
Träff 1: Hur får vi en välfungerande arbetsmarknad? 

Anders Forslund, professor och biträdande chef på Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering, IFAU samt medlem i programrådet för Makro, Sveriges 
samhällsekonomiska forum 

Förslagen om hur arbetsmarknadspolitiken bör utformas för att ge resultat är många och 
ofta partipolitiskt skiftande. Anders Forslund är en av Sveriges ledande experter på 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och dess effekter. Här inleder han nätverket med att 
berätta och diskutera med deltagarna om vad forskningen säger kring vilken politik som 
faktiskt leder till en varaktigt högre sysselsättning och lägre arbetslöshet.  

Sjöfartshuset, tisdagen den 18 juni 2019, kl. 09:30-12:30 

Träff 2: Får arbetsmarknaden den kunskap som behövs? 

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation Svenskt Näringsliv, tidigare 
högskole- och forskningsminister  

Inom nästan samtliga branscher i alla delar av landet har företagen stora utmaningar med 
att hitta rätt personer. Vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Svenskt Näringslivs Tobias 
Krantz menar att yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft behöver öka och 

Altingets arbetsmarknadspolitiska nätverk



samarbetet med branscher och företag behöver stärkas i alla delar av utbildningssystemet. 
Svensk högre utbildning och forskning måste reformeras om Sverige ska stå sig i den 
globala konkurrensen idag. 

Sjöfartshuset, tisdagen den 17 september 2019, kl. 09:30-12:30 

  

Träff 3: Hur ska Sverige lyckas med att få nyanlända och lågutbildade in på 
arbetsmarknaden? 

 

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och tidigare ordförande i 
Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER 

Sveriges största utmaning på arbetsmarknaden är att få in de utrikes födda men 
politikernas förslag är otillräckliga – det menar flera ledande nationalekonomer. En av dem 
är professor Lars Calmfors, som bland annat vill se lägre ingångslöner, något som är 
mycket kontroversiellt. "Den svenska modellen har fungerat väldigt bra under andra 
förhållanden men är inte riktigt anpassad för dimensionen på problemen i dag. Det tycker 
jag att man på regeringssidan och stora delar av fackföreningssidan inte är benägen att se" 
säger Lars Calmfors.  

Mötesledare för just denna träff är Alexander Crawford. Han har arbetat som 
omvärldsanalytiker i över 20 år för olika konsult- och analysföretag och har lång erfarenhet 
som moderator. De senaste åren har Crawford arbetat som research director på Tällberg 
Foundation.    

Sjöfartshuset, tisdagen den 15 oktober 2019, kl. 09:30-12:30 

  
 
 
 
 
 



Träff 4: Vad behöver göras på svensk arbetsmarknad den kommande mandatperioden? 
- Socialdemokraterna  

 

Anna Johansson (S), ordförande för arbetsmarknadsutskottet  

På dagens nätverksmöte tittar vi på den arbetsmarknadspolitiska agendan. Anna 
Johansson (S), arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, berättar om 
vad hon vill ta itu med på området i en givande debatt med nätverket och diskuterar vart ett 
politiskt fokus för arbetsmarknadssektorn bör riktas. 

Sjöfartshuset, tisdagen den 26 november 2019, kl. 09.30-12.30 

  

Träff 5:  Vad behöver göras på svensk arbetsmarknad den kommande mandatperioden? 
- Centerpartiet  

 

Martin Ådahl (C), Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson 

Vid detta nätverksmöte tittar vi återigen på den arbetsmarknadspolitiska agendan, denna 
gång utifrån Centerpartiets perspektiv. Martin Ådahl (C), partiets arbetsmarknadspolitiske 
talesperson, berättar om vad de vill ta itu med på området i en givande diskussion med 
nätverket. Vart bör ett politiskt fokus för arbetsmarknadssektorn riktas?  

Sjöfartshuset, tisdagen den 21 januari, kl. 09.30-12.30  

  


