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Var går gränsen mellan marknad och 
politik i en tid när den finansiella sek-
torn får allt större betydelse?

Gränserna mellan politik och marknad förändras ständigt. Syn-
en på marknadens roll i samhället likaså. I synnerhet efter fin-
anskrisen 2008 har de teorier och antaganden som länge väglett 
både ekonomi och politik allt oftare kommit att ifrågasattas.

Under senare decennier har den finansiella sektorn fått allt 
större betydelse för OECD-ländernas ekonomier. De finansiella 
tillgångarnas andel av BNP har vuxit och sektorn har fått ett allt 
större inflytande över andra marknader och de politiska insti-
tutionerna. Men även om en stor och välfungerande finansiell 
sektor och välfungerande marknader är positivt ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv finns det uppenbara avigsidor, vilket 
de växande sociala klyftorna i västvärlden och finanskrisen vi-
sat. Från politiskt håll höjs nu fler röster för att dessa marknader 
bör regleras utan att dess produktiva potential stryps.

En näraliggande fråga rör EU-institutionerna, som kommit att 
förändra den nationella hierarkin mellan politik och marknad. 
De fyra friheterna sätter nya gränser för politikens räckvidd. Det 
förrättsligande av politiken som följer av EU-domstolens dom-
inerande roll var tidigare främmande i svensk kontext.

För att diskutera marknadens roll inom olika samhällsom-
råden, betydelsen av regleringar och politikens räckvidd bjuder 
därför Arbetarrörelsens forskarnätverk in både forskare och poli-
tiker till en heldagskonferens. Konferensen arrangeras tillsam-
mans med Arbetarrörelsens Tankesmedja och Socialdemokrat-
iska studentförbundet. 

Välkommen!



09.00 Introduktion.

09.15 Marknadens hegemoni?
Ett samtal mellan Lennart Lundquist (professor emeritus, 

Lunds universitet), Magnus Ryner (professor i statsveten-

skap, Oxford Brookes University) och Elisabeth Sundin (pro-

fessor i företagsekonomi, Linköpings universitet). Samtalet 

leds av Lena Sommestad (professor i ekonomisk historia, ti-

digare miljöminister).

11.00 Finanssektorn – ekonomins infrastruktur
Ett samtal mellan Peter Englund (professor i nationalekono-

mi, Handelshögskolan Stockholm), Lars Magnusson (profes-

sor i ekonomisk historia, Uppsala universitet) och Stefan de 

Vylder (docent i nationalekonomi). Samtalet leds av Kajsa 

Borgnäs (utredare, Arbetarrörelsens Tankesmedja).

12.30 Lunch

13.30 Parallella seminarier om olika typer av marknader
Se nästa sida.

15.45 Kaffe

16.15 EU, politiken och regleringen av marknaden
Ett samtal mellan Susan George (Transnational Institute, 

Amsterdam), Sverker Gustavsson (professor i statsveten-

skap, Uppsala universitet) och Tony Johansson (doktorand i 

ekonomisk historia, Lunds universitet). Konferensen slutar 

kl 17.15. Samtalet förs på engelska. 

Program

Anmälan

Anmäl dig till senast 14 april till info@forskarnatverket.se. 
Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch.



Under eftermiddagen hålls mellan 13.30 och 15.45 ett antal par-
allella seminarier. Du väljer själv vilket seminarium du deltar 
på och om du vill presentera en text, eller bara vara med i dis-
kussionerna. Kring följande teman hålls seminarier:

Skolmarknaden – hur påverkas utbildningens kvalitet?•	

Stadsplaneringen – vilka styrmedel finns?•	

Utsläppsmarknader – ett effektivt styrmedel?•	

Investeringar och kollektiv kapitalbildning på finans-•	

marknaderna

Korruption och svarta tjänster•	

Marknadiseringen av de ”naturliga monopolen” (järnvägen, •	

energiförsörjningen, etc) – vilka är effekterna?

Vad händer med offentlig sektor? Om påverkan av nya ersätt-•	

ningsmodeller och offentlig-privat samverkan.

Välfärdens finansiering•	

Kan jämlikheten öka? Om omfördelning, tillväxt och hälsa.•	

Kulturens marknadisering•	

Vi uppmanar dem som vill presentera ett paper om sin forskning 
att senast 14 april skicka in ett abstract eller ett färdigt paper. 
Ifall antalet anmälda papers blir fler än vi har tid till, kommer 
vi dock att begränsa antalet paper som ges möjlighet att presen-
teras muntligt, även om alla papers kommer att tillgängliggöras 
för alla deltagare. Ange i din anmälan vilket tema du helst vill 
presentera ditt paper under. Anmälan av paper görs alltså se-
nast 14 april till info@forskarnatverket.se.

Passar inte ditt forskningsämne in under någon av de ovan-
stående rubrikerna, ge gärna förslag på ytterligare teman i din 
anmälan.

Eftermiddagens seminariepass



Arbetarrörelsens forskarnätverk är en mötesplats för forskare 
och doktorander som delar arbetarrörelsens värderingar. 

Nätverkets syfte är att samla likasinnade forskare som vill 
bidra med sin forskning och kunskap för att påverka den poli-
tiska debatten och samhällsutvecklingen. Alla som delar dessa 
utgångspunkter är välkomna att delta i nätverket, oavsett om 
man ansluten till någon av arbetarrörelsens organisationer 
eller ej.

Nätverket arbetar för att uppmärksamma arbetarrörelsen på 
aktuella och politiskt relevanta forskningsrön. Detta sker genom 
spridning av kunskap om pågående forskning till beslutsfattare, 
utredare och debattörer, samt genom seminarium och konfer-
enser för en kritisk och utvecklande diskussion om dagens och 
framtidens politik.

Arbetarrörelsens forskarnätverk är ett fristående nätverk 
som samarbetar med Arbetarrörelsens Tankesmedja och Social-
demokratiska studentförbundet.

Arbetarrörelsens forskarnätverk

Konferensen hålls i fackförbundet Unionens lokaler på Olof 
Palmes gata 17, Stockholm. Konferensen är kostnadsfri. Vi bjud-
er på fika och lunch. På vår hemsida www.forskarnatverket.
se finner du också mer information om konferensen och vårt 
nätverk.

Övrig praktisk information

Välkommen!



Arbetarrörelsens forskarnätverks styrgrupp består av:

Marta Axner. Doktorand i religionssociologi, Uppsala universitet•	

Erik Bengtsson. Doktorand i ekonomisk historia, Göteborgs univer-•	
sitet.

Ulf Bjereld. Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.•	

Kajsa Borgnäs. Analytiker och utredare vid Arbetarerörelsens Tank-•	
esmedja.

Johanna Falk. Doktorand på Institutionen för klinisk neuroveten-•	
skap, Karolinska institutet, Stockholm.

Klas Gustavsson. Doktorand i sociologi, Lunds universitet.•	

Daniel Johansson. Doktorand i experimentell infektionsmedicin, •	
Lunds universitet.

Ann-Marie Lindgren. Utredningschef på Arbetarerörelsens Tank-•	
esmedja.

Erik Mohlin. Post-doc i nationalekonomi, University College Lon-•	
don.

Lena Sommestad. Professor i ekonomisk historia samt tidigare •	
miljöminister.

Björn von Sydow. Docent och universitetslektor i statsvetenskap, •	
Stockholms universitet samt riksdagsledamot (s).

Cecilia von Otter. Doktorand i sociologi, Stockholms universitet •	
och Sofi.

Anna Ullström. Doktorand i statsvetenskap, Stockholms univer-•	
sitet och Score.

Magnus Wennerhag. Forskare i sociologi, Södertörns högskola.•	

www.forskarnatverket.se


