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VI VILL HA VÄRLDENS
BÄSTA FÖRETAGARKLIMAT
Det går inte en dag utan att jag inspireras och fascineras över alla som startar företag, ser vägar
framåt som ingen annan tänkt på och utvecklar sina idéer till att skapa arbetsplatser där många får
jobb. Visste du till exempel att fyra av fem jobb skapas i små företag och att småföretagarsektorn bidrar
mest till skatteintäkterna i tre av fyra kommuner?
Företagare verkar i många olika branscher och har olika utmaningar, men de förenas i en strävan att
se möjligheter i stället för problem. Många är medlemmar i Företagarna för att de vet att vi ser deras
utmaningar och gör något åt dem. Då kan de koncentrera sig på att driva sina företag och förverkliga
sina drömmar.
Vi är glada över att kunna kalla oss Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att arbeta
för att det ska bli bättre villkor för alla som startar, äger och driver företag. Ett bättre företagarklimat,
helt enkelt.
Det är relativt enkelt att starta ett företag i Sverige, men det
är verkligen inte alltid lätt att få företaget att växa och bli
framgångsrikt. 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.
I den här broschyren vill vi lyfta fram några av företagarnas
utmaningar som vi arbetar med, som vi vet engagerar de 70
000 företagare som vi representerar.
Ett bättre företagarklimat betyder fler arbetstillfällen,
ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar
vardagen för alla. Därför arbetar vi i Företagarna för
förändringar av regelverk och lagar för att dessa ska
stimulera företagandet i Sverige.

Patrik Nilsson,
Samhällspolitisk chef, Företagarna
patrik.nilsson@foretagarna.se
08-406 17 00
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SÅ KAN FÖRETAGEN VÄXA
Det största tillväxthindret hos småföretagen är bristen på lämplig arbetskraft. Höga
arbetskraftskostnader och tuff konkurrens hamnar också högt upp på listan, enligt Företagarnas
årliga konjunkturrapport Småföretagsbarometern.
Svenska småföretag vill växa och sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera
verksamheten. Inte alla företag vill eller kan växa sysselsättningsmässigt. Ny teknik och friare
marknader öppnar dessutom upp för nya tillväxtmönster där samverkan i nätverk blir allt viktigare för
tillväxten och konkurrenskraften. Alla former av seriöst företagande och företagstillväxt behövs.
Företag upplever ökade svårigheter med att hitta arbetskraft samtidigt som de anser att kostnaderna
för att anställa är höga. En växande utmaning på arbetsmarknaden är också den höga arbetslösheten
bland lågutbildade och utlandsfödda. Samtidigt stiger försörjningsbördan till följd av att befolkningen
blir äldre.
Ett flertal reformer krävs som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden för människor med svag
ställning på arbetsmarknaden, men också för att kunna tillgodose företagens kompetensbehov.
Företagarna vill se både mer positiva attityder till företagande och vinst, samt konkreta förbättringar
när det gäller kostnaden för att anställa, möjlighet att finna rätt kompetens, tillgång till finansiering
samt mindre regelkrångel.
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SMÅFÖRETAGEN ÄR VÄLFÄRDSSKAPARE
Jobben som skapas i småföretagen genererar inte bara inkomster till de anställda, utan även till
allmänheten. De små företagen är livsviktiga för kommunernas välfärd och service. Småföretagen står
för de sammantaget största inkomstskatteintäkterna till landets kommuner.
Skatten på invånarnas arbete är kommunernas största inkomstkälla för att finansiera kommunal
välfärd och kommunal service. Skatteintäkterna används för att bygga och underhålla gator, vägar,
parkeringar och parker. För idrotts- och fritidsanläggningar, skolor, bibliotek, räddningstjänsten,
ekonomiskt bistånd, miljöinsatser och mycket, mycket mer.
Småföretagen och deras anställda står för de klart största skatteintäkterna på kommunal nivå. Totalt
sett står småföretagen för 29 procent av de kommunala skatteintäkterna, jämfört med 21 procent för
stora företag. Hälften av de kommunala skatteintäkterna kommer alltså från den privata sektorn. Det
visar Företagarnas unika kartläggning, Välfärdskaparna, som presenterades under våren 2017.
Företagarna anser att många kommuner kan göra mer för att underlätta för småföretagen. Fler
områden kan läggas ut på entreprenad samtidigt som kommunen behåller kontrollen genom uppföljning.
Många kommuner bedriver också osund konkurrens med egen affärsverksamhet. Dessutom är det
viktigt att kommuner har ”en väg in” för företagare som bidrar till att handläggning av ärenden blir
mindre betungande för företagen.

Andel kommunala skatteintäkter: Småföretagen är viktigast

Källa: Företagarna, Välfärdsskaparna 2017
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FÖRETAGARNAS FEM PRIORITERADE OMRÅDEN
Grunden för ett bra företagarklimat är det lönar sig att ta de risker som är förknippade med
företagande. Regelverk och attityder ska vara stödjande – inte hindrande. Med bättre företagarpolitik
kan jobben bli fler och välfärden starkare.
•

Företagare ska kunna verka på en rättvis och konkurrensneutral marknad. Villkoren
för företagande ska vara lika, oavsett företagsform och bransch; oavsett om företaget har
kollektivavtal eller inte och oavsett var företaget verkar geografiskt i Sverige.

•

Den samlade kostnaden för att anställa måste sänkas. Antingen ska detta ske genom sänkta
arbetsgivaravgifter eller genom en mer differentierad lönestruktur som speglar kompetens.

•

Det behövs en översyn av skattesystemet som ger internationellt konkurrenskraft och incitament
till företagande, arbete, utbildning och rörlighet. Det ska vara mer lönsamt att ta de risker och det
ansvar som det innebär att driva företag. Ta bort de regler som idag missgynnar små ägarledda
företag.

•

Intensifiera den nationella regelförenklingen. Moms- och inkomstskatt är, tillsammans med de
arbetsrättsliga reglerna, den tyngsta regelbördan och är tillväxthinder för små företag. Anpassa
reglerna för småföretagare. Inte tvärtom.

•

Trygghetssystemen måste vara anpassade för små företag. Företagare ska ha samma rättigheter
som anställda eftersom de betalar in i socialförsäkringssystemen efter samma principer.
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RÄTT ATTITYD AVGÖRANDE PÅ ARBETSMARKNADEN

Vilka egenskaper är viktigast när småföretagare rekryterar?

Bas: Rekryteringsbehov, 3734 intervjuer

Småföretagare söker medarbetare som kan ta ansvar, har rätt attityd och är självgående. Utbildning
och erfarenhet är inte lika viktiga anställningskrav. Det visar Företagarnas stora kartläggning av
småföretagens kompetensbehov.
I rapporten presenteras en rad förslag för att stärka tillgången till rätt kompetens:
•

Entreprenörskap ska ingå som en naturlig del i undervisningen liksom praktisk verksamhet och
praktik. Näringslivet behöver bjudas in och delta i utformningen av utbildningar.

•

Rekryteringsavdrag och avskrivningsvillkorvillkor för kompetensutveckling.

•

Uppföljning och forskning kring skolans uppdrag med fokus på icke-kognitiva egenskaper.

•

Ny strategi för småföretag med fokus på att koppla samman kompetensbehov och konkurrenskraft.

Företagarna tar nu, med medel från Europeiska socialfonden, krafttag för att kartlägga småföretagens
kompetensbehov och underlätta matchning av jobbsökande och företag.
Läs mer i Företagarnas rapport ”Det är attityden, dumbom” på foretagarna.se
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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. Därför har
Företagarna initierat nya modeller för att småföretagare ska kunna visa att de har schysta villkor utan
kollektivavtal.
Läs mer om arbetet med alternativ till kollektivavtal och hör hela Saras gripande berättelse på
foretagarna.se
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Sara Wennerströms prisbelönta bageri hotas av fackets blockader. Foto: Magnus Carlsson.
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BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYANLÄNDAS FÖRETAGANDE

I april 2014 flydde George Yacoub med sin med fru och två barn till Sverige från krigets Aleppo i
Syrien. Som fjärde generationens optiker var hans dröm att driva företag igen, inom yrket han brinner
för. Istället fick han rådet från arbetsförmedlingen att köra buss.
Efter mycket hårt arbete har nu George lärt sig svenska och driver Yacoub Optic i Västerås. Som
mentor i Företagarnas projekt Nyanlänt Företagande hjälper han andra med liknande bakgrund och
företagardrömmar.
Företagarna driver fler projekt för att främja integration, jobbmöjligheter och nyföretagande
hos personer som är nya i Sverige. Projektet Nyanlänt Företagande handlar om att tidigt identifiera
nyanlända företagare för att så fort som möjligt ge dem information om hur det fungerar kring att
starta, driva och utveckla företag i Sverige.
Projektet riktar sig både till asylsökande och till nyanlända. Deltagarna varvar teori med praktik,
följt av kontakt med etablerade företagare antingen via företagsbesök eller mentor–adeptrelationer.
Genom att förenkla möjligheterna för nyanlända att starta företag i Sverige skapas nya arbetstillfällen
och möjligheter för människor som flytt från krig och förtryck att skapa nya trygga liv.
Läs mer om George Yacoubs resa och projektet Nyanlänt Företagande på foretagarna.se
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George Yacoub flydde från krigets Syrien för att starta företag i Sverige. Foto: Anna Tärnhuvud.

#BEGRÄNSA INTE VÄLFÄRDEN
Regeringens välfärdsutredning (Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78) vill i sitt förslag införa
ett vinsttak för företag och andra fristående aktörer inom välfärdssektorn. Företagarna är kritiska till
förslaget och anser att det inte ska genomföras.
Förslaget innebär i princip ett vinstförbud för de flesta företag och andra fristående aktörer. Vinsten
behövs för att återinvestera i företaget och är nödvändig för att bedriva en stabil, kvalitativ och
långsiktig verksamhet inom vård, skola och omsorg. De flesta välfärdsföretagen skulle tvingas lägga
ned sina verksamheter.
Om förslaget ändå genomförs blir effekterna kännbara för brukare, patienter och elever i form av
kraftigt minskad valfrihet. Det riskerar också att medföra betydande problem och kostnadsökningar
för kommuner och landsting då de måste täcka upp för det bortfall som uppstår då externa aktörer
tvingas lägga ned.
Företagarna anser att regeringen i stället bör fokusera på kvaliteten i verksamheterna som bedrivs.
Genomtänkta kvalitetskrav och ersättningssystem, samt ändamålsenlig uppföljning, är rätt väg att gå i
det viktiga arbetet med att utveckla välfärdssektorn.
Delta i kampanjen #begränsainte på sociala medier och läs mer om arbetet på begransainte.se

BEGRÄNSA INTE VÄLFÄRDEN
Säg nej till förslaget att begränsa möjligheten till vinst i välfärden.
Var med och säg din mening till politikerna. #begransainte
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BROTT MOT FÖRETAGARE MÅSTE TAS PÅ ALLVAR
Småföretagaren Tony Jadermark äger och driver Circle K-macken i Åby Centrum i södra Göteborg.
Det har han gjort i elva år nu. Varje år rapporterar han in runt 50-talet 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.
Nu arbetar han aktivt för att få politiker och åklagare att inse de allvarliga konsekvenser som uppstår
när brott mot företagare inte prioriteras.
Företagarnas undersökning om brott och straff visar att företagare drabbas av bedrägerier för
hundratusentals kronor varje år och vart tredje företag har blivit utsatt under de senaste fem åren.
Endast 55 procent av de drabbade företagarna anmäler brottet varje gång och hela 16 procent anmäler
aldrig brotten.
Undersökningen visade också att småföretagare vill se en ökad lokal närvaro av polisen och vill att
de är snabbare på plats. Främst är det på landsbygden som småföretagarna upplever problem i polisens
arbete. Där vill 8 av 10 småföretagare ha en ökad lokal närvaro av polisen och nära hälften anser att
polisen behöver vara snabbare på plats.
Företagarna arbetar hårt för att brotten ska tas på allvar och skyddet mot företagare ska stärkas.
Läs mer om Tonys kamp mot brotten i tidningen Företagaren på foretagarna.se/foretagaren
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Företagare är fronten när brottsligheten ökar menar småföretagaren Tony Jadermark som här
diskuterar brott med Johan Hedin, rättspolitisk talesperson [C]. Foto: Patrik Olsson.

SENA BETALNINGAR KOSTAR TUSENTALS JOBB
Storföretagens långa betaltider är ett växande problem för svenska småföretagare. Nu jobbar
Företagarna för att ta fram en uppgörelse som ser till att småföretagare kan vara säkra på att de får
betalt i tid.
Allt färre storföretag betalar inom gängse 30 dagar, det handlar snarare om 60-90 dagar. Cajsa
Lundberg, vd för Lundbergs Pressgjuteri, menar att småföretagare måste vara observanta på den ökade
risk det innebär att ge kunder långa kredittider.
– Om du får betalt inom 30 dagar så har du ju hygglig koll på kreditsituationen, men på 90 dagar så kan
det hända mycket som påverkar kundens kreditförmåga. Risken ökar, och så länge jag ligger ute med
pengarna så tar jag ju hela risken.
Undersökningen European Payment Report 2017 visar att Sverige har större problem med sena
betalningar än många andra länder. Rapporten, som publiceras av Intrum Justitia, bygger på intervjuer
med drygt 10 000 företagare i 29 länder (varav 932 i Sverige).
Slutsatserna visar bland annat att Sverige är långt över det europeiska genomsnittet när det gäller
sena betalningar som huvudsaklig orsak till att man inte får betalt i tid. Omkring 34 procent av
företagen säger att de villkorslöst har accepterat längre betalningsvillkor, en betydligt högre andel än
det europeiska genomsnittet på 16 procent.
Situationen har lett till att regeringen har bjudit in parterna för att frivilligt nå en överenskommelse
om kortare betaltider. Lyckas inte detta, har näringsminister Mikael Damberg klargjort att en
lagstiftning om 30 dagars betalningsvillkor är att vänta.
Läs mer om den senaste utvecklingen på foretagarna.se/betaltider

Cajsa Lundberg, vd för Lundbergs Pressgjuteri, känner till konsekvenserna av långa betaltider.
Foto: Lina Alriksson.
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RÖSTA MED FÖRETAGARHJÄRTAT
Valåret 2018 närmar sig! I och med det kommande riksdagsvalet den 9 september 2018 kan du vara
med och påverka partierna att i sina valprogram prioritera företagarfrågor och föreslå förändringar
som stärker möjligheterna att framgångsrikt driva företag i Sverige.
De föreslagna förändringarna av 3:12-reglerna, den så kallade entreprenörsskatten, och den
nya flygskatten är exempel på förslag som drabbar företagare hårt. Medan nya reformer inom
kompetensförsörjning och lägre arbetsgivaravgifter stimulerar och stärker företagarklimatet.
En stark och sammansvetsad väljargrupp har möjlighet att på lång sikt direkt påverka politiska
förslag i rätt riktning. Företagarna vill ha jobben upp på valagendan genom kampanjen #4av5jobb vars
syfte är att visa att det är i de små företagen som nya arbetstillfällen skapas.
Under hösten 2017 besöker Företagarnas valturné hela Sverige. Vi ser fram emot att träffa dig där!
Läs mer om programmet på foretagarna.se/val2018

Källa: SC
*Arbets
juridiska

Källa: Fö
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Tillväxt antal jobb sedan 1990:
Tillväxt 4antal
jobb sedan 1990: 4 av 5 jobb
av 5 jobb skapas i de små företagaren
skapas i de små företagen
Småföretag (0-49 anställda)

Större företag (50+ anställda)

Myndigheter, Offentligt ägda verksamheter, Övriga organisationer
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803 000

Antal jobb

318 000

-69 000

Källa: SCB, Företagsregistret och egna beräkningar Företagarna (2016)
*Arbetsställen utan anställda räknas som 1 jobb. Sektorn jordbruk, skogsbruk & fiske, samt
juridiska former så som bostadsrättföreningar, kommuner och dödsbon exkluderas

Största Största
politiska
risken enligt företagare:
politiska risken enligt företagare:
Arbetskraftskostnader/arbetsgivaravgifter

36%

Skattekostnader

23%

Oförutsedda krav för tillstånd och tillsyn
Konkurrens från offentlig sektor

14%
5%

Ser ingen politisk risk

13%

Tveksam, vet ej
Annat

7%
3%

Källa: Företagarna, Småföretagsbarometern 2016
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FRÅGOR & SVAR OM FÖRETAGARNA
HUR ARBETAR VI?

Vi arbetar både nationellt och regionalt med att påverka beslutsfattare att genomföra reformer som gör
det enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag. Politikerna lyssnar på oss då vi är remissinstans
till riksdag och regering och finns med i viktiga utredningar. Som den lokala rösten i näringslivsfrågor
påverkar vi beslutsfattare ute i landets kommuner med våra över två tusen förtroendevalda medlemmar.
VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM?

Vi behöver ditt engagemang för att skapa ett bättre företagarklimat. Du deltar i vårt företagarpolitiska
arbete och får tillgång till en rad förmåner såsom kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon och
rabatter på resor, hotell, drivmedel, elektronik, bilar, telefoni samt skräddarsydda försäkringar.
VAR FINNS VI?

Företagarna är Sveriges största nätverk för entreprenörer. Varje år arrangerar vi över 1500 möten i
våra 260 lokalföreningar runtom i hela landet. Hitta din förening på foretagarna.se
HUR BLIR JAG MEDLEM?

Teckna medlemskap på foretagarna.se eller kontakta oss på 08-406 18 65.
Du kan även mejla till medlemssupport@foretagarna.se
KONTAKTA ANALYS & OPINION

Företagarnas experter påverkar beslutsfattare på både nationell och lokal nivå. Vi driver
företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar. Du hittar oss
på foretagarna.se/ao
PRENUMERERA PÅ FÖRETAGARNAS NYHETSSAMMANFATTNING

Varje vardag sammanfattar vi morgonens företagarpolitiska nyheter. Dessutom får du senaste nytt
från Företagarna, som debattartiklar, tweets och guider.
Anmäl dig på foretagarna.se/nyhetssammanfattning
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Visste du att du #4av5jobb
skapas i små och medelstora företag?
Hjälp oss skapa ett bättre företagarklimat och
häng med i debatten på sociala medier:
Facebook.com/foretagarnariks
Instagram; @foretagarna,
Twitter; @foretagarna,
och Linkedin

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

