
sedan den 1/1, och vi ser med stor tillförsikt 
fram emot ett lika engagerat arbete som han 
visat i hanteringen av vår hemsida. Christina 
Hultman har också rapporterats vara på bätt-
ringsvägen och vi är alla så tacksamma för 
det! 

Jag vill avsluta med att önska alla god hälsa, 
och i övrigt hänvisa till mina sammanfattande 
reflektioner över akademins arbete publicerat 
i Nyhetsbrevet från december. /Allt gott, Peter 

Vetenskaplig krönika i Strömstads 
Tidning 

Systemsamhället bortom ”marknaden”  

Lars Ingelstam 

I början av 1900-talet – då min mormor skötte 
sitt sexpersonershushåll i den lilla staden Ul-
ricehamn – köpte man i allmänhet matvaror- 
na på torget. Den som stod där i sitt stånd och 
sålde ägg, ostar och grönsaker kom i regel 

från den gård där de hade värpts, tillverkats 
respektive odlats. Därifrån hade matvarorna 
transporterats en ganska kort sträcka, troligen 
med häst och vagn. Om det var något man 
ville veta om produkterna kunde man fråga 
säljaren/odlaren direkt.  

Om man var fundersam över pris eller kvalitet 
kunde man gå till andra stånd och jämföra. 
Varorna lämnades sedan tvärs över plankan 
och pengarna gick i motsatt riktning. Det var 
en marknad: en mycket konkret och begriplig 
sådan.  

Nu är det annorlunda. Ett helt vanligt äpple 
eller kanelbulle är beroende av ett omfattande 
system av odlare, transporter, lagstiftning, för-
säljare och mycket mer. Ett modernt samhälles 
ekonomi består alltså inte bara av ”ekonomi”. 
Särskilt under 1900-talet har byggts upp en 
rad system som tillsammans bildar det vi kal-
lar samhälle. Det är försörjningssystem, trans-
portsystem, kommunikationssystem, ut- bild-
ningssystem och många fler.  

Den enkla föreställningen om en marknad där 
det gäller att sälja dyrt och köpa billigt är gravt 
otillräcklig när det gäller att beskriva och för- 
stå hur det moderna Sverige fungerar.  

I min bok Systemen, överflödet och det ge-
mensamma (Atlas akademi, 2020) visar jag 
hur man med en måttfull användning av 
systemteorier och systemtänkande (en ”sys-
tems approach”) kan få en bättre förståelse för 
hur samhället bör styras och dess samlade re-
surser användas.  

Det första intrycket av ”systemsamhället” är 
kanske lite deprimerande. Det är visserligen 
ganska lätt att välja tandkräm i snabbköpet 
(och inte så viktigt heller) men det är betydligt 
svårare att genomskåda vad som sker i hela 
livsmedelssystemet, skolsystemet eller trafik-
systemet. Ordet komplext stöter man på allt 
oftare och kloka bedömare varnar för att det 
hela kan bli för krångligt för oss medborgare 
att hantera.  

Den finländske filosofen och humanisten Ge-
org Henrik von Wright (1916-2003) frågar sig 
om demokratin ”i längden måste urarta till en 
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tom formalitet av antingen instämmande eller 
protest inför obegripliga alternativ”.  

Så behöver det inte bli, men vi bör alla bli 
mer observanta på hur våra system fungerar 
och hur beroende vi är av dem. Det finns fak-
tiskt något uppmuntrande i detta. Medan 
marknad framhäver konkurrens och tävlan så 
pekar system på värdet av samarbete och ge-
menskap.  

Essä om tillväxt 

Ingress 

Lars Ingelstam är teknisk fysiker och matema-
tiker men har ägnat huvuddelen av sitt yrkes-
liv åt framtids- och samhällsforskning med 
systemanalytisk inriktning. I en nyutkommen 
bok Systemen, överflödet och det gemen-
samma (Atlas akademi, 2020) argumenterar 
han för att ett bredare angreppssätt än ”mark-
naden eller staten” för att närma sig vår tids 
samhällsproblem. Marknaden bygger på täv-
lan och konkurrens medan en systemansats 
(systems approach) betonar förenande intres-
sen och samarbete. 

Denna text är en något redigerat kapitel i 
boken.  

lars@ingelstam.se 

Tillväxt – ett egendomligt samhällsmål 

Tillväxt är ett flitigt använt begrepp som ofta 
missbrukas och missförstås. Det finns i stort 
sett inget samband mellan tillväxt och ökande 
offentlig välfärd. Det myckna talet om tillväxt 
tenderar i stället att dölja konkreta och viktiga 
frågor som borde få uppmärksamhet.  

BNP och tillväxt 

Ekonomisk tillväxt, med innebörden årlig ök-
ning av BNP, är omöjligt att komma ifrån. Det 
används ideligen som referens och illustration 
och dessutom som en starkt värdeladdad be-
stämning av ”ekonomins” tillstånd och egen-
skaper.  

Grundläggande är alltså bruttonationalpro-
dukt (BNP) som uttrycker det sammanlagda 

värdet av de varor och tjänster för slutlig an-
vändning som produceras för marknaden och 
för den offentliga sektorn i ett land under en 
period, vanligen ett år. BNP per capita brukar 
användas för jämförelse mellan länder, och 
anses vara ett ungefärligt mått på ett lands 
ekonomiska utvecklingsnivå, eller på den ge-
nomsnittliga materiella levnadsstandarden i 
landet. Tillväxt är ett mått på förändringen i 
BNP (eller ibland BNP per capita) vanligen 
räknad i  procent på årsbasis: från ett år till 
nästa.  

Intresset för tillväxt som begrepp är av ganska 
sent datum. Sakförhållandet att ekonomiska 
mätetal visade ökning var känd sedan länge, 
men det är ett stycke in på 1950-talet som in-
tresset för tillväxt ökade och blev ”det högsta, 
allt överskuggande målet för den ekonomiska 
politiken”. I Sverige kan man t.ex. i Tage Er-
landers dagböcker finna belägg för detta: före 
slutet av 1950-talet kläddes tankar om eko-
nomiska framsteg i andra, ofta mer konkreta, 
termer än tillväxt. När fokus väl sattes på till-
växt som huvudbegrepp formulerades ett 
knippe teorier för att identifiera förändrings-
krafterna. Det intressanta med dessa var att 
den största delen av förändringen inte kunde 
förklaras. Den redovisades därför som en resi-
dual: en restpost. Å andra sidan stod det 
ganska klart att denna ”oförklarade” drivande 
kraft innefattade teknisk utveckling, bättre or-
ganisation och mer kvalificerad arbetskraft, 
allt sådant som det var svårt att med rimlig 
detaljeringsgrad foga in i de ekonomiska till-
växtmodellernas kalkyler. 

Det finns en rad problem kring mätning och 
tolkning av BNP och tillväxt. BNP innehåller 
en hel del ”bads” (i motsats till ”goods”): så-
dant som olyckor, ohälsa och omställningar. 
Däremot räknas inte obetalt arbete, som fram-
för allt utförs i hushållen. När man vill bedö-
ma hur BNP ändrar sig över längre tid, är det 
avgörande hur man korrigerar för förändringar 
i penningmåttet i förhållande till det reala in-
nehållet: alltså inflation eller deflation. Från 
ett år till ett annat kan detta hyfsat bra göras 
med hjälp av en ”korg” med representativa 
produkter ur ekonomin. Men om man ska 
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göra jämförelser över längre tid, som 5–20 år 
eller ännu längre tid, uppstår två problem. 
Dels samlas (ackumuleras) de mätfel som 
uppkommer mellan successiva år, vilket kan 
bli åtskilliga procent om det görs om t.ex. 20 
gånger. Dels, och viktigare, ändras ”korgen” 
som används för jämförelse. Produkter som 
för 20 år sedan var viktiga delar av konsum-
tionen kan i dag vara i stort sett försvunna, 
medan andra (t.ex. datorer) i dag kan vara en 
stor produkt men knappast förekom för 20 år 
sedan. Det är helt enkelt ett annat system som 
knappast kan jämföras med det förra genom 
ett enda mätetal. Det är alltså inte bra att fästa 
någon större tilltro till siffror över ekonomins 
tillväxt över längre perioder. 

Att vara emot tillväxt 

Som alla numera vet har tillväxten historiskt 
varit förknippad med miljöförstöring, klimat-
förändring och utarmning av naturresurser. 
Kring dessa problem förs, sedan minst 40 år, 
en intensiv debatt. Men precis som för andra 
historiska samband behöver detta inte gälla 
i  framtiden. Det finns ingen teknisk nödvän-
dighet i att en stegrad ekonomisk aktivitet 
kommer att åtföljas av en ökad förstörelse av 
naturen eller utarmning av dess resurser. Om 
tillväxt i framtiden inte ska orsaka naturförstö-
ring och miljöproblem är detta framför allt en 
fråga om ekonomisk inriktning, teknisk ut-
veckling och politisk vilja till kursändring. Det 
rör sig om grundläggande systemegenskaper. 
Om systemet byggs om kan sambanden bli 
andra än de har varit under historien. Jag vill 
absolut inte förringa vikten av att vi nationellt 
och globalt ändrar inriktning, men sådana ar-
gument ”för” eller ”emot” tillväxt är inte äm-
net för den här artikeln.  

För fattiga finns ett samband, men inte för de 
redan rika 

I en utpräglat fattig ekonomi, som Sverige för 
170 år sedan eller Centralafrikanska republi-
ken i dag, är det uppenbart att tillväxt är bra. 
En materiell nivåhöjning är vad ett samhälle 
i fysisk knapphet behöver (även om det också 
mellan fattiga länder finns stora variationer på 
samma ekonomiska nivå). Men denna samva-
riation mellan tillväxt och livskvalitet blir un-

der 1900-talet i  till exempel Sverige gradvis 
allt mindre självklar och är i dag obefintlig. 
Detta har dokumenterats genom omfattande 
forskning – med nyckelord som välfärd och 
lycka – men denna har inte fått tillräcklig 
uppmärksamhet. I  en rad enkätstudier kan 
man lära sig att människor, ända från 1970-
talet, sätter tillväxt i materiellt avseende långt 
ner på sina önskelistor, efter jobb, trygghet, 
sjukvård och god miljö.  

En annan egendomlighet är att det förutsätts 
att tillväxt och ”jobb” hänger samman. Detta 
tycks framgå av tidsserier under 1900-talet 
men är missvisande och en farlig förenkling i 
dagens situation. Här är nämligen flera olika 
systemsamband involverade, och särskilt be-
tydelsefull är skillnaden mellan kort och lång 
sikt. (Frågan diskuteras utförligt i litteraturen 
och behandlas i den nämnda bokens kapitel 
13 och 14.)  

Föreställningen om kassalådan 

BNP är en statistisk efterhandskonstruktion. 
Det finns inte och har aldrig funnits någon 
”kassalåda” där hela BNP ligger och väntar, 
och sedan kan fördelas på olika ändamål. Så 
kan ett hushåll och i någon mån ett företag 
resonera, men denna kassalådemodell är fel-
aktig och grovt missvisande om den tillämpas 
på ett lands ekonomi. Förslag som bygger på 
detta, eller på att ”Aktiebolaget Sverige” går 
bra eller dåligt, måste därför tas med inte bara 
en nypa salt utan en hel näve. Ett helt samhäl-
les ekonomi är inte bara mera komplex än 
hushållets eller företagets. Den har delvis helt 
andra egenskaper och reagerar annorlunda på 
förändringar och styrsignaler än enskilda hus-
håll eller företag gör.  

Om en privatperson eller ett hushåll genom 
tur eller skicklighet har skaffat sig t.ex. 
100 000 kr i ökade inkomster, står det veder-
börande fritt att spendera dessa efter egen 
önskan: skänka bort dem, investera i sitt eget 
hus, köpa varaktiga saker som bil eller tvätt-
maskin eller lägga pengarna på kläder, restau-
rangbesök eller meditationskurser. Den extra 
inkomsten är verkligen ett tillskott till hushål-
lets kassalåda, och ur denna kan pengarna 
hämtas upp och disponeras fritt. Däremot 
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finns det givetvis omfattande kulturella och 
sociala restriktioner på vad man ”bör” eller 
”får” göra, men det är en annan sak. Poängen 
är att i ett hushåll tas inkomsterna in i form av 
pengar, med vilka man sedan, efter i stort sett 
fritt val, kan skaffa sig de varor och tjänster 
som man anser sig behöva. Kassalådemodel-
len har god verklighetsförankring på denna 
nivå. 

Helt annorlunda är det med ett helt samhälle, 
exempelvis landet Sverige. Grovt sett måste 
samhället Sverige konsumera vad det produ-
cerar, och omvänt. BNP som statistisk efter-
handskonstruktion kan ha sitt intresse genom 
att ge en grovt tillyxad bild av det ekonomiska 
läget, eller snarare nivån. Men mer än så du-
ger det inte till. I nationalräkenskaperna adde-
ras äpplen, päron och en mängd andra saker 
till ett mått, vilket kan ske tack vare att olika 
saker kan tilldelas (delvis påhittade) penning-
mått. 

Sanningen är att samhället snarare är ett sy-
stem med ett antal relativt slutna kretslopp än 
en öppen kassalåda. Om vi vill ”konsumera” 
barnomsorg måste denna produceras i exakt 
den volym och dessutom på den plats där be-
hovet finns. Vi avsätter pengar till försvars-
verksamhet och för detta får vi försvarsverk-
samhet. Konsumenter väljer att köpa bilar, och 
då är det just bilar vi får i Sverige. Om ”vi” vill 
ändra på något så är det en mödosam pro-
cess, som dessutom ser helt olika ut om det 
handlar om offentlig verksamhet eller privat. 
De offentliga del-ekonomierna, som är rätt 
många och inte heller kan betraktas som en 
helhet, skulle visserligen med något större rätt 
kunna betraktas ur perspektivet kassalåda. Sta-
ten kan flytta pengar från försvar till bistånd, 
för att ta ett exempel. Men till skillnad från ett 
företag måste staten då ta ansvar för perso-
nalomställningar, fysiska investeringar och en 
hel mängd andra saker (och dessutom all-
männa opinioner, särintressen och lob-
bygrupper). Att flytta resurser från den privata 
konsumtionen till offentlig produktion är ock-
så möjligt, men det går inte bara genom att ta 
ett spadtag i kassalådan utan detta måste ske 
genom att man drar in köpkraft från miljontals 

privata kassalådor till statens eller kommuner-
nas förfogande. Att flytta pengar åt andra hål-
let anses av många vara lättare – ett påstående 
som tål att diskuteras. 

En naturlig invändning mot detta resonemang 
är att vår ekonomi är ett öppet system. Liksom 
ett hushåll kan Sverige sälja en sak till om-
världen, och köpa en annan. Det skulle mot-
säga den svepande tesen ovan att vad vi kon-
sumerar, det måste vi också producera. Detta 
är en korrekt invändning, men har inte särskilt 
stort genomslag i verkligheten. Hela paketet 
välfärdstjänster (vård-skola-omsorg) plus en 
hel del andra tjänster måste produceras där de 
ska användas. Vårt utbyte med utlandet inne-
bär faktiskt att vi växlar ungefär liknande sa-
ker mot varandra. Vi säljer bilar och köper bi-
lar. Något mindre symmetriskt ligger det till 
med tjänster (turism, konsulttjänster, bi-
stånd …). Men inte heller detta rubbar påstå-
endet: det finns helt enkelt ingen kassalåda. 

Tillväxt och välfärd: en vanlig missuppfatt-
ning 

Under den tidigare delen av 1900-talet rådde 
fortfarande fattigdom bland många svenskar. 
En ökning av den materiella standarden fram-
stod som en central faktor för att folkets väl-
färd skulle öka. Även god hälsa var under 
denna period i hög grad avhängig av att män-
niskor hade tillräcklig materiell standard vad 
gällde mat, kläder, bostad och rent vatten. 
Gradvis under 1900-talet har fattigdomen i 
den traditionella meningen avskaffats. Välfär-
den förknippades mer och mer med värden 
som trygghet, hälsa, utbildning och god miljö: 
av immateriella livsvillkor mera än de strikt 
materiella. Därför har ”välfärd” mer och mer 
kommit att förknippas med konkreta välfärds-
tjänster i den offentliga sektorn. 

Här finns det en historisk analogi som kan 
leda till allvarliga missförstånd, och i värsta 
fall medverka till en politik som motverkar 
sina välmenande syften. Att lekmän och de 
flesta allmänpolitiker tror att tillväxt ska lyfta 
välfärden i allmänhet och den offentliga sek-
torn i synnerhet är begripligt. Under första de-
len av 1900-talet växte ekonomin samtidigt 
som välfärden i samhället ökade.  Under pe-
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rioden 1950 till 1980 finns tydlig statistik och 
tidsserier, och under den tiden kunde ungefär 
hälften av tillväxten användas till en verklig 
förstärkning av den offentliga sektorn, och den 
andra hälften till ökad privat konsumtion.  

Historisk erfarenhet verkar alltså ge ett stöd åt 
föreställningen att tillväxten ”skapar” offentli-
ga resurser. Men det är fel.  

Sambandet mellan välfärdstjänsternas nivå 
och tillväxt (ökning av BNP) är, som vi ska se, 
i stort sett obefintligt. Om vi vill att vård, sko-
la, omsorg och dessutom sjuka, pensionerade 
och studerande ska få ökade resurser – vad 
har då ekonomisk tillväxt för betydelse? I stäl-
let för en modell med formler (sådana kan 
man finna i många lätt tillgängliga böcker, 
inte alls krångliga!) kan vi ta hjälp av ett räk-
neexempel, publicerat i en politisk broschyr 
från 2004. ”Varje tiondels procent högre till-
växt skapar över en miljard kronor i ökade 
skatteintäkter och lika mycket i förstärkning av 
hushållens ekonomi.” Jaha, då har alltså den 
offentliga sektorn möjligheten att anställa ett 
antal ytterligare lärare, undersköterskor och 
poliser? Broschyrens författare försummar 
dock att berätta fortsättningen på historien. 
Nästa år, eller kanske ännu tidigare, begär just 
lärare, undersköterskor och poliser samma 
lönepåslag som den privata sektorns anställda 
redan fått eller kan räkna med (med hänvis-
ning till tillväxten!). Samma sak gäller för pen-
sionärer, sjukskrivna, studerande och arbetslö-
sa. Eftersom nivån på betalningarna till de of-
fentligt anställda liksom transfereringarna an-
ständigtvis bör gå i takt med tillväxten och 
den allmänna löneutvecklingen så är den ut-
lovade miljarden redan förbrukad. Ingenting 
har hänt utom att alla fått en privat konsum-
tionsstandard som är en smula högre än tidi-
gare. Detta borde egentligen ingen ha förvå-
nat sig över: en höjning av den i huvudsak 
materiella konsumtionsnivån i samhället är 
precis vad tillväxt i dagens samhälle handlar 
om. 

Detta samband är elementärt och känt. Det 
finns redovisat i forskningslitteraturen, läro-
böcker, kolumner i dagspressen av kända 
ekonomer, artiklar i LO-tidningen, till och 

med i minst en riksdagsdebatt. Det visar sig i 
praktiken än mer problematiskt i samband 
med det så kallade tjänstekostnadsdilemmat: 
att tjänster som bygger på mänsklig närvaro 
gradvis framstår som allt dyrare i förhållande 
till varor (se bokens kapitel 13). Men det är 
inte logiskt sammankopplat med detta.  Att 
det faktiskt inte finns något samband mellan 
tillväxt och offentlig rikedom är alltså känt se-
dan länge, och måste anses vara allmängods 
bland ekonomer och många andra forskare 
och praktiker. Men anmärkningsvärt sällan 
förklaras det korrekta sakförhållandet i debat-
ten. Politiker och allmändebattörer har vilse-
förts – och låtit sig vilseföras. Påståendet att 
tillväxt skapar resurser för välfärden upprepas 
gång på gång: om det sker omedvetet eller 
mot bättre vetande är svårt att avgöra. 

Framstegspolitiken under de trettio åren 
1950–1980 spelar en avgörande roll för det 
svenska välfärdssamhällets självbild. Den 
byggde på en ständigt ökad skattekvot (vilket 
också kan inses med sunda förnuftets hjälp, 
eller med en enkel formel). Ekonomisk till-
växt, hur häftig den än är, har endast margi-
nell betydelse för nivån i de konkreta välfärd-
såtagandena. Om det inte går att öka skat-
tekvoten skulle det betyda att den svenska 
modellen för vård, skola och omsorg plus 
transfereringar är fastlåst på den nivå som den 
har nu (och som har varit ungefär densamma 
sedan 1980). I själva verket skulle den på sikt 
urholkas. Läget är inte hopplöst, men det be-
hövs någon ny tanke. 

Mantran och särintressen 

”Vi behöver tillväxt” säger (nästan) alla. Vad 
detta syftar på är dock ofta synnerligen oklart. 
Det är bra att skilja på åtminstone tre saker: 

Den verkliga tillväxten, alltså den procentuel-
la ökningen av BNP, räknad på årsbasis och i 
fasta priser. Detta endimensionella och sam-
manräknade talvärde har givetvis sina pro-
blem (några har jag nämnt ovan) men man vet 
åtminstone då vad man talar om. 

Främjande av tillväxt. Hit hör sådana politiska 
och andra åtgärder som antas eller påstås 
upprätthålla eller öka den verkliga tillväxten. I 
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denna kategori finner man allt möjligt: kom-
munala näringslivskontor, sänkta ungdomslö-
ner, bättre matematikkunskaper, ökat bostads-
byggande, högre anslag till medicinsk forsk-
ning eller sponsring av golfturneringar. Ofta är 
sambandet med verklig tillväxt mycket diffust 
och omöjligt att bevisa.   

Pratet om tillväxt  

Det har blivit självklart att hänvisa till tillväx-
ten som ett värde som är omöjligt att ifrågasät-
ta och onödigt att motivera. BNP-måttets verk-
liga innebörd och de många motsägelserna 
och missförstånden kring vad tillväxt kan in-
nebära i verkligheten sveps in en tjock retorisk 
dimma. Påståendet att någon viss åtgärd skul-
le vara bra för tillväxten är ett standardiserat 
och igenkännbart argument. Bevisbördan för 
den som framställer sådana påståenden verkar 
inte vara särskilt tung. Denna diffusa retorik 
kopieras ofta, men då med negativa förtecken, 
av dem som påstår sig vara ”emot” tillväxt: en 
ståndpunkt som visserligen ofta är bättre ge-
nomtänkt men som ändå binder diskussionen 
till en föga relevant fråga. 

Främjandet av tillväxt och pratet om tillväxt är 
långt ifrån harmlösa ur realekonomisk syn-
punkt. Tillväxtens konkreta resultat i ett sam-
hälle som vårt är en högre materiell levnads-
standard  – och i princip ingenting annat än 
det. Om man dirigerar om resurser från ex-
empelvis kultur, språk och historia till teknik 
och industri under motiveringen att detta 
främjar tillväxten så har man tagit resurser 
som otvetydigt gynnar välfärd och lycka och 
lagt dem på materiella ting som endast har 
marginell betydelse för det goda livet. Om po-
litiken fortsatt drar i den riktningen kommer vi 
att få en samhällsutveckling som riktar in 
människornas ansträngningar mot sådant som 
de inte behöver, medan det samtidigt förklaras 
för dem att vad de behöver kan de inte få. 

Den extremt låga precisionen i pratet om till-
växten och dennas nödvändighet visar att de 
allra flesta (inklusive många förtroendevalda 
politiker och några forskare) inte har satt sig in 
i vad tillväxt (ökad BNP) faktiskt innebär. Det 
som förenar den stora och troskyldiga majori-
teten verkar vara att man accepterar utgångs-

punkten: i nuläget har vi ”för lite”. Just nu är 
vi för fattiga för att förverkliga våra önskning-
ar. Därför måste vi få ”mera” att röra oss med. 
Talet om tillväxt är, paradoxalt nog, den mest 
uppenbara och tydliga bekräftelsen av att den 
smygande förkunnelsen om knapphet, att ”vi 
är fattiga”, har gått hem hos politiker och en 
stor allmänhet (se också min artikel Dagens 
Arena 30 aug 2020 LÄNK). 

Ty en förkunnelse är det i grunden, en pro-
klamation av en trosföreställning. Den fram-
ställs av många allmänpolitiker, politiska 
tjänstemän och journalister i god tro. Men 
tankegången befästs och förstärks av aktörer 
med starka egenintressen. Den kommersiella 
sektorn med sina företag och mellanhänder 
ökar lättare sina vinster i ett ekonomiskt kli-
mat inställt på tillväxt. Fackföreningsrörelsen 
kan trovärdigt företräda sina medlemmars in-
tressen endast om det finns en viss tillväxt att 
dela på, som resultat av en löneförhandling. 
Men även om dessa båda intressen får råda 
kommer livet – eller samhället som helhet – 
inte med någon självklarhet att bli ”bättre”. 
Alltså har vi att göra med särintressen, som 
inte får förväxlas med allmänintresset.  

Ännu konstigare blir det om vi ser på alla som 
har eller påstår sig ha till uppdrag att ”främja” 
tillväxt. Här finns statliga Vinnova, som beta-
lar ut cirka 2,2 miljarder kronor varje år för att 
”främja hållbar tillväxt”. Tillväxtverket har en 
budget på 3,5 miljarder kronor, varav EU-bi-
drag 1,5 miljarder, som ”ska bidra till en håll-
bar tillväxt”. Till dessa kommer mängder av 
forskargrupper och entreprenörsföreningar, 
näringslivskontor och stiftelser, företagsgurus 
och spinndoktorer. De flesta av dessa gör var-
ken till eller ifrån för den verkliga tillväxten, 
men deras inflytande över det offentliga sam-
talet är stort. De resurser som förbrukas i allt 
detta ”främjande” är inte heller obetydliga. 

Bortom pratet: konkretion och äkta målkon-
flikter 

Det finns tecken på att seriösa ekonomer är 
något besvärade av detta myckna prat om till-
växt. Två exempel: I mitten av 1990-talet bad 
jag en av mina studenter att gå igenom en hel 
årgång av tidskriften Ekonomisk Debatt – de 

Strömstad akademi 10



Nyhetsbrev nr 1 2020 31 jan. 2021

svenska ekonomernas eget forum för att dis-
kutera ekonomi och ekonomisk politik – för 
att se vad de skrev om tillväxt. Resultatet var 
att begreppet nästan inte förekom där, med ett 
undantag: men då i en artikel av en person 
som sedan länge var yrkespolitiker. Moses Ab-
ramovitz (1912–2000), professor vid Stanford, 
var både nationalekonom och ekonomhistori-
ker. I en vida spridd bok, som på svenska he-
ter Tankar om tillväxt (SNS, 2003) lägger han 
vikt vid BNP-ökning och den långa sikten; 
han betonar institutionernas, utbildningens 
och värderingarnas roll. Så länge han rör sig i 
”historisk tid”, som fram till andra världskri-
get, ser de flesta faktorer ut att samvariera 
smidigt med BNP. Men i de sista avsnitten 
börjar analysen att spreta, och Abramovitz no-
terar att många dramatiska förbättringar inte 
syns i BNP – men också att många nya drag 
tillkommit som ”en reaktion på de förhållan-
den som tillväxten skapat”. Bortåt 85 % av 
tillväxten under senare år beror på något som 
vi inte vet vad det är. Eftertänksamma ekono-
mer har alltså problem med tillväxt som sty-
rande begrepp. 

Om det svenska samhället i stället acceptera-
de att vi redan nu är ett rikt land, skulle dis-
kussionen om BNP, ekonomi och framsteg se 
annorlunda ut. Tillväxten som sådan kommer 
inte att försvinna ur debatten, men skulle inte 
längre fungera som ett mantra. Kanske vill 
några, eller till och med en majoritet, bli ma-
teriellt ännu rikare, men detta kan och bör då 
ställas mot andra värden. Den internationella 
konkurrenskraften för svenska varor och tjäns-
ter skulle lyftas fram som sakfrågor i sin egen 
rätt. Hur rikedomen fördelas skulle bli en mer 
påträngande fråga (som jag utförligt diskuterar 
i min bok). Rättvisa och jämlikhet blir skarpa-
re i konturerna om frågorna inte kan skjutas 
undan med hänvisning till en framtida tillväxt. 
Vad vi producerar – och varför – skulle behö-
va diskuteras på ett mer konkret sätt: denna 
synnerligen intressanta fråga bör inte döljas 
och svepas in i en oprecis tillväxtretorik. Vi 
skulle, kort sagt, få en mer intressant och in-
nehållsrik diskussion kring ekonomi och nä-
ringsliv, konsumtion och arbete. 

John Fletcher: Samtal om framti-
den 

Ett samtal om framtiden behöver föras utifrån 
följande tankar 

Vårt framtida välfärdssystem behöver göra 
det lockande att vara sparsam med skatte-
medlen. 

Här följer en tankebana: 

Ja, jag vet att detta inte är ett färdigt och ge-
nomförbart förslag. Det jag vill åstadkomma 
är att bryta det mönster som är så fast etable-
rat i dag: ”Jag behöver – ’samhället’ beta-
lar” (dvs alla andra skattebetalare). 

Alla skattebetalare får en möjlighet att bygga 
upp en egen ekonomisk buffert genom ett av-
dragsgillt sparande upp till en årslön (eller 
mer?). Sparandet sker i den takt individen an-
ser möjligt och stöds genom att sparade be-
lopp reducerar den beskattningsbara inkoms-
ten (eller kanske t o m skatten som sådan?). 
Bufferten är åtkomlig enbart för att komplette-
ra välfärdstjänster. 

De försäkringsliknande ersättningarna (av ty-
pen sjukkassa, a-kassa, semesterlön, VAB, för-
äldraledighet, …) läggs på en nivå (samma för 
alla) som säkerställer att den berörde klarar 
sitt basuppehälle. Individen bestämmer själv 
hur mycket hen ska sätta av till en egen eko-
nomisk buffert (utöver ett minimivärde?) som 
kan användas för att vid sjukdom/arbetslös-
het/… dryga ut basuppehället. Det ger den 
berörde tid att fundera över om skälet till in-
komstbortfallet är något övergående eller be-
stående. 

Om skälet är övergående ger bufferten en 
möjlighet att dryga ut den låga grundersätt-
ningen – samtidigt som det blir lönsamt för 
individen att gå tillbaka i tjänst så snart som 
möjligt. 

Om skälet däremot visar sig vara bestående 
får individen tid att fundera över mera grund-
läggande vägval av typen: 

• Kommer jag att kunna behålla villan? 
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• Behöver jag flytta dit där det finns ett 
jobb? 

• Behöver jag byta till en annan sorts av 
jobb för att kunna försörja mig? 

Sådana beslut (och konsekvenser av de beslu-
ten) är individens ansvar. Det ’samhället’ kan 
bidra med är (exempelvis) ett stöd i själva an-
passningsprocessen. 

Alternativet till att göra sådana anpassningar 
är att bli hänvisad till basuppehället. Det är så 
begränsat att individen kan överleva, men inte 
har råd till mycket mer. 

Vad kan då begreppet ’basuppehälle’ innebä-
ra i det här sammanhanget? 

En pensionär i Sverige som har jobbat i 40 år 
och tjänat 25.000 kronor i månaden efter skatt 
hade vid pensioneringen år 2017 ett ’basup-
pehälle’ i form av inkomst- premie-, garanti- 
och tjänstepension på drygt 12.000 kronor 
efter skatt (bostadstillägg och äldreförsörj-
ningsstöd tillkommer), allt enligt AMF. 

Är det ett ’basuppehälle’? Jag vet inte. Det 
handlar om hur aggressivt man får bygga upp 
sin buffert (hur många årslöner totalt, avdrags-
gill på beskattningsbar inkomst eller på skat-
ten i sig?). Ju större och ”avdragsgillare” buf-
fert, desto lägre basuppehälle. Det handlar 
också om hur tuffa vi (genom våra politiker) 
vågar vara mot oss själva. 

Jag har inte något bra svar på hur mycket detta 
ska få påverka den berördes familj, men är 
övertygad om att utgångspunkten behöver 
vara den enskildes ansvar – inte ’samhällets’. 
Jag vet inte heller hur den som av olika skäl 
inte kan tjäna in en beskattningsbar inkomst 
ska ”hanteras”. Ska den personen få samma 
’basuppehälle’? 

Det är mycket vi behöver prata om! 

Det finns naturligtvis andra möjligheter, till 
exempel: 

Återbäring’ på oförbrukade välfärdspengar. Få 
budskap är så tydliga som de som påverkar 
den egna ekonomin. 

När vi utvecklar incitament som uppmuntrar 
en klokare användning av gemensamma me-

del gäller det att identifiera vem som gör de 
kostnadspåverkande valen. Det är där incita-
menten ska sättas in. De här beslutssituatio-
nerna är exempel på kostnadspåverkande val 
– och tänkbara incitament: 

”Är jag så sjuk att jag behöver stanna hemma 
(individen)?” 

Ska varje vuxen ha en egen sjukvårdsbudget – 
och en årlig ”återbäring” till den som gör av 
med mindre. Den som behöver en dyrare vård 
ska naturligtvis få den. 

”Är den bästa vård jag kan ordinera för den 
här personen verkligen att ’stanna hem-
ma’ (läkaren)?” 

Ska husläkaren ha en egen sjukvårdsbudget 
baserad på de patienter hen har – och upp-
följning av budgetutfallet? I dag betalar en an-
nan myndighet (sjukkassan) de kostnader lä-
karen ”skapar”. 

”Finns det något annat sätt att ta hand om 
mitt sjuka barn än att vabba (individen)?” 

Ska varje förälder/föräldrapar ha en budget för 
föräldraledighet/VAB som gör det lönsamt att 
minimera utnyttjandet? 

”Kan jag förbättra min pension genom att fort-
sätta arbeta?” (både individen, arbetsgivaren 
och ’samhället’) 

”Finns det i så fall ett jobb som jag klarar och 
arbetsgivaren är beredd att betala för?”  

Den som arbetar längre och/eller hens arbets-
givare får skattemässiga eller andra fördelar. 

”Hur ska vi se till att den här personen hittar 
ett jobb?” (kommunen och arbetsförmedling-
en) 

Kan kommunen/arbetsförmedlingen få en 
”bonus” för varje långtidsarbetslös i kommu-
nen som hittar och behåller ett jobb? 

Jag vet inte hur ett framtida välfärdssystem ska 
”se ut”, men vill peka på vad jag tror är 
grundläggande sanningar: 

• Människor reagerar på sociala och eko-
nomiska incitament. 
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• Det privata näringslivet inte kan fungera 
utan en väl fungerande välfärd. 

• Välfärden inte kan finansieras utan det pri-
vata näringslivet 

• Demokratin inte kan fungera utan en öm-
sesidig förståelse mellan näringslivet och 
centralmakten. 

Kommer inte den tekniska utvecklingen att 
lösa problemen? 

Debatt 
Oseriös rapport om snabba transporter  

(Publicerad i Dagens Arena den 28 januari) 

Rune Wigblad 

TRANSPORT Trafikverket beställde en forsk-
ningsrapport som skulle värdera olika alterna-
tiv mot de transportpolitiska målen. Men kli-
matmålet är inte värderat i rapporten, vilket 
missgynnar ett magnettågsalternativ. Myndig-
heten bör begära pengarna tillbaka, skriver 
Rune Wigblad som läst rapporten som ännu 
inte offentliggjorts.  

Konsultföretaget Rambölls slutrapport om 
”Snabba landtransporter” är inte offentliggjord 
av Trafikverket, trots att den diariefördes för 
över en månad sedan (18/12-2020). I detta 
fall verkar det som att Trafikverket lever upp 
till beteckningen ”hemlighus”. Myndigheten 
kanske menar att det är bra med blind all-
mänhet och blinda politiker, som inte får till-
gång till rapporten. Är rapporten underkänd?  

Trafikverket genomförde inte heller någon se-
riös utredning när projektet om en höghastig-
hetsbana etablerades i Sverige 2014/2015. 
Istället skrevs ett internt PM på Trafikverket 

där magnettågsalternativ avfärdades på myc-
ket lösa grunder [1].  

Som utgångspunkt för Rambölls studie ”Snab-
ba landtransporter” anges att syftet med rap-
porten är att :  

med utgångspunkt i teknikerna hyperloop, 
magnettåg och HSR analysera... [om de] kan 
bidra till måluppfyllelse, i huvudsak med ut-
gångspunkt i de transportpolitiska målen (s 
10). 

Rambölls rapport anger att de inte tog med de 
globala målen i Agenda 2030 eftersom de ut-
gör allmänna mål som är för ”abstrakta”. Även 
de övergripande transportpolitiska målen är 
dock oprecisa. Den precisering som regering-
en gör av de övergripande transportpolitiska 
målen utgör därför etappmål.  

De viktigaste etappmålen för transportpoliti-
ken är enligt regeringen att växthusgaseffekten 
ska minska med minst 70 % fram till 2030 
samt att antalet omkomna inom bantrafiken 
ska halveras till år 2030. Båda dessa etappmål 
har exkluderats i Rambölls utredning trots att 
de utvärderar just detta.  

Det första transportpolitiska etappmålet berör 
Ramböll med texten ”en annan relevant kost-
nadsaspekt som inte fångas i kalkylen är eko-
logiska kostnader, i synnerhet klimateffek-
ter” (s. 60). Nu är ju det ekologiska fotavtryc-
ket en mycket högprioriterad fråga politiskt, 
som borde ha utretts.  

Vilka konsekvenser får exkluderingen av mil-
jö- och klimateffekter i kalkylen för resultatet i 
Rambölls utredning?  

Rambölls rapport saknar nu en saklig jämfö-
relse mellan teknikalternativen som studeras. 
Den Skandinaviska magnettågsgruppens jäm-
förelse mellan höghastighetståg (HSR) och 
magnettåg (Transrapid TR09) med en ekolo-
gisk livscykelanalys, framgår av figuren på 
nästa sida. 

Enligt figuren ger det ekologiska fotavtrycket 
en dramatisk fördel för magnettåget. Det är 
minst fem gånger så hög miljöbelastning för 
höghastighetståg jämfört med magnettåget. 
Även om det skulle finnas någon avvikelse i 
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de data som finns i figuren är dessa uppgifter 
en mycket stark indikation på att en sådan 
analys inte kan exkluderas i en seriös utred-
ning.  

På en enda punkt i Rambölls utredning tas 
klimateffekter med och det gäller överflytt-
ningen av flygresor till de snabba transporter-
na och där överskattar Ramböll tyvärr över-
flyttningseffekten för höghastighetståg 250 
km/h, men medger också att överflyttningen 
är mycket större för magnettåg. Överflytt-
ningseffekten från höghastighetståg 320 km/h 
skulle ha varit högre än för 250 km/h, vilket 
visades i Sverigeförhandlingens beställda ut-
redning 2015 [2]. Teknikalternativet 320 km/h 
är dock också exkluderat i Rambölls kalkyl.  

Det andra transportpolitiska etappmålet, om 
antalet omkomna i bantrafiken, säger Ram-
böll:  

...hur säkerheten för magnettåg förhåller sig 
till säkerheten på järnväg anser vi inte att vi 
har underlag för att bedöma (s. 33).  

Även här föreligger alltså en exkludering av 
ett transportpolitiskt etappmål av Ramböll. 
Vilka konsekvenser får denna exkludering för 
kalkylen?  

Idealtypiskt byggs magnettåg av typen EMS på 
pelare ca 6–12 meter uppe i luften och på en 
separat bana. Det finns alltså ingen direkt be-
röring med annan trafik som istället passerar 
under magnettågsbanan. Därmed försvinner 
även möjligheterna och tillfällena till så kallat 
”spårspring”, eftersom det är mycket svårt att 
ta sig upp för pelarna. Detsamma gäller själv-
mordskandidater som kastar sig på spåret fram-
för det konventionella tåget, vilket skapar sto-

ra trauman för lokförare. Ett exempel på pro-
blematiken är dödsolyckan när en skoter 
krockade med ett tåg på en obevakad järn-
vägsövergång i Söråker, Medelpad. Magnettå-
get flyter på högbanan, är förarlöst och störs 
inte av annan trafik. Dessa väsentligt ökade 
säkerhetsaspekter med magnettåg är nu ex-
kluderade.  

Konsekvensen av exkluderingen är att säker-
hetsaspekter inte beaktas och att underlag för 
att sänka antalet olyckor inte levereras i fram-
tidsscenariot. Detta gäller också den ökade 
olycksrisken som alltid finns med tåg för höga 
hastigheter i blandad trafik, det vill säga när 
de snabba tågen inte går på egen bana. En 
sådan analys bör inte exkluderas i en seriös 
utredning.  

Därmed skapar de inget underlag alls till den 
politiska diskussionen när det gäller snabba 
transporters underhållsbehov.  

Ett tredje etappmål har föreslagits av Trafikver-
ket i ”inriktningsplaneringen” för de närmaste 
10 åren, vilken nu är ute på remissbehand-
ling. Där påpekas att underhållet överstiger 
befintliga ramar och att det behövs en före-
byggande satsning för att undvika kapitalför-
störing och ökade kostnader på sikt. Finansie-
ringen av nya stambanor föreslås ske utanför 
den nationella planen eftersom det ”saknas 
utrymme för nya investeringar”. Utan nya 
stambanor i nationell plan finns det enligt Tra-
fikverket tillräckligt med pengar i långtidsbud-
geten till underhållet. Ramböll har emellertid 
även exkluderat denna nya föreslagna inrikt-
ningsplanering i sin utredning. Därmed skapar 
de inget underlag alls till den politiska diskus-
sionen när det gäller snabba transporters un-
derhållsbehov.  

Istället föreslår Ramböll en satsning på ”hög-
hastighetståg” 250 km/h för blandad trafik, 
vilket reellt skulle öka underhållskostnaderna 
dramatiskt i framtiden. Magnettåg skulle istäl-
let kunna ge minst 70 % lägre underhållskost-
nader jämfört med Rambölls förslag. Frågan 
om underhåll är exkluderad i Rambölls kalkyl. 
Hur kan Ramböll plädera för blandad trafik 
när detta går tvärs emot Trafikverkets inrikt-
ningsplaner?  
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När de tre absolut viktigaste politiska trans-
portpolitiska etappmålen är exkluderade från 
Rambölls konsultutredning finns det inte läng-
re någon nytta med utredningen.  

Det är i och för sig ett bra första steg att Trafik-
verket via Ramböll ”tittat” lite på vissa delar 
av magnettågstekniken, men man måste 
tränga på djupet för att kunna göra en teknik-
värdering. Regeringen ska därför begära av 
Trafikverket att de begär pengarna tillbaka och 
istället ge forskningsuppdraget till en seriös 
utredare. I annat fall kan regering och riksdag 
lika gärna stryka etappmålen från sin agenda.  

Ramböll framhåller att det blir billigare inve-
steringskostnader med alternativet 250 km/h 
eftersom de kan rusta upp befintliga stamba-
nor istället för att bygga nya stambanor. Men 
i realiteten blir det mycket låg nytta för inve-
sterade medel i sådana ”delstambanor”. Nå-
gon förutsättningslös jämförelse mellan inve-
steringskostnader och nytta för olika alterna-
tiv (HHT 250 km/h, HHT 320 km/h, 2 mag-
nettågstyper för 500 km/h, Hyperloop) ge-
nomfördes inte av Rambölls framtidsutred-
ning.  

Nyligen lanserade Kina nästa generations 
magnettåg för topphastigheter över 600 km/
h. Planerna på magnettåg för ca 500 km/h 
ligger nära förverkligande. I motsats till vårt 
magnettågsförnekande Trafikverk har teknik-
utvecklingen mot magnettåg gått mycket 
snabbt i Kina och EU har inte tagit upp kon-
kurrensen med Kina. Eftersom det är utbygg-
naden av Sveriges höghastighetståg som lig-
ger närmast i pipe-linen inom EU, har Sveri-
ge ett särskilt ansvar för att EU inte möter 
konkurrensen från Kina.  

Trafikverket bör omedelbart skapa en förut-
sättningslös och teknikneutral utredning där 
teknikfrågorna tas på allvar.  

https://www.dagensarena.se/essa/oserios-rap-
port-om-snabba-transporter/ 6/7  

***  

Noter:  

[1] Wigblad R., ”Modernisera Sverige” Arena 
idé, mars 2018. Kap 14-16.  

[2] ”Kommersiella förutsättningar för höghas-
tighetståg i Sverige”, PwC, 1 september 2015.  

Lars Broman: Bok om solpionjärer 

Pionjärer inom solenergiforskning  

Internationella solenergisamfundet ISES har 
nyligen presenterat 167 vetenskapsmän som 
Pionjärer inom solenergiforskning, forskare 
som påbörjade sin forskning mellan 1910 och 
1995. Av dessa är fyra ledamöter i Strömstad 
akademi: Hary P Garg som började under 

1960-talet, Lawrence L Kazmerski som börja-
de under 70-talet, samt Lars Broman och 
Gouri Datta som började under 80-talet. Alla 
pionjärer, med korta CV, plus mycket mera 
solenergihistoria finns i boken ”Join the Cen-
tury of Solar,” också tillgänglig i pdf-format:  
ISES SWC50_The_Century_of_Solar_Final_In-
teractive.pdf 
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Lärarutbildningen reformeras – 
igen! 

Nu är det åter igen dags för omfattande re-
formering av lärarutbildningen 

Åsa Morberg  

Nu är det åter igen dags för en reformering av 
lärarutbildningen. Reformeringen hör samman 
med januariöverenskommelsen mellan rege-
ringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna 
och Miljöpartiet. Sveriges reformtakt av lärar-
utbildningen är mycket hög, om man jämför 
andra länder. Vi kan jämföra med Finland, ex-
empelvis. Det har gjorts omfattande reforme-
ringar  i Sverige sedan 1968 (lärarhögskolan), 
i princip en reform vart tionde år.  I Finland 
har det endast gjorts några få reformeringar 
under samma tidsperiod. Förändringsarbete 
kan faktiskt göras utan omfattande reforme-
ring. 

Det är intressant att studera reformerna över 
tid och inriktningen på reformerna är jämför-
bara med ”att dansa tango”. Det är mycket 
fram och tillbaka och turer går också åt olika 
håll, åt båda sidorna. Ingenting är egentligen 
nytt och mycket hade gå att åtgärda utan ge-
nomgripande förändringar i stadgor och styr-
dokument. Lärarutbildningen har en särställ-
ning i högre utbildning, genom den detalj-
styrning som man utsätter den för.  

Ett av huvudsyftena med reformen är att ta 
krafttag mot den allvarliga lärarutbildningen. 
Inriktningen hitintills har försvårat ökningen 
av dimensioneringen. Det görs nu bl. a genom 
att införa en försöksverksamhet med en ny 
kortare pedagogisk utbildning (KPU) och det 
gäller både för grundlärare och ämneslärare. 
Utbildningen riktar sig till akademiker med 
avslutad examen och omfattar pedagogik, 
ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbild-
ning.  

Kvalitetshöjningen som föreslås handlar bl. a 
om en ökning av den lärarledda undervis-
ningen i utbildningen. Det är nödvändigt, 
men det kunde naturligtvis ha gjorts utan om-
fattande reformering.  Lärosätena kunde ha 

fått utökade öronmärkta ekonomiska ramar. 
Den lärarledda undervisningen har kontinuer-
ligt minskats kraftigt allt sedan lärarhögsko-
lestadgans tid 1968-1977. Vidare föreslås ock-
så en ny styrning av lärarutbildningen, som 
ska samlas i en egen förordning.  Nu ges åter 
igen lärarutbildningen en särställning i aka-
demin. Politikerna litar inte på landets lärosä-
ten och deras självständighet. Lärarutbild-
ningen vill politiker styra hårt med strama tyg-
lar. Alla lärosäten skall nu exempelvis ha öv-
ningsskolor och de skall vidareutvecklas så att 
studenterna får inblick i praktiknära forskning. 
De tidigare försöks- och demonstrationssko-
lorna 1968-1977 hade samma syfte.  

Satsning ska göras på metodik, ett erfaren-
hetsbaserat yrkespraktiskt ämne. Det är myc-
ket intressant att metodikämnet återinförs. 
Ämnet avvecklades egentligen när lärarutbild-
ningens grund blev vetenskaplig och didakti-
ken ersatte metodiken. Ämnesföreträdare för 
metodik var goda lärare, utan vetenskaplig 
skolning. Vilka ska nu undervisa i metodik 
och företräda det yrkespraktiska ämnet?  An-
ställningarna av lärarutbildare har främst 
gjorts på vetenskaplig grund. Vilket ämnesin-
nehåll skall nu metodikämnet ges?  Det mest 
intressanta blir att se vilka som ska undervisa i 
metodikämnet?  

Det ska också göras en bättre koppling mellan 
teori och praktik. Det är bra. Avståndet mellan 
teori och praktik har i tidigare reformer ökats 
successivt.  Nu lägger man dessutom in kogni-
tionsvetenskap i alla lärarutbildningar. Detalj-
styrningen återkommer. Lärarutbildningen har 
detaljstyrts alltsedan 1968, men släpptes loss 
1977, men nu stramas tyglarna åt och detalj-
styrningen återinförs. 

Det ska också göras förändringar så att det ska 
göras en bredare bedömning av de sökandes 
ämneskunskaper och därmed underlätta för 
ämneskunniga akademiker att bli lärare.  Hur 
kan detta ha försvårats så länge?  Svenska som 
andraspråk eller modersmål ska kunna ingå i 
syfte att få flera behöriga lärare i dessa ämnen. 
Det är en anpassning till praktiken. 

Det är kort remisstid på förslagen. Remissva-
ren skall vara inne 15 april 2021. Förändring-
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arna föreslås gälla från årsskiftet 2021/2022. 
Det blir kort förberedelsetid för landets lärosä-
ten. Kvalitet handlar också om tid. Föränd-
ringsarbete måste få ta tid. Studenterna på lä-
rarutbildningen ska inte komma till en verk-
samhet som inte är färdigplanerad. Det är ab-
solut ingen bra ide.   

Reflektioner om covid-19 

Reflexioner över svensk coronastrategi, en 
liknelse med Odysseus irrfärder över Medel-
havet 

Christina Hultman, professor Karolinska Insti-
tutet; Strömstad Akademi 

Jan Hultman, docent, överläkare Nya Karo-
linska Sjukhuset; bitr professor Strömstad 
Akademi 

Covidåret 2020 kan liknas vid Odysseus irr-
färder på Medelhavet 

Ytterligare ett år har gått, ett år av chock, oro 
och sorg 

Sveriges strategi har saknat kompass och stra-
tegi vass 

Tegnell med Ebola och svininfluenza CV har 
oempatiskt predikat 

Tomt skramlande politiker som Hallengren 
och  Löfven van att förhandla  

med storindustrin med LO i ryggen har saknat 
pondus i sammanhanget, politiska segrar häg-
rar 

Folkhälsomyndighetens feodala ton vägt lätt 
mot mulliga Erna Solbergs moderliga famn 

Svenskar lyssnar nog inte på myndigheter, 
vem har någonsin fått rätt mot skattemyndig-
heten 

Vi behöver nationella symboler som Per Albin 
Hansson och Dag Hammarskiöld 

och varför inte fram med drottning Silvia med 
erkänt engagemang för de äldre eller 

till och med kungen som vågade yttra ”att kej-
saren är naken” som svar på svag corona-
kommission 

Stormen ryter farkosten liten och bräcklig, vå-
gornas svall, styråran tycks bruten 

Fjärran i öster Karolinska Institutet som Athe-
nas tempel, pelarna många av mikrobiologi, 
infektion och matematiska modeller 

Epidemiologin dock fått sig en törn, hypoteser 
om flockimmunitet och platåer visade sig inte 
stämma 

Flockimmunitet blev snarare flockmentalitet, 
platåer fanns men med alltför höga dödstal 

Så in med riktiga forskare som Olsen, Alberth 
och Fall som dessutom kan kommunicera 
med logik och retorik 

Besöksförbud kapar sista sköra tråden för 
många äldre med sjuk anhörig 

Det är en skam att inte mer intresse och kraft 
har gjorts för att skapa säkra möten, det blev 
för många dödsstöten 

Stormen  tilltager, fyrarna blinkar svagt, sire-
nernas sång lockar ”man är mans gamman”: 
närhet, kärlek, sång och dans, Nu återstår 
bara att styra mot Delphi  

I lummig olivlund vi stannar en stund: vad sä-
ger oraklet jo att fienden är stark och listig 
men naturen rår. 

”Survival of the fittest” kan endast mötas med 
mänsklig motkraft, ansvar och disciplin, 

survival of the gifted, the thoughtful and those 
conscious of risk 

Välj karantän med vaccinerad vän! 

Gott Nytt År, vi lovar att det kommer en vår 
med fantastiska ögonblick, blommande snår 
och en covidfri värld som är vår 
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Upprop 

Gudmund Bergqvist 

Carl Olivestam och jag publicerade i Fria seri-
en i september 2020 en uppsats/debattartikel 
kring mätskalor. Vi angrep där bland annat 
GAL-TAN skalan, som vi påpekade inte hade 
några dimensioner kring utveckling inom tek-
nologi och biomedicin, dvs. verksamheter 
som driver utvecklingen framåt. Vi hade också 
i nyhetsbrevet ett reprint av en artikel i dags-
pressen där vi berörde behovet av att mäta. 

Vi har idéer men vill ha ytterligare förslag till 
en ny skala.  

 Kära vänner! Ge oss ytterligare uppslag!  Bli 
med som medförfattare i nästa  artikel. 
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