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Sverige har småföretagen svarat för
4 av 5 nya jobb sedan 1990. En politik som syftar till högre
sysselsättning, tillväxt och starkare välfärd måste därför
inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande
i småföretag.

Även om det är relativt enkelt att starta företag i Sverige, är
det verkligen inte alltid lätt att få företag att växa och bli
framgångsrika. Det finns gott om politiskt beslutade hinder
som hämmar företagarnas jobbskapande och välfärdsskapande.
Företagarfientliga lagar, skatter och byråkrati kan sätta käppar i
hjulet på de mest orimliga sätt eftersom politikerna inte satt
sig in i vilka konsekvenser deras beslut får.
Ett bättre företagsklimat betyder fler
arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor
och tjänster som underlättar vardagen för
alla. Företagarna arbetar för att stärka
svenska företags konkurrenskraft och vill
att lagstiftning och beskattning utformas
så att ett fritt näringsliv kan utvecklas.
Vi slår vakt om enskild äganderätt,
näringsfrihet, fri konkurrens och
rättssäkerhet.
Kontakta gärna mig och mitt team
av experter och opinionsbildare
om du vill veta mer om vårt
företagspolitiska arbete när du
läst den här broschyren.
Patrik Nilsson,
Samhällspolitisk chef,
Företagarna
patrik.nilsson@foretagarna.se
08 – 406 17 00
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SÅ KAN VI SKAPA FLER VÄXANDE FÖRETAG

Tillväxt antal jobb sedan 1990: 4 av 5 jobb
skapas i de små företagen
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Källa: SCB, Företagsregistret och egna beräkningar Företagarna (2018)
*Arbetsställen utan anställda räknas som 1 jobb. Sektorn jordbruk, skogsbruk &
fiske, samt juridiska former så som bostadsrättföreningar, kommuner och
dödsbon exkluderas

Sverige har idag drygt en miljon företag och ca 500 000 företagare. Det
motsvarar 10 procent av alla sysselsatta i Sverige. Gruppen företagare växer i
takt med att arbetslivet och samhället i stort förändras.
Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent
arbetskraft kan fler företag blomstra. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och
välfärd, samt fler människor som förverkligar sin dröm som företagare!
De senaste åren har politiken visat allvarlig okunskap inför företagandets
villkor. Sverige behöver en politik som främjar entreprenörskap och
företagande, inte motverkar det. Företagare behöver goda och stabila
ramvillkor och förutsättningar för företagande i hela landet, oavsett vilka partier
som sitter i regeringen.

Tre frågor är särskilt viktiga för företagsklimatet:
ýý Minskad regelbörda för företag
ýý Minskad beskattning av företag och företagare
ýý Sänkta kostnader att anställa och förbättrad tillgång till kompetent
arbetskraft
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MINSKAD BESKATTNING AV FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

Vem betalar mest skatt till kommunerna?
Det gör småföretagen och deras anställda!
29%
25%
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15%
6%
3%
Småföretag

Större företag

Offentligt

Övriga organisationer Pensionärer

Källa: Företagarna (2017): http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2017/valfardsskaparna/

Många företagare upplever att deras skattemedel inte används effektivt.
Det är en grannlaga uppgift att upprätthålla en effektivitet i och tilltro till
skattesystemet.
Skatterna berör både priser, lönsamhet, möjligheterna att anställa,
bolagets vinst och den egna försörjningen. Skattesystemet bör präglas av
förutsebarhet, enkelhet, internationell konkurrenskraft och tillväxtgynnande.
Välståndsskapande aktiviteter som företagande, jobb, utbildning (och
användningen av densamma) och investeringar bör inte missgynnas.
Skatteuttaget för företag och företagande ska minska. Det ska vara enkelt
att betala skatt och beskattningen ska ske rättssäkert.
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Annat

ÖKAD REGELBÖRDA HOTAR SMÅFÖRETAGARE

Enligt Tillväxtverket ökar företagens kostnader för att efterleva och
administrera lagar och regler med i genomsnitt 1,2 miljarder kronor om
året. Inget tyder idag på att reglerna blir färre. Tvärtom tycks regelbördan
för företag öka.
Ett av de många växande bolag som drabbats av den eskalerande
regelbördan är reklambyrån Zebra i Trollhättan. De har beslutat sig för att
inte längre delta i offentliga upphandlingar.
– Alla krav gör det tyvärr omöjligt att vara med, säger bolagets vd Leif Strid.
Zebra Reklambyrå upplevde att det var krångligt och tidsödande
att sammanställa alla dokument som skulle fyllas i för att få delta i
upphandlingen. Det kan ofta handla om 50-60 sidor som skall läsas igenom
och fyllas i samt andra upplysningar som till exempel UC-dokument som
ska skickas in.
– Det var ett enormt arbete att bara fylla i alla papper. Det blir
väldigt många arbetstimmar utan att få betalt. Jag kan förstå sådant
upphandlingsförfarande om det handlar om många miljoner i säg
byggbranschen, men när någon ska handla för i sammanhanget småbelopp
blir denna process orimlig, säger Leif Strid. Läs mer om deras berättelse
på foretagarna.se
Företagarna fortsätter kampen mot byråkratin. Entreprenörer ska kunna
fokusera på att förverkliga sina drömmar och skapa jobb och tillväxt. Vi
vill att reglerna ska anpassas för småföretagare – inte tvärt om!

Reklambyrån Zebra i Trollhättan har
tröttnat på den tunga regelbördan vid
offentliga upphandlingar. Foto: Zebra.
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BÄTTRE TILLGÅNG TILL KOMPETENT ARBETSKRAFT

Kostnaden att anställa måste sänkas
och företagens tillgång till arbetskraft
med rätt erfarenhet och kompetens
måste underlättas.

Företag och företagare är beroende av duktiga medarbetare för att
deras företag ska kunna växa. Kompetensbristen är företagens största
tillväxthinder och problemet har under de senaste åren fortsatt att tillta.
Bristen på arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens är
nu så allvarlig att den påverkar konjunkturen i negativ riktning.
Kompetensbristen innebär helt enkelt att företagen slutar växa.
Kostnaden att anställa måste sänkas och företagens tillgång till arbetskraft
med rätt erfarenhet och kompetens måste underlättas. Då kan företag
växa och arbetsmarknaden bli mer inkluderande.

Företagarna vill åstadkomma detta genom att:
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Utveckla utbildningssystemet i samråd med arbetsgivare samt att
entreprenörskap ingår som en naturlig del i undervisningen liksom
praktisk verksamhet och praktik



Konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och sänka trösklarna in på
arbetsmarknaden



Förkorta handläggningstiden för utfärdande av arbetstillstånd &
och stoppa så kallade kompetensutvisningar av personer som får
arbetstillstånden indragna för struntsaker.

BROTT MOT FÖRETAGARE MÅSTE TAS PÅ ALLVAR

Endast en av tre företagare upplever att polisnärvaron är tillräcklig för att
de ska känna sig trygga. Många tycker inte att det är värt att polisanmäla
brott. Polis och åklagarmyndigheter måste få resurser för att prioritera
brott mot företagare.
Småföretagaren Tony Jadermark äger och driver Circle K-macken i Åby
Centrum i södra Göteborg. Varje år rapporterar han in omkring 50 brott till
polisen, mest så kallade mängdbrott. I Tonys fall smitningar, men han har
även drabbats av fem inbrott och två väpnade rån.
Han kan i detalj beskriva hur rädd och fly förbannad han blir av att
regelbundet utsättas för brott. Det är en stress som inte går över. Särskilt
stor är frustrationen när polis och åklagare inte utreder och följer upp de
anmälda brotten.
Företagarna vill öka polisnärvaron i hela landet. Företagare pekar ut ökad
lokal polisnärvaro som den främsta åtgärden för att öka tryggheten, därtill
behöver polisen ha kapacitet att snabbt rycka ut vid pågående brott samt
när ett brott upptäckts av anmälaren. Straffrabatterna måste bort och
polisen måste prioritera brott mot företagare mer än idag.

Företagare är fronten när brottsligheten ökar
menar småföretagaren Tony som kämpar för
att brott mot företagare ska prioriteras.
Foto: Patrik Olsson.
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SCHYSTA VILLKOR ÄVEN UTAN KOLLEKTIVAVTAL

Småföretagaren Sara Wennerström i Halland driver det prisbelönta
bageriet Solhaga Stenugnsbageri. Nu tvingas hon dra ned på antalet
anställda på grund av hot om blockad från fackförbundet Livs eftersom
hon inte tecknat kollektivavtal.
Hennes arbetsmodell bygger på småskalighet och samarbete, något som
inte fungerar med Livs avtal som är anpassat till större verksamheter. Nu
efterfrågar hon flexibilitet istället för att tvingas teckna ett avtal anpassat
för industrin.
Att företag väljer att inte ha kollektivavtal beror inte på att man vill ge
sämre villkor till sina anställda. Det handlar istället om att kollektivavtalen
är utformade för stora företag och inte ser till de små företagens
förutsättningar.
Företagarna vill värna småföretagens rätt att välja om de vill ha
kollektivavtal eller inte. Läs mer om Företagarnas arbete och hör hela
Saras gripande berättelse på foretagarna.se

Sara Wennerströms prisbelönta
bageri hotas av fackets blockader.
Foto: Magnus Carlsson.
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MÅNGFALD OCH VALFRIHET I VÄLFÄRDSSEKTORN

Regeringens förslag om vinstbegränsning omfattar privata företag som
bedriver verksamhet inom exempelvis hemtjänst, äldreboenden, förskolor
och grundskolor. För dessa företag kommer i princip ett vinstförbud att
gälla. Detta kommer slå särskilt hårt mot de små välfärdsföretagen utan
stort eget investerat kapital.
– Vinsttaket drabbar alla företag, men kommer att slå hårdast mot de många
små välfärdsentreprenörerna. Ytterst är det medborgarna som kommer
drabbas av detta, säger Företagarnas konkurrensexpert Ulrica Dyrke.
LiseLotte Gustavsson och Carina Klingberg driver Lica Förskolor som har sex
förskolor med sammanlagt ett tiotal avdelningar i och runt Uppsala.
– Det skulle innebära stora problem om vi inte kunde lägga undan
pengar från ett år till ett annat. Vi behöver kunna spara till underhåll och
investeringar. Men mest orolig blir jag för personalen. Vi har 60 anställda.
Det är ett stort ansvar, säger Carina Klingberg.
– Kvinnor driver en förhållandevis liten andel av företagen i Sverige. Men
välfärden är en av få sektorer som domineras av kvinnors företagande. Vi
behöver stärka kvinnors företagande, snarare än som det här förslaget,
motverka det, menar Ulrica Dyrke.

LiseLotte Gustavsson och Carina
Klingberg oroas av regeringens
förslag om vinsttak i välfärden.
Foto: Oskar Omne.
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Småföretagen är största
skattebetalaren i 217 av 290
kommuner (3 av 4)

Källa: Företagarna (2017): http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2017/
valfardsskaparna/

99,3 procent av företagen i
Sverige är småföretag (2017)

0,7%

99,3%
Småföretag (0-49 anställda)

Större företag (50+ anställda)

Källa: SCB, Företagsdatabasen 2017

Källa: SCB, Företagsdatabasen 2017

RÄDDA JOBB OCH FÖRETAG MED ENKLARE ÄGARSKIFTEN

Mer än var femte småföretagare räknar med att dra sig tillbaka från
sitt företag inom de kommande fem åren, visar en undersökning från
Företagarna.
Detta innebär drygt 60 000 småföretag med anställda, eller nästan 200 000
företag om man räknar med egenföretagarna. Hela 32 procent svarar i
undersökningen att företaget kommer att läggas ned när de själva lämnar
företaget och ett stort skäl till detta är svårigheter att hitta en ny ägare.
Om inte generations- och ägarskiften i näringslivet kan underlättas
riskerar företag och arbetstillfällen att försvinna, men också värden i form
av kapital, kompentens och upparbetad infrastruktur.
Företagarna vill ändra 3:12-reglerna så att de inte försvårar ägarskiften
till närstående. Beskattningen bör inte vara högre vid överlåtelse till
närstående än till utomstående. Att skattereglerna dessutom låser
in ägarens kapital från att kunna investeras och hindrar överlåtaren
från att verka i företaget är kontraproduktivt för dessa företags
utvecklingsmöjligheter.

Hela 32 procent svarar i undersökningen att företaget
kommer att läggas ned när de själva lämnar företaget och
ett stort skäl till detta är svårigheter att hitta en ny ägare.
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POLITISK FRAMGÅNG FÖR JOBB OCH VÄLSTÅND
DET HÄR ÄR BARA NÅGRA EXEMPEL PÅ
VAD VI ÅSTADKOMMIT PÅ SENARE TID.
MED DITT STÖD KAN VI GÖRA ÄNNU MER!
Entreprenörsskatten (3:12-reglerna)
Företagarna lyckades stoppa den planerade
höjningen av entreprenörsskatten vilket
hade inneburit ett ökat skattetryck på
fem miljarder kronor årligen för de
småföretagare som skapar 4 av 5 nya jobb.
Växa-stödet
Från och med 1 januari 2018 kan alla
soloföretagare som driver aktiebolag få en
70-procent lägre arbetsgivaravgift när de
anställer sin första medarbetare.
Sjukpenninggrundande inkomst
Nu är äntligen sjukförsäkringen för dig
som startar aktiebolag mer rättvis. Du
kan nu få samma fördelar som enskilda
näringsidkare får vid beräkning av
sjukpenninggrundande inkomst.

Kortare betaltider
Företag upplever ökade problem med
långa betalningstider och att storföretagen
förbättrar sin likviditet på bekostnad
av leverantörernas. Företag med en
dominerande roll på marknaden använder
leverantörer som ”bank” genom att
förlänga betaltiderna. För att effektivt
korta betaltiderna och stäva missbruk
arbetar Företagarna för självreglering
genom en frivillig betalningskod, samt krav
på rapportering om vilka betaltider som
faktiskt tillämpas av storföretagen.
Bluffakturor
Falska räkningar kostar småföretagare
miljontals kronor varje år. Som en
direkt följd av Företagarnas arbete har
rättsväsendet och regeringen äntligen
börjat prioritera bluffakturor och sätta in de
resurser som krävs.
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TIPS: SÅ FÅR DU POLITIKERNA ATT LYSSNA!

En viktig förklaring till de politiska framgångarna är att många
medlemmar i Företagarna har engagerat sig i opinionsarbetet. Men det
finns fler frågor som är viktiga att debattera.
– Att påverka politiska beslut är ofta lättare än man tror. Politiker och
tjänstemän är lyhörda om det finns bra förslag och goda argument,
säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef hos Företagarna.
Det här är Patrik Nilssons fem bästa råd om du vill vara med och
påverka klimatet för småföretagare.

ormulera ett mål

1. Formulera ett mål
Bestäm dig för vad du vill. Ha ett tydligt mål med din påverkan.
2. Konstruktivt förslag
Ta fram ett konstruktivt förslag och grunda det gärna i en kvantifierad
verklighet.
3. Tänk på samtalstonen
En trevlig ton och gott samtal räcker långt. Kritisera när du behöver
men korsfäst aldrig.
4. Hitta det gemensamma
Lös inte bara ditt eget problem. Vad behöver politikern? Fokusera på
att finna gemensam mark.
5. Bundsförvanter
Undersök om det finns bundsförvanter i andra organisationer, media
med mera.
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BLI MEDLEM & KONTAKTA OSS
Tillsammans kan vi skapa ett bättre
företagsklimat!
Som företagande medlem bidrar du till vårt företagarpolitiska arbete och
har dessutom tillgång till en mängd förmåner som sparar dig tid och pengar.
Läs mer om dessa på foretagarna.se
Som politiker eller opinionsbildare kan du bli stödjande medlem. Teckna
medlemskap på foretagarna.se eller kontakta oss på 08 – 406 18 65.
Du kan även mejla till medlemssupport@foretagarna.se
Är du journalist?
Välkommen att kontakta oss med dina frågor på press@foretagarna.se
Dela gärna med dig av dina erfarenheter på Företagarnas sociala medier
under hashtagg #4av5jobb eller på foretagarna.se
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Häng med i debatten på
Twitter; @foretagarna,
Instagram; @foretagarna,
Linkedin och Facebook!

Huvudkontor: Företagarna, 106 67 Stockholm. Telefon 08 - 406 17 00. info@foretagarna.se
www.foretagarna.se

