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Ekonomiska utvecklingen under resten av 10-talet 
 

I slutet av maj höll Svenska försäkringsföreningen sitt årsmöte i AFA Försäkrings 

lokaler. Efter själva årsmötet ledde moderatorn Henrik Sandberg, CFO - 

Länsförsäkringar Stockholm, en paneldebatt på temat: "Är det över nu?" Den 

ekonomiska utvecklingen under resten av 10-talet. Medverkande i panelen är Dag 

Lindskog, Chefekonom - DNB Asset Management, Daniel Bergvall, ekonom - SEB 

Ekonomisk Analys och Sven-Arne Svensson, Chefekonom, Erik Penser 

Bankaktiebolag. 

 

Henrik inledde med att fråga deltagarna ifall de senaste åren verkligen har varit 

dåliga. Sven-Arne poängterade att visserligen är arbetslösheten hög, men tillväxten 

har ändå överraskat positivt. Han betonade också att aldrig tidigare har så många i 

världen gått från fattigdom till välstånd. 

 

Dag noterade att politikerresponsen varit mycket annorlunda och kraftigare än t.ex. 

under krisen på 1920-talet. Daniel har märkt hur många centralbanker 

experimenterar med nya verktyg och ställde frågan om vi är tillräckligt förberedda för 

nästa kris. 

Låga långräntor problem för branschen 
En annan fråga som Henrik tog upp med panelen var den låga nivån på 

långräntorna, vilket är ett problem för försäkringsbranschen. Sven-Arne trodde inte 

att de långa räntorna kommer att komma upp till 5-6 procent under överskådlig tid 

och Daniel hade svårt att se vad som skulle kunna få fart på inflationen. 

 

– Om centralbankerna lyckas leva upp till sina inflationsmål, kommer vi att ha ett 

tjugotal länder med negativa realräntor. Det kommer att bli felallokeringar, som får 

rättas till så småningom, konstaterade Dag Lindskog. 

 

Henrik frågade panelen om det inte är bra att Tyskland ”köper sig” en devalvering just 

nu, via allt det som händer i Sydeuropa. Sven-Arne svarade att det är kortsiktigt bra, 

men att det aldrig är bra långsiktigt med devalveringar. Han påminde om Sveriges 

dåliga erfarenheter av detta. 

 

Dag betonade att om man har ett valutaområde, bör alla länder vara ”lika bra”. Så är 

det inte i euro-området. 

 

Sven-Arne påminde om att Sverige 1993 hade en högre procentuell statsskuld än 

vad Grekland har idag. Samma sak gällde baltländerna för några år sedan, som idag 

har en bra tillväxt. Men Dag lade till att i fallet Lettland bör man också hålla i minnet 

att 10 procent av befolkningen har emigrerat, vilket hållit nere arbetslösheten. 
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Utesluter inte sprucket samarbete 

På frågan om vad som kommer att hända med euro-samarbetet, framhöll Sven-Arne 

att det naturligtvis varit enklare idag om man haft olika valutor. Han uteslöt inte att 

samarbetet spricker, men att det då gäller att hitta minst dåliga lösningar. 

 

Daniel menade att vi euroskeptiska nordbor underskattar viljan att hålla ihop 

valutaunionen. Enligt hans åsikt måste det bli betydligt värre, innan samarbetet 

hotas.  

 

– Det finns inga enkla lösningar. Glöm inte bort att Sydeuropa hade sämre 

levnadsstandard när man gick in i eurosamarbetet. Är man där beredd på att gå 

tillbaka igen? frågade han sig. 

 

Dag, för sin del, trodde att Italien blir kvar – åtminstone över det tyska valet – även 

om det blir smärtsamt. Den politiska eliten i Italien är nämligen måna om 

eurosamarbetet. Och Sven-Arne ansåg att även om valutaunionen skulle spricka, 

kommer någon form av samarbete att kvarstå. 

 

Han pekade också på det märkliga i att Estland nyligen gick över till euron och de 

andra två (baltstaterna) vill gå med i samarbetet. Det verkar som om de vill med i allt 

som är Västeuropa, var hans åsikt. 

 

– Vill vi se en ökad integrering inom EU, måste vi också få se en ökad solidaritet, var 

en av Daniels slutsatser. 

Skattereformerna betytt mest 
Slutligen diskuterade panelen också frågan om reformer i Sverige. Där var man 

överens om att skattereformerna har varit de som betytt mest, medan det i övrigt 

mest har varit fråga om mindre reformer. Dag pekade på att det är svårt för en 

minoritetsregering att genomföra det man vill. 

 

Daniel betonade att det behövs göras saker som har att göra med den demografiska 

utvecklingen, bl.a. pensionerna. Sven-Arne noterade att arbetslösheten inte är så 

stor bland etniska svenskar och att det behöver göras reformer för svenskar med 

utländsk bakgrund. 

 

Årets pris gick till Björn von Sydow 
Vid årsmötet omvaldes presidiet, med Hans G Svensson som ordförande samt Sari 

Zander och Mats Nordenskjöld som 1:e respektive 2:e vice ordförande. 

 

Tre nyval, efter ledamöter som avsagt sig sina styrelseuppdrag, förrättades. De 

nyvalda är Charlotta Carlberg (SFM), Lars Einar Pettersson (Gjensidige) och 

Andreas Westerius (FTF). 
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I samband med årsmötet delades Årets pris i Svensk Försäkring 2012 ut till Björn von 

Sydow, som varit ordförande i Arbetsskadekommissionen. Motiveringen löd: 

 

Arbetsskadekommissionen (ASK) har utgående från en oberoende analys av dagens 

arbetsskadeförsäkringssystem i Sverige och övriga Norden tagit fram en rad 

förbättringsförslag och värderat alternativa framtida lösningar. Såväl själva arbetet 

som kommissionens slutrapport vittnar om osedvanligt stort engagemang och 

seriositet. ASK kommer med största säkerhet att bilda underlag för både 

myndigheters och politikers kommande förbättringsarbete inom arbetsskadeområdet. 

 

I sitt tacktal berättade Björn von Sydow att han från början haft som målsättning att 

komma fram till ett konsensusförslag, men att det under arbetets gång blivit tydligt att 

det var bättre att bejaka mångfalden och istället redovisa tre modeller med ett tjugotal 

olika förbättringsförslag. 

 

Han har förstått att den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen arbetar seriöst 

med frågan och är förhoppningsfull om att vi kommer att få se en blocköverskridande 

överenskommelse på det här området. Hans gissning är att den får drag av den 

danska modellen, med mer av privata inslag. 

 

Carl-Henrik Knutsson 


