
Stefan Löfvens beslut att utlysa extraval får 
stöd av flera toppar i det svenska närings-
livet som Di har talat med.

De efterlyser ett bredare samarbete  
mellan blocken – och flera tycker att det  
är hög tid att börja prata med Sverige-
demokraterna.

Biljana Pehrsson
n Vd för fastighetsbolaget Kungsleden.

Vad tycker du om extraval?
”Det viktiga är att man når en stabil politisk situation. Man 

måste kanske tänka utanför ramarna.”
Vilken politisk fråga är viktigast för din verksamhet?

”Den viktigaste politiska frågan är att man genomför de infra-
struktursatsningar som har funnits i planerna. Just nu handlar 
det främst om att vi behöver politisk stabilitet i landet.”

Fredrik Strömholm
n Partner på riskkapital-
bolaget Altor.

Bör S och alliansen 
 sam arbeta?

”Det viktiga är att få fram 
en regering som kan få ige-
nom beslut.”
Hur har regeringen skött sig 
så här långt?

”Man har gett förvirrande 
signaler. I högprofilerade  
frågor som Bromma flygplats, 
Förbifart Stockholm eller 
vinst i välfärden har olika  
personer gett olika besked.”

Johan Skarborg
n Vd för bemannings-
företaget Academic Group.

Vad tycker du om extraval?
”Som företagare vill man ha 

en stabil och förutsägbar 
framtid. Om ett nyval hjälper 
oss med det är det jättebra. 
Oavsett vilka som bildar rege-
ring vill jag se ett samarbete 
som skapar trygghet.”
Bör S och alliansen 
 sam arbeta?

”Ja, om de sam arbetar på 
ett bra sätt skapar det ett lugn 
och trygghet.”

Per-Ewe Wendel
n Ordförande för 
 under leverantörernas  
organisation FKG.

”Jag tror att MP har varit en 
hämsko för regeringen, de 
upplevs som allmänt fientligt 
inställda mot tillväxt och mot 
industrin.”

”Att ombilda rege ringen 
utan MP är ett alternativ. Jag 
skulle vilja se att Social-
demokraterna och alliansen 
hittar en väg framåt. Det är 
kanske bäst för Sverige i det 
här läget.”

Maud Spencer
n Vd för verkstadsbolaget Svalson.

Vad tycker du om extraval?
”Jag tycker att det stör så mycket. Vi jobbar med export och 

ett extraval stör vår verksamhet. Vi vet inte vilka regler som 
gäller. Det finns många andra sätt att hitta en lösning.”
Vilken politisk fråga är viktigast för din verksamhet?

”Det är jobben, att ha råd att anställa personal. Det gäller 
alltså arbetsgivaravgiften och avgiften för unga.”

Helena Hallgarn
n Ordförande för konsultföretaget Virtual Intelligence.

Vad tycker du om extraval?
”Det är onödigt. Det här kunde de ha löst mellan Social-

demokraterna och alliansen, partierna är ganska lika. Det 
naturliga är samarbete. MP och V är extrem partier som har 
minskat i stöd. Det finns ingen anledning att låta dem styra 
Sveriges budget.”
Hur bör de andra partierna förhålla sig till SD?

”Partierna behöver inte förhålla sig alls till Sverigedemokra-
terna.”
Vilken politisk fråga är viktigast för din verksamhet?

”Det viktigaste är enkla och tydliga regler, att skatteregler 
är konsekventa över tid så att vi vet vad som gäller. Att hålla 
sig uppdaterad är inte det vi vill lägga tid på. Men vi påverkas 
väldigt hårt av det. Det betyder att vi lägger tid på fel saker.”

”Det viktiga 
är att man  
når en stabil 
politisk  
situation. 
Man måste 
kanske  
tänka utanför 
ramarna.”
BILJANA PEHRSSON,  
VD FÖR KUNGSLEDEN.
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Leif Johansson
n Ordförande för Ericsson.

”Ett land som Sverige måste 
försöka hitta någonting där en 
majoritet av svenskarna kan 
ställa upp, och inte luta sig  
för mycket mot de extrema 
partierna.”
Hur ska det gå till och vilka 
partier tycker du är extrema? 

”Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet. Tittar jag på 
budgeten är det ett stort antal 
åtgärder som är relativt nor-
mala i mitten på den politiska 
skalan. Då gäller det att för-
söka samla sig och få igenom 
dem. Hur man ska göra det 
och i vilka partikonstellatio-
ner vet jag inte.”

Caroline Brunstedt
n Vd för Brunmåla  
hästklinik.

Vad tycker du om extraval?
”Jag är rädd för att det blir 

ännu snurrigare.”
Bör S och alliansen 
 sam arbeta?

”Ja, det är bättre än att de 
kastar paj på varandra.”
Vilken politisk fråga är vikti-
gast för din verksamhet?

”Det är viktigt för mig att 
arbetsgivaravgiften för unga 
inte höjs. Då skulle jag våga 
anställa fler.”

Lennart Evrell
n Vd för gruvbolaget Boliden.

Vad tycker du om extraval?
”Det löser nog inte proble-

met.”
Bör S och alliansen 
 sam arbeta?

”Ja, det tror jag.”
Hur bör de andra partierna 
förhålla sig till SD?

”Jag tror de hanterar det på 
ett rimligt sätt.”
Vilken politisk fråga är vikti-
gast för din verksamhet?

”Industrins konkurrens-
kraft. Det är kanske inte de 
enskilda frågorna som är vik-
tigast utan summan av många 
beslut som riskerar att för-
sämra konkurrenskraften.”

Per Hidenius
n Vd för Gasellföretaget  
Hypergene.

Bör S och alliansen 
 sam arbeta?

”Det ser ut att behövas mer 
än någonsin. Samtidigt bör 
partierna stå för den politik 
som de har gått till val på.”
Hur bör de andra partierna 
förhålla sig till SD?

”Uppenbarligen behöver 
sakfrågor diskuteras, det går 
inte längre att undvika. Sam-
tidigt måste människors lika 
värde vara utgångspunkten.”

Alexander Graah
n Vd för modebolaget  
Dr Denim.

Vad tycker du om extraval?
”Jag tror att det hade varit 

bättre att man gjorde ett  för-
sök med ny och starkare rege-
ring. Svagheten som finns nu 
leder inte till gott för någon.” 
Vilken politisk fråga är vikti-
gast för din verksamhet?

”Minskning av admi nis tra-
tivt krångel och detaljstyr-
ning. Det väger tyngre än 
någon procents skatt hit och 
dit.”

Bo-Erik Pers
n Vd för stålindustrins branschorganisation Jernkontoret.

Vad tycker du om extraval?
”Jag tror inte att det leder till någon större förändring av 

majoritetsförhållandena i riksdagen. Sverige tappar bara fart.”
Bör S och alliansen samarbeta?

”Ja, det är den enda förutsättningen för en stabil regering 
som inser att tillväxt och bibehållen konkurrenskraft för  
industrin är enda vägen för fortsatt välfärd.”
Hur bör de andra partierna förhålla sig till SD?

”Det är en matematisk fråga; behöver de deras röster i riks-
dagen så måste man erbjuda dem något, men sannolikheten 
för det är nog noll.”
Vilken politisk fråga är viktigast för din verksamhet?

”En hållbar överenskommelse om energipolitiken. Då vågar 
basindustrin fortsätta att investera i Sverige.”

Börje Ekholm
n Vd för investmentbolaget Investor.

”Ett av regeringens misstag var att göra en gir till vänster när 
väljarnas mandat, läget i parlamentet och i landet förutsatte 
en bred samling i mitten. Misstaget gör att den nuvarande rege-
ringen har svag uppbackning.”

”Det viktigaste för näringslivet är långsiktiga förutsättningar. 
Det kräver goda och förutsägbara villkor för allt från utbildning, 
kompetensförsörjning, infrastruktur, energipolitik och skatter.”

”Det är  
viktigt för  
mig att 
arbetsgivar-
avgiften för 
unga inte 
höjs. Då  
skulle jag 
våga anställa 
fler.”
CAROLINE BRUNSTEDT,  
VD FÖR BRUNMÅLA HÄSTKLINIK.

Olof Faxander
n Vd för verkstads bolaget Sandvik.

Vad tycker du om extra-
val?

”Det är antagligen det 
bästa. Väljarna har i dag 
mycket mer klarhet 
kring de olika regerings-
alternativen, till exem-
pel hur Stefan Löfven 
vill regera tillsammans 
med MP och hur SD tän-
ker använda sitt mandat. 
Detta var inte lika tydligt 
vid valet i höstas och det 
är därför rimligt att ett 
nyval hålls. Ändras inte 
förhållandena efter ett 
sådant val måste sanno-
likt blocköverskridande 
lösningar sökas.” 
Bör S och alliansen 
samarbeta? 

”Jag tycker att det är 
för tidigt för det nu.  
Alliansen gick till val 
med ett gemensamt  
program och det bör 
först ske ett nyval innan 
detta kan ske.” 
Hur bör de andra parti-
erna förhålla sig 
till SD? 

”Man måste 
ha någon form 
av relation 

med dem, av respekt för 
de 13 procent av väljarna 
som röstade på SD. Att 
riva upp valsedlar vid 
talmansval och att inte 
diskutera med dem tror 
inte jag gynnar de eta-
blerade partierna.” 
Vilken politisk fråga är 
viktigast för din verk-
samhet? 

”Företagsklimatet är 
väldigt viktigt för att 
Sandvik ska kunna 
utvecklas i Sverige, och 
att utveckla ett bra före-
tagsklimat bör stå högt 
på nästa regerings 
agenda. Det är det som 
skapar en stark skatte-
bas i Sverige och därmed 
förutsättningarna för att 
kunna erbjuda bra vård, 
skola och omsorg.”

”Infrastruktur är 
också viktigt.  Sverige 
ligger geografiskt av -
lägset från sina vikti-
gaste marknader. Därför 
är projekt som Förbifart 
Stockholm viktiga för 
våra transporter från 
Gimo och Sandviken 
ned till kontinenten.” 
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