
Rapport från seminariet. 

Magnus Henrekson inledde med att slå fast att han tyckte att det är förlegat att tala om "ekonomisk 

tillväxt". Det gav fel associationer. Istället borde vi tala om "ekonomisk utveckling". Målet med är ju 

inte att maximera antalet bilar utan att få mer gjort på ett mer resurssnålt sätt.   

Henrekson konstaterade också att regeringens arbetslinje hade varit framgångsrik när det gäller att 

förmå studenter och pensionärer att arbeta mer, men att den ännu inte fått önskad effekt bland 

breda grupper som fastnat i utanförskap långt från arbetsmarknaden. Henrekson hade dock inte 

några enkla arbetsmarknadspolitiska svar på hur vi bäst angriper utanförskapet. Istället återkom han 

gång på gång till "att det handlar om att befinna sig i en produktiv miljö på en riktig arbetsplats." Då 

får en arbetstagare snabbt rätt kompetens och blir konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. För att 

åstadkomma det måste trösklarna in på arbetsmarknaden sänkas. LAS var i det sammanhanget ett 

problem, menade Henrekson. Med LAS blir fast anställning av en ung person som saknar kompetens 

ett alltför stort åtagande för en arbetsgivare. Lärlingsjobb nämndes däremot som en möjlighet för att 

sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.  

En ny liberal ekonomisk agenda måste dock ha ett betydligt bredare anslag än arbetsmarknaden. 

Ekonomi består av en rad kommunicerande kärl där det inte räcker att öppna ett om de övriga är 

stängda. Henrekson beskrev mot den bakgrunden urbanisering som en stor möjlighet både för 

sysselsättning, ekonomisk utveckling och klimatet. Städernas täthet är något vi bör bejaka men det 

kräver väl fungerande infrastruktur, kollektivtrafiklösningar och bostadsmarknader. En person som 

bor i New York gör av med betydligt mindre koldioxid och energi än motsvarande person på 

landsbygden i USA, konstaterande han. Men den tätaste stadsdelen i Sverige - Södermalm - är 

fortfarande bara hälften så tät som New York, noterade han.   

Under kvällen avhandlades en rad viktiga frågor, däribland frågan om det alls var möjligt att tala om 

en "liberal ekonomisk politik". Är inte alla seriösa politiker liberala i den ekonomiska politiken 

numera? Flera invändningar mot det perspektivet restes. - Som liberaler bejakar vi 

internationaliseringen på ett helt annat sätt än våra politiska motståndare, konstaterade t.ex. Carl B. 

Hamilton. Liberaler är också mindre teknokratiska i sitt syn på ekonomisk politik, påstod 

undertecknad/Per Altenberg. - För oss liberaler är individens frihet och egenförsörjning målet - inte 

största möjliga arbetsutbud åt staten. Synen på tjänstesektorer som tidigare varit offentliga, var 

ytterligare en viktig politisk skillnad som nämndes.  

 


