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Fed lät bli att
ändra räntan

USa
USA:s centralbank
Federal Reserve
lämnade som väntat
styrräntan orörd vid
dess möte på onsdagen.
Räntan är därmed kvar
på 0–0,25 procent, en
nivå som legat fast
sedan december 2008.

I en kommentar hävdade
Fed att tillväxten i USA är
”moderat”. Även antalet
nya jobb ökar, skriver Reu
ters. Samtidigt tror Fed att
tillväxten 2015 stannar vid
1,8–2 procent.
–Det finns fortfarande
behov av utrymme för yt
terligare förbättringar, sade
Fedchefen Janet Yellen på
en presskonferens efter be
skedet.
– Mina kollegor och jag

vill se bevis på att en mo
derat tillväxt kan bibehål
las, så att arbetsmarkna

ki kritiserar
jobbpolitik av S
Ekonomi

Regeringens ekonomiska
politik kommer att mins
ka antalet sysselsatta i Sveri
ge med 15000–20000 per
soner, drygt 0,3 procent,
enligt statens egen myn
dighet Konjunkturinstitu
tet (KI). Socialdemokrater
na gick till val på jobbfrå
gan. Och i regeringsställ
ning har de utlovat Europas
lägsta arbetslöshet.
Men när KI i sin senaste
konjunkturrapport vägt
samman effekterna av den
politik som regeringen
hittills aviserat blir resul
tatet dystert. Åtgärder som
slopad nedsättning av ar
betsgivaravgifter för unga,
höjd akassa och föränd
ringar av arbetsmarknads
politiken och sjukförsäk
ringen leder sammantaget
till en varaktig minskning
av antalet sysselsatta med
0,3 procent, skriver KI.
Arbetslösheten minskar
visserligen också på sikt,
enligt KI:s prognoschef
Jesper Hansson, men bara
med 0,1 procent. (TT)

den förbättras och inflatio
nen hamnar på två procent,
fortsatte hon.
Centralbanken konsta
terade också att den ame
rikanska ekonomin brom
sade in under vintermåna
derna.
Fed-chefen Yellens kom

mentar granskas för att
försöka utröna när en rän
tehöjning kommer. Flera
analytiker tror att en ränte
höjning kommer i septem
ber och att det sedan kan bli
ytterligare en höjning före
årsskiftet beroende på hur
ekonomin utvecklas.
Under ett par dagar har
ledamöterna stött och blött
den senaste tidens ekono
miska statistik, som inklu
derar en nedgång i BNP
tillväxten i USA under för
sta kvartalet. Samtidigt har
arbetsmarknaden stärkts
och inflationen är på väg
upp. (TT)

Yrkesval täpper
till löneskillnad
ArbETsmArknAd

När fler kvinnor väljer man
ligt dominerade yrken be
tyder det mer för att mins
ka skillnader i mäns och
kvinnors löner än att för
söka komma åt dem i
löneförhandlingar, enligt
Medlingsinstitutet.
Skillnaderna forsätter att
minska, men långsamt.
–Det verkar ju som att
kvinnor kommer in mer i
relativt välavlönade yrken
som målare och hant
verkare, sade Medlings
institutets generaldirektör
Claes Stråth på en press
träff, som ett exempel.
Institutet noterar i sin
årliga rapport om löne
skillnader att fler kvinnor
tar sig in i manligt do
minerade yrken och vice
versa. Löneskillnaderna
minskar, om än långsamt,
mellan könen sedan 2001.
Enligt rapporten var
den vägda, eller oförklara
de löneskillnaden mellan
kvinnor och män på hela
arbetsmarknaden fem
procent förra året. (TT)
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Friskt vågat – och
Scandinova vinner
spänning

På drygt ett år har
Uppsalabolaget
Scandinova ökat
antalet medarbetare med över 50
procent. ”Kanske
står vi inför det
tekniksprång som
vi drömmer om att
få uppleva” säger
vd:n Fredrik Mella.
Scandinova är i dag en av

världens ledande tillverka
re av pulsgeneratorer som
bland annat används för
strålbehandling av cancer.
Andra stora kunder finns
inom forskning och cargo
scanning, röntgen av gods i
till exempel hamnar eller vid
gränspassager.
Ett hittills ganska lågmält
företag höjer nu rösten. Före
tagets grundare Mikael Lind
holm pratar om det som ge
nombrottet de väntat på.
–Många är rädda för att
testa nytt i den här bran
schen. I början fick vi ofta till
svar att vi skulle höra av oss
om tio år och med goda re
ferenser. Det har vi gjort nu,
säger Mikael Lindholm.
Han förklarar att det hand
lar om är att skapa högspän
ningspulser, mycket energi
på jättekort tid. Scandinovas
apparater byggs in i större

i början fick vi
"
ofta till svar
att vi skulle höra av
oss om tio år och
med goda referenser.

Mikael Lindholm, grundare

Avknoppning. Scandinovas vd Fredrik Mella och företagets grundare Mikael Lindholm.
Foto: Tomas Lundin

system. Det kan liknas vid att
de gör flygplansmotorn, men
inte själva planet, säger han.
En bit bort på väggen sitter
ett par slitna seglarskor på
en plakett. ”Nu i nya fotspår”
lyder den graverade texten.
– Det är mina gamla skor,
säger Mikael Lindholm och
skrattar.
Han berättar att hans fru
gav dom till hans kollegor i
smyg och nu sitter de på väg
gen som en symbol för star
ten 2003.
Företaget är en avknopp
ning från bolaget Scandi
tronix där Mikael Lindholm
arbetade tidigare. Mikael
Lindholm säger att han ef
ter en tid började undra om
det inte fanns företag som
använde sig av modernare
teknik.
Svaret fick han efter en glo

bal rundringning. Ingen
stans i världen hade tekni
ken uppdaterats. Han berät
tar att han genom en bekant

fick kontakt med en ameri
kansk uppfinnare, Walter
Crewson. Först var Mikael
Lindholm skeptisk till Crew
sons banbrytande idé men
mer detaljerat lät den håll
bar, tyckte han.
De ritade en prototyp och
1995 reste Mikael Lindholm
till Palo Alto, Kalifornien.
När maskinen skulle köras
stod Walter och höll för öro
nen, säger Mikael Lindholm.
– Blir det fel så smäller det.
Det var en helt magisk känsla
att se den fungera.

Åtta år, en affärsplan, en
störtad ITbranch och 62 in
vesterare senare var Scandi
nova på fötter. I dag har före
taget 70 kunder i 30 länder
och om fem år väntas anta
let anställda vara omkring
100 personer. Mikael Lind
holm minns starten då myck
et stod på spel.
– Nu växer vi snabbt och
anställer folk. En härlig käns
la, säger vd:n Fredrik Mella.

Teresa kristoffersson
teresa.kristoffersson@unt.se

Udda användningsområde
● Ett framtida användnings
område för Scandinovas
pulsgeneratorer är behand
ling av livsmedel, PEF, som
står för Pulsed Electric Field.
● Livsmedlets celler behand
las med korta elektriska
pulser. Syftet är bland annat
att spara energi inom livs
medelsproduktion.
● Att PEFbehandla istället

för att koka är mer energi
snålt
● Forskning pågår sedan 30
år tillbaka och en industria
lisering sker just nu inom
området potatis och potatis
produkter, där det har visat
sig vara väldigt fördelaktigt.
Bland annat vid tillverkning
av chips
Källa: Scandinova

Oro i Grekland för EU-utträde
GrekLand
Tonen skärps och insatserna höjs ytterligare
i trätan om Greklands
ekonomiska framtid.
Landets centralbank
varnar för att hela EUmedlemskapet är i fara.

”Om inte en uppgörelse nås...
inleds en smärtsam resa
som inledningsvis leder till
att Grekland måste ställa in
betalningarna och i slutän
dan lämna eurozonen och –
sannolikt – den europeiska
unionen”, hette det i ett ut
talande från banken på ons
dagen.
Orden läggs fram i ett

läge där tonläget skärpts yt
terligare mellan grekiska re
geringen å ena sidan, och
EUkommissionen,
euro
länderna och Internationel
la valutafonden (IMF) på den
andra.
”Clowner längst bak i klass
rummet”, är till exempel hur
Andreas Scheuer från tyska
CDU:s systerparti CSU be
skriver Greklands regering
i en intervju med tidningen
Rheinische Post.
Alexis
Tsipras har anklagat mot
parten för att vilja ”förned
ra” hans land med alltför hår
da villkor. På onsdagen lova
Premiärminister

de han att ta ansvar för kon
sekvenserna.
–Vi tar på oss ansvaret
för att säga ett stort nej till
en fortsättning på den poli
tik som varit katastrofal för
Grekland, sade Tsipras till
journalister i Aten.
I Bryssel bad samtidigt EU

kommissionens euroansva
rige, Valdis Dombrovskis, om
”politisk vilja” från Grekland.
–I det här läget är det vik
tigt att Grekland inte bara be
rättar vad de inte vill göra,
utan också vad de vill göra,
sade Dombrovskis på en
presskonferens.
Under tiden tävlar alle

handa tyckare om att gissa
hur allvarligt läget är och vil
ka konsekvenser det egentli
gen kan få.
Att hela EUmedlemskapet

sätts på spel får de mest oro
liga att varna för ett läge där
än mer radikala och natio
nalistiska krafter kommer
till makten i landet.
”Så länge ni har en hjär
na i huvudet och bryr er om
framtiden för Europa för
står ni varför vi måste rädda
grekerna”, skriver den brit
tiske historikern och debat
tören Timothy Garton Ash
i tidningen Kathimerini.
(TT:s korrespondent)

