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Frida Bratt:
”Så får banken dig
att betala för mycket”
Lördag 9 september 2017

SvD.se/av/frida-bratt

Följ SvD i sociala medier

För snabbaste uppdatering: facebook.com/svenskadagbladet, twitter.com/SvD, instagram.com/svenskadagbladet

Ett år till valet – här är fackens
och företagarnas skilda agendor
Om exakt ett år är det dags för väljarna gå till valurnorna. Med tolv månader kvar till riksdagsvalet
2018 har SvD Näringsliv undersökt vilka de hetaste valfrågorna är hos näringsliv och fackförbund.

ª Sifo: SD störst bland
småföretagare

SvD/Sifo frågar väljarna varje
månad hur deras partisympatier
ser ut. I materialet finns undergrupper, som LO-medlemmar,
TCO-medlemmar och egenföretagare. I den senaste mätningen
från augusti/juli finns 278 egenföretagare med i materialet, som
totalt består av 4 789 personer.
Resultatet för undergruppen
egenföretagare har en hög felmarginal, men ger ändå en fingervisning om hur valvindarna

blåser. Där är SD särklass största
parti, med drygt 28 procent. Därefter kommer Moderaterna med
cirka 20 procent, följt av Centerpartiet med dryga 18 procent.
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ligger sämst till, med omkring 2 respektive 3 procent.
Egenföretagarnas sympatier
med Socialdemokraterna ligger
betydligt lägre än för hela befolkningen, bara knappt 13 procent
har angett S som första val, mot
drygt 29 procent för gruppen
totalt.
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LO-basen Karl Petter Thorwaldsson. Foto: Lars Pehrson
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LO håller just nu på att ta fram
den politiska plattformen inför
valåret. Men Therese Guovelin,
första vice ordförande i LO, kan
ändå peka ut jämlikhet, full sysselsättning och åtgärder som ger
ett gott arbetsliv som de politikområden som förbundet anser
särskilt viktiga.
– Vi vill stoppa vinstjakten
inom välfärden. Vi ser att det
saknas resurser, därför vill vi att
skatterna ska gå till verksamheten i stället för till vinster.
Skolan är också oerhört viktig.
LO vill också, liksom TCO, att
det ska bli lättare att byta bana
i yrkeslivet.
– Det behövs hjälp till omställning och kompetensutveckling.
Vi ser också att det finns en bristande matchning på arbetsmarknaden. Vi vill skapa utbildningsjobb, som är både för nyanlända
och för unga och äldre arbetslösa,
Många inom LO har mycket
otrygga anställningar, och det
vill LO ändra på.
– Inom vissa yrken har bara
hälften fasta anställningar. Vi ser
också att stora grupper jobbar
under stress med höga sjuktal,
säger Therese Guovelin.
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27 procent av dem som uppger
sig vara LO-medlemmar anger
SD som det parti de skulle rösta
på om det var val nu i SvD/Sifo:s
senaste mätning. Resultatet har
en hög felmarginal, men visar
ändå att SD närmar sig S för LOmedlemmarna som största parti.
S får 37 procent.
– Vi vet att en stor andel av
våra medlemmar kan tänka sig
att rösta på SD, det är oroväckande, säger Therese Guovelin, första vice ordförande i LO.
LO kommer att agera utifrån
detta i valrörelsen, berättar hon.
– Vi kommer att upplysa våra
medlemmar om att SD för en
arbetarfientlig politik. Vi har ett
kongressbeslut på att vi ska
arbeta för en S-ledd regering.
Socialdemokraternas politik kan
ge störst genomslag för de frågor
som är viktiga för våra medlemmar.
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ª Jämlikhet, full sysselsättning och arbetsliv
viktiga för LO

osäker svar
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ª LO tycker att SD för
arbetarfientlig politik

Vet ej, Ej

mig att rösta på

46

L

Småföretagare gillar Jimmie Åkesson (SD) Foto: Johan Nilsson/TT

ª ”TCO:s väljare avgör
valet”

Kan du eller kan du inte tänka dig att rösta
på detta parti i kommande riksdagsval?
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TCO har också gjort undersökningar av sina medlemmars
partisympatier.
– Vi lät Novus fråga våra medlemmar i våras. Det viktigaste
i den undersökningen var inte
vilket parti de skulle rösta på om
det var val då, utan hur de tänker
om andrahandsval, och vilka
partier de aldrig skulle rösta på.
TCO:s medlemmar är rörliga,
berättar han, och därför tycker
förbundet att det är intressantare att borra djupare i hur
medlemmarna tänker i olika
frågor och hur de rör sig mellan
partierna.
Partierna kan vara väl kortsiktiga i sin strävan att attrahera
väljare som är missnöjda i något
specifikt läge, tycker Samuel
Engblom.
– En fjärdedel av de röstande
är TCO-medlemmar. Vi brukar
säga att det block som vinner
TCO:s väljare också vinner valet,
säger han.
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ª Börsbolagen livrädda för
osäkerheten i politiken

Konsutföretaget PMP Marknadskonsult har intervjuat
ledande personer med ansvar för
bolagets tillväxt i 100 börsbolag
om hur de ser på partiernas
politik. Intervjuerna gjordes per
telefon under juni och juli i år.
Moderaternas och Centerpartiets politik gillas mest av
börsbolagen, medan regeringspartierna får väldigt lite stöd.
– Över 30 procent av dem vi
pratat med har inte kunnat svara
på vilka partiers politik som

gynnar företagen. De ser inte programmen, säger Mikael Julher,
vd för PMP marknadskonsult.
Men av dem som kunnat utläsa
en linje i partiernas politik ger
mer än hälften underkänt åt
regeringen.
– Det absolut viktigaste för
börsbolagen är förutsägbarhet.
Men det finns så många frågor nu
som innebär oklarheter, som
beskattning av finanssektorn,
vinsttak inom vårdsektorn och
skattereglerna för fåmansbolag.
Näringslivet hatar risk, säger
han.

Ledarna för börsens bolag ogillar politisk osäkerhet.
Foto: Stina Stjernkvist/TT

ª Svenskt Näringsliv ratar
vinsttaket för välfärdsbolag

Svenskt Näringslivs vice vd
Lars Göran Johansson anger
skriftligt till SvD några områden
som organisationen särskilt
fokuserar på inför valet. Överst
på listan står vinsttaket för välfärdsbolag.
”Regeringens och Vänsterpartiets vinststopp för välfärdsföretag skulle innebära slutet för
mycket av valfrihet och innovation inom stora delar av samhällsekonomin. I en tid av stora
utmaningar för både skola och
omsorg är det helt fel väg.” skriver
han.
Svenskt Näringsliv pekar också
på vikten av att reformera Lagen
om anställningsskydd. Lagen är
föråldrad, enligt organisationen.
Dessutom pekar Lars Göran
Johansson på Arbetsförmedlingen, som Svenskt Näringsliv
vill lägga ned, och på problemen
med att skapa jobb för nyanlända. Här vill Svenskt Näringsliv
skapa en ny anställningsform
som gör det lättare för människor med kort utbildning att få
jobb.
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