
Arbetslösheten får inte bita sig fast 
 
Många tror att ekonomin börjar vända nu men än är inte de dåliga tiderna över. Tyvärr 
kommer det att dröja innan sysselsättningen börjar öka, därför är det viktigt att Sverige 
fortsätter föra en politik för fler jobb. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik har vi råd.  
 
Om förhoppningarna slår in ligger den värsta ekonomiska krisen bakom oss. Många 
människor riskerar ändock att bli arbetslösa eftersom arbetslösheten väntas fortsätta öka. 
Anledningen är att företagens varsel och uppsägningar ännu inte fått fullt genomslag. 
Samtidigt är det svårt för företagen att sälja svenska produkter, kort sagt spelar det mycket 
liten roll vad vi gör i Sverige om inte en enda volvolastbil beställs i Japan. 
 
Många företag vågar inte återanställa innan man vet mer. ROT-avdraget har hjälpt, liksom 
sänkta skatter, infrastrukturinvesteringar och stöd till banker. Dessutom har de ökade stöden 
till kommunerna minskat trycket på välfärdens kärna, och till hösten lutar det åt ytterligare 
stöd.  
 
Alliansregeringen för en offensiv politik för att motverka arbetslösheten, arbetslinjen gäller 
och ska genomsyra politiken, full sysselsättning är målet.  
 
De jobb som finns tillgängliga måste matchas mot dem som saknar arbete, det stora hotet på 
sikt är att arbetslösheten biter sig fast. Exempelvis anmäldes det i slutet av juli 18 000 jobb till 
Arbetsförmedlingen och 31 000 personer fick ett jobb förmedlat. Viktigt att påpeka är att även 
om tiderna är sämre finns det arbeten att söka, för människor byter jobb även i 
lågkonjunkturer.  
 
Nyligen begärde Arbetsförmedlingen mer pengar för att kunna ägna mer tid åt varje 
arbetssökande. Sedan tidigare har tusentals jobbcoacher upphandlats och resultatet är i stort 
bra. Arbetsförmedlingen har också fått mer pengar i flera omgångar, men självklart kan det 
behövas mer. 
 
Vi måste också behålla ett internationellt perspektiv på lågkonjunkturen, Sverige är starkt 
beroende av hur andra länder – svenska företags kunder – klarar sig. Därför är det glädjande 
när USA, Tyskland och Frankrike börjar visa positiva siffror. Det är bra för Sverige när det 
går bra för andra.  
 
Osäkerheten är däremot stor och Alliansregeringen är fortsatt vaksam. För Sveriges del är 
bankkriserna i Baltikum och Ukraina oroande, likaså att svenska företag måste slåss med 
näbbar och klor för att få tillbaks sina kunder. Att Kina dessutom verkar skönmåla sin 
ekonomi innebär att det kan finnas dolda risker.  
 
Tack vare en ansvarsfull politik har Sverige råd med fler åtgärder för att vända skutan åt rätt 
håll. Politiker och ekonomer har tagit för vana att låna ord från vädertjänsten, trots allt ser fler 
på väderleksprognosen än ekonominyheterna. Förhoppningsvis är nästa väderord töväder.  
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