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 Axholmen.

Företagsorganisationen Svenskt 
Näringsliv misstänker att rege
ringen mörkar sysselsättnings
effekterna av budgeten.

Nu har organisationen gjort 
egna beräkningar. 24 000 färre 
jobb 2018 är resultatet.

Svenskt Näringslivs beräkningar visar 
att regeringens budgetproposition, om 
den går igenom, kommer ha lång
siktiga negativa effekter på syssel
sättningen i Sverige. 

”Vi blev misstänksamma när det inte 
kom några siffror från regeringen på 
effekten av budgetpropositionen, för vi 
vet ju att det går att räkna översiktligt”, 
säger Carola Lemne, vd för Svenskt 
Näringsliv.

Siffran på 24 000 färre jobb sägs vara 
en försiktig beräkning. Det är många 
områden som skulle kunna öka siffran 
som har uteslutits. Exempel på poster 
som däremot går att räkna är satsningar 
på offentlig konsumtion, anställningar 
i kommuner och 
landsting, som 
ger pluseffekt. 
Och andra saker 
som verkar åt 
andra hållet:

”Att man tar 
bort den bortre 
gränsen i sjuk
försäkringen är 
ett exempel som 
bidrar negativt. 
Man höjer arbets
givaravgifter för 
unga, vilket slår 
igenom ganska 
hårt. Men en av de största posterna är 
det höjda taket i akassan. Man mins
kar skillnaden mellan att jobba och inte 
jobba”, säger Carola Lemne. 

Opreciserade reformer
Finansminister Magdalena Andersson 
säger att Svenskt Näringsliv inte kan 
räkna på de kommande åren.

”Vi har finansierat större intäkter 
i skatteförändringar än vad vi har ut
gifter. Det finns resurser, det som står 
som beräkningsteknisk överföring till 
hushållen, som vi kan använda till 
reformer de kommande åren. Det är 
över 20 miljarder sammanlagt. Det är 
klart att de kommer användas till refor
mer för att öka sysselsättningen. Det är 
inte en oväsentlig summa, som inte 
finns med i deras beräkningar”, säger 
Magdalena Andersson. 
Vad då för reformer?

”Det har vi inte preciserat än. Det 
kommer vi återkomma till”, säger Mag
dalena Andersson. 

Svenskt Näringsliv har inte finans
departementets analyskapacitet, men 
hävdar ändå med säkerhet att dess 
uträkning stämmer. 
Hur kan ni klara av något som inte 
 regeringen kan säga? 

”Vi använder de verktyg som finans
departementet brukar använda sig av. 
Och de har säkert gjort den här beräk
ningen. Men av någon anledning har 
de inte gått ut med det”, säger Jonas 
Frycklund, ekonom på Svenskt 
Näringsliv, som har varit med och gjort 
beräkningarna. 

”Så länge de inte visar några beräk
ningar frestas man ju att tro att de inte 
fick det resultat de ville ha”, säger 
Carola Lemne. 
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Frostigt läge för
Löfvens regering
Sex av tio företag säger sig påverkas 
negativt av höstens regeringsskifte. 
Ett av dem är tågbolaget Green Cargo, 
vars vd inte tycker att regeringens 
löften är mycket värda.

Hur påverkas 
ditt företag av 

regeringsskiftet?62,4
Procent*

*Svarande: 194, hoppade över: 16

Vi 
påverkas 
negativt

11,9

Vet ej/
vill ej svara

6,7

Vi 
påverkas 

positivt

19,1
Ingen skillnad

Svenska storbolag
sågar maktskiftet
Majoriteten av de svenska storbolagen 
påverkas negativt av regeringsskiftet. Det 
visar en ny enkätundersökning med stor
bolagens vd:ar.

Osäkerhet inför framtiden, bristande 
infrastruktursatsningar och en svag reger
ing är tre av orosmolnen.

För femte året i rad har 
 konsultföretaget Axholmen 
genomfört en studie där 210 
verkställande direktörer på 
svenska storbolag får besvara 
på frågor om det kommande 
året.

Vanligtvis berör frågorna 
enbart förväntningar om det 
ekonomiska, men i år ställdes 
även en fråga om hur rege
ringsskiftet påverkar deras 
bolag. 

Svaren innebär dyster läs
ning för den sittande rege
ringen.

Negativ majoritet
Över hälften av de svarande, 
62 procent, menar att de 
påverkas negativt av rege
ringsskiftet. Samtidigt häv
dade enbart 7 procent att de 
faktiskt påverkas positivt.

”Vi ser en bred besvikelse 
i näringslivet, och vår slutsats 
är att den är kopplad till 
avsaknaden av förutsägbar
het. Det handlar om osäkerhet 
om den privata vårdsektorns 
framtid, borttagande av den 

reducerade arbetsgivaravgif
ten för unga och osäkerheten 
inför framtida infrastruktur
satsningar”, säger Milosz Ter
smeden, vd för Axholmen.

”Samma som alliansen”
Jan Kilström, vd för logistik
företaget Green Cargo, är 
besviken på den nya rege
ringen och menar att den har 
frångått sina löften om ökade 
infrastruktursatsningar.

”I grunden trodde vi att 
regeringsskiftet skulle bli 
positivt, eftersom de rent 
generellt har en mer tågvänlig 
politik. Men nu verkar de gå 
ifrån det de tidigare har sagt 
och har fallit in i samma poli
tik som alliansen”, säger han.

Hindrar svensk export
Han säger att osäkerheten 
påverkar den svenska expor
ten.

”Vi sitter i en situation där 
vi är beroende av regering och 
myndigheter för att kunna 
utföra tjänster åt svensk 
exportindustri. Men när det är 

en sådan oreda runt vad som 
kommer att gälla så stoppar 
det upp.”

”Jag tror att det hade varit 
enklare att kompromissa för en 
regering med enbart Social
demokraterna”, säger han.

Situationen föder frågor
Även Magnus Kårestedt, vd 
för Göteborgs Hamn, efter
frågar fler infrastruktur
satsningar. 

”Men jag tror inte att rege
ringsskiftet kommer att 
påverka hamnens utveckling 
nästa år. Det är mer lång
siktiga saker i politiken som 
påverkar”, säger han.

Enligt Eva Houltzén, vd för 
Axiell Education & Media, 
som bland annat erbjuder 
skolbibliotekssystem, kan 
regeringsskiftet komma att 
gynna företaget – förutsatt att 
regeringen väljer att investera 
i skolan. 

Men även hon anser att den 
rådande situationen främst 
bidrar till frågetecken.

”Det finns en stor osäkerhet 
kring vad man vill med skolan. 
Men det är inget som vi ser 
påverka affären med det
samma. Det är en ganska 
långsam bransch som vi job
bar mot”, säger hon.

”Sedan kan man så klart ha 
åsikter om situationen 
i största allmänhet. Det är en 
väldigt osäker situation runt 

alla möjliga frågeställningar.”
CarlJohan Hultenheim, vd 

för Atea Sverige, är däremot 
inte orolig. Han säger att det 
är för tidigt att dra några slut
satser.

”På lokala orter har det bli
vit en viss typ av osäkerhet. 
Men jobbar man inom it och 
itinfrastruktur så finns det 
ingen annan väg än att satsa”, 
säger han.

Dyster läsning om läget
Eftersom det är första gången 
som frågor om regerings
skiftet ställs finns det inga 
tidigare siffror att jämföra 
med. Men företagens förvänt
ningar på det svenska 
makroekonomiska läget inför 
2015 är dystrare än tidigare.

Inför 2014 trodde 67 pro
cent av de svarande att året 
skulle bli bättre än det före
gående – motsvarande siffra 
inför 2015 ligger på 23 pro
cent.

”Det är en ganska stor skill
nad. Men om det är kopplat 
till regeringsskiftet eller till 
andra faktorer som politisk 
osäkerhet internationellt, är 
svårt att säga”, säger Milosz 
Tersmeden.
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