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På vilket sätt är Socialdemokraterna en bättre samarbetspartner till skogsindustrin än
Moderaterna?
– För det första så säger Moderaterna och regeringen Reinfeldt att industrin är ett särintresse, att
näringslivet är ett särintresse. Vi betraktar dem inte som ett särintresse utan vi betraktar dem som ett
viktigt samhällsintresse. Det andra är att vi lägger dit pengar, vi menar allvar. Det tredje är att vi tänker
ge dem (skogsindustrin) långsiktiga spelregler så att man kan investera i förnyelsebart, säger Stefan
Löfven.
Vilka kontakter med skogsnäringen har du haft som ligger till grund för det här
miljardförslaget?
– Skogsindustrin har själv lämnat en rapport som pekar på vilka möjligheter som finns i utvecklingen
av vår skog som är det gröna guldet. Det handlar bland annat om biobränsle, biokemi, men också
textilier och andra saker att utveckla också.
Rapporten som Stefan Löfven syftar på heter "Så bra kan det bli" och gavs ut av Skogsindustrierna
(bransch- och arbetsgivarorganisation för massa-, pappers och den trämekaniska industrin) i april
2014 och som bygger på en analys som gjorts tillsammans med konsultföretaget Pöyry.
I Skogsindustriernas lobbymaterial anges en branschtillväxt om mellan 11 000 och 25 000
arbetstillfällen till 2020, jämfört med dagens knappa 60 000 anställda. Stefan Löfven nämner den
högre av de två siffrorna, 25 000 nya jobb, och säger att Socialdemokraterna vill "matcha"
skogsnäringens målsättning.
Miljardförslaget om skogsindustrin som du presenterade i dag, är det något som du diskuterat
med Göran Persson (styrelseordförande för Sveriges största skogsägare, statliga Sveaskog)?
– Nej, inte detta förslag, men det är klart att vi har diskuterat Sveriges möjligheter. Vi har en enorm
tillgång i skogen, malmen och åkermarken.
Under en pressträff i måndags presenterade Stefan Löfven ytterligare ett industrilobbyklingande
förslag. Fordonskomponentgruppen, FKG, vill se en industriminister. Socialdemokraternas föreslår en
industrikansler.
Delar av fordonsbranschen har önskat en industriminister. Nu föreslår ni en industrikansler. Är
det ett sätt att gå den branschen till mötes?

– Vi ser ett behov av en nyindustrialisering, något som också USA har varit mycket tydliga med och
som Frankrike gör sina försök till. Det kommer att vara viktigt för landets förmåga. Därför vill vi ha en
kansler, en, som det står i svenska akademins ordlista, hög ämbetsman. Det blir en bra ingång för
industrin.
Det håller Fredrik Sidahl, vd för Fordonskomponentgruppen, FKG, branschorganisationen som
samlar de nordiska underleverantörerna till fordonsindustrin, med om.
– Jag tycker det är fantastiskt förslag. Samtidigt är det väldigt märkligt att Alliansen inte har sett det
här behovet, det är ju mer eller mindre att missa öppet mål, säger han.
Bortsett från en viss tveksamhet när det kommer till titeln "kansler", något som han tycker andas 1800tal, hade Fredrik Sidahl också gärna sett att förslaget skulle innebära en nygammal ministerpost, en
industriminister med eget departement, bemannat av industrialister.
I opinionsbildningsarbetet gentemot politiker av alla färger har FKG förespråkat att en parlamentarisk,
blocköverskridande grupp av experter ska stötta de politiska besluten i industrifrågor enligt mönster
från bland annat Storbritannien.
Näringsdepartementet har dock givit kalla handen, trots att FKG "krattade manegen" för att
representanter från departementet gjorde en studieresa till England för 1,5 år sedan.
– Svaret vi får från Annie Lööf är att hon som departementschef redan har rollen som industriminister.
Men jag tror inte att det är bra att näringsdepartementet är ett slags superdepartement som ska täcka
många områden och som dessutom har en ansvarig minister med partiledaråtaganden.
Grunden för FKGs lobbying är debattartiklar och medlemsundersökningar som landar på politikernas
skrivbord.
– Vi träffar ju också både oppositionen och Alliansen. Jag kallar det inte för lobbying utan ser det mer
som utbildning. Vi visar på fakta och vad olika åtgärder leder till.
Att Stefan Löfven vill införa en industrikansler, ser du det som en opinionsbildningsseger?
– Absolut, det gör jag.
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