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o Det fackliga Sverige saknar nästan helt motsvarigheterna till näringslivets tankesmedjor
och utredningsinstitut, till exempel IFN, Ratio, SNS, Entreprenörskapsforum, HFI och
Timbro.

o Den fackliga bristen på tankesmedjor och forskningsinstitut har under flera decennier
bidragit till att försvaga intresset för den fackliga tanken och de fackliga perspektiven.

o Detta fackliga underläge är tydligast när det gäller lite ”tyngre” och mer forskningsnära
verksamheter.

o Det projekt som presenteras i detta dokument syftar därför till att initiera och etablera
ett litet, litet embryo motvikt till arbetsgivarnas olika verksamheter inom detta område.

FIs beslut baseras på en projektplan: bakgrund



Nycklar för att lyckas

o Att förstå den centrala zonens betydelse.

o Långsiktighet.

o Flera röster. Ingen klarar allt ensam. 

o Kompletterar annan verksamhet.

o Inga genvägar: rapporter, seminarier, mediearbete, nätverk, 
forskningsfronten, internationella kontakter…



o Fackligt präglat utrednings- och forskningsprojekt om produktivitet. Mer prägeln av SNS/Ratio
än av Timbro.

o Ambitionen är att projektet ska vara långsiktigt, men drivs initialt i 3,5 år. Utvärdering och nytt 
beslut…

o Syfte: Stärka Facken inom industrins och de fackliga organisationernas ställning i svensk politik 
och ekonomi. Industrins roll för sysselsättning och välfärd. Ta tydligare plats i samhällsdebatten.

o Utifrån ett forskningsnära perspektiv uppnås detta genom att:

- Öka kunskapen om produktivitetens många områden.

- Bidra till utvecklingen av en fackligt präglad produktivitetspolitik.

- Aktivt sprida arbetet till de deltagande organisationernas intressesfär: media, med- och 
motparter, partier, tankesmedjor, forskarsamhället, den egna organisationen.

Fattat beslut



o Etablera projektet i intressesfären.

o Få upp frågan på agendan.

o Koppla upp projektet på den internationella debatten om politiken för 
framtidens produktivitet.

o Genomföra analyser av svensk produktivitet och konkurrenskraft.

o Göra något på den nya internationella forskningen om lägstalöner.

o Produktivitetsmätning.

Första året



i. Styrgrupp = förhandlingschefsgruppen.

ii. Referensgrupp = FI-ekonomerna.

iii. Årlig sammanställning. Diskussion utifrån den.

iv. Presentationer och diskussioner när så önskas.

v. Projekt kan behöva en särskild referensgrupp.

vi. Gemensamt drivna projekt.

Återkoppling



i. Seminarium: framtidens produktivitet

ii. Forskningsöversikt: lägstalöner och sysselsättningen

iii. Effekter av kriget i Ukraina

iv. Fordonsindustrins betydelse

v. Seminarium: globalisering, industrins ställning och modern industripolitik

vi. Översikt: svenska partsmodellen och ekonomin under efterkrigstiden

vii. Seminarium: happiness and productivity

viii. Akademiska texter: Kinas betydelse för svensk och global ekonomi

ix. Forskningsöversikt: arbetsmiljö och produktivitet

x. Seminarium: Danmarks produktivitetskommission

På gång…



Frågor, kommentarer, funderingar, spaningar…


