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Industrimannen Michael Treschow kräver stöd till minsta bolagen ■■ NYHETER · 6–7
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Det svenska näringslivet går mot en 
katastrof om inte samhället öppnas 
snart, varnar Frank Vang-Jensen, 
vd för Nordea, i en intervju med Di. 

”Vi klarar det inte
mycket längre”
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NYHETER

På kort tid har företagandet i Botkyrka 
fått raketskjuts med hjälp av näringslivets 
höjdare. Nu är både företag och de jobb 
som skapats hotade. 

Nestorn Michael Treschow är kritisk till 
regeringens krispaket och vill se stöd till 
de minsta spelarna. 

I december rapporterade Di 
om stiftelsen Tillväxt Stock
holms projekt i Botkyrka. På 
drygt ett år har 250 nya 
arbetstillfällen skapats i ett 
åttiotal företag, som har fått 
luft under vingarna med hjälp 
av affärsrådgivning och 
rekryteringshjälp av tungvik
tare från näringslivet.

Näringslivsnestorn Michael 
Treschow är en av initiativ
tagarna till stiftelsen som 
startade projektet i Botkyrka, 
tack vare engagemang från 
kommunen. Fram till början 
av mars verkade allt lovande. 
Målet att skapa 1 000 nya jobb 
på fem år såg ut att uppfyllas 
redan efter fyra. 

Nu har framtidsutsikterna 
abrupt reviderats ned. Av de 
80 företag som deltar i pro
jektet är 50 drabbade av kri
sen till följd av det nya corona
viruset. För 30 av dem är 
intäktsbortfallet så brutalt att 
de hotas av konkurs. 

”Läget är akut. De har en 
till två månaders likviditet, 
inte mer – och nu har det gått 
dryga månaden. Så det hand
lar om dagar och veckor”, 
säger Michael Treschow.  

Han är kritisk till att inget av 
regeringens krispaket stöttar 
de minsta företagen, som inte 
har en stark kassa eller mycket 
eget kapital.  

”Av de olika hjälpåtgärder 
man presenterat är det bara 
reducerade arbetsgivaravgif
ter som hjälper den här grup
pen”, säger han.

”Om de ska överleva måste 
man avlasta deras fasta kost
nader, som huvudsakligen 
består av löner och hyror. Gör 

man inte det, blir staten 
tvungen att betala konse
kvenskostnader senare.”

Över hälften av dem som all
ställts i Botkyrkaföretagen 
kommer från arbetslöshet. 
Runt 70 procent har utländsk 
bakgrund. Till största del 
handlar det om jobb i servi
ceinriktade verksamheter 
som assistans, taxi och tvät
teri. 

”Vi måste värna om de här 
skattebetalarna så att de inte 
tvingas bli bidragstagare. 
Därför måste vi ge företagen 
andrum några månader, 
snabbt och enkelt.”
Hur lång tid anser du att 

staten ska täcka deras 
kostnader?

”Ingen vet hur länge krisen 
varar. Tre månader i taget, 
tills det börjar ordna upp sig 
kan vara en modell. Det vik
tiga är att företagen inte dör 
på vägen. Detta måste man 
inse och att stödet inte är för 
evigt, det handlar om ett antal 
månader och kvartal.”

Michael Treschow uppskat
tar att statens nota blir klart 
högre om regeringen inte 
skjuter till insatser som rik
tar sig till de minsta företa
gen. 

”Rent statsfinansiellt är det 
mer försvarbart att hjälpa till 
nu för att rädda arbetstillfäl
len. Den inhemska produk
tionen av varor och tjänster 
står för två tredjedelar av alla 
jobb. Om vi tänker till klokt 
kan den komma i gång for
tare, men då måste vi se till att 
företagen kan övervintra.”
Finansministern har upp
repat att inte alla företag 
kan räddas. Vad tänker du 
om det?

”Jag håller med om att vi 
inte kan rädda alla företag, 
men det gäller att rädda de 
livskraftiga som har en bra 
affärsmodell.”

Han varnar också för mer 
långtgående konsekvenser av 
att låta småföretag i drabbade 
branscher gå i konkurs. 

”Vi har haft runt 20 år av 
entreprenörskap i Sverige. 
Om inte företagandet hålls 
under armen kan gnistan för
svinna. Att tvingas säga upp 
sina anställda och stänga igen 
är så smärtsamt att det tar 
åratal innan man vill starta 
något nytt igen. Det är en risk 
vi inte får ta”, säger Michael 
Treschow. 

LINNEA
BOLTER

 
linnea.bolter@di.se 08-573 650 21

ENGAGERAD. Michael  
Treschow anser att man 
måste värna om de skatte-
betalare som nyligen fått 
anställning ”så att de inte 
tvingas bli bidragstagare”.   

 FOTO: JESSICA GOW

”Det gäller att rädda de 
livskraftiga företagen”

Tvärt stopp för   tillväxtprojekt

Redan i mitten av februari 
märkte Freddy Pano, som  

driver Södra Vanadistvätten  
i Tumba, av en ordernedgång. 
Men eftersom februari gene
rellt är en av årets sämre 
månader var det inte alarme
rande. Ett par veckor senare 
stannade verksamheten av. 

”Tajmningen är jättedålig. 
Precis innan krisen slog till 
hade vi investerat nästan  
2 miljoner kronor i linne till 
hotell. I februari installerade 
vi en ny maskin för 2,6 Mkr. 

Nu har vi inga intäkter alls 
sedan en månad tillbaka.”

Freddy Pano har tvättat åt 
hotell och restauranger i  
25 år. Företagets nuvarande 
tvätteri, en satsning på  
75 Mkr, har han haft sedan 
2015. Med det nya tvätteriet 
tog verksamheten ett rejält 
språng – på ett par år gick 
företaget från 10 till 46 med
arbetare.

Nedläggning hotar       framgångsrika tvätteriet i Tumba
Bara veckor efter att 
Södra Vanadistvättens 
nyinvesteringar levere
rats, stannade verksam
heten av. 

Företaget, som fram 
tills nyligen varit ett av 
Tillväxt Stockholms fram
gångsbolag, hotas nu av 
nedläggning.
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Lördag 21 december 2019

 nDi Företagsledarna: Det här behöver göras

LYCKAD FÖRETAGARSATSNING. Tillväxt Botkyrka har på drygt ett år genererat 250 arbetstillfällen på 54 företag. 70 procent av dem som anställts har utländsk bakgrund. Michael Treschow är ordförande           i  verksamhetsbolaget och initiativtagare till stiftelsen Tillväxt Stockholm som startade Botkyrkagrenen. FOTO:  JESSICA GOW, HANNA WEMMENHAG 

Företagare i Botkyrka får fart på sin busi-ness med hjälp av näringslivets höjdare. På ett år har 250 nya jobb startats i små bolag från orten. Michael Treschow, ordfö-rande för Tillväxt Botkyrka, har djärva mål för projektet.
”Det ska rulla i alla kommuner”, säger han.  

”Dubbelbingo” kallar nestorn Michael Treschow projektet Tillväxt Botkyrka, där före-tagare får affärsrådgivning och rekryteringshjälp av tungviktare från närings-livet för att skala upp sina  

verksamheter.  Själv är han ordförande i verksamhets-bolaget och en av initiativta-garna till stiftelsen Tillväxt Stockholm som startade Bot-kyrkagrenen. Därtill ingår han i ett investerarnätverk 

som har förbundit sig att satsa 2 miljoner kronor var i Bot-kyrkaföretagens tillväxt. Andra profiler i nätverket är entreprenörsbröderna Alex-ander och Sebastian af Joch-nick samt Volatigrundaren Patrik Whalén. 

På drygt ett år har nära 250 arbetstillfällen genererats i 54 företag. Omkring 70 pro-cent av dem som anställts har utländsk bakgrund.
”Över hälften kommer från arbetslöshet. Kommunen ser förstås fördelarna i att få per-soner som står långt från 

arbetsmarknaden att bli skat-tebetalare i stället för för-månstagare”, kommenterar han Botkyrkas del i projektet.  Vari bottnar ditt engage-
mang för integration?

”Integration är en väldigt viktig fråga nu när vi har hamnat där vi är. Sedan lärde jag mig tidigt på mitt första riktiga jobb i Atlas Copco att de kanske inte hade funnits i dag om de inte hade varit duktiga på att anställa finlän-dare, italienare, turkar och greker, när det var arbets-kraftsbrist på 1950- och 1960-talet. Den kultur som fanns på Atlas Copco imponerade på mig.”

Målet är att skapa 1 000 nya jobb på fem år. De ligger redan före tidsplanen, konstaterar 

han. Ett av företagen som har fått hjälp är ett större tvätteri som brann upp och som nu har fått ny fart igen. Andra sysslar med assistans, taxi och entreprenad –  bland annat. Det enda nystartade företaget monterar solcells-paneler på hustak.  
”Vi jobbar med företag som har verksamhet. Många av dem har inte hunnit med eller funderat på att växa och behö-ver ett bollplank”, säger Michael Treschow och fort-sätter: 

”Förvånansvärt lite kapital har gått åt – vi trodde att före-

PROFIL. Patrik Wahlén. 
 FOTO:  JONAS ENG

250 nyanställningar i näringslivstopparnas tillväxtprojekt

VÄGEN IN 

#VÄGENIN

■■ Harald Mix, grundare av och vd för Altor:”Man måste involvera företagen, men börja med att skapa förutsättningar för olika lös-ningar. Skulle man sätta ett antal personer i ett rum, personer som kommer till Sverige med olika utbildningsnivåer, sådana som jobbar med de här frågorna dagligen och företagsle-dare, skulle man nog ganska lätt komma fram till ett antal program”, säger Harald Mix och tillägger:
    ”Företagen efterfrågar verkligen arbetskraft, som hotell- och restaurangbranschen, men man måste skapa olika vägar in för olika seg-ment.”

■■ Christer Gardell, grundare, vd för Cevian:”Vi kan inte ha samma lösningar för alla. De är många som man inte kan slussa in i bolagen, de är inte färdiga för det. Det är ingen lätt uppgift, vi tog in jättemånga som inte är färdiga för arbetsmarknaden. Vi måste öppna upp för lite enklare jobb, där man inte behöver ha gymna-sieutbildning”, säger Christer Gardell och tilläg-ger:
    ”Jag är engagerad i Mitt Liv där Sofia Appel-gren är frontfigur, som i över tio år jobbat med företag och hur vi ska få in människor med olika bakgrund i arbetslivet.”

■■ Ilija Batljan, vd för SBB:
”Jag håller med Di-Barometern att företagan-det är den bästa kraften för integrationen. Vi gör två viktiga insatser. Varje år erbjuder vi  ungdomar i våra bostadsområden sommarjobb, alla som går i nian eller uppåt som då får betalt för att jobba i våra bostadsområden. Det tror vi stenhårt på och vi räknar med att inför 2020 kunna erbjuda fler än 100 ungdomar sommar-jobb. Den typen av insatser tror vi är otroligt bra för integrationen, att få tjäna sina egna pengar och på så sätt få både lärdomar om hur en arbetsplats fungerar, men också för att få  kontakter inom näringslivet.”

Treschow om Botkyrka:  ”Dubbelbingo”

Di den 21 december.

Ikea förlorar många miljarder
n Försäljningsnedgången 
för Ikea har varit uppemot 
70 procent under vissa 
veckor i coronavirusets 
spår. Omkring 300 av 
bolagets stora varuhus är 
nu stängda, rapporterar 
DN.

Jesper Brodin, vd för 
Ingka Group, bolaget som 

driver majoriteten av Ikea
varuhusen, bedömer att 
försäljningsbortfallet 
kommer att räknas i 
”många tiotals miljarder i 
år”. De 400 varuhusen och 
butikerna omsatte nästan 
400 miljarder kronor 
under det senaste räken
skapsåret.  (Di)

Sandvik slopar utdelningen helt
n Sandviks styrelse har 
beslutat att dra tillbaka 
det tidigare reviderade 
utdelningsförslaget och 
föreslår i stället en slopad 
utdelning.

Sandvik föreslog i sam
band med bokslutet att 
4,50 kronor per aktie 
skulle delas ut för 2019, 

vilket motsvarar omkring 
5,6 miljarder kronor. 

I spåren av corona 
pandemin reviderades 
utdelningsförslaget ned 
till 3,00 kronor den 26 
mars och nu – tolv dagar 
senare – föreslår styrelsen 
att utdelningen slopas 
helt.  (Di)
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Nyhetschefer: Anna Ekelund, Anders Hägerstrand, 
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Tvärt stopp för   tillväxtprojekt

Nedläggning hotar       framgångsrika tvätteriet i Tumba
Via stiftelsen Tillväxt 

Stockholm, som näringslivs-
nestorn Michael Treschow är 
engagerad i, har han fått 
affärsrådgivning, rekryte-
ringshjälp och stöd i kontak-
ten med banken. 

De senaste veckorna har 
Freddy Pano tvingats säga 
upp 30 av sina medarbetare. 

”Det blir en lång kris. Även 
om den skulle gå över i dag, tar 
det månader innan hotell och 

restauranger kommer tillbaka. 
Jag känner på mig att staten 
inte kommer att kunna hjälpa 
till, jag måste göra vad jag kan 
för att skydda företaget.”

Kassan är ansträngd. På 
kundlistan finns hotellkon-
cernen Nobis och restaurang-
klassiker som Operakällaren, 
Sturehof, Riche och Gondolen 
– institutioner som nu saknar 
beläggning.

”Vi har stoppat all kund-
fakturering. Jag har tvättat åt 
många i 25 år, jag kan inte 
skicka dem till inkasso eller 
kronofogden. Vi har vuxit till-
sammans och kommer att 
hjälpa varandra genom kri-
sen.”
Hur länge klarar sig före
taget utan intäkter?

”Två, tre månader. Sedan 
måste jag skicka hem perso-
nalen och stänga tvätteriet 

tills det blir bättre tider”, säger 
han.

”I tre år har jag kämpat för 
att rekrytera en grupp som 
fungerar och lära dem ruti-
nerna. Företaget kommer att 
finnas kvar även efter krisen, 
men det blir som att börja från 
noll igen.”

Korttidspermittering är 
inte ett alternativ, halva löne-
kostnaden är fortfarande för 

mycket för ett företag utan 
intäkter. Banklån via före-
tagsakuten kan bli aktuellt 
beroende på villkor, säger 
Freddy Pano.
Vad skulle hjälpa i det här 
läget?

”Flöde. Vi behöver pengar 
till att betala ut lönerna. Sta-
ten skulle tjäna på att ta två 
månader av småföretagens 
kostnader – efter krisen kan 
de få så mycket de vill. Jag räk-

nar med att betala in många 
100 Mkr i moms och skatt 
under mitt liv. ”
Hur planerar du kommande 
månader?

”Jag orkar inte tänka så 
långt. Jag har varit med om 
nedgångar tidigare, men det 
här är något helt annat. Detta 
är inte en kris, utan ett krig 
mot något vi inte ser.”
  

LINNEA BOLTER

KASSAN SINAR. ”Det här är 
inte en kris, utan ett krig”, 
säger Freddy Pano, som 
äger Södra Vanadis tvätten  
i Tumba i södra Stockholm.  

 FOTO: PETRONELLE HALVORSEN

Regeringen  
får mer makt
n Det blev grönt ljus för för
slaget som ger regeringen 
utökad makt att exempelvis 
stänga verksamheter för att 
bekämpa smittspridning. 
   Besluten kan ändras i 
efterhand av riksdagen.   
 (Di)

Stena Line varslar 150 personer
n Rederiet Stena Line per
mitterar 600 och varslar 
ytterligare 150 om uppsäg
ning i verksamheten i 
Irländska sjön och Nord
sjön.

Åtgärden är en effekt av 
coronakrisen, som tvingat 
rederiet att vidta drastiska 
åtgärder för att sänka sina 

kost nader och säkerställa 
fraktverksamheten.

Den 16 mars varslade 
företaget 950 medarbe
tare i Sverige om uppsäg
ning, både på sjö och 
landsidan, och den 19 mars 
beslutades att linjen Oslo
Frederikshavn stängs per
manent.   (Di)

Räntesänkning efterfrågas
n Räntesänkningar finns 
inte med på Riksbankens 
lista med krisverktyg. Det 
ifrågasätts på sina håll, 
bland annat efter att inter
bankräntan stigit till den 
högsta nivån på fem år.

”Vi ser ut att få den säm
sta tillväxten sedan andra 
världskriget. Det borde 

vara ett skäl att sänka rän
tan”, säger Kiran Sakaria, 
makrostrateg på Handels
banken. 

Danske Banks chefseko
nom för Sverige, Michael 
Grahn, tycker också det är 
märkligt att Riksbanken 
avfärdar räntesänkningar  
i det här läget.  (Di)


