
Politiker måste lyssna 
 
Vid en rad besök vid olika företag runtomkring i Södra Älvsborg har det framkommit synpunkter på 
sådant som vi politiker kan förändra. Olika företags budskap varierar men samtidigt är man också 
överens om mycket. Överlag framträder en positiv bild av Sverige som företagarland, framförallt i 
jämförelse med andra länder. Däremot får vi inte nöja oss utan måste ständigt leta nya lösningar inför 
framtiden.  
  
Företagarna i Södra Älvsborg anser i stort att utbildningssystemet inte går hand i hand med 
arbetsmarknaden och behovet av arbetskraft. Det i sin tur leder till svårigheter att hitta rätt personal, 
vilket innebär att det blir svårare att hitta jobb för nyutexaminerade. Arbetsförmedlingen delar den 
uppfattningen.  
 
De företagare vi mött ser inte Arbetsförmedlingen som en resurs när det gäller att hitta nya 
medarbetare, trots att denna myndighet omorganiserats och fått tydligare instruktioner. Uppfattningen 
kommer nog av att jobb i stor omfattning förmedlas genom bemanningsföretag. Dessa har i sin tur har 
ett väl utbyggt samarbete med Arbetsförmedlingen. Fördelen med detta är att fler hjälper till att 
matcha arbetssökande till arbetstillfällen. 
 
Regeringen har gjort en stor översyn av främst gymnasieutbildningen, bland annat introducerar vi 
lärlingsutbildningar och premierar praktiska utbildningar. Men det finns mer att göra. En början kan 
vara en ökad dialog mellan olika skolor och företag, men också tydligare besked till elever som står 
inför svåra val. Det ligger i såväl den enskilda människan som samhällets intresse att man väljer en 
utbildning som leder till jobb. 
 
Vidare har företagen i Södra Älvsborg starka åsikter om Exportrådet och deras stöd till företag som 
vill hitta nya marknader eller etablerare sig i nya länder. Nog för att en del statistik och rapporter är 
bra, men man behöver främst hjälp med hänvisningar och kontakter på plats. Det är kritik vi politiker 
tar till oss av och något som utrikesdepartementet just nu tittar närmare på.  
 
Små företag upplever att det är svårt att patentera nya konstruktioner på grund av kostnaderna i 
samband med patentansökan. Ett svenskt patent är inte tillräckligt i den globaliserade världen, och 
därmed springer kostnaderna iväg. Konsekvensen blir att nya idéer läggs i träda eller att idéerna stjäls 
av konkurrenter. Sverige driver på för att EU ska ta fram ett gemensamt regelverk för 
patentansökningar. Vår inriktning är att kostnaderna ska minska till förmån för små och medelstora 
företag.  
 
Sverige i allmänhet och Västsverige i synnerhet har drabbats hårt av efterdyningarna i finanskrisen. 
Dessutom har enskilda storföretag inte lyckats anpassa sig till nya kundönskemål. Läget på 
arbetsmarknaden har försämrats. Ett litet exportberoende land som Sverige är känsligt för omvärlden 
och rätt medicin är en politik för jobb. Att Sverige är i arbete är också vårt enda hopp att kunna 
finansiera den gemensamma välfärden.  
 
Även om det ser mörkt ut lever företagsandan i Södra Älvsborg. Ett citat som var återkommande i 
dialogen med företagen är: ”Det är inte framtiden vi oroar oss för, det är nutiden.” 
 
En av förutsättningarna för fler jobb är att vi har företag som kan, vill och vågar anställa. Därför 
kommer jag att ta med mig Södra Älvsborgs företags synpunkter till Stockholm. Vi får inte glömma 
vare sig företagen eller deras anställda.  
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