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I Västra Götalandsregionen finns det över 350 000 jobb i småföretagen och de bidrar med 24,2 mil-
jarder kronor i skatteintäkter. Utan dem hade välfärden stannat och vi alla hade påverkats genom en 
försämrad välfärd. Just nu drabbas både företagare och privatpersoner av den kris vi befinner oss i: 
Energi- och drivmedelspriserna skjuter i höjden, inflationen ökar och vi är på väg in i en lågkonjunk-
tur. Vi på Företagarna är övertygade om att staten måste prioritera att underlätta för företagen för att 
också kunna stötta samhällets alla andra delar.

I denna rapport redovisas enkätsvar från en enkätundersökning som genomfördes bland våra med-
lemmar under perioden 10–20 oktober. Syftet med detta är att tydliggöra företagares situation i det 
rådande läget och bidra med åtgärdsförslag för att underlätta för samhällets välfärdsskapare; småföre-
tagarna. Trots att vi befinner oss i en tuff situation är det viktigt att inte glömma bort småföretagen.

I slutet av rapporten finns ett antal förslag på åtgärder som Företagarna anser behöver genomföras 
för att stärka företagen i denna krissituation. Vi är övertygade om att om man räddar företagen får 
man den positiva följdeffekten att privatpersoner och offentlig förvaltning får en lättare vardag också.

Nu är läget akut för företagare i vår region. Många företagare riskerar att stoppa investeringar, varsla 
personal eller i värsta fall lägga ned sin verksamhet. Det är dags för politiken att visa handlingskraft 
och ta krafttag för att ta oss ur denna situation.

Mikael Erlandson,
Regionchef Företagarna Västra Götaland

Om undersökningen

Enkäten har varit publicerad och tillgänglig för medlemmar att besvara 10–20 oktober. Det finns sva-
rande från nästan alla kommuner i vårt område* och från 27 olika branscher. De företag som är mest 
drabbade är verksamma inom Tillverkning och industri, Detaljhandel samt Bygg-, design- och inred-
ningsverksamhet. 19,2 procent av företagarna som svarat på enkäten är ensamföretagare. 36,2 procent 
driver företag med 1–5 anställda, 13,4 procent har 6–10 anställda, 16,9 procent har 11–25 anställda, 7,9 
procent har 26–50 anställda och 6,4 procent har 51 eller fler anställda.

* Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 
Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lid-
köping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Sköv-
de, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och Åmål.



Hur påverkar de höjda elpriserna ditt företag?

Hela 91 procent av alla tillfrågade företagare påver-
kas av de höjda elpriserna varav 63,5 procent svarar 
”kännbar påverkan” eller ”mycket kännbar påverkan”. 
De höjda priserna har i vissa fall lett till tiodubbla 
elfakturor, höjda priser för kund, minusresultat och 
risk för uppsägningar. 

Hur påverkar de höjda drivmedelspriserna 
ditt företag?

95 procent av alla tillfrågade företagare påverkas av 
höjda drivmedelspriser. Av dessa påverkas 72,6 pro-
cent kännbart eller mycket kännbart. Framför allt ökar 
leverans- och transportkostnader vilket i slutändan 
också påverkar kunden.

Hur påverkar inflationen ditt företag?

Inflationen påverkar 97,1 procent av de tillfrågade 
företagarna och av dessa påverkas 68,8 procent 
kännbart eller mycket kännbart. Priser höjs på 
material, råvaror och annat som gör att produktions-
kostnader ökar, vilket leder till att kunderna drabbas 
av höjda priser. 



Kommer ditt företag behöva varsla personal?

24,2 procent av de tillfrågade uppger att det är ganska 
sannolikt eller mycket sannolikt att deras företag kom-
mer behöva varsla personal. Vissa företagare har redan 
tvingats varsla och man minskar på timanställningar 
tidigare än planerat. 

Kommer ditt företag att stoppa några  
investeringar?

63 procent av företagarna uppger att det är ganska 
sannolikt eller mycket sannolikt att man kommer 
stoppa investeringar. Företagarna uppger bland annat 
att man tvingas skjuta upp planerade investeringar, 
planerad expansion i företag får vänta och utrustning 
köps inte in. Däremot investerar många företag i sol-
cellsanläggningar.

Hur mycket högre uppskattar du att kostna-
derna blir i ditt företag jämfört med 2021?

4,1 procent av de tillfrågade företagarna får inga höjda 
kostnader 2022 jämfört med 2021. För resten, 95,9 
procent av de tillfrågade, beräknas kostnaderna öka till 
olika grad. 42,6 procent räknar med en ökning på mer 
än 200 000 kronor.  



FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
De prishöjningar som drabbar företag i vår region kommer i värsta fall slå ut livskraftiga företag och 
öka arbetslösheten. Många företagare som svarat på enkäten kommenterar att de har problem med 
likviditeten och att man kommer behöva stoppa investeringar eller varsla personal för att hantera 
problemen. Ingen enskild åtgärd kommer att lösa allt – det krävs en mängd olika dellösningar. 
Här är några:

1. Sänkt energiskatt på el för att på kort sikt stärka likviditeten hos de mest utsatta företagen.

2. Minimerad moms på elskatt, till lägstanivån sex procent, för att sänka den totala kostnaden.

3. Avskaffa avfallsförbränningsskatten för en mer effektiv energikälla och ökad fjärrvärme.

4. Se över reduktionsplikten så att ökningstakten inte längre är högst av alla EU-länder.

5. Inför månatlig återbetalning av energiskatt för alla företag istället för bara de större. 

6. Skattebefria biodrivmedel även när dessa blandas med fossila drivmedel.

7. Öka avdragsrätten för investeringar i energieffektiviseringar så att det blir ännu billigare att göra 
sin del i att spara på elen.

8. Öka produktionen av kraftvärme, kärnkraft och vindkraft för att möta den bristande tillgången i 
Europa.

9. Korta tillståndsprocesser för utbyggnad av elnät och elproduktion.

10. Genomför en snabb utbyggnad av laddstationer för att möjliggöra en grön omställning av trans-
portsektorn. 
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