
KONGRESS 2022
FÖRETAGARNAS

NORRKÖPING 19–20 MAJ



1. Kongressens öppnande

2. Formalia

3. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningens verksamhetsberättelse

4. Behandling av och beslut om riksstyrelsens ärenden till kongressen

5. Behandling av och beslut om inkomna motioner

6. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan

7. Beslut om ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpolitiska arbete

8. Beslut om medlemsavgift

9. Beslut om arvoden och ersättningar

10. Val

11. Övrigt
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Kl. 08.30 Registrering av ombud öppnar 

Kl. 10.25 Välkomna till Företagarnas kongress i Norrköping 

Kl. 10.30 Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna 

Kl. 11.00 Kongressens öppnande (punkt 1)  

Kongressförhandlingar: Mötets öppnande, val av mötesfunktionärer, utskott (punkt 2) 

Kl. 11.25 Kongressförhandlingar: Verksamhetsberättelse, ekonomi, ansvarsfrihet (punkt 3) 

Kl. 12.00 Johan Pehrson, partiledare Liberalerna 

Kl. 12.30 Lunch 

Kl. 13.30 VD-tal  

Kl. 14.00 Samtal med Jens och Fredrik Spendrup, Spendrups Bryggeri AB 

Kl. 14.30 Utställning & Kaffepaus 

Kl. 15.00 Utskottsarbete  (beredning av riksstyrelsens ärenden och motioner) 

Kl. 17.00 Beräknad tid för avslutning utskottsarbete. Fri tid tar vid.  

Kl. 18.30 Fördrink  

Kl. 19.15 Kongressmiddag 

Kl. 09.00 Kongressförhandlingar: Kongressförhandlingar: Riksstyrelsens ärenden (punkt 4) 

Kl. 09.10 Kongressförhandlingar: Motionsbehandling (punkt 5) 

Kl. 09.45 Kongressförhandlingar: Verksamhetsplan, Ramar och riktlinjer företagarpolitiska 

arbetet (punkt 6, 7) 

Kl. 10.00 Kaffepaus 

Kl. 10.30 Kongressförhandlingar: Medlemsavgift, arvoden och ersättningar (punkt 8, 9) 

Kl. 11:00 Annie Lööf, partiledare Centern 

Kl. 11.30 Lunch  

Kl. 12.50 Företagarnas valmanifest och gerillakampanj 

Kl. 13.30 Jacob Wall, Axel Johnson AB  

Kl. 14.00 Per Bolund, språkrör Miljöpartiet 
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Kl. 14.30  Kaffepaus 

Kl. 15.00 Kongressförhandlingar: Val av riksstyrelse m.m. Övrigt (punkt 10, 11) 

Kl. 16.00 Avslutning (avtackningar mm) 

Kl. 16.15 (ca)  Kongressen avslutad 

Observera att det kan komma att bli korrigeringar i det tidsatta programmet beroende på hur lång 

tid de enskilda ärendena tar. 

kongress@foretagarna.se 

Therése Grosz 073 – 695 09 15, therese.grosz@foretagarna.se 

Suzanne Asserholt 070 - 657 10 30, suzanne.asserholt@foretagarna.se 

Louis de Geer Konsert & Kongress 

Dalsgatan 15 

602 32 Norrköping 

011-15 51 00
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1.1. Öppnande 

1.2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 
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Företagarnas ordförande Fabian Bengtsson öppnar kongressen. 

Valberedningens förslag till mötesordförande: Jonas Andersson, vice mötesordförande: 

Johanna Lundgren Gestlöf, sekreterare: Karin Berggren och biträdande sekreterare: Eva 

Cooper. 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja de föreslagna. 
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2.1. Godkännande av röstlängd 

2.2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

2.3. Val av rösträknare och redaktionskommitté  

2.4. Fråga om kongressen utlysts enligt stadgarna 

2.5. Godkännande av dagordning 

2.6. Så här arbetar vi – formalia för kongressförhandlingarna 

2.7. Val av utskottsordförande och utskott utifrån ombudens önskemål 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  fastställa röstlängden. 

 

 

 

Valberedningens förslag till justerare: Richard Lindqvist, Företagarna Sunne och Lotta 

Uvhage, Företagarna Sundsvall. 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja de föreslagna. 

 

 
 

Valberedningens förslag till rösträknare: Thomas Gustafsson, Företagarna Emmaboda och 

Maria Söderberg, Företagarna Luleå. 

Valberedningens förslag till redaktionskommitté: Susanne Engström, Företagarna 

Söderhamn, Linnéa Petersson, Företagarna Hylte och Fredrik Leek, Företagarna Umeå. 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja de föreslagna.  
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  anse sig kallad enligt stadgarna. 

 
 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att godkänna den föreslagna dagordningen. 
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1 Kongressens öppnande 

1.1. Öppnande  

1.2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 

2 Formalia 

2.1. Godkännande av röstlängd 

2.2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

2.3. Val av rösträknare och redaktionskommitté 

2.4. Fråga om kongressen utlysts enligt stadgarna 

2.5. Godkännande av dagordning 

2.6. Så här arbetar vi – formalia för kongressförhandlingarna 

2.7. Val av utskott utifrån ombudens önskemål 

3 Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningens verksamhetsberättelse 

3.1. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020 

3.2. Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av beslut fattade av 

kongressen 2020 

3.3. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021 

3.4. Presentation av revisorernas berättelser 

3.5. Beslut om resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat 

3.6. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter i riksstyrelsen 

4 Behandling av och beslut om riksstyrelsens ärenden till kongressen 

4.1. Företagarnas stadgar - korrigeringar 

5 Behandling av och beslut om inkomna motioner 

5.1. Ändrat krav på medlemskap på samtliga i valberedningen 

5.2. Stärka medlemmarnas möjligheter att möta utmaningar och möjligheter när 

samhället ställer om  
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5.3. Bättre representation i Företagarna  

5.4. Finansiering och kapitalanskaffning - förslag till nytt verksamhetsområde  

6 Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan 

7 Beslut om ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpolitiska arbete  

8 Beslut om medlemsavgift  

9 Beslut om arvoden och ersättningar 

9.1. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande och ledamöter i 

riksstyrelsen 

9.2. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande och ledamöter i 

styrelsen för det nationella servicebolaget 

9.3. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande, 

ledamöter och suppleanter i styrelsen för regionala servicebolag 

9.4. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande, 

ledamöter och suppleanter i styrelsen för lokalföreningar 

9.5. Beslut om arvode och ersättning till ledamöter i valberedning och till 

förtroendevalda revisorer 

10 Val 

10.1. Presentation av valberedningens arbete 

10.2. Val av den nationella föreningen Företagarnas ordförande 

10.3. Val av den nationella föreningen Företagarnas förste vice ordförande 

10.4. Val av den nationella föreningen Företagarnas andre vice ordförande 

10.5. Beslut om antalet ledamöter i den nationella föreningens styrelse 

10.6. Val av ledamöter till styrelsen till riksstyrelsen 

10.7. Val av en auktoriserad revisor, samt minst en, högst två, lekmannarevisor-/er  

10.8. Val av ledamöter till valberedning och sammankallande i valberedningen 

11 Övrigt 

11.1. Annat ärende som ankommer på kongressen enligt lag eller stadgarna 

11.2. Övriga ärenden som riksstyrelsen eller ombud väckt vid kongressen och som 

kongressen med 2/3 majoritet beslutat kan behandlas vid kongressen 

12 Kongressens avslutande 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  godkänna föreliggande förslag till Så här arbetar vi – formalia för 

kongressförhandlingarna och 

att godkänna föreliggande förslag till procedurregler för utskotten. 
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På kongressen ska vi fatta beslut utifrån förslag från medlemmar och riksstyrelse. För att 

skapa de bästa förutsättningarna för att ombuden ska känna att de kan göra sin röst hörd och 

påverka kongressbesluten kommer vi att utföra en stor del av kongressens arbete i utskott. 

Kongressens traditionella arbetsform är plenum då alla är samlade i kongressalen. Alla 

kongressbeslut tas i plenum. Förhandlingarna leds av mötesordföranden med hjälp av ett 

mötespresidium. Yttranden görs från talarstolen. 

Kongressen kommer att arbeta i fem olika utskott. I utskott 1-3 behandlas motioner från 

medlemmar och riksstyrelsens ärenden. Utskott 3 bereder också förslag till ny valberedning. 

Utskott 4 och 5 är diskussionsgrupper vars innehåll skickas till riksstyrelsen som stöd för 

Företagarnas fortsatta arbete med VP 2023-2024 samt att erfarenhetsutbytet summeras och 

sprids till alla förtroendevalda. Utskottens (1-3) förslag till beslut är huvudförslag vid 

behandlingen i plenum.  

Utskotten väljs formellt i början av kongressen efter önskemål från ombuden gjorda innan 

kongressen. 

Samtliga ombud har fått en länk till kongresshandlingarna som också finns på Företagarnas 

intranät. En länk till handlingarna i pdf finns också i kongressverktyget.  

Varje ombud får en länk till det webbaserade kongressverktyget. Inloggning sker i första hand 

via Bankid. Lösning med användarnamn och lösenord finns, men används i undantagsfall. 

Kongressverktyget fungerar på dator, Ipad/surfplatta eller mobil. Kongressverktyget kräver en 

uppdaterad modern webbläsare som Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge. Ett tips är 

att använda sig av två enheter. Datorn för att läsa handlingarna och mobil eller Ipad/surfplatta 

för att rösta och begära ordet. Det går att vara inloggad i kongressverktyget på mer än en 

enhet. 

Det digitala voteringssystemet påverkar reglerna för att begära ordet och 

omröstningsförfarandet. Inför beslut om procedurreglerna kommer det elektroniska 

röstningssystemet att beskrivas.  

När ombudet loggat in med Bankid i kongressverktyget får denne automatiskt sina rättigheter 

(rösträtt, yrkanderätt, o.s.v.). Ersättare som loggar in i kongressystemet har inga rättigheter.  

Efter genomförd närvarokontroll i systemet kommer det att upprättas en röstlängd. Ombud 

som inte är inloggade i kongressystemet när närvarokontrollen görs, begär närvaro via en 

knapp i systemet och justeras in löpande i röstlängden. 
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Om ombud tillfälligt avviker från mötet, ska detta meddelas via knapp i systemet. Närvaro 

begärs därefter igen i systemet. 

Först när ersättaren går in för ett ordinarie ombud överförs ombudets rättigheter till 

ersättaren.  

Det är viktigt att kongressekretariatet informeras när en ersättare går in för ett ordinarie 

ombud så att ersättaren får sina rättigheter och att röstlängden blir korrekt. 

Ombud begär ordet med hjälp av kongressystemet. Aktuell talarlista visas i systemet under 

aktuell punkt på dagordningen.  

För varje punkt på dagordningen öppnar mötesordföranden talarlistan genom att säga: 

”Kongressen börjar nu behandla punkten…”. 

”Begäran av ordet” kan användas av observatör som önskar begära ordet i anslutning till egen 

motion. Motionärer begär ordet i kongressystemet. 

Alla yttranden sker från talarstolen. För att minska väntetider ska den som står på talarlistan 

gå till scenen för att vara redo när talarstolen blir ledig.  

För ärenden som behandlats i utskott utgör utskottets förslag huvudförslag. I övriga ärenden 

är riksstyrelsens, revisorernas respektive valberedningens förslag huvudförslag. 

Mötesordföranden har rätt att lämna förslag till beslut och beslutsordning. 

Alla yrkanden, förutom bifall, respektive avslag på huvudförslag, ska lämnas in via 

kongressystemet. Dessa kan med fördel läggas in i systemet få snart kongressen öppnats. 

Ordningsfrågor begärs med särskild knapp i kongressystemet. 

Om beslut ska fattas som kräver kvalificerad majoritet, ska detta anges av ordföranden före 

omröstning. 

Vid omröstning avgörs en fråga, precis som vid tidigare kongresser, i första hand med 

acklamation.  

Begär någon votering kommer omröstningen ske med hjälp av kongressystemet.  

Vid sluten omröstning i personval kommer valsedeln upp i kongressystemet. Ombuden får en 

tydlig instruktion om antalet ombud som ska väljas. En giltig valsedel måste ha rätt antal 

namn markerade. Det kommer inte att gå att lämna in en ogiltig valsedel.  

Talartiderna är olika för ärenden som behandlats i utskott och övriga ärenden.  
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Utskottsärendena har diskuterats i utskotten varför endast korta inlägg tillåts i samband med 

beslut i plenum. Debattinlägg i utskottsfrågor får högst vara en minut och repliker får högst 

vara en halv minut.  

När det gäller övriga kongressärenden – det gäller bl.a. verksamhetsberättelse och 

årsredovisningen, verksamhetsplan, avgifter, arvoden och val – erhåller föredragande tre 

minuter att enligt egen önskan disponeras i ett eller flera anföranden. I det fall föredragande 

önskar disponera ytterligare tid, ska kongressen fatta särskilt beslut om detta.  

Debattinlägg i övrigt får omfatta högst tre minuter. Två repliker om högst en minut vardera 

kan därutöver beviljas av mötesordföranden. Repliker kan endast begäras av den som tidigare 

har deltagit i överläggningen i det aktuella ärendet och därutöver endast vid direkt personlig 

apostrofering. 

Kongressen kan besluta om ytterligare tidsbegränsning. 

Förändring av stadgarna ska beslutas med 2/3-dels majoritet. Beslutet justeras omedelbart 

och de nya stadgarna träder därmed i kraft.  

Ombud som inte längre kan fullgöra uppdraget ska anmäla detta till kongressekretariatet som 

informerar om någon ersättare är anmäld för ombudet. Om så är fallet gör 

kongressekretariatet därefter en ändring i röstlängden och registrerar ombudets röst på 

ersättaren. Ett ombud för en lokal förening respektive ett branschförbund får endast ersättas 

av en annan medlem från föreningen respektive från branschförbundet.  

Ombud som lämnar mötet måste meddela det till kongressekretariatet. 

Kongressprotokollet är ett rent beslutsprotokoll. I protokollet anges endast yrkanden och 

beslut samt eventuella reservationer. 

Reservation med anledning av kongressens beslut ska vara skriftlig och lämnas till kongress-

presidiet. Anmälan om reservation ska ske i samband med beslutet som reservationen avser 

genom knappen ordningsfråga i kongressystemet. Inlämnande av reservation, med angivande 

av den eller de som önskar stödja reservationen, ska lämnas till kongresspresidiet innan 

kongressens slut. Reservation som lämnas in efter kongressens avslutande förs inte till 

protokollet. 

Endast kongressombud (inklusive Företagarnas riksstyrelse) och mötets ordförande har rätt 

att yrka i ordningsfråga. Yrkande i ordningsfråga begärs av kongressombud (inkl. 

Företagarnas riksstyrelse) via kongressystemet. 
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Utskottens förslag är huvudförslag när kongressen ska behandla ärenden som förberetts i 
utskott (gäller utskott 1–3). Utskott 4 och 5 är endast diskuterande utskott. 
 

Ledamöter i utskotten begär ordet genom handuppräckning. 
 
När ordet erhålls inleder talaren med att tydligt säga sitt namn och lokalförening eller 
branschförbund. 
 
Talartiden är begränsad till tre minuter per inlägg. Varje ledamot i utskottet har rätt till högst 
två repliker i varje ärende. 
 
I utskotten har även observatörer rätt att delta i debatten.  
 

Riksstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag vid behandlingen av ärendena i utskottet. 
Något yrkande behöver inte lämnas in för att riksstyrelsens förslag ska behandlas. 
 
Yrkanden lämnas in skriftligen till utskottets ordförande. 
 

Utskottsprotokollen från utskott 1-3 är rena beslutsprotokoll som endast anger utskottets 
förslag till beslut. I protokollet finns också riksstyrelsens förslag till beslut och förslag till 
beslut i motion. I utskott 4-5 skriver sekreteraren minnesanteckningar. 
 

Omröstning sker i första hand genom acklamation.  
 
Begärs votering sker en förnyad omröstning genom handuppräckning. Begärs rösträkning 
utses två rösträknare varefter omröstning med handuppräckning och rösträkning genomförs.  
 

Utskottet beslutar om streck i debatten och om ytterligare tidsbegränsning av inläggen efter 
förslag från utskottets ordförande eller från ledamot i utskottet. 
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Valberedningens förslag till utskottsordförande: 

Utskott 1: Martin Elford, Företagarna Trosa-Gnesta 

Utskott 2: Anita Roll, Företagarna Stockholm  

Utskott 3: Thomas Nielson, Företagarna Mora 

Utskott 4: Heléne Lycke, Företagarna Lysekil 

Utskott 5: Linda Moberg, Företagarna Österåker 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja de föreslagna utskottsordförandena. 

 

Ombuden fick via mail den 19 april möjlighet att välja utskott.  

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att välja ledamöter till utskotten enligt förslaget. 

För att öka engagemanget och få fler aktiva ombud genomförs en del av kongressen innehåll i 

utskott. Tack vare utskotten har ombuden fått mer tid för debatt och dialog än när debatten 

endast sker i plenum.  

Varje utskott har en ordförande, en sekreterare, representation från riksstyrelsen och 

sakkunniga medarbetare. 

Två av utskotten behandlar motioner och riksstyrelsens beslutsärenden. Ett utskott arbetar 

fram förslag till ny valberedning samt hanterar en motion kopplat till valberedningen. De två 

sista utskotten är ej beslutande utskott. Diskussioner och inspel skickas med i arbetet för att ta 

fram Verksamhetsplan 2023-2023 samt att det görs en sammanställning av de bästa 

erfarenhetstipsen att sprida till alla förtroendevalda. Varje utskott består av 30-50 personer. 

De formella besluten tas när kongressen är samlad i plenum. 
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Ombud och observatörer som ej gjort aktivt val av utskott har tilldelats ett utskott. 

  

Kongressen kommer att arbeta i följande fem utskott. 

1 7.0 Ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpolitiska arbete  

 

Motion 5.2 Stärka medlemmarnas möjligheter att möta utmaningar och 

möjligheter när samhället ställer om 
 

2 4.1 Företagarnas stadgar - korrigeringar 

Motion 5.3 Bättre representation i Företagarna 

 

Motion 5.4 Finansiering och kapitalanskaffning - förslag till nytt 

verksamhetsområde 

 

3 Ny valberedning 

- Val av ledamöter och sammankallande för valberedningen 

Motion 5.1 Ändrat krav på medlemskap på samtliga i valberedningen 

 

4 Inspel verksamhetsplan 2023-2024 

 

5 Erfarenhetsutbyte lokala aktiviteter 
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3.1. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020  

3.2. Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av beslut  

fattade av kongressen 2020  

3.3. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021  

3.4. Presentation av revisorernas berättelser  

3.5. Beslut om resultat- och balansräkning samt beslut om upp- 

kommet resultat  

3.6. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter i riksstyrelsen 
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Verksamhetsberättelse (Året i ord) och årsredovisning 2020 har med godkännande lagts till 

handlingarna på årsmötet 2021.  

 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

 

 

 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

 

 

3.3 återges i Året i ord (film) och 3.4 finns i Årsredovisning 2021 (film). Årsredovisning och 

revisionsberättelse är digitalt signerade. 

 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 
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att  lägga verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för 2021 med godkännande till 

handlingarna. 

 

 

 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att fastställa resultat- och balansräkningen samt 

att disponibla vinstmedel 11 859 757 kronor överförs i ny räkning. 

 

 

 

Revisorerna föreslår kongressen besluta 

att  bevilja riksstyrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Året i ord 2020

ÅRET I ORD
2020
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Året i ord 2020

Året i ord 2020
2020 blev året då vi lyckades vända organisationen till medlemsmässig tillväxt och 
samtidigt leverera ett ekonomiskt överskott i rörelsen. Bland förtroendevalda och 
medarbetare uppmättes en stolthet (mätt som Net Promoter Score, NPS) på höga 
57 vilket innebar en ordentlig uppgång från redan höga nivåer. I vår medlemsenkät 
uppmättes stora lyft i NPS även om värdena för medlemmarna fortsatt ligger långt 
efter förtroendevaldas och medarbetares nivåer. Sammanfattningsvis kan det 
konstateras att vi är nära att uppnå målet i verksamhetsplanen: Stolta i en växande 
organisation! 

Detta har skett samtidigt som många av våra medlemmar har upplevt sin största kris 
i företagarkarriären. Mitt i den krisen har vi tack vare vår starka ekonomi kunnat 
genomföra satsningar för att stärka medlemskapet. Den juridiska rådgivningen 
utökades, informationsutgivningen på webben närmast dubblerades och under 
pandemins första våg levererade vi Företagarna LIVE på veckobasis istället för 
kvartalsvis. Vårt företagarpolitiska arbete har under året gått på högvarv och segrarna 
har varit många – däremot har flera av stöden som tagits fram till näringslivet fallerat 
i implementationen. Omfattande ansökningsförfaranden och byråkratiskt tröga 
myndigheter har väckt frustration hos många företagare.

Året har även varit ordentligt utmanande för våra lokalföreningar. Många 
förtroendevalda har drabbats hårt av coronarestriktionerna samtidigt som de 
tvingats ställa om och ställa in mycket av den planerade verksamheten lokalt. 
Samtalen har varit många dels med oroliga medlemmar, dels med beslutsfattare i 
syfte att påverka kommunerna att underlätta för företagen. Vi har stöttat genom flera 
digitala sändningar för att både ge kunskap i de olika stödåtgärderna och möjlighet 
att ställa frågor till våra experter. Vi har tagit fram coronariktlinjer och hjälpmedel 
för föreningarnas verksamheter samt genomfört ett stort antal LIVE-sändningar 
som föreningarna kunnat erbjuda sina medlemmar. Både riks- och regionkontor 
har stöttat föreningarna i genomförandet av olika digitala event som exempelvis 
årsmöten, lokalt påverkansarbete samt haft en hög närvaro med snabba svar och 
kontinuerlig påfyllnad av kunskap i förtroendevaldagruppen på Facebook.

Trots coronapandemin har en rad projekt och aktiviteter genomförts under året, 
med syfte att stärka landets företagare och öka möjligheterna för dem att både klara 
krisen och över tid få möjligheten att bli riktigt framgångsrika. Här är några av alla 
saker som vi vill belysa lite extra:
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Årets Företagare i Sverige 2020

Det blev inget storslaget firande i Stockholms stadshus 
i år, men syftet och uppdraget kvarstod; att hylla och 
lyfta våra företagare i Sverige. Årets Företagare i Sverige 
tog därför ny form till ett digitalt format med en ”Årets 
Företagare-vecka” följt av två livesändningar med 
prisutdelning. Samtliga regionala vinnare presenterades i 
Företagarnas digitala kanaler för att senare under veckan 
via livesändningar utse första-, andra och tredjepristagarna 
för Årets Unga Företagare, Årets Företagare i Sverige 
samt stipendiaten för #GeTillbaka. Vinnare av stipendiet 
var Amal Said som driver Womenisa. Linus Werner och 
Hugo Larsson, Save by Solar, utsågs till Årets Unga 
Företagare i Sverige och Richard Bergfors, MAX Burgers 
tog hem titeln som Årets Företagare i Sverige 2020. Det 
blev en festlig vecka med stort engagemang från både 
regionkontor, förtroendevalda och i livestudion på 
rikskontoret med höga tittarsiffror. Totalt nästan 25 000 
visningar för de båda livesändningarna. 

Företagarna LIVE

Till följd av begränsade möjligheter att genomföra fysiska 
event valde vi att öka antalet digitala event. Totalt sände 
vi 16 avsnitt av Företagarna LIVE. Under våren låg fokus 
på frågor kopplade till corona, andra teman var till 
exempel finansiering, enskild firma, brott mot företagare 
och hälsa. 

Förtroendevaldakickoff

För första gången någonsin genomfördes 
förtroendevaldakickoffen digitalt. Syftet var att 
ge deltagarna inspiration för det lokala politiska 
påverkansarbetet, genomförandet av events och 
medlemsvärvning, samt verktyg för ett framgångsrikt 
samarbete i styrelsen. Detta presenterades i form 
av erfarenhetsutbyte i smågrupper, föreläsningar, 
paneldiskussion och tips från några av de nominerade 
föreningarna i Årets Förening. Totalt deltog 320 
förtroendevalda och cirka 30 medarbetare – vilket var 
dubbelt så många jämfört med antalet som vanligtvis 
deltar vid våra fysiska träffar. Det var extra roligt att 
många förtroendevalda som tidigare aldrig deltagit i 
något nationellt event för förtroendevalda, valde att 
närvara denna gång.

Nya förtroendevalda

Efter lokalföreningarnas årsmöten bjöd samtliga region-
kontor in nyvalda ledamöter till ett onboardingmöte. 
Detta för att ge alla en bra start i det nya uppdraget. Planen 
var att ha fysiska möten, men de flesta genomfördes 
digitalt.

Tillväxtbonus

I samband med att kongressen beslutade att ta bort 
möjligheten till lokala extraavgifter föreslog och 
beslutade riksstyrelsen att införa en tillväxtbonus för 
lokalföreningarna. År 2020 var första året och grunden 
för bonusen var att alla lokalföreningar som uppnådde 
medlemsbalans per den 31 december 2020 skulle få 
10 000 kronor samt 1 000 kronor per varje nettoökad 
företagarmedlem och 150 kronor för varje nettoökad 
stödjande- och kompanjonmedlem. Totalt utbetalades 
nästan 1,8 miljoner kronor som fördelades mellan  
109 lokalföreningar. 

Kongresspresidiet 2020
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Tårtkampanj med nytt faktainnehåll 

Företagarna anordnar en till två kampanjer årligen för 
att belysa den folkrörelse vi är genom att involvera och 
engagera föreningarna lokalt. Tårtkampanjen bjuder in 
medlemmar att engagera sig i att förbättra dialogen med 
lokala beslutsfattare. Inför lanseringen av rapporten 
Företagarfakta våren 2020 gjordes tårtorna om med ny 
design. Föreningarna uppmanades att fylla sina tårtor 
med olika företagarpolitiska områden där den egna 
kommunen har ett bra arbetssätt – men även identifiera 
delar där det finns förbättringsområden. Syftet var att få 
våra lokalföreningar att tänka till och prioritera när det 
kommer till det lokala påverkansarbetet. 107 föreningar 
anmälde sig till kampanjen men på grund av pandemin 
kunde tyvärr bara 31 föreningar genomföra sitt möte 
mellan 11 februari och 31 december. 

Förmåner

Medlemsförmånerna användes flitigt av många 
medlemmar, trots pandemin. Den totala försäljningen 
genom avtalen har varit fortsatt hög och genererat 
volymer motsvarande 2019 års höga nivå. Det har 
förekommit avvikelser bland förmåner inom resa och 
hotell av förklarliga skäl, där försäljning på avtalen med 
SJ, BRA Flyg och Best Western är väsentligt lägre jämfört 
med föregående år. Två avtal som däremot sticker 
ut positivt under året är Volvo och IKEA. Vi har under 
året även lanserat flera nya förmåner såsom bl.a. Ford 
transportbilar och Fortum elavtal. 

Juridiska rådgivningen 

Den juridiska rådgivningen har haft ett intensivt år 
med en ökning av antal stängda ärenden med hela 39 % 
(13 069 år 2020 jmf 9 370 år 2019).  Den mest hektiska 
perioden varade mellan mars–juni. Den 22 april startade 
vi ett uppdrag tillsammans med Tillväxtverket där vi 
erhöll ett stöd om 1,5 mkr för att kunna säkerställa 
att rådgivning kunde ges i ökad omfattning och att vi 
kunde möta de ökade kraven på tillgänglighet för våra 
medlemmar. För att hantera den ökade belastningen 
under våren och sommaren togs ytterligare tre jurister 
in. Arbetsrättsärenden dominerade under året och ökade 
med 12 % jämfört med föregående år (57 % år 2020 jmf  
45 % 2019). 

Försäkringar 

Den 1 februari lanserades den nya försäkringswebben. 
Vi såg ett stort behov av att uppdatera både utseende 
och struktur för att följa Företagarnas profil samt göra 
det tydligare att både teckna och nyttja försäkringarna. 
Sedan lansering har trafiken på försäkringswebben ökat 
med cirka 8 procent. De allra flesta besökarna kommer 
från organiskt sök, men ökningen beror till stor del på 
trafik från e-postutskick. Både partners och vår egen 
support vittnar om att det nu är betydligt enklare att hitta 
rätt information och att arbetet med att hänvisa våra 
medlemmar rätt vid frågor om försäkringserbjudandet 
underlättats väsentligt. 

I mars implementerade vi Garant Intäkt premiefritt i 
tre månader till medlemmar vid första förnyelsen, dvs. 
andra medlemsåret. Garant Intäkt tryggar verksamheten 
om ägaren eller annan nyckelperson skulle bli sjuk eller 
råka ut för en olycka. Den innebär bland annat retroaktiv 
ersättning från dag ett vid mer än 30 dagars sjukskrivning 
och utbetalat belopp går direkt till företaget som en intäkt. 
Införandet av Garant Intäkt hade föranletts av tester 
under drygt ett år för att säkerställa att implementeringen 
skulle ge positiv effekt på lojaliteten.

Företagarna Karlstad-Hammarö-Grums bjöd på tårta och 
diskuterade rapporten Företagarfakta 2020
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Enhetliga avgifter

Under januari infördes, efter flera års arbete och 
diskussioner, den nya avgiftsmodellen med en enhetlig 
avgift. Inför förändringen och beslutet togs intäkts-
modeller fram där simuleringar av olika avgiftsnivåer 
testades i syfte att analysera hur intäkterna påverkades. 
Analyserna visade att en enhetlig avgift om 3 950 kronor, 
tillsammans med den lägre avgiften på 1 590 kronor för 
de allra minsta och en högre avgift om 7 200 kronor 
för de allra största, skulle vara neutralt för intäkterna. 
Uppföljningar visar att analyserna varit korrekta och 
vi kan konstatera att de nya avgifterna inte påverkat 
intäkterna eller inflödet av nya medlemmar negativt. 

Norrbotten Business Support

I slutet av maj gick Företagarna in i ett unikt samarbete 
tillsammans med Facebook. Samarbetet innebar 
att företag i Norrbotten som drabbats hårdast med 
anledning av coronakrisen, med exempelvis förändrade 
kundströmmar eller beteenden, kunde ansöka om stöd. 
Det ansökande företaget fick i uppgift att beskriva hur de 
skulle använda stödet för en ny eller pågående idé som 
kunde stärka företaget under och efter krisen. Facebook 
bidrog med fem miljoner kronor till Företagarna som 
tillsammans med Handelskammaren och en jury valde 
ut de företag som tilldelades bidrag baserat på deras 
ansökningar. Över 300 företag ansökte och nästan 200 
företag valdes ut för att få stöd på 25–100 000 kronor. 

Engagera Dig!

Under hösten lanserades ”Engagera Dig”, en ny 
kampanjsida på Foretagarna.se. Syftet är att på ett enkelt 
och överskådligt sätt synliggöra hur man som medlem 
blir praktiskt engagerad och delaktig i Företagarnas 
verksamhet. Bakgrunden till initiativet var att många 
medlemmar uttryckt en önskan om att engagera sig utan 
att behöva ingå i en lokal föreningsstyrelse. Under året 
inventerades vilka olika initiativ som redan finns och 
flera nya skapades. Webbplatsen smyglanserades under 
hösten 2020 för att sedan successivt kommuniceras mer 
offensivt i Företagarnas medlemskommunikation. Den 
kommer även att uppdateras löpande då nya sätt att bli 
engagerad tillkommer allt eftersom.

Lansering av Företagarna Nyheter

I slutet av året lanserades Företagarna Nyheter som 
bevakar händelser som påverkar företagare. Här får man 
koll på allt från företagarpolitik till viktiga ändringar i 
lagar och regelverk. Företagarnas experter analyserar 
och ger råd i frågor som rör företagarens vardag. Allt för 
att det ska bli lättare att driva företag.

Omställningsstödet 

I april presenterade regeringen och samarbetspartierna 
ett omställningsstöd som syftade att täcka delar av 
småföretagens fasta kostnader vid kraftiga intäktstapp.  
Reformen är en stor seger för Företagarnas påverkans- 
arbete då vi var först ut med att kräva och sedan 
formulera utformningen för stödet. Vi har också flera 
fall där ansvariga myndigheter har tolkat lagrum och 
regler i tidigare krispaket på ett mer inkluderande sätt 
efter synpunkter och input från Företagarna. Den aktiva 
dialogen med regeringen, samarbetspartierna och 
myndigheter bygger till stor del på ett stort förtroende  
och en grundmurad kunskap hos Företagarnas sak-
politiska experter.

Färdplanen 

Under hösten höjde Företagarna tonläget kring krisstöden 
mot bakgrund av den ökade smittspridningen i samhället. 
Vi tog fram ”Färdplan 2021 – 7 anhalter på vägen till 
återstarten” där vi enkelt och tydligt beskrev vilka åtgärder 
vi ansåg nödvändiga på kort sikt, i form av krisstöden, 
men också på längre sikt för att förbättra företagsklimatet 
när krisen tids nog klingar av. Färdplanen spelade vi in 
till partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner samt till 
statssekreterarna på Finansdepartementet.

Kultur- och HR-arbete

Arbetet med vår företagskultur har fortsatt. Våra värdeord; 
engagerade, hjälpsamma, modiga, nyfikna, prestigelösa 
och snabbfotade, är välkända, accepterade och blir 
alltmer en naturlig del av våra medarbetares dagliga 
arbete. Samtliga policys och personalhandbok har under 
hösten moderniserats och anpassats 
till vår verksamhet. Även arbetet 
med vår kompetensförsörjning 
har fortsatt och utvecklats med 
tydliga strukturer för rekrytering, 
introduktion för nya medarbetare 
och utveckling av medarbetare. 
Vårt eNPS (Employee Net Promotor 
Score) uppmättes innan sommaren 
till +57, att jämföra med +28 år 2018.

Skyddskommitté

Under perioden mars-juni samlades skyddskommittén 
cirka en gång per vecka för att tillsammans med lednings-
gruppen göra olika riskanalyser till följd av pandemins 
inverkan på arbetsmiljön. Även hösten var intensiv dels 
med arbetet kopplat till pandemin, dels för att skydds-
kommittén varit involverade i framtagande av bl.a. upp-
daterade styrdokument.
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Medialt genomslag – några nedslag 
under ett intensivt år
Coronapandemin vände upp och ned på alla förut-
sättningar, men som siffrorna för 2020 tydligt visar 
lyckades Företagarna inte bara med att komma på 
fötterna snabbt utan även vara ledande i mediaflödet, 
när pandemins effekten på företagandet diskuterades. 
Ett tidigt och definierande inslag som kom att hänvisas 
till i många andra sammanhang var när Günther Mårder 
i Sveriges Televisions Agenda med hjälp av whiteboard 
och pennor i olika färger illustrerade krisen effekter på 
ett sätt som var lika tydligt som enkelt. https://youtu.be/-
6X2XeyayiM

Av naturliga skäl har olika nyheter kopplade till corona 
och de företagsstöd som varit nödvändiga dominerat. 
Företagarna har här haft en självklar plats men kon-
kurrensen med andra aktörer har också varit stenhård. I 
skede efter skede har det därför varit extra glädjande att se 
hur vårt intensiva arbete har betalat sig i form av en tydlig 
avsändare av viktiga budskap. Ett sådant exempel är när 
regeringen efter hård press – inte minst från Företagarna 
– lanserade omställningsstödet och Günther Mårder och 
Företagarna var dominerande i kommentarerna i allt från 
TT till TV4. https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/
MRG7Xm/foretagsstodet-valkommet--men-sent

Årets Småföretagsbarometer fick stor uppmärksamhet 
trots att konkurrensen från såväl den dominerande krisen 
som slutredovisningen av Palmeutredningen var stor. Del-
rapporten som kom i slutet av april hade lagt grunden och 
intresset för resultaten som bland annat beskriver hur 
företagen ser på framtiden var hett efterlängtade. Såväl 
Nyhetsmorgon som TT gjorde exklusiva inslag och många 
följde efter. https://www.tv4.se/klipp/va/13204821/det-
ser-valdigt-morkt-ut-infor-nasta-ar-tjanstebranscherna-
hardast-drabbade-av-pandemin

Även om det var få frågor som inte handlade om krisen 
som bröt igenom var LAS-utredningen definitivt en av 
dem. Företagarna arbetade hårt för att de små företagen, 
inte minst de utan kollektivavtal, inte skulle glömmas bort 
i en debatt som till stor del handlade om parterna och den 
svenska modellen snarare än de behov av förändringar 
i lagstiftningen som finns. Efter flera uppmärksammade 
artiklar fick vi höra klagomål på att ”Företagarna tar för 
mycket plats i den här debatten”. https://www.foretagar-
na.se/nyheter/riks/2020/maj/las-maste-forandras/

Att förhindra brott mot företagare är alltid en viktig fråga 
för oss. Typen av brott är många och det finns alltid an-
ledningar att göra det tydligt för ansvariga politiker att de 
har ögonen på sig. En väldigt framgångsrik sådan åtgärd 
gjordes tillsammans med Sveriges Åkeriföretag i form av 
en välläst debattartikel i Aftonbladet och därefter över 
30 publicerade lokala debattartiklar runt om i landet.  
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KyvgO7/polisbris-
ten-leder-till-laglosa-svenska-vagar

Företagarna 
i media
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Företagarna Sverige Service AB, Rådmansgatan 40, 106 67 Stockholm
foretagarna.se | info@foretagarna.se | 08 – 406 17 00

Häng med i debatten 
och följ @foretagarna 
på Twitter, Instragram, 
LinkedIn och Facebook!
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Styrelsen och verkställande direktören för Företagarna får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2020. 
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  
Förvaltningsberättelse 
  
  
Information om verksamheten 
Företagarna är uppbyggd av medlemmar och lokalföreningar samt av branschförbund. Beslutande organ i 
Företagarna är kongress, årsmöte och riksstyrelse. Företagarna är en ideell organisation för företagare 
som arbetar för att förbättra företagandets villkor grundad på fri konkurrens, äganderätt, näringsfrihet 
samt etiskt förhållningssätt och socialt ansvar. Företagarna är partipolitiskt neutrala och bedrivs 
demokratiskt utifrån medlemmarnas intressen. 
  
Medlemskap i Företagarna kan erhållas av företagare, företagsledare och övriga enskilda personer. 
  
Företagarna bildades i juni 1990 genom en sammanslagning av Småföretagens Riksorganisation och 
Svenska Företagares Riksförbund, men organisationen har genom sina lokala föreningar anor från 250 år 
tillbaka. Företagarnas huvudkontor ligger i Stockholm. I landet finns det 12 regionkontor. 
  
Företaget har sitt säte i Stockholm. 
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Vid slutet av 2020 hade Företagarna 36 789 direktanslutna medlemmar, vilket är en ökning med 217 
medlemmar jämfört med året innan. Lojaliteten hos befintliga medlemmar ökade under året vilket 
förklarar medlemsökningen eftersom nyrekryteringen försvagades när Corona-pandemin slog till. Totalt 
rekryterades 6 205 (6 487) nya medlemmar under året. Antalet ansluta branschförbund till Företagarna 
ökade från 27 till 31 och genom denna grupp tillkommer ca 21 000 medlemmar som företräds av 
organisationen. 
  
Pandemin som drabbade världen med restriktioner och nedstängningar som följd fick omfattande 
inverkan på Företagarnas arbete. Under fasen mars-maj handlade mycket om att driva opinion och snabbt 
hjälpa riksdag och regering att få fram stödinsatser för att rädda företag som drabbades av restriktionerna. 
Internt fick stora delar av verksamheten omprioriteras när det blev omöjligt att genomföra fysiska möten. 
Det fysiska arbetet på kontor fick bytas till hemkontor för alla medarbetare. 
  
Innan pandemin bröt ut släpptes Företagarfakta, 290 kommunrapporter med fler än 30 indikatorer om 
företagande, arbetsmarknad, näringsliv och demografi. Rapporten lämnades över vid ett 30-tal träffar med 
lokalpolitiker i den landsomfattande Tårtkampanjen innan de fysiska träffarna fick pausas och fokus 
istället riktas mot att få till stånd ekonomiskt stöd åt landets företag under pandemin. Påverkansarbetet 
övergick sedan till att påverka utformningen av stöden i tät dialog med både regering, oppositionspartier, 
myndigheter och tjänstemän. Under hösten gick pandemin in i en andra fas med hårdare restriktioner 
vilket föranledde en intensiv mediekampanj där Företagarna lanserade Färdplan 2020 som är en 
sammanställning av kortsiktiga förslag på hur stöden behöver förbättras samt ett antal mer långsiktiga 
förslag för hur Sverige ska startas om.  
  
De mest betydelsefulla framgångarna för påverkansarbetet är majoriteten av de stöd som tillkommit under 
året till följd av pandemin, samt åtskilliga förlängningar och förenklingar. Det handlar bland annat om 
särskilt stöd till enskild firma, omsättningsstöd, att ägare och familj kan korttidspermitteras, lägre ränta på 
skatteanstånd, samt förlängt slopat sjuklöneansvar. Företagarna har under året även tagit en aktiv roll i de 
diskussioner som förs om en reformering av arbetsrätten (LAS), skattepolitiken samt 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: D9A82916-C79C-4721-896E-1E23EDB89735. Page 2 of 29.

30



socialförsäkringssystemen. Utöver detta har mycket fokus lagts på att förenkla företagares vardag genom 
minskad regelbörda, en profilfråga som även pandemin visat omfattande behov av.    
  
I maj genomfördes en digital kongress under en dag på grund av restriktionerna kopplat till Corona- 
krisen, vanligtvis genomförs kongressen fysiskt under två dagar. Den fysiska förtroendevaldautbildningen 
som vanligtvis genomförs i september ställdes in. De flesta regionala höstkonferenser och även den 
fysiska förtroendevalda kickoffen i oktober ställdes om och genomfördes digitalt. Galan Årets Företagare 
i Sverige som också äger rum i oktober ställdes om och genomfördes i en mycket komprimerad version 
där alla pristagare utsågs digitalt. Antalet Företagarna LIVE-sändningar och live från rådgivningen 
uppgick till 16 stycken vilket är en fyrdubbling jämfört med året innan. Vi lade stort fokus på kunskap för 
företagare kopplat till de restriktioner som påverkade företagens verksamhet och spred även information 
om vårt påverkansarbete samt visade på konkreta exempel på hur medlemmar drabbades. 
  
Under året lanserades nya medlemsförmånsavtal med Ford transportbilar och Fortum elavtal. De flesta av 
förmånsavtalen nyttjades i samma utsträckning som tidigare år men med en naturlig nedgång för allt 
kopplat till resande såsom flyg, tåg och hotell.   
  
Företagarnas Ekonomiservice ansvarade för 44 uppdrag i olika storlekar och omfattning i allt från att 
sköta redovisningen för en enskild förening till helhetsansvar för ett regionbolag. Ekonomiservice 
hanterar även uppdrag för några av våra branschförbund samt har ett externt uppdrag.  
  
Internorganisatoriskt fattade regionbolaget i Halland och Dalarna beslut om att ansluta sig till 
Föreningsbolaget. Detta innebär att regionbolaget med tillhörande styrelse löses upp för att sedan 
administreras och organiseras genom ett gemensamt bolag samägt med alla anslutna föreningar och 
riksorganisationen. Tolv av 18 regionbolag har anslutits eller fattat beslut om att anslutas till 
Föreningsbolaget. Följande regionbolag har ännu inte fattat beslut: Norrbotten, Mälardalen, Stockholms 
län, Syd, Västerbotten och Västra Götaland.   
  
2020 innebar på många sätt ett stresstest för organisationen eftersom förutsättningarna för verksamheten 
plötsligt förändrades med pandemin. Sammantaget lyckades organisationen trots utmaningarna leverera 
medlemstillväxt, ekonomiskt överskott och en medlemsverksamhet som enbart förändrades avseende 
fysiska medlemsaktiviteter. 

  
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Risknivån för organisationen som helhet fastställs av styrelse och ledning. Därefter säkerställs risknivån 
genom intern kontroll i form av rutiner och riktlinjer. Den största risken för en opinionsdrivande 
verksamhet är att organisationen inte upplevs som trovärdig eller har legitimitet att verka och uttala sig på 
uppdrag av förbundets medlemmar. Trovärdigheten får inte ifrågasättas eller skadas genom olagligt eller 
oetiskt handlande av styrelseledamöter, ledning, anställda eller förtroendevalda.   
  

Organisationens finansiella risker balanseras genom fleråriga verksamhetsplaner med tillhörande 
ekonomiska konsekvenser och en kapitalförvaltning som följer en utarbetad placeringsinstruktion 
framtagen av placeringskommittén. 

 I händelse av att pandemin tillsammans med restriktioner i samhället skulle fortsätta att sträcka sig över 
hela 2021 bedömer styrelse och ledning att organisationen är väl rustad för att möta ett sådant scenario. 

 - Lokalföreningarna har ställt om fysiska möten och arrangemang till att bli digitala 
 - Tjänstemännen har efter ett års arbete från hemmakontor hittat arbetsformer som gör att stora delar av    
värdet i medlemskapet kan levereras digital. 
 - Finansiellt står organisationen stark som ett resultat av flera års rörelseöverskott, så även under 
pandemiåret 2020. 
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Största risken bedöms vara om svensk ekonomi drabbas av en långvarig lågkonjunktur med kraftigt ökat 
antal konkurser. Men i händelse av ett sådant negativt scenario har organisationen sparade medel för att 
fortsatt kunna leverera verksamhet, även om medlemsantalet skulle falla dramatiskt. 
  
Flerårsöversikt (Tkr)           
Koncernen 2020 2019 2018 2017   
Omsättning 164 735 166 534 161 411 163 344   
Resultat efter finansiella poster 30 456 18 251 13 476 19 711   
Balansomslutning 277 585 243 435 224 953 214 702   
Soliditet (%) 57 53 51 46   
Antal anställda 91 84 71 60   
            
Moderföreningen 2020 2019 2018 2017   
Årsavgifter från medlemmar 8 780 8 729 8 885 8 530   
Resultat efter finansiella poster 1 821 1 483 -42 3 724   
Balansomslutning 23 960 20 426 18 826 18 853   
Soliditet (%) 69 72 71 71   
Antal anställda 4 3 3 3   
Antal medlemmar 36 789 36 572 36 795 37 145   
            

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 9 537 691 
årets vinst 1 811 068 
 11 348 759 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 11 348 759 
  
Koncernens och moderföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Nettoomsättning   155 955 635   157 805 067   
Medlemsavgifter   8 779 889   8 729 251   
    164 735 524   166 534 318   
Rörelsens kostnader           
Övriga externa kostnader 2, 3 -80 214 231   -87 067 765   
Personalkostnader 4 -65 080 466   -65 064 239   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -285 383   -288 234   
    -145 580 080   -152 420 238   
Rörelseresultat   19 155 444   14 114 080   
Resultat från finansiella poster           
Andelar i intresseföretags resultat   -339 592   -4 183   
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 5 986 876   0   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 10 708 760   4 193 479   
Räntekostnader och liknande resultatposter 7  -55 725   -52 664   
    11 300 319   4 136 632   
Resultat efter finansiella poster   30 455 763   18 250 712   
            
Resultat före skatt 8 30 455 763   18 250 712   
Skatt på årets resultat   -6 457 859   -3 235 276   
Årets resultat   23 997 904   15 015 436   
            
Hänförligt till moderföreningens aktieägare   23 905 125   14 932 617   
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande   92 778   82 819   
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TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar           
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 9 15 178 854   15 464 237   
Inventarier, verktyg och installationer 10 191 640   366 940   
    15 370 494   15 831 177   
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11, 12 10 088 518   6 454 142   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 165 079 941   41 266 769   
    175 168 459   47 720 911   
Summa anläggningstillgångar   190 538 953   63 552 088   
Omsättningstillgångar           
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   9 576 391   10 744 970   
Aktuella skattefordringar   141 851   2 582 753   
Övriga fordringar   3 231 140   1 141 011   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 5 740 019   4 343 267   
    18 689 401   18 812 001   
Kortfristiga placeringar           
Övriga kortfristiga placeringar   1 662 996   113 894 993   
    1 662 996   113 894 993   
            
Kassa och bank 15 66 694 020   47 176 269   
    66 694 020   47 176 269   
Summa omsättningstillgångar   87 046 417   179 883 263   
SUMMA TILLGÅNGAR   277 585 370   243 435 351   
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EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital           
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare           
Föreningskapital   1 947 209   1 947 209   
Övrigt tillskjutet kapital   3 282 505   1 534 658   
Annat eget kapital inklusive årets resultat   152 753 195   125 553 710   
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare   157 982 909   129 035 577   
Innehav utan bestämmande inflytande           
Innehav utan bestämmande inflytande   951 680   662 520   
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset   951 680   662 520   
Summa eget kapital   158 934 589   129 698 097   
Avsättningar 16         
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   805 577   823 762   
Avsättningar för uppskjuten skatt   5 220 441   3 653 319   
Övriga avsättningar   86 313   86 313   
    6 112 331   4 563 394   
Långfristiga skulder           
Övriga skulder 17 388 688   385 165   
    388 688   385 165   
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   15 362 121   9 577 309   
Aktuella skatteskulder   0   157 819   
Övriga skulder   12 918 117   19 352 432   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 83 869 524   79 701 135   
    112 149 762   108 788 695   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   277 585 370   243 435 351   
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Förenings- 

kapital 

Annat 
bundet 

eget kapital 

Annat eget 
kapital 

inkl årets 
resultat 

  
Summa 

Minoritets 
-intresse 

Totalt eget 
kapital 

              
Ingående eget kapital 2019-01-01 1 947 209 2 482 008 109 346 154 113 775 371 489 339 114 264 710 
              
Nyemission         14 364 14 364 
Aktieägartillskott     170 431 170 431 67 630 238 061 
IB förvärvat DB     81 527 81 527 8 063 89 590 
Avsättning till föreningsond   1 757 650 -1 757 650 0   0 
Utbetalning från föreningsfond   -2 705 000 2 705 000 0   0 
Effekter av ändrad taxering     75 631 75 631 305 75 936 
Årets resultat     14 932 617 14 932 617 82 819 15 015 436 
              
Utgående eget kapital 2019-12-31 1 947 209 1 534 658 125 553 710 129 035 577 662 520 129 698 097 
              
- Nyemission         4 857 4 857 
- Aktieägartillskott     -76 372 -76 372 191 515 115 143 
- Fusionsresultat     98 98 10 108 
Avsättning till föreningsfond   1 771 700 -1 771 700 0   0 
Utbetalning från föreningsfond   -1 550 262 1 550 262 0   0 
Avsättning till tillväxtfond   3 543 400 -3 543 400 0   0 
Utbetalning från tillväxtfond   -1 791 350 1 791 350 0   0 
Utbetalning stipendier   -5 641   -5 641   -5 641 
Justering IB ägarandel 
intressebolag     5 124 122 5 124 122   5 124 122 
Årets resultat     23 905 125 23 905 125 92 778 23 997 903 
              
Utgående eget kapital 2020-12-31 1 947 209 3 502 505 152 533 195 157 982 909 951 680 158 934 589 
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Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   30 455 763   14 459 672   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.   -31 272 281   6 088 779   
Betald skatt   -2 607 654   -2 890 834   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   -3 424 172   17 657 617   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           
Förändring av rörelsefordringar   -2 318 302   -3 580 439   
Förändring av rörelseskulder   3 522 409   2 538 645   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -2 220 065   16 615 823   
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   0   -175 300   
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -115 354 170   -424 008   
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   24 865 630   381 045   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -90 488 540   -218 263   
Finansieringsverksamheten           
Utbetalda stipendier   -5 641   0   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -5 641   0   
Årets kassaflöde   -92 714 246   16 397 560   
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   161 071 262   144 673 702   
Likvida medel vid årets slut   68 357 016   161 071 262   
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Årsavgifter från medlemmar   8 779 890   8 729 251   
Övriga rörelseintäkter   12 500   27 397   
    8 792 390   8 756 648   
            
Rörelsens kostnader           
Övriga externa kostnader 3 -5 011 278   -5 417 190   
Personalkostnader 4 -2 008 299   -1 947 844   
    -7 019 577   -7 365 034   
Rörelseresultat 19 1 772 813   1 391 614   
            
Resultat från finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   48 670   90 923   
    48 670   90 923   
Resultat efter finansiella poster   1 821 483   1 482 537   
            
Resultat före skatt   1 821 483   1 482 537   
            
Skatt på årets resultat 8 -10 415   -19 456   
Årets resultat   1 811 068   1 463 081   
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TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag 20, 21, 22 1 000 000   1 000 000   
Fordringar hos koncernföretag 23 0   11 367 387   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 1 002   1 002   
    1 001 002   12 368 389   
Summa anläggningstillgångar   1 001 002   12 368 389   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Fordringar hos koncernföretag   22 055 112   7 041 152   
Aktuella skattefordringar   227 042   218 001   
Övriga fordringar   271 835   317 529   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 9 159   8 476   
    22 563 148   7 585 158   
            
Kassa och bank   395 911   472 171   
Summa omsättningstillgångar   22 959 059   8 057 329   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   23 960 061   20 425 718   
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EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital 24         
Bundet eget kapital           
Föreningskapital   1 947 209   1 947 209   
Ändamålsbestämda medel   3 282 505   1 314 658   
    5 229 714   3 261 867   
            
Fritt eget kapital           
Balanserad vinst eller förlust   9 537 691   10 048 098   
Årets resultat   1 811 068   1 463 081   
    11 348 759   11 511 179   
Summa eget kapital   16 578 473   14 773 046   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   10 841   23 950   
Övriga skulder   256 817   398 735   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 7 113 930   5 229 987   
Summa kortfristiga skulder   7 381 588   5 652 672   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   23 960 061   20 425 718   
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Förenings- 

kapital 
Ändamåls- 

bestämt 
Balanserat 

resultat 
Summa 

eget kapital 
          
Ingående eget kapital 2019-01-01 1 947 209 2 262 008 9 100 747 13 309 964 
          
Avsättning till föreningsfond   1 757 650 -1 757 650 0 
Utbetalning från föreningsfond   -2 705 000 2 705 000 0 
Årets resultat     1 463 081 1 463 081 
          
Utgående eget kapital 2019-12-31 1 947 209 1 314 658 11 511 178 14 773 045 
          
Avsättning till föreningsfond   1 771 700 -1 771 700 0 
Utbetalning från föreningsfond   -1 550 262 1 550 262 0 
Avsättning till tillväxtfond   3 543 400 -3 543 400 0 
Utbetalning från tillväxtfond   -1 791 350 1 791 350 0 
Utbetalning stipendier   -5 641   -5 641 
Årets resultat     1 811 068 1 811 068 
          
Utgående eget kapital 2020-12-31 1 947 209 3 282 505 11 348 758 16 578 472 
          

Företagarna har kvarstående krav mot Företagarna Sverige Service AB på återbetalning av villkorade 
aktieägartillskott om 17 644 700 kronor. Aktieägartillskottet har lämnats vid tre tillfällen, 1991, 1995 och 1998. 
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Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   1 821 483   1 482 537   
Betald skatt   -19 456   -18 792   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   1 802 027   1 463 745   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av rörelsefordringar   -14 968 949   -1 268 824   
Förändring av rörelseskulder   1 728 916   136 626   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -11 438 006   331 547   
            
Investeringsverksamheten           
Förändring fordran koncernföretag   11 367 387   -57 684   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   11 367 387   -57 684   
            
Finansieringsverksamheten           
Utbetalda stipendier   -5 641   0   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -5 641   0   
            
Årets kassaflöde   -76 260   273 863   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   472 171   198 308   
Likvida medel vid årets slut   395 911   472 171   
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Noter 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens eget 
kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, 
elimineras i sin helhet. I koncernen ingår härigenom endast den del a dotterbolagens eget kapital som 
tillkommit efter förvärvet. 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter som avser service- och medlemsavgifter samt annonsintäkter intäktsredovisas i den period som 
avgifterna avser. Övriga intäkter redovisas då tjänsten/varan tillhandhålls. Alla intäkter redovisas med 
avdrag för mervärdeskatt, rabatter och returer. 
  
Immateriella anläggningstillgångar 
Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett 
omfattande sätt anpassats för bolagets räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har 
ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. 
  
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångens prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar 
tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
  
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
  
I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på 
ursprungliga anskaffningsvärden med avdrag för beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut. 
Avskrivningen fördelas systematiskt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. 
  
Följande avskrivningstider tillämpas: 
  
Dataprogram  5 år 
Inventarier   5 år 
Datorer   3 år 
Byggnad 
 - Stomme och grund  100 år 
 - Stomkomplettering  50 år 
 - Värme, el, fasad, yttertak 40 år 
 - Fönster   30 år 
 - Hiss   30 år 
 - Ventilation  25 år 
 - Inre ytskikt  15 år 
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Finansiella instrument 
Bolaget redovisar och värderar finansiella instrument till anskaffningsvärde. Kundfordringar och övriga 
kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas 
bli reglerade, det vill säga med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga 
skulder redovisas till det belopp varmed de förväntas regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga 
skulder värderas efter första redovisningen till upplupet anskaffningsvärde, det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde. 
  
Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
  
Inkomstskatter  
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Skatteskulder/-fordringar 
värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. 
Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med 
stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot 
eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skattefordran på befintliga underskottsavdrag 
redovisas vid den tidpunkt då det är sannolikt att de kan utnyttjas mot framtida skattemässiga överskott. 
  
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare 
händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. 
Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. 
Om effekten av tid när betalningen sker är väsentligt nuvärdesberäknas förpliktelsen. 
  
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
  
Nyckeltalsdefinitioner 
Årsavgifter från medlemmar 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
 
Antal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 
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Not 2 Leasingavtal 
Koncernen 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal uppgår till 7 700 tkr. 
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
  2020 2019 
      
Inom ett år 6 942 582 7 463 639 
Senare än ett år men inom fem år 3 441 482 10 984 155 
  10 384 064 18 447 794 
      

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda lokaler. Avtalet om hyra löper på tre år med 
möjlighet för företaget att förlänga med ytterligare tre år. Förutom hyra av lokaler avser avtalen 
leasingbilar, som leasas på tre år. 
  
Not 3 Arvode till revisorer 
Koncernen 
  2020 2019 
Ernst & Young AB     
Revisionsuppdrag 173 750 129 762 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 271 000 87 000 
  444 750 216 762 
KPMG     
Revisionsuppdrag 0 7 880 
  0 7 880 

Moderföreningen 
  2020 2019   
Ernst & Young AB       
Revisionsuppdrag 10 000 10 000   
  10 000 10 000   

Not 4 Anställda och personalkostnader 
Koncernen 
  2020 2019 
Medelantalet anställda     
Kvinnor 60 53 
Män 32 31 
  92 84 
Löner och andra ersättningar     
Styrelse och verkställande direktör 3 031 354 2 735 804 
Övriga anställda 40 777 601 39 312 484 
  43 808 955 42 048 291 
Sociala kostnader     
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 519 015 617 911 
Pensionskostnader för övriga anställda 4 816 242 5 322 839 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 14 772 774 14 127 343 
  20 108 031 20 068 093 
      
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 63 916 986 62 242 374 
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Moderföreningen 
  2020 2019   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 3 2   
Män 1 1   
  4 3   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör 540 948 715 087   
Övriga anställda 1 473 383 1 150 705   
  2 014 711 1 865 792   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för övriga anställda 106 216 107 920   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 423 737 462 221   
  529 953 570 141   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 2 544 664 2 435 933   
        
Könsfördelning bland ledande befattningshavare       
Andel kvinnor i styrelsen 38 % 46 %   
Andel män i styrelsen 62 % 54 %   
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 60 % 60 %   
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 40 % 40 %   
        

  
Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 
Koncernen 
  2020 2019 
      
Erhållna utdelningar 1 118 411 0 
Nedskrivningar -130 384 0 
Resultat vid avyttring -1 151 0 
  986 876 0 

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Koncernen 
  2020 2019 
      
Övriga finansiella intäkter 766 480 397 191 
Övriga ränteintäkter 6 934 5 248 
Resultat vid försäljningar 9 935 346 232 891 
Återföring av nedskrivning 0 3 558 149 
  10 708 760 4 193 479 
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Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 
Koncernen 
 2020 2019 
      
Övriga räntekostnader  -32 664 -52 664 
Kursdifferenser -31 278 0 
  -55 725 -52 664 

Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt 
Koncernen 
  2020 2019   
        
Skatt på årets resultat     
Aktuell skatt -4 890 737 -2 463 806 
Justering avseende tidigare år -1 567 122 -771 470 
Totalt redovisad skatt -6 457 859 -3 235 276 
      

Avstämning av effektiv skatt 
    2020   2019 
          
  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   30 455 763   18 250 712 
          
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -6 517 533 21,40 -3 905 652 
Ej avdragsgilla kostnader   -1 589 148   -1 832 993 
Ej skattepliktiga intäkter   1 881 571   2 634 482 
Justering avseende skatter för föregående 
år       5 434 
Under året utnyttjande av tidigare års 
underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisats som tillgång       639 
Övrigt   -232 749   -137 186 
Redovisad effektiv skatt 21,20 -6 457 859 17,73 -3 235 276 
          

Moderföreningen 
  2020 2019   
        
Skatt på årets resultat     
Aktuell skatt -10 415 -19 456 
Totalt redovisad skatt -10 415 -19 456 
      

Avstämning av effektiv skatt 
    2020   2019 
          
  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   1 821 483   1 482 537 
          
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -389 797 21,40 -317 263 
Ej avdragsgilla kostnader   -1 502 189   -1 576 116 
Ej skattepliktiga intäkter   1 881 571   1 873 923 
Redovisad effektiv skatt 0,57 -10 415 1,31 -19 456 
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Not 9 Byggnader och mark 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 17 489 769 17 489 769   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 489 769 17 489 769   
        
Ingående avskrivningar -2 025 532 -1 737 298   
Årets avskrivningar -285 383 -288 234   
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 310 915 -2 025 532   
        
Utgående redovisat värde 15 178 854 15 464 237   
        
Uppgifter om förvaltningsfastigheter       
Redovisat värde 15 178 854 15 464 237   
Verkligt värde 145 000 000 145 000 000   
        

Det skattemässiga värdet understiger det bokförda värdet med 698 681 kronor. 
   
Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 3 101 484 2 926 184 
Inköp 0 175 300 
Försäljningar/utrangeringar -175 300 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 926 184 3 101 484 
      
Ingående avskrivningar -2 507 266 -2 507 266 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 507 266 -2 507 266 
      
Ingående nedskrivningar -227 278 -227 278 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -227 278 -227 278 
      
Utgående redovisat värde 191 640 366 940 

 
Utgående värde om 192 tkr består i sin helhet av konst, på vilken avskrivning inte sker. 
  
Not 11 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 6 454 142 8 438 208 
Justerat värde 5 124 122 0 
Avyttring av intressebolag -66 700 -133 400 
Årets andel i intressebolag -339 592 -4 183 
Mottagna utdelningar -1 083 454 -1 846 483 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 088 518 6 454 142 
      
Utgående redovisat värde 10 088 518 6 454 142 
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Not 12 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Koncernen 

Namn 
Kapital- 

andel 
Rösträtts- 

andel 
Antal 

andelar 
Bokfört 

värde 
Företagarna i Halland Service AB 40 14 1 334 133 400 
Företagarna Region Syd Service 
AB 40 3 667 66 700 
Företagarna Stockholms län AB 40 4 667 66 700 
Företagarna i Västerbotten 
Service AB 40 6 200 200 000 
Företagarna Mälardalen Service 
AB 40 5 1 000 1 135 234 
Företagarna Norrbotten Service 
AB 40 6 67 67 000 
Företagarna Västra Götaland 
Service AB 40 2 1 440 144 000 
Företagarna Dalarna Service AB 40 6 400 39 900 
        1 852 934 
          
  Org.nr Säte Eget kapital Resultat 
Företagarna i Halland Service AB 556280-9771 Halmstad 398 726 -427 002 
Företagarna Region Syd Service 
AB 556420-4302 Malmö 6 635 244 451 937 
Företagarna Stockholms län AB 556072-0566 Stockholm 5 593 249 256 732 
Företagarna i Västerbotten 
Service AB 556549-3110 Lycksele 1 702 001 -1 105 056 
Företagarna Mälardalen Service 
AB 556903-2005 Stockholm 3 265 640 -986 
Företagarna Norrbotten Service 
AB 556335-7689 Luleå 1 615 749 -301 391 
Företagarna Västra Götaland 
Service AB 556612-3153 Göteborg 5 646 225 -13 802 
Företagarna Dalarna Service AB 556793-5290 Falun 364 460 264 460 
          

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 41 266 769 40 857 515 
Inköp 115 367 223 424 008 
Försäljningar/utrangeringar -21 473 387 -14 754 
Omklassificeringar 30 049 720 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 165 210 325 41 266 769 
      
Ingående nedskrivningar -130 384 0 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -130 384 0 
      
Utgående redovisat värde 165 079 941 41 266 769 

 
Av årets nedskrivningar avser 130 384 kr nedskrivningar till det värde som tillgången har på balansdagen 
även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående. 
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Moderföreningen 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 002 1 002   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 002 1 002   
        
Utgående redovisat värde 1 002 1 002   
        

  
Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 
      
Övriga förutbetalda kostnader 1 744 489 1 752 853 
Upplupna intäkter 2 040 467 735 000 
Förutbetalda hyreskostnader 1 804 165 1 734 461 
Förutbetalda försäkringspremier 150 898 120 953 
  5 740 019 4 343 267 
      

Moderföreningen 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Övriga förutbetalda kostnader 9 159 8 476   
  9 159 8 476   

  
Not 15 Checkräkningskredit 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 
      
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 5 000 000 5 000 000 
Utnyttjad kredit uppgår till  0 0 

  
Not 16 Avsättningar 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 
      
Pensioner och liknande förpliktelser     
Belopp vid årets ingång 823 762 849 982 
Under året ianspråktagna belopp -18 185 -26 220 
  805 577 823 762 
      
Uppskjuten skatteskuld     
Belopp vid årets ingång 3 653 319 2 938 008 
Årets avsättningar 1 567 122 771 470 
Belopp vid årets ingång förvärvat DB 0 23 968 
Förändring pga ändrad taxering 0 -80 127 
  5 220 441 3 653 319 
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Specifikation uppskjutna skatteskulder     
Periodiseringsfonder 5 070 923 3 503 801 
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 149 518 149 518 
  5 220 441 3 653 319 
      
Övriga avsättningar     
Belopp vid årets ingång 86 313 86 313 
  86 313 86 313 
      
Specifikation övriga avsättningar     
Avsättning för särskild löneskatt 86 313 86 313 
  86 313 86 313 
      

Not 17 Långfristiga skulder 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Förfaller senare än fem år efter balansdagen       
Villkorliga skulder 388 688 385 165   
  388 688 385 165   
        

Avser gåva i form av aktier som villkorats för att delas ut som pris till Årets Unga Företagare i Jämtland-
Härjedalen. 
  
  
Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 
      
Upplupna löner 12 866 15 949 
Upplupna semesterlöner 3 666 555 3 129 615 
Upplupna sociala avgifter 52 251 50 110 
Tillväxtfond 1 791 350 0 
Förutbetalda intäkter 69 007 924 69 716 818 
Övriga förutbetalda intäkter 6 562 691 0 
Övriga upplupna kostnader 1 507 292 5 414 096 
Upplupna sociala avgifter 1 103 823 1 044 328 
Förutbetalda hyresintäkter 164 772 330 220 
  83 869 524 79 701 136 
     

Moderföreningen 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Upplupna löner 10 147 13 283   
Upplupna semesterlöner 156 151 146 202  
Upplupna sociala avgifter 52 251 50 110   
Tillväxtfond 1 791 350 0   
Förutbetalda intäkter 5 086 575 5 006 665   
Övriga upplupna kostnader 17 456 13 727   
  7 113 930 5 229 987   
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Not 19 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Moderföreningen 
  2020 2019   
        
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 2,00 %  2,00 %   
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 0,00 %  0,00 %   
        

  
Not 20 Andelar i koncernföretag 
Moderföreningen 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000   
        
Utgående redovisat värde 1 000 000 1 000 000   
        

  
Not 21 Specifikation andelar i koncernföretag 
Moderföreningen 
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

Företagarna Sverige Service 
AB 100 100 10 000 1 000 000   
        1 000 000   
            
  Org.nr Säte Eget kapital Resultat   
Företagarna Sverige Service AB 556093-3011 Stockholm 80 926 329 15 266 691   
            

  
Not 22 I koncernen Företagarna Sverige Service AB, 556093-3011, ingår följande 
dotterbolag 
  
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

Småföretagens Riksorganisation 100 100 1 000 100 000   
Företagarnas Föreningsbolag AB 91 91 25 978 4 433 065   
Företagarna Sverige Marknads AB 100 100 1 000 329 428   
        4 862 493   
            
  Org.nr Säte Eget kapital Resultat   
Småföretagens Riksorganisation 556101-2377 Stockholm 26 139 150 1 702 942   
Företagarnas Föreningsbolag AB 556274-3814 Stockholm 9 670 330 871 312   
Företagarna Sverige Marknads AB 556129-3316 Stockholm 4 622 233 13 058   
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Not 23 Fordringar hos koncernföretag 
Moderföreningen 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
        
Ingående anskaffningsvärden 11 367 387 11 309 703   
Tillkommande fordringar 10 687 725 57 684   
  22 055 112 11 367 387   
        

  
Not 24 Disposition av vinst eller förlust 
Moderföreningen 
  2020-12-31     
        
Förslag till vinstdisposition       
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:       
        
balanserad vinst 9 537 691     
årets vinst 1 811 068     
  11 348 759     
        
disponeras så att       
i ny räkning överföres 11 348 759     

  
Not 25 Uppgift om fusion 
Koncernen 
Följande bolag har fusionerats med Företagarnas Föreningsbolag AB i april 2020. I det övertagande 
bolagets resultat- och balansräkning ingår följande belopp från det överlåtande bolaget för tid före 
registrering. 
  2020-12-31   
      
Företagarnas Service i Gävleborg AB, org.nr. 556313-4187     
Nettoomsättning 291 249   
Rörelsens kostnader -510 248   
Rörelseresultat -218 999   
      
Omsättningstillgångar 1 394 254   
Summa tillgångar 1 394 254   
Eget kapital -92 630   
Obeskattade reserver -162 000   
Kortfristiga skulder -1 139 624   
Summa eget kapital och skulder -1 394 254   
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Företagarna Värmland Service AB, org.nr. 556669-1795     
Rörelsens intäkter  8 519   
Rörelsens kostnader -42 352   
Rörelseresultat -33 833   
      
Omsättningstillgångar 723 807   
Summa tillgångar 723 807   
Eget kapital -279 328   
Kortfristiga skulder -444 479   
Summa eget kapital och skulder -723 807   
      

Följande bolag har fusionerats med Företagarnas Föreningsbolag AB i december 2020. I det övertagande 
bolagets resultat- och balansräkning ingår följande belopp från det överlåtande bolaget för tid före 
registrering. 
      
Företagarna Västernorrland Service AB, org.nr 556291-0041     
Rörelsens intäkter 1 278 690   
Rörelsens kostnader -1 030 921   
Rörelseresultat 247 769   
      
Omsättningstillgångar 1 184 689   
Summa tillgångar 1 184 689   
Eget kapital -434 574   
Kortfristiga skulder -750 115   
Summa eget kapital och skulder -1 184 689   
      

  
Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Koncernen 
 
Styrelsen i Företagarnas Föreningsbolag AB har för avsikt att 2021, med stöd av årsstämmans 
bemyndigande, fatta beslut om riktad nyemission till ägarna av Företagarna Dalarna Service AB och 
Företagarna Halland Service AB. 
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Stockholm den 13 april 2021 
  
  
  
  
Fabian Bengtsson Alfred Appelros Johan Aspelin  
Ordförande     
      
      
      
Carl Johan Bertilsson Drazen Crnoja Jonas Grenfeldt  
      
      
      
      
Tobias Lindfors Matilda Mielind John Tengström  
      
      
      
      
Elisabeth Thorburn Charlotte Wall Paula Wilson  
      
      
      
     
    
Petra Örjegren   Günter Mårder   
   Verkställande direktör   
      
      

  
  
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
  
Ernst & Young AB  
  
  
 
  
Jenny Göthberg  
Auktoriserad revisor  
  
  
Vår granskningsrapport har lämnats den 
  
  
 
  
Kjell Hjelm Belinda Bagger 
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Riksstyrelsen förslår kongressen besluta 

att lägga dokumentet till handlingarna. 

Här redovisas de åtgärder som Företagarnas riksstyrelse vidtagit med anledning av besluten på 

kongressen 2020. Kongressbesluten redovisas utifrån numreringen i dagordningen. Ärendena 

är sammanförda på samma sätt som under kongressen. Kongessprotokoll och motioner finns 

på Företagarnas intranät.  

 

 

Kongressen beslutade 

att  bifalla motionens yrkande att Företagarna redan 2020 adderar “social 

hållbarhet” till sin redan eminenta satsning på hållbart företagande, och att 

detta även får ett tydligt avtryck i såväl webb, rapporter, print, artiklar och 

offentliga framträdanden. 

61



Motionärerna Amanda Thunberg och Per Lejoneke, Företagarna Nacka-Värmdö, yrkade på 

åtgärder för att tydliggöra att ”social hållbarhet” är en viktig del i det hållbara företagandet. 

Motionärerna upplever att Företagarna brister i detta avseende, där fokus i stort sett bara 

riktas mot en hållbar miljö. Utöver att Företagarna ska ge större utrymme för den sociala 

hållbarhetsaspekten i webb, rapporter, print, artiklar och offentliga framträdanden yrkade 

motionärerna att Företagarnas hållbarhetssatsning blir mer transparent och tillämpbar på 

föreningsnivå.  

Arbetet med att lyfta den sociala hållbarhetsaspekten och addera den till Företagarnas satsning 

på hållbart företagande pågår bland annat i samarbete med föreningen Nacka-Värmdö. En del 

i arbetet är att kontinuerligt uppdatera den hållbarhetsportal som finns på Företagarnas 

webbsida. I hållbarhetsportalen ska företagare kunna hitta bland annat verktyg, fakta och 

inspiration för att komma igång med eller utveckla sitt hållbarhetsarbete. Innehållet i 

hållbarhetsportalen, och även på Företagarnas webbsida som helhet, ska vara så balanserad 

som möjligt mellan de olika aspekterna av hållbarhet – det vill säga ekonomisk, ekologisk och 

social hållbarhet.  

Vad gäller verktyg, fakta och guidning i hållbart företagande är fördelningen tämligen jämnt 

fördelat. Andra inslag så som nyheter och artiklar är i hög grad omvärldsstyrda och därmed 

syns miljö- och klimatfrågorna mest jämfört med andra aspekter av hållbarhet. Under våren 

2022 presenterar Företagarna en rapport på tema hållbarhet. Rapporten är en uppföljning på 

tidigare undersökningar som Företagarna genomfört för att redovisa hur Sveriges 

småföretagare arbetar med hållbarhet. I årets rapport är vi extra tydliga med att beskriva 

hållbarhet som ett begrepp bestående av flera aspekter, det vill säga inte enbart miljö- och 

klimatfrågor, där vi dessutom fördjupats oss något i den sociala hållbarhetsaspekten.  

I arbetet med att göra organisationens hållbarhetssatsning mer transparent och tillämpbar på 

föreningsnivå har riksorganisationen sedan kongressen 2020 varit i dialog med föreningen 

Nacka-Värmdö i syftet att ta fram en slags mall för hur våra föreningar lokalt kan stärka 

arbetet med hållbart företagande. På grund av coronapandemin har format och upplägg behövt 

justeras ett antal gånger, men arbetet är på gång och föreningen i Nacka-Värmdö är igång med 

arbetet som sedermera är tänkt att ligga som grund för hur andra föreningar kan arbeta på 

lokalnivå.   
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Kongressen beslutade 

att  bifalla motionen vars yrkande var att Företagarna med kraft verkar för att 

lagstiftningen säkerställer fritt, klimatsmart företagande (enligt ovan), samt 

stoppar alla former av kommunal konfiskation och skapar förutsättningar för 

små klimatsmarta företag att växa i Sverige. 

Motionären Sara Idenfors, Företagarna Vilhelmina, lyfter fram vikten av att företag själva får 

äga sitt avfall och avgöra vad som är den största klimatnyttan. Detta med anledning av 

politiska förslag om obligatorisk insamling av matavfall för restauranger och 

livsmedelsbutiker, där landets kommuner ska vara ansvariga för hanteringen av avfallet. För 

att stärka företagens äganderätt till verksamhetens avfall föreslår motionären en skarpare 

lagstiftning som betonar att företagen ska ha rätt att äga allt sitt avfall, så som exempelvis 

restaurangavfall och spillfett.  

Företagarna delar motionärens uppfattning. För att uppmuntra cirkulära lösningar i företagen 

behöver lagar och regler gå i takt med utvecklingen, där företagens äganderätt till sitt avfall bör 

vara en självklarhet. Ett viktigt steg är att lagstiftningen utgår från att företag ska ha rätt att 

äga allt sitt avfall, såsom exempelvis restaurangavfall och spillfettet. I nuvarande lagstiftning är 

huvudregeln att företagens avfall konfiskeras av kommunen, om inte företagen själva ansöker 

om dispens att hantera sitt avfall. Företagarna driver som policyfråga att verksamheter istället 

bör ges möjlighet att själva ansvara för sitt avfall genom att regeringen inför det så kallade 

frivalet, enligt förslaget i utredningen Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 

2021:24).  

Kongressen beslutade 

att  bifalla motionen vars yrkande var: Uppdraget är att snarast med hjälp av våra 

samarbetspartner ta fram en relevant sjukförsäkringsmodell som även 

innehåller regelbundna hälsokontroller. 
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Motionären Olle Forsberg, Företagarna Huddinge (föreningarna i Stockholm, Solna, 

Vallentuna, Nacka-Värmdö, Sundbyberg-Ekerö, Danderyd och Täby står också bakom 

motionen) lyfte fram behovet av att erbjuda medlemmar möjlighet till regelbundna 

hälsokontroller inom ramen för sjukvårdsförsäkringen. 

För att säkerställa intresset för tjänsten hälsokontroll har en undersökning genomförts bland 

medlemmarna. Intresset bedöms som tillräckligt stort för att gå vidare med att ta fram ett 

erbjudande till medlemmarna.  

Det finns dock utmaningar med att paketera hälsokontroller tillsammans med 

Länsförsäkringar som är leverantör av sjukvårdsförsäkringarna. Vi har därför inlett 

diskussioner med annan rikstäckande leverantör som erbjuder hälsokontroller via blodprov i 

kombination med en digital lösning för hälsofrågor och återkoppling. Ambitionen är att ha en 

lösning färdig att erbjuda våra medlemmar under 2022. 

 

Kongressen beslutade 

att  inkludera motionären i arbetet för att se över informationsflödet i denna fråga,  

att        ge riksstyrelsen i uppdrag att säkerställa att arbetet fortsätter med att 

segmentera informationen framöver och  

att         arbetet måste inkludera alla nivåer i Företagarnas organisation lokalt, regionalt 

och nationellt. 

Motionären Olle Forsberg, Företagarna Huddinge (föreningarna i Stockholm, Solna, 

Vallentuna, Nacka-Värmdö, Sundbyberg-Ekerö, Danderyd och Täby står också bakom 

motionen) uttrycker missnöje med hur den motionen med liknande budskap behandlades och 

besvarades på kongressen 2018 och att problemen uppfattades kvarstå. 
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Uppdraget blev att göra en relevant översyn av det totala mailflödet från region och rikskontor 

och att sträva efter att minska kvantiteten och öka kvaliteten. Detta till förmån för att 

medlemmarna får färre mail, men förhoppningsvis läser fler. 

En arbetsgrupp arbetar löpande sedan flera år med att utveckla och analysera 
kommunikationen. Vi har också förstärkt verksamheten ytterligare med spetskompetens inom 
digital marknadsföring och analys. Analyser har presenterats för bl a vårt Advisory board med 
förtroendevalda och motionären. Utifrån dialogen vid dessa möten jobbar arbetsgruppen 
vidare.  

Vi fortsätter med segmenterade e-postutskick och är alltid noga med att välja ut en avgränsad 
målgrupp som budskapet är relevant för. Utskick görs också numera med digitala events 
samlade i ett och samma utskick till utvald målgrupp. 

Vi har gått över till att endast skicka till aktiva användare, dvs de medlemmar som aldrig 

öppnar e-postutskicken får dem inte.  

Nya e-postmallar har tagits fram och kommunicerats till berörda inom organisationen vilket 
har gjort det tydligare vilken typ av innehåll som kommuniceras till medlemmarna. E-
postkommunikationen följs upp löpande och justeras utifrån statistiken. Vi har fortsatt en 
mycket bra öppnings- och klickfrekvens. Vi fortsätter därmed att kontinuerligt följa upp och 

analysera våra olika insatser för bästa resultat. 
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När vi trodde att allt var över…

…kom omikron. Och med den nya virusmutationen 
drabbades vi av den mest massiva smittvågen hittills, 
åtföljt av skärpta restriktioner. En situation som snabbt 
drabbade vår verksamhet i lokalföreningarna och 
försvårade nyrekrytering. Även om 2021 avslutades på 
ett pandemimässigt tråkigt sätt saknas inte glädjeämnen 
när vi ser till Företagarnas utveckling under året. 
Medlemsmässigt växte vi med 939 medlemmar jämfört 
med vårt mål om 444. Rörelsen genererar ett betydande 
ekonomiskt överskott och den finansiella förvaltningen 

har skapat stora ekonomiska värden som säkerställer 
vår långsiktiga trygghet. Det är också med glädje vi 
ser att tillväxtbonusen för 2021 kommer att innebära 
utbetalningar om 2,7 miljoner kronor direkt till de 
lokalföreningar som vuxit under året. Även regionerna 
får ett tillskott till ekonomin kommande år, där 
medlemsökningen innebär nära en miljon mer i anslag 
för den regionala verksamheten. Vad gäller stoltheten 
bland Företagarnas medlemmar, förtroendevalda och 
medarbetare har undersökningar visat på stabilt stigande 
tal genom NPS-mätningar. Om vi ska sammanfatta året 
2021 gör vi det bäst utifrån verksamhetsplanen: Stolta i 
en växande organisation!

ÅRET I ORD 2021
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Digital försäljning

Försäljningen via Företagarnas hemsida har haft en fin 
utveckling under 2021 och ökade med 12  procent jäm-
fört med året innan. 3 323 företagare tackade ja till sitt 
medlemskap via hemsidan. Trots ökad försäljning har 
betalningsgraden på första fakturan bibehållits på höga 
93,5 procent. Främsta inträdesorsakerna via hemsidan är 
medlemsförmåner och nätverk. Största källor för försälj-
ning är Google Adwords och sökordsoptimering. Trafiken 
på hemsidan har fortsatt att öka under 2021 och totalt 
hade vi 2,2 miljoner besökare på företagarna.se under 
året, vilket är en fördubbling av trafiken sedan 2019. 
Största källor för trafik är sökordsoptimering, sociala 
medier och direkttrafik.

Föreningskampen

2021 blev en nytändning för Föreningskampen. Med det 
nya samarbetet med lokalföreningarna så skickades det 
in fler tips och medlemmar än någonsin tidigare. Tävling-
en var uppdelad i två terminer med fyra månader vardera 
där det värvades in totalt 691 nya medlemmar. De fören-
ingar som värvade in flest medlemmar var Karlshamn, 
Nacka-Värmdö, Sunne, Laholm och Linköping. Karls-
hamn slog rekord med 44 medlemmar registrerade under 
Föreningskampen.

Lojalitet

Lojaliteten nådde nya rekordhöjder under året och landa-
de på 86,3 procent. Förklaringen ligger troligtvis i att vi 
erbjuder ett medlemskap som gör nytta för våra medlem-
mar och dessutom har fortsatt vässa och samordna våra 
erbjudanden och kommunikationsprocesser.

Förtroendevaldautbildning

I september samlades 73 deltagare under två dagar för 
årets upplaga av Förtroendevaldautbildningen. 46 del-
tagare gick grundkursen och 27 deltagare gick fortsätt-
ningskursen. På grundkursen fick deltagarna en gedigen 
genomgång av hur man driver en förening. Fortsättnings-
kursen hade ett nytt programupplägg innehållande bland 
annat hur Företagarna bygger ett effektivt påverkans-
arbete. Deltagarna var nöjda efter utbildningen och ett 
exempel på uppskattat moment var när 16 medarbetare 
höll en speed date med deltagarna där de fick en inblick 
i vilka områden vi jobbar med nationellt samt möjlighet 
att ställa frågor.

Höstkonferens

Årets höstkonferens för förtroendevalda gick av stapeln 
den 14 oktober på Clarion Sign i Stockholm med 126 för-
troendevalda på plats. Temat för dagen var ”nystart” och 
deltagarna fick lyssna till samtal mellan Jacob de Geer, 
Ulrika Liljeberg, Jan Larsson och Fredrik Östbom – om 
entreprenörens roll för nystarten av Sverige. Det bjöds 
även på inspiration av föreningar som genomfört insat-
ser som varit särskilt lyckade. På eftermiddagen genom-
fördes gruppdiskussioner inom olika teman; valet 2022, 
medlemsutveckling, medlemsengagemang, coachande 
samtal och event. Förmiddagen livesändes i Förtroende-
valdas Facebook-grupp, där 1 400 förtroendevalda tog del 
av innehållet. 
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Årets Företagare 2021

Den 15 oktober var det dags för Årets Företagare i Sveri-
ge för att hylla och lyfta våra företagare i landet. Äntligen 
fick vi samlas och det blev ett storslaget firande i Stock-
holms stadshus. Med över 300 gäster på dagskonferensen 
och över 500 gäster på galakvällen skapades givande mö-
ten, massvis av ny energi och ett minnesvärt firande.

Vinnaren av Årets Unga Företagare, Philip Olsson, Iso-
vox, och Årets Företagare i Sverige, Evelina Lindgren, 
Apak, korades under galakvällen. Faisa Abdi, Pernilla 
Westergren, Sofie Wahlström och Ellinor Samuelsson, 
vinnarna av det nya priset Årets unga idé fick även de ta 
emot sina priser i stadshuset under kvällen. Utvärdering-
en visade höga NPS-siffror med fina kommentarer och vi 
kan återigen känna oss stolta över att ha levererat en upp-
laga av Årets Företagare i Sverige.

Företagarna Young 

Vårt unga nätverk, bestående av medlemmar upp till 35 år, 
har under året prioriterats. När 2021 lider mot sitt slut har 
Företagarna Young fler medlemmar än någonsin tidigare. 
Fler event har genomförts och ett omtag har skett i arbe-
tet med våra regionala ambassadörer. Företagarna Young 
står bakom instiftandet av det nya priset Årets Unga Idé, 
där tre finalister från Företagarnas lista 103 unga idéer 
tilldelades ett stipendium om 50 000 kronor från Bengt 
Bengtsson SIBA-stiftelse. 

Juristerna svarar

Företagarpodden hade premiär i en ny tappning under 
hösten. Juristerna svarar är podcasten där företagare får 
konkreta tips inför juridiska utmaningar. Varje avsnitt har 
ett nytt tema inom allt från anställnings- och hyresavtal 
till bolagsstruktur eller problem med myndigheter. Pod-
casten leds av två av våra jurister och har hittills fått ett 
mycket bra mottagande.

Medlemsförmåner

Det har under det gångna året lanserats nya samarbetsav-
tal med Sendify, Ramirent och Lyreco samt Företagarna 
Finansiering som är ett samarbete med tre olika finan-
sieringspartners. Vi har sett en ökning i användandet på 
nästan samtliga avtal. Det har också varit en återgång i 
nyttjandet av samarbetsavtalen inom flyg, tåg och hotell 
jämfört med 2020 som då var låg till följd av coronarestrik-
tioner. Likaså har nyttjandet av Företagarnas förmånsapp 
ökat där man adderat tjänsten Medlem söker medlem. 

Företagarna Live

Vi har under året fortsatt med Företagarna LIVE för att 
förmedla kunskap till företagare om pandemiläget och 
vårt påverkansarbete. Vi har också kompletterat med li-
vesändningar riktade till nya medlemmar i syfte att be-
skriva och uppmuntra till att aktivera medlemskapet. Det 
blev något färre livesändningar under året jämfört med 
föregående år då en större satsning gjordes av en digital 
form av Företagarna Business Forum som är ett event 
för medlemmar och förtroendevalda. Det digitala eventet 
gick live under tre dagar och innehöll nyttig kunskap för 
företagare. 
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Arbetet med krisstöden

Under 2021 fortsatte vi vårt gedigna arbete med att för-
bättra och förenkla krisstöden till följd av pandemin. I 
början av året tog vi fram en ”Buggrapport” där vi listade 
vilka förbättringar och förenklingar som behövdes för att 
omställningsstödet och stödet för korttidsarbete skulle 
bli mer verkningsfulla och komma fler företag till del. I 
samband med att den nya tillfälliga covid-19-lagen inför-
des gjorde vi ett stort utspel där vi krävde att alla fasta 
kostnader i verksamheter som stängs ned ersätts till 100 
procent. En kort tid senare presenterade regeringen och 
samarbetspartierna ett sådant förslag. Under hela 2021 
har Företagarna haft regelbundna möten med Tillväxt-
verket där vi påtalat fel och brister i stöden, men även 
kommit med konstruktiva förslag på förbättringar.

Ett företagsklimat i världsklass

I vårt arbete med att påverka politiken i en mer företagar-
vänlig riktning inför och efter valet 2022 har vi under året 
tagit fram inspels-PM till partierna inför deras vår- och 
höstbudget. Vi har också nyttjat allmänna motionstiden 
till att spela in förslag i en mer företagarvänlig riktning 
till ledamöter i bland annat till skatteutskottet och justi-
tieutskottet. Vi har träffat ekonomiskpolitiska talesperso-
ner och gett inspel kring vilka reformer som behövs både 
på kort och lång sikt för ett företagsklimat i världsklass 
samt medverkat som utställare på flera partidagar under 
hösten. Vi har därmed nyttjat varje tillfälle som erbjudits i 
det politiska årshjulet för att samtala med politikerna hur 
vi får ett företagsklimat i världsklass.

Brott mot företagare

Genom vår rapport ”Brott mot företagare 2021” satte vi 
företagen på kartan i diskussionen om den ökade krimi-
naliteten i samhället. Vi fick ut budskapet att det inte bara 
är privatpersoner som utsätts för den ökade brottslighe-
ten, utan även att företagare drabbas i allt större utsträck-
ning.

Välfärdsskaparna

I samband med rapportsläppet av ”Välfärdskaparna” upp-
muntrade vi våra förtroendevalda att boka upp en ”Digi-
tal fika för Välfärdsskapande” med sin kommunledning. 
Huvudsyftet med aktiviteten var att skapa ett förbättrat 
företagarklimat lokalt och att stärka de lokala förening-
arnas dialog och opinionsbildning på sin ort. Till mötet 
med kommunens tjänstemän och politiker tog vi fram 
ett frågebatteri, lokalt anpassade presentationer, kom-
munblad, lokala pressmeddelanden och mall för digitala 
spridbilder.

Kultur- och HR-arbete 

Vi har genomfört en medarbetarundersökning som, trots 
de ändrade förhållandena som rått under corona, visade 
ett starkt eNPS på 55. Likvärdig undersökning som två år 
tidigare visade ett eNPS på 25. Det interna HR-arbetet har 
fortsatt i riktningen att skapa en kultur där våra värde-
ord är centrala och kända, i syfte att skapa en arbetsplats 
där medarbetare utvecklas och gör skillnad. Värdeorden 
som tidigare var sex är nu fyra; engagerade, hjälpsamma, 
modiga och snabbfotade. Under året har vi arbetat med 
dem genom att samtala om ”situationer” som belyser vär-
deorden, i syfte att synliggöra hur vi agerar. Vi har skapat 
ett intranät för medarbetare där man hittar allt som rör 
anställningen från villkor till förmåner och policy. Arbe-
tet med att tydliggöra centrala HR-processer har fortsatt 
under året och allt arbete som rört medarbetare har lö-
pande diskuterats i skyddskommittén.
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Medialt genomslag – några nedslag 
under ett intensivt år
Företagarna: Ett politiskt misslyckande

Med anledning av att januariavtalet, som slöts den 11 ja-
nuari 2019 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet och Liberalerna, firade två år genomförde 
Företagarna en djupare granskning av de punkter som 
särskilt rörde företagandet. Januariavtalet är ur ett fö-
retagsperspektiv ömsom vin, ömsom vatten. Resultatet 
gällande den moderniserade arbetsrätter är ett politiskt 
misslyckande, vilket Günther Mårder tydligt framförde i 
en intervju med TT som senare publicerade i SvD. 

https://www.svd.se/a/qAjKrg/foretagarna-ett-poli-
tiskt-misslyckande

Brott mot företagare 2021

Företagarna belyser årligen om kriminalitetens omfatt-
ning och dess konsekvenser för mindre företag i Sverige. 
Ambitionen är att visa omfattningen av brott som drabbar 
mindre företag runt om i landet samt vad konsekvenser-
na av kriminaliteten blir. För drabbas småföretagaren, 
drabbas även medarbetaren, kunderna och i förlängning-
en resten av samhället. Rapporten uppmärksammades av 
Dagens industri. 

https://www.di.se/nyheter/fler-brott-men-farre-an-
maler-foretagens-sakerhetsnota-vaxer/

Välfärdsskaparna 2021

I Sverige finns det 500 000 företagare som skapar var 
fjärde jobb på svensk arbetsmarknad. Småföretagen är 
onekligen Sveriges största finansiärer av kommunernas 
välfärdstjänster. Under året släppte Företagarna rappor-
ten för att synliggöra småföretagens betydelse i Sverige 
och i synnerhet kommunerna där småföretagen är verk-
samma. Rapporten uppmärksammades av bland annat 
Uppsala Nya Tidning. 

https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/jd65py8l

Småföretagsbarometern 2021

Sveriges största konjunkturundersökning har släppts årli-
gen sedan 1985 tillsammans med Sparbankernas Riksför-
bund och Swedbank. Genom rapporten ska kunskapen 
om och insikten kring de små och växande företagens 
betydelse för den svenska ekonomin belysas. Rapporten 
uppmärksammades av flera medier, däribland TV4, SVT 
och SR. Redaktionellt fick rapporten en fin spridning och 
uppmärksammades även i SvD och Barometern. 

https://www.barometern.se/monsteras/stor-fram-
tidstro-bland-smaforetag-det-varsta-ar-igenom-
1363e162/

Företagares behov av posttjänster

36 procent av Sveriges företagare upplever att posttjäns-
terna fungerar ganska eller mycket dåligt. 66 procent 
tror att varannandagsutdelning av post kommer leda till 
negativa konsekvenser för det egna företaget. Det visar 
en undersökning genomförd av Företagarna genom Fö-
retagarnas panel. Undersökningen genomfördes för att 
uppmärksamma Postnords planering med varannandags 
utdelning. En nyhet som uppmärksammades av bland an-
nat Dagens industri. 

https://www.di.se/nyheter/glesare-postutdel-
ning-oroar-foretagare/

Årets Företagare och Årets unga företagare 2021

I oktober korades Årets Företagare och Årets unga före-
tagare 2021. En tillställning där Företagarna hyllar före-
tagare runt om i Sverige. De slutgiltiga vinnarna har tagit 
sig till vinsten genom final på kommunal nivå, vidare till 
regionfinal för att till sist koras till Årets Företagare i Sve-
rige. Evenemanget fick ett fint genomslag och stor sprid-
ning i flera medier där ibland SVT Halland.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/bygg-
de-portabel-sangstudio-efter-klagomal-halmstad-
bo-blev-arets-unga-foretagare

Företagarna 
i media
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Styrelsen och verkställande direktören för Företagarna får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. 
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  
Förvaltningsberättelse 
  
  
Information om verksamheten 
Företagarna är uppbyggd av medlemmar, lokalföreningar och branschförbund. Företagarna är en ideell 
organisation för företagare som arbetar för att förbättra företagandets villkor grundad på fri konkurrens, 
äganderätt, näringsfrihet samt etiskt förhållningssätt och socialt ansvar. Företagarna är partipolitiskt 
obundna och bedrivs demokratiskt utifrån medlemmarnas intressen. Beslutande organ i Företagarna är 
kongress, årsmöte och riksstyrelse.  
  
Medlemskap i Företagarna kan erhållas av företagare, företagsledare och övriga enskilda personer. 
  
Företagarna har genom sina lokalföreningar rötter åtminstone tillbaka till mitten av 1750-talet. På ett 
nationellt plan skapades dagens Företagarna genom en sammanslagning av Småföretagens 
Riksorganisation och Svenska Företagares Riksförbund i juni 1990. Företagarnas rikskontor och 
riksstyrelsen har sitt säte i Stockholm. Runtom i landet finns i dag tolv regionkontor. 
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Vid slutet av 2021 hade Företagarna 37 727 direktanslutna medlemmar, vilket är en ökning med 938 
medlemmar jämfört med året innan. Totalt rekryterades 5 881 (5 611) nya medlemmar under 2021 och 
lojaliteten bland befintliga medlemmar ökade cirka en procentenhet till drygt 86 procent. Antalet 
branschförbund som är anslutna till Företagarna uppgår till 32 stycken efter att ytterligare ett förbund 
anslutits under året. Totalt företräder dess branschförbund 21 500 medlemmar. 
  
Pandemin och dess medföljande restriktioner och nedstängningar präglade året. Internt var distansarbete, 
digitala sändningar och videomöten de primära arbetsformerna för förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Vid några kortare tillfällen under året medgav restriktionerna mer normala arbetsformer. 
  
Under 2021 fortsatte Företagarnas arbete med att förbättra och förenkla krisstöden till följd av pandemin. 
Under våren togs en rapport fram där det listades vilka förbättringar och förenklingar som behövdes för 
att omställningsstödet och stödet för korttidsarbete skulle bli mer verkningsfullt och komma fler företag 
till del. 
  
I maj genomfördes ett digitalt årsmöte som avslutades med en digital kickoff för förtroendevalda. Under 
hösten öppnade samhället upp för att genomföra fysiska möten och event. Därav blev medarbetarkickoff, 
förtroendevaldautbildning, regionala höstkonferenser samt förtroendevaldas höstkonferens fysiska träffar. 
Den årliga galan Årets Företagare i Sverige arrangerades där både årets vinnare och fjolårets vinnare 
hyllades. 
  
Företagarna LIVE, organisationens programformat för webb-TV, producerades löpande under året för att 
förmedla information och kunskap till företagare om pandemiläget och Företagarnas påverkansarbete. Ett 
digitalt Företagarna Business Forum genomfördes under tre dagar med fokus på att ge deltagarna kunskap 
och inspiration. 
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Under året lanserades nya samarbetsavtal med Sendify, Ramirent och Lyreco samt Företagarna 
Finansiering som är ett samarbete med tre olika finansieringspartners. Nyttjandegraden av de inköpsavtal 
som tagits fram för medlemmarna tillsammans med partnerföretagen ökade under året. 
  
Företagarnas Ekonomiservice som bistår lokalföreningar och branschförbund med löpande bokföring och 
bokslut ansvarade vid årets utgång för 53 (44) uppdrag. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Året 2022 har inletts med en svag börsutveckling. Rysslands invasion av Ukraina låg till grund för ett 
mycket kraftigt fall på börsen men återhämtningen för tiden fram till färdigställandet av årsredovisningen 
har inneburit en stark återhämtning. I slutet av 2021 fattade Företagarnas placeringskommitté beslutet att 
minska den finansiella risken genom att minska andelen aktier i organisationens finansförvaltning till 
förmån för investeringar i hedgefonder och räntebärande instrument. Tack vare nedjusteringen av risk i 
kombination med börsens generella återhämtning efter invasionen ligger nu värdet av Företagarnas 
finansiella placeringar högre än innan invasionen. Samtidigt görs bedömningen återigen, likt inför 
Corona-pandemin, att Företagarna som organisation har stor potential att visa sin styrka just i dessa tuffa 
tider. Värdet av den juridiska rådgivningen, försäkringarna, de förmånliga inköpsavtalen, nätverket och 
framför allt den politiska påverkanskraften blir särskild påtaglig i kristider. 
  
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Risknivån för organisationen som helhet fastställs av styrelse och ledning. Därefter säkerställs risknivån 
genom intern kontroll i form av rutiner och riktlinjer. Den största risken för en opinionsdrivande 
verksamhet är att organisationen inte upplevs som trovärdig eller har legitimitet att verka och uttala sig på 
uppdrag av förbundets medlemmar. Trovärdigheten får inte ifrågasättas eller skadas genom olagligt eller 
oetiskt handlande av styrelseledamöter, ledning, anställda eller förtroendevalda.   
  

Organisationens finansiella risker balanseras genom fleråriga verksamhetsplaner med tillhörande 
ekonomiska konsekvenser och en kapitalförvaltning som följer en utarbetad placeringsinstruktion 
framtagen av placeringskommittén. 

I händelse av att restriktioner i samhället till följd av pandemin åter igen skulle sträcka sig över det 
kommande året, bedömer styrelse och ledning att organisationen är fortsatt väl rustade för att möta ett 
sådant scenario. 

- Lokalföreningarna har sedan tidigare erfarenhet av att ställa om till att bli digitala. 

- Tjänstepersonerna har hög flexibilitet att arbetsmässigt anpassa sig till restriktioner och har hittat 
arbetsformer som gör att stora delar av värdet i medlemskapet kan levereras såväl digitalt som fysiskt. 

- Finansiellt står organisationen stark som ett resultat av flera års rörelseöverskott, så även under 
pandemiåret 2021. 

Största risken bedöms vara om svensk ekonomi drabbas av en långvarig lågkonjunktur med kraftigt ökat 
antal konkurser. Men i händelse av ett sådant negativt scenario har organisationen sparade medel för att 
fortsatt kunna leverera verksamhet, även om medlemsantalet skull falla dramatiskt. 
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Flerårsöversikt (Tkr)           
Koncernen 2021 2020 2019 2018   
Omsättning 169 794 164 735 166 534 161 411   
Resultat efter finansiella poster 38 277 30 456 18 251 13 476   
Balansomslutning 317 303 277 585 243 435 224 953   
Soliditet (%) 60 57 53 51   
Antal anställda 90 87 84 71   
            
Moderföreningen 2021 2020 2019 2018   
Årsavgifter från medlemmar 8 853 8 780 8 729 8 885   
Resultat efter finansiella poster 1 334 1 821 1 483 -42   
Balansomslutning 26 661 23 960 20 426 18 826   
Soliditet (%) 68 69 72 71   
Antal anställda 3 4 3 3   
Antal medlemmar 37 727 36 789 36 572 36 795   
      

 
 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 10 549 540 
årets vinst 1 310 217 
 11 859 757 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 11 859 757 
  
Koncernens och moderföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Nettoomsättning   160 941 552   155 955 635   
Medlemsavgifter   8 852 821   8 779 889   
    169 794 373   164 735 524   
Rörelsens kostnader           
Övriga externa kostnader 2, 3 -83 888 999   -80 214 231   
Personalkostnader 4 -71 578 764   -65 080 466   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -285 383   -285 383   
    -155 753 146   -145 580 080   
      
Rörelseresultat   14 041 227   19 155 444   
      
Resultat från finansiella poster           
Andelar i intresseföretags resultat   -54 513   -339 592   
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 5 23 380 681   986 876   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 891 067   10 708 760   
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -31 307   -55 725   
    24 185 928   11 300 319   
      
Resultat efter finansiella poster   38 227 155   30 455 763   
            
Resultat före skatt 8 38 227 155   30 455 763   
Skatt på årets resultat   -7 832 426   -6 457 859   
Årets resultat   30 394 729   23 997 904   
            
Hänförligt till moderföreningens aktieägare   30 248 612   23 905 125   
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande   146 117   92 778   
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TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar           
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 9 14 893 471   15 178 854   
Inventarier, verktyg och installationer 10 191 640   191 640   
    15 085 111   15 370 494   
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11 9 860 705   10 088 518   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 142 222 553   165 079 941   
    152 083 258   175 168 459   
      
Summa anläggningstillgångar   167 168 369   190 538 953   
      
Omsättningstillgångar           
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   7 415 818   9 576 391   
Fordringar hos intressebolag  317 243  0  
Aktuella skattefordringar   0   141 851   
Övriga fordringar   2 793 592   3 231 140   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 6 354 478   5 740 019   
    16 881 131   18 689 401   
Kortfristiga placeringar           
Övriga kortfristiga placeringar   0   1 662 996   
    0   1 662 996   
            
Kassa och bank 15 133 253 422   66 694 020   
    133 253 422   66 694 020   
      
Summa omsättningstillgångar   150 134 553   87 046 417   
      
SUMMA TILLGÅNGAR   317 302 922   277 585 370   
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EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital           
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare           
Aktiekapital   1 947 209   1 947 209   
Övrigt tillskjutet kapital   4 356 081   3 282 505   
Annat eget kapital inklusive årets resultat   182 605 810   152 753 195   
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare   188 909 100   157 982 909   
Innehav utan bestämmande inflytande           
Innehav utan bestämmande inflytande   1 145 122   951 680   
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset   1 145 122   951 680   
      
Summa eget kapital   190 054 222   158 934 589   
      
Avsättningar 16         
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   774 800   805 577   
Avsättningar för uppskjuten skatt   6 944 999   5 220 441   
Övriga avsättningar   86 313   86 313   
    7 806 112   6 112 331   
Långfristiga skulder          
Övriga skulder 17 384 406   388 688   
    384 406   388 688   
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   11 525 046   10 349 519   
Skulder till intressebolag  181 250  0  
Aktuella skatteskulder   678 528   0   
Övriga skulder 18  18 998 760   17 930 719   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 87 674 598   83 869 524   
    119 058 182   112 149 762   
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   317 302 922   277 585 370   
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Förenings- 

kapital 

Annat 
bundet 

eget 
kapital 

Annat eget 
kapital 

inkl årets 
resultat 

  
Summa 

Minoritets- 
intresse 

Totalt eget 
kapital 

              
Ingående eget kapital 2020-01-01 1 947 209 1 534 658 125 553 710 129 035 577 662 520 129 698 097 
              
- Nyemission         4 857    4 857 
- Aktieägartillskott     -76 372 -76 372 191 515 115 143 
- Fusionsresultat     98 98 10 108 
Avsättning till föreningsfond   1 771 700 -1 771 700 0   0 
Utbetalning från föreningsfond   -1 550 262 1 550 262 0   0 
Avsättning till tillväxtfond   3 543 400 -3 543 400 0   0 
Utbetalning från tillväxtfond   -1 791 350 1 791 350 0   0 
Utbetalning stipendier   -5 641   -5 641   -5 641 
Justering IB ägarandel 
intressebolag     5 124 122 5 124 122   5 124 122 
Årets resultat     23 905 125 23 905 125 92 778 23 997 903 
              
Utgående eget kapital 2020-12-31 1 947 209 3 502 505 152 533 195 157 982 909 951 680 158 934 589 
              
- Nyemission         15 876 15 876 
- Aktieägartillskott     213 576 213 576 30 539 244 115 
Avsättning till föreningsfond   2 075 206 -1 800 850 274 356   274 356 
Utbetalning från föreningsfond   -1 846 480 1 846 480 0   0 
Avsättning till tillväxtfond   3 601 700 -3 601 700 0   0 
Utbetalning från tillväxtfond   -2 756 850 2 756 850 0   0 
Uppskjutna skatteeffekter     189 647 189 647 910 190 557 
Årets resultat     30 248 612 30 248 612 146 117 30 394 729 
              
Utgående eget kapital 2021-12-31 1 947 209 4 576 081 182 385 810 188 909 100 1 145 122 190 054 222 
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Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   38 227 155   30 455 763   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m   -22 288 334   -31 272 281   
Betald skatt   -5 097 842   -2 607 654   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   10 840 979   -3 424 172   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           
Förändring av rörelsefordringar   1 666 419   -2 318 302   
Förändring av rörelseskulder   6 225 610   3 522 409   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   18 733 008   -2 220 065   
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -578 363   0   
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -19 118 851   -115 354 170   
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   65 860 612   24 865 630   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   46 163 398   -90 488 540   
Finansieringsverksamheten           
Utbetalda stipendier   0   -5 641   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    0   -5 641   
Årets kassaflöde   64 896 406   -92 714 246   
Likvida medel vid årets början   68 357 016   161 071 262   
Likvida medel vid årets slut   133 253 422   68 357 016   
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Årsavgifter från medlemmar   8 852 821   8 779 890   
Övriga rörelseintäkter   5 722   12 500   
    8 858 543   8 792 390   
            
Rörelsens kostnader           
Övriga externa kostnader 3 -5 778 955   -5 011 278   
Personalkostnader 4 -1 859 764   -2 008 299   
    -7 638 719   -7 019 577   
Rörelseresultat 20 1 219 824   1 772 813   
            
Resultat från finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   113 929   48 670   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -85   0   
    113 844   48 670   
Resultat efter finansiella poster   1 333 668   1 821 483   
            
Resultat före skatt   1 333 668   1 821 483   
            
Skatt på årets resultat 8 -23 451   -10 415   
Årets resultat   1 310 217   1 811 068   
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TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag 21, 22, 23 1 000 000   1 000 000   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 1 002   1 002   
    1 001 002   1 001 002   
      
Summa anläggningstillgångar   1 001 002   1 001 002   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Fordringar hos koncernföretag 24  25 017 790   22 055 112   
Aktuella skattefordringar   214 006   227 042   
Övriga fordringar   241 374   271 835   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 8 089   9 159   
    25 481 259   22 563 148   
            
Kassa och bank 15 178 382   395 911   
      
Summa omsättningstillgångar   25 659 641   22 959 059   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   26 660 643   23 960 061   
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EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital 25         
Bundet eget kapital           
Föreningskapital   1 947 209   1 947 209   
Ändamålsbestämda medel   4 356 081   3 282 505   
    6 303 290   5 229 714   
            
Fritt eget kapital           
Balanserad vinst eller förlust   10 549 540   9 537 691   
Årets resultat   1 310 217   1 811 068   
    11 859 757   11 348 759   
      
Summa eget kapital   18 163 047   16 578 473   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   1 768   10 841   
Övriga skulder   282 003   256 817   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 8 213 825   7 113 930   
Summa kortfristiga skulder   8 497 596   7 381 588   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   26 660 643   23 960 061   
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Förenings- 

kapital 
Ändamåls- 

bestämt 
Fritt eget 

kapital 
Summa 

eget kapital 
          
Ingående eget kapital 2020-01-01 1 947 209 1 314 658 11 511 179 14 773 046 
          
Avsättning till föreningsfond   1 771 700 -1 771 700 0 
Utbetalning från föreningsfond   -1 550 262 1 550 262 0 
Avsättning till tillväxtfond   3 543 400 -3 543 400 0 
Utbetalning från tillväxtfond   -1 791 350 1 791 350 0 
Utbetalning stipendier   -5 641   -5 641 
Årets resultat     1 811 068 1 811 068 
          
Utgående eget kapital 2020-12-31 1 947 209 3 282 505 11 348 759 16 578 473 
          
Avsättning till föreningsfond   2 075 206 -1 800 850 274 356 
Utbetalning från föreningsfond   -1 846 480 1 846 480 0 
Avsättning till tillväxtfond   3 601 700 -3 601 700 0 
Utbetalning från tillväxtfond   -2 756 850 2 756 850 0 
Årets resultat     1 310 217 1 310 217 
          
Utgående eget kapital 2021-12-31 1 947 209 4 356 081 11 859 757 18 163 047 
          

Företagarna har kvarstående krav mot Företagarna Sverige Service AB på återbetalning av villkorade 
aktieägartillskott om 17 644 700 kronor. Aktieägartillskottet har lämnats vid tre tillfällen, 1991, 1995 och 1998. 
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Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   1 333 668   1 821 483   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   274 357   0   
Betald skatt   -10 415   -19 456   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   1 597 610   1 802 027   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av rörelsefordringar   -2 931 147   -14 968 949   
Förändring av rörelseskulder   1 116 008   1 728 916   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -217 529   -11 438 006   
            
Investeringsverksamheten           
Förändring fordran koncernföretag   0   11 367 387   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   0   11 367 387   
            
Finansieringsverksamheten           
Utbetalda stipendier   0   -5 641   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0   -5 641   
            
Årets kassaflöde   -217 529   -76 260   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   395 911   472 171   
Likvida medel vid årets slut   178 382   395 911   
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Noter 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens eget 
kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, 
elimineras i sin helhet. I koncernen ingår härigenom endast den del a dotterbolagens eget kapital som 
tillkommit efter förvärvet. 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter som avser service- och medlemsavgifter samt annonsintäkter intäktsredovisas i den period som 
avgifterna avser. Övriga intäkter redovisas då tjänsten/varan tillhandhålls. Alla intäkter redovisas med 
avdrag för mervärdeskatt, rabatter och returer. 
  
Immateriella anläggningstillgångar 
Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett 
omfattande sätt anpassats för bolagets räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har 
ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. 
  
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångens prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar 
tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
  
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
  
I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på 
ursprungliga anskaffningsvärden med avdrag för beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut. 
Avskrivningen fördelas systematiskt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. 
  
Följande avskrivningstider tillämpas: 
  
Dataprogram  5 år 
Inventarier   5 år 
Datorer   3 år 
Byggnad 
 - Stomme och grund  100 år 
 - Stomkomplettering  50 år 
 - Värme, el, fasad, yttertak 40 år 
 - Fönster   30 år 
 - Hiss   30 år 
 - Ventilation  25 år 
 - Inre ytskikt  15 år 
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Finansiella instrument 
Bolaget redovisar och värderar finansiella instrument till anskaffningsvärde. Kundfordringar och övriga 
kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas 
bli reglerade, det vill säga med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga 
skulder redovisas till det belopp varmed de förväntas regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga 
skulder värderas efter första redovisningen till upplupet anskaffningsvärde, det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde. 
  
Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
  
Inkomstskatter  
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Skatteskulder/-fordringar 
värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. 
Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med 
stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot 
eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skattefordran på befintliga underskottsavdrag 
redovisas vid den tidpunkt då det är sannolikt att de kan utnyttjas mot framtida skattemässiga överskott. 
  
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare 
händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. 
Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. 
Om effekten av tid när betalningen sker är väsentligt nuvärdesberäknas förpliktelsen. 
  
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
  
Nyckeltalsdefinitioner 
Årsavgifter från medlemmar 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
 
Antal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 
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Not 2 Leasingavtal 
Koncernen 
  
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 7 797 tkr. Den operationella leasingen utgörs i 
allt väsentligt av hyrda lokaler. Avtalet om hyra löper på tre år med möjlighet för företaget att förlänga 
med ytterligare tre år. Förutom hyra av lokaler avser avtalen leasingbilar, som leasas på tre år. 
  
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
  
  2021 2020   
        
Inom ett år 7 548 022 6 942 582   
Senare än ett år men inom fem år 17 490 530 3 441 482   
  25 038 552 10 384 064   

Not 3 Arvode till revisorer 
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
 
Koncernen 
  2021 2020   
Ernst & Young AB       
Revisionsuppdrag 154 492 173 750   
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 225 000 271 000   
  379 492 444 750   
KPMG       
Revisionsuppdrag 7 800 0   
  7 800 0   

Moderföreningen 
  2021 2020   
Ernst & Young AB       
Revisionsuppdrag 11 000 10 000   
  11 000 10 000   
    

Not 4 Anställda och personalkostnader 
Koncernen 
  2021 2020   
Medelantalet anställda       
Kvinnor 60 56   
Män 30 31   
  90 87   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör 3 453 921 3 031 354   
Övriga anställda 42 113 073 40 777 601   
  45 566 994 43 808 955   
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Sociala kostnader       
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 815 492 519 015   
Pensionskostnader för övriga anställda 5 054 063 4 816 242   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 16 143 536 14 772 774   
  22 013 091 20 108 031   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 67 580 085 63 916 986   
        
Andel kvinnor i styrelsen 38 % 38 %   
Andel män i styrelsen 62 % 62 %   
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 60 % 60 %   
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 40 % 40 %   
        

Moderföreningen 
  2021 2020   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 3 3   
Män 0 1   
  3 4   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör 543 020 540 948   
Övriga anställda 1 233 350 1 473 383   
  1 776 370 2 014 331   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för övriga anställda 100 493 106 216   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 444 385 423 737   
  544 878 529 953   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 2 321 248 2 544 284   
        
Könsfördelning bland ledande befattningshavare       
Andel kvinnor i styrelsen 38 % 38 %   
Andel män i styrelsen 62 % 62 %   
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 60 % 60 %   
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 40 % 40 %   
        

  
Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 
Koncernen 
  2021 2020   
        
Erhållna utdelningar 546 450 1 118 411   
Resultat vid avyttringar 23 108 757 -1 151   
Nedskrivningar -404 910 -130 384   
Återföring av nedskrivningar 130 384 0   
  23 380 681 986 876   
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Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Koncernen 
  2021 2020 
      
Övriga finansiella intäkter 890 093 766 480 
Övriga ränteintäkter 974 6 934 
Resultat vid försäljningar 0 9 935 346 
  891 067 10 708 760 

  
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 
Koncernen 
  2021 2020 
      
Övriga räntekostnader -31 307 -32 664 
Kursdifferenser 0 -23 061 
  -31 307 -55 725 
   
Felaktigt belopp för kursdifferenser 2020 har justerats.   

 
Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt 
Koncernen 
  2021 2020   
        
Skatt på årets resultat     
Aktuell skatt -5 918 302 -4 890 737 
Justering avseende tidigare år -1 914 124 -1 567 122 
Totalt redovisad skatt -7 832 426 -6 457 859 
      

Avstämning av effektiv skatt 
    2021   2020 
          
  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   38 227 155   30 455 763 
          
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -7 874 794 21,40 -6 517 533 
Ej avdragsgilla kostnader   -1 674 626   -1 589 148 
Ej skattepliktiga intäkter   1 824 860   1 881 571 
Justering avseende skatter för föregående 
år   -1 457     
Förändring uppskjuten skatt   5 590     
Under året utnyttjande av tidigare års 
underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisats som tillgång   73 725     
Övrigt   -185 724   -232 749 
Redovisad effektiv skatt 20,49 -7 832 426 21,20 -6 457 859 
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Moderföreningen 
  2021 2020   
        
Skatt på årets resultat     
Aktuell skatt -23 451 -10 415 
Totalt redovisad skatt -23 451 -10 415 
      

Avstämning av effektiv skatt 
    2021   2020 
          
  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   1 333 668   1 821 483 
          
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -274 736 21,40 -389 797 
Ej avdragsgilla kostnader   -1 573 575   -1 502 189 
Ej skattepliktiga intäkter   1 824 860   1 881 571 
Redovisad effektiv skatt 1,76 -23 451 0,57 -10 415 
          

  
Not 9 Byggnader och mark 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 17 489 769 17 489 769   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 489 769 17 489 769   
        
Ingående avskrivningar -2 310 915 -2 025 532   
Årets avskrivningar -285 383 -285 383   
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 596 298 -2 310 915   
        
Utgående redovisat värde 14 893 471 15 178 854   
        
Uppgifter om förvaltningsfastigheter       
Redovisat värde 14 893 471 15 178 854   
Verkligt värde 165 000 000 145 000 000   
        

Övriga upplysningar 
Det skattemässiga värdet understiger det bokförda värdet med 698 681 kronor. 
  
  
Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 2 926 184 3 101 484 
Inköp 578 363 0 
Försäljningar/utrangeringar -578 363 -175 300 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 926 184 2 926 184 
      
Ingående avskrivningar -2 507 266 -2 507 266 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 507 266 -2 507 266 
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Ingående nedskrivningar -227 278 -227 278 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -227 278 -227 278 
      
Utgående redovisat värde 191 640 191 640 
   
Utgående värde om 191 640 kronor består i sin helhet av konst, på vilken avskrivning inte sker. 

  
Not 11 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 10 088 518 6 454 142 
Justerat värde 0 5 124 122 
Avyttring av intressebolag -173 300 -66 700 
Årets andel i intressebolag -54 513 -339 592 
Mottagna utdelningar 0 -1 083 454 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 860 705 10 088 518 
      
Utgående redovisat värde 9 860 705 10 088 518 
      

  
Not 12 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Koncernen 

Namn 
Kapital- 

andel 
Rösträtts- 

andel 
Antal 

andelar 
Bokfört 

värde 
Företagarna Region Syd Service 
AB 40 3 667 66 700 
Företagarna Stockholms län AB 40 4 667 66 700 
Företagarna i Västerbotten 
Service AB 40 6 200 200 000 
Företagarna Mälardalen Service 
AB 40 5 1 000 1 135 234 
Företagarna Norrbotten Service 
AB 40 6 67 67 000 
Företagarna Västra Götaland 
Service AB 40 2 1 440 144 000 
        1 679 634 
          
  Org.nr Säte Eget kapital Resultat 
Företagarna Region Syd Service 
AB 556420-4302 Malmö 7 221 026 511 997 
Företagarna Stockholms län AB 556072-0566 Stockholm 5 649 294 56 331 
Företagarna i Västerbotten 
Service AB 556549-3110 Lycksele 1 672 636  -1 105 056 
Företagarna Mälardalen Service 
AB 556903-2005 Stockholm 3 319 549 53 909 
Företagarna Norrbotten Service 
AB 556335-7689 Luleå 1 318 808 -296 941 
Företagarna Västra Götaland 
Service AB 556612-3153 Göteborg 5 655 851 -6 704 
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Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 165 210 325 41 266 769 
Inköp 19 142 386 115 367 223 
Försäljningar/utrangeringar -41 725 248 -21 473 387 
Omklassificeringar 0 30 049 720 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 142 627 463 165 210 325 
      
Ingående nedskrivningar -130 384 0 
Återförda nedskrivningar 130 384 0 
Årets nedskrivningar -404 910 -130 384 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -404 910 -130 384 
      
Utgående redovisat värde 142 222 553 165 079 941 
      

Av årets nedskrivningar avser 404 910 kr nedskrivningar till det värde som tillgången har på balansdagen 
även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående. 
  
Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 002 1 002   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 002 1 002   
        
Utgående redovisat värde 1 002 1 002   
        

  
Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Övriga förutbetalda kostnader 1 982 355 1 744 489 
Upplupna intäkter 2 397 682 2 040 467 
Förutbetalda hyreskostnader 1 820 744 1 804 165 
Förutbetalda försäkringspremier 153 697 150 898 
  6 354 478 5 740 019 
      

Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Övriga förutbetalda kostnader 8 089 9 159   
  8 089 9 159   
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Not 15 Kassa och bank    
Koncernen    
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Disponibla tillgodohavanden hos banker och     
andra kreditinstitut 133 253 422 66 694 020  
 133 253 422 66 694 020  
    
Moderföreningen    
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Disponibla tillgodohavanden hos banker och     
andra kreditinstitut 178 382 395 911  
 178 382 395 911  
    

Not 16 Avsättningar 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Pensioner och liknande förpliktelser     
Belopp vid årets ingång 805 577 823 762 
Under året ianspråktagna belopp -30 777 -18 185 
  774 800 805 577 
Uppskjuten skatteskuld     
Belopp vid årets ingång 5 220 441 3 653 319 
Årets avsättningar 1 919 714 1 567 122 
Under året återförda belopp 5 590 0 
Förändring pga ändrad taxering -200 746 0 
  6 944 999 5 220 441 
      
Specifikation uppskjutna skatteskulder     
Periodiseringsfonder 6 801 071 5 070 923 
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 143 928 149 518 
  6 944 999 5 220 441 
Övriga avsättningar     
Belopp vid årets ingång 86 313 86 313 
  86 313 86 313 
Specifikation övriga avsättningar     
Avsättning för särskild löneskatt 86 313 86 313 
  86 313 86 313 
   

 Not 17 Långfristiga skulder 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förfaller senare än fem år efter balansdagen       
Villkorliga skulder 384 406  388 688   
  384 406  388 688   
        

Avser gåva i form av aktier som villkorats för att delas ut som pris till Årets Unga Företagare i Jämtland-
Härjedalen. 
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Not 18 Övriga skulder 
Koncernen 
 
Skulder till Företagarnas lokalföreningar har omklassificerats till övriga skulder. Detta har medfört att 
sifforna för 2020 har justerats, 5 012 602 kronor har omklassificerats från leverantörsskulder till övriga 
skulder. 
   
Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31 
      
Upplupna löner 13 282 12 866 
Upplupna semesterlöner 3 785 806 3 666 555 
Upplupna sociala avgifter 1 193 673 1 156 074 
Tillväxtfond 2 756 850 1 791 350 
Förutbetalda intäkter 69 572 224 69 007 924 
Övriga upplupna kostnader 1 814 389 1 507 292 
Förutbetalda hyresintäkter 371 021 164 772 
Övriga förutbetalda intäkter 8 167 353 6 562 691 
  87 674 598 83 869 524 
      

Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Upplupna löner 10 412 10 147   
Upplupna semesterlöner 129 894 156 151   
Upplupna sociala avgifter 44 084 52 251   
Tillväxtfond 2 756 850 1 791 350   
Förutbetalda intäkter 5 232 605 5 086 575   
Övriga upplupna kostnader 39 980 17 456   
  8 213 825 7 113 930   
        

  
Not 20 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Moderföreningen 
  2021 2020   
        
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 0,00 %  2,00 %   
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 0,00 %  0,00 %   
        

  
Not 21 Andelar i koncernföretag 
Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000   
        
Utgående redovisat värde 1 000 000 1 000 000   
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Not 22 Specifikation andelar i koncernföretag 
Moderföreningen 
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

Företagarna Sverige Service 
AB 100 100 10 000 1 000 000   
        1 000 000   
            
  Org.nr Säte   
Företagarna Sverige Service AB 556093-3011 Stockholm   
        

  
Not 23 I koncernen Företagarna Sverige Service AB, 556093-3011, ingår följande 
dotterbolag 
  
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

Småföretagens Riksorganisation 100 100 1 000 100 000   
Företagarnas Föreningsbolag AB 91 91 33 622 4 688 685   
Företagarna Sverige Marknads AB 100 100 1 000 329 428   
        5 118 113   
            
  Org.nr Säte   
Småföretagens Riksorganisation 556101-2377 Stockholm   
Företagarnas Föreningsbolag AB 556274-3814 Stockholm   
Företagarna Sverige Marknads AB 556129-3316 Stockholm   
    

  
Not 24 Fordringar hos koncernföretag 
Moderföreningen 
 
 2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 22 055 112 11 367 387   
Tillkommande fordringar 2 962 678 10 687 725  
 25 017 790 22 055 112   

 
Not 25 Disposition av vinst eller förlust 
Moderföreningen 
  2021-12-31     
        
Förslag till vinstdisposition       
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:       
        
balanserad vinst 10 549 540     
årets vinst 1 310 217     
  11 859 757     
        
disponeras så att       
i ny räkning överföres 11 859 757     
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Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Koncernen 
 
Året 2022 har inletts med en svag börsutveckling. Rysslands invasion av Ukraina låg till grund för ett 
mycket kraftigt fall på börsen men återhämtningen för tiden fram till färdigställandet av årsredovisningen 
har inneburit en stark återhämtning. I slutet av 2021 fattade Företagarnas placeringskommitté beslutet att 
minska den finansiella risken genom att minska andelen aktier i organisationens finansförvaltning till 
förmån för investeringar i hedgefonder och räntebärande instrument. Tack vare nedjusteringen av risk i 
kombination med börsens generella återhämtning efter invasionen ligger nu värdet av Företagarnas 
finansiella placeringar högre än innan invasionen. Styrelsen har för avsikt att 2022 fatta beslut om fusion 
med dotterbolagen Företagarna Dalarna Service AB och Företagarna Halland Service AB.  
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A member firm of Ernst & Young Global Limited

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Företagarna 802015-6488

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Företagarna för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-
12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera före-
ningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsen och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

101



A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 (2)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning av Företagarna för räkenskapsåret 2021-
01-01 – 2021-12-31.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret
för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktör i något väsentligt avseende
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan för-
anleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår pro-
fessionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, om-
råden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för före-
ningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är rele-
vanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Ernst & Young AB

Jenny Göthberg
Auktoriserad revisor
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1. Företagarna 

1.1 Organisation och beslutsnivåer 

 

Företagarna är uppbyggd av medlemmar och lokalföreningar samt av branschförbund. 

Företagarna är organiserade genom den ideella nationella föreningen Företagarna (nedan kallad 

Företagarna) och de ideella lokala föreningarna (nedan kallad lokalföreningarna.)  

Beslutande organ i Företagarna är kongress, årsmöte och riksstyrelse. Beslutande organ i 

lokalföreningarna är årsmöte och styrelse.  

 

 

1.2 Ändamål  

 

Företagarna är en ideell organisation för företagare som arbetar för att förbättra företagandets 

villkor grundad på fri konkurrens, äganderätt, näringsfrihet samt etiskt förhållningssätt och 

socialt ansvar. 

 

Företagarna tydliggör sambandet mellan väl fungerande företag och välfärd samt de ägarledda 

företagens betydelse för Sveriges ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.  

 

Företagarna erbjuder företagare stöd för att utvecklas och bli framgångsrika. 

 

Företagarna är partipolitiskt neutrala och bedrivs demokratiskt utifrån medlemmarnas 

intressen. 

 

 

1.3 Medlemskap 

En fysisk person kan bli medlem i Företagarna. Medlemskap förutsätter att medlemmen följer 

de stadgar och regler som gäller för medlemskap. 

 

Att vara medlem i Företagarna innebär medlemskap i såväl lokalföreningen som i den nationella 

föreningen. 

Uteslutning av en medlem ur Företagarna beslutas av lokalföreningsstyrelsen. Medlemmen är 

därefter inte längre med i Företagarna. Se vidare i Normalstadgar för lokalföreningar. 

 

1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening 

 

Anslutning av en ny lokalförening i Företagarna förutsätter beslut av riksstyrelsen med 2/3 

majoritet.  

 

En ansluten lokalförening kan uteslutas ur Företagarna om lokalföreningen: 

• bryter mot de beslut som är tagna av kongressen och årsmötet 
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• bryter mot Företagarnas eller lokalföreningens stadgar  

• bryter mot andra beslutade policys, regler och riktlinjer  

• på annat sätt skadar Företagarna 

 

Uteslutning av en lokalförening ur Företagarna ska beslutas med 2/3 majoritet av riksstyrelsen.  

 

1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund 

 

Ett branschförbund ansluts till Företagarna genom avtal med Företagarna Sverige Service AB. 

Genom avtalet erhåller branschförbundet inflytande. En ansökan om anslutning ska vara 

skriftlig och ställas till riksstyrelsen. Anslutning av ett branschförbund till Företagarna 

förutsätter beslut av riksstyrelsen med 2/3 majoritet. 

 

Ett anslutet branschförbund kan uteslutas ur Företagarna om branschförbundet motarbetar 

Företagarnas ändamål, bryter mot det ingångna avtalet eller på annat sätt skadar Företagarna.  

 

Uteslutning ur Företagarna ska beslutas med 2/3 majoritet av riksstyrelsen. 

 

 

1.6 Normalstadgar för ansluten lokalförening 

 

Normalstadgar för lokalföreningar beslutas och ändras av kongressen. Normalstadgarna ska 

antas vid årsmöte eller extra medlemsmöte i lokalföreningen med enkel majoritet. 

 

 

1.7 Valbar till förtroendeuppdrag 

 

Medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag. 

 

Medarbetare som är anställda inom Företagarna är inte valbara.  

 

1.8 Avgifter 

 

Medlemmar ska betala en medlemsavgift till Företagarna. Medlemsavgiften beslutas av 

kongressen.   

 

Medlemmar som leder eller till någon del äger företag ska teckna serviceabonnemang med 

Företagarna Sverige Service AB. Serviceabonnemangets närmare innebörd beslutas av 

riksstyrelsen. 

 

Lokalföreningar har rätt att utöver ovanstående medlemsavgift ta ut en extra avgift som beslutas 

på lokalföreningens årsmöte. 
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1.9 Räkenskaper och revision 

 

Företagarnas räkenskapsår är kalenderår. 

 

Räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast den 1 mars påföljande år. 

 

Revisorerna ska enligt god revisionssed granska räkenskaperna, årsredovisningen och 

riksstyrelsens förvaltning. Revisionsberättelsen ska vara riksstyrelsen tillhanda senast den 1 

april.  

 

Företagarna ska utse en auktoriserad revisor, samt minst en, högst två, lekmannarevisor-/er. 

Vid val av endast en lekmannarevisor ska även en suppleant utses.  

 

1.10 Stadgeändringar 

 

Ändring av dessa stadgar beslutas av kongressen med 2/3 majoritet.  

 

1.11 Upplösning av organisationen Företagarna 

 

Beslut om upplösning av den nationella föreningen Företagarna och därmed organisationen 

Företagarna beslutas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande kongresser med minst sex 

månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie.  

 

Vid upplösning av Företagarna ska skulderna betalas och resterande tillgångar gå till 

verksamhet som är förenlig med Företagarnas ändamål. Hur tillgångarna ska fördelas ska 

framgå av beslutet om upplösning.  

 

1.12 Tvister 

 

Om en tvist uppstår om tolkningar av dessa stadgar mellan nationella föreningen, en medlem 

eller en lokalförening ska tvisten avgöras av allmän domstol.  

Företagarna har rätt att vid domstol utkräva förfallna avgifter. 
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2. Högsta beslutande organ 

2.1 Kongress och årsmöte  

 

Ordinarie kongress hålls vartannat år och mellanliggande år hålls årsmöte. Kongress och 

årsmöte ska hållas före den 15 juni på tid och plats som riksstyrelsen bestämmer.  

 

Årsmöte och extra kongress kan ske genom fysiskt möte eller i digital form.  

 

Kongress, årsmöte och extra kongress kan ske fysiskt eller i digital form. 

 

2.2 Kallelse och handlingar till kongress och årsmöte 

 

Riksstyrelsen ska kalla lokalföreningar, branschförbund, revisorer och valberedning till 

ordinarie kongress och årsmöte i Företagarna senast sex månader före kongress respektive 

årsmöte per e-post eller brev. Medlemmar i lokalföreningarna kallas genom information i 

Företagarnas officiella informationskanal/-er. 

 

Förslag till dagordning och tillhörande handlingar skickas med e-post eller brev till 

lokalföreningarna, branschförbunden och anmälda ombud och ersättare senast fyra veckor före 

kongressen respektive årsmötet.  

 

2.3 Extra kongress och kallelse till extra kongress 

 

Extra kongress kan hållas om riksstyrelsen anser att det behövs eller minst 1/3 av antalet 

lokalföreningar eller revisorerna i Företagarna begär det för ett särskilt ändamål.  

 

Kallelse till extra kongress sker skriftligen med e-post eller brev senast fyra veckor innan mötet 

till lokalföreningarna och branschförbunden. Inbjudan till extra kongress får ske med kortare 

kallelsetid, dock senast en vecka i förväg, om det ärende som ska behandlas kräver en särskilt 

skyndsam behandling. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas på den extra 

kongressen. Förslag till dagordning och tillhörande handlingar för extra kongress skickas med e-

post eller brev till lokalföreningarna, branschförbunden och de anmälda ombuden och ersättare 

senast en vecka före den extra kongressen. 

 

2.4 Motioner och riksstyrelsens ärenden till kongressen 

 

Medlemmar i Företagarna kan skriva motioner till ordinarie kongress. Motionerna ska ha 

kommit in till riksstyrelsen senast nio veckor före kongressen enligt instruktion i kallelsen. 

 

Riksstyrelsens ärenden och motionerna till kongressen ska bifogas handlingarna.   

 

2.5 Ombud vid kongress 
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Dessa har rätt att delta och rösta på kongressen: 

• ledamöterna i riksstyrelsen (ledamöter av riksstyrelsen har dock inte rösträtt i beslut om 

ansvarsfrihet eller vid val av revisorer) 

• lokalföreningarnas och branschförbundens valda kongressombud 

 

Samtliga ombud ska vara medlemmar i Företagarna vid kongressens genomförande. 

 

Varje lokalförening har rätt att utse ett ombud. Därutöver har varje lokalförening rätt att utse ett 

ombud för varje 400-tal medlemmar i den lokala föreningen vid närmast föregående årsskifte.  

 

Varje branschförbund har rätt att utse ett ombud, som också är medlem i Företagarna.  

 

Riksstyrelsen ska senast en månad efter räkenskapsårets slut meddela lokalföreningarna hur 

många ombud de får utse till kommande kongress.  

 

Anmälan  

Lokalföreningen respektive branschförbundet ska anmäla ombudet och dess ersättare enligt 

instruktionerna i kallelsen senast två månader innan ordinarie kongress äger rum. Till extra 

kongress ska anmälan göras så snart som möjligt sedan kallelse gjorts, dock senast innan 

kongressen öppnas.  

 

Uppdraget att vara ombud och ersättare vid kongress är personligt och ombudet respektive 

ersättaren får inte representeras av någon annan genom fullmakt. 

 

2.6 Ombud vid årsmöte 

 

Dessa har rätt att delta och rösta på årsmötet: 

• tre ombud för riksstyrelsen (ledamöter av riksstyrelsen har dock inte rösträtt i beslut om 

ansvarsfrihet eller vid val av revisorer) 

• ett ombud för varje lokalförening 

• ett ombud utsett av branschförbunden gemensamt 

 

Samtliga ombud ska vara medlemmar i Företagarna vid årsmötets genomförande. 

 

Anmälan 

Lokalföreningen respektive branschförbundet ska anmäla ombudet och dess ersättare enligt 

instruktioner i kallelsen senast två månader innan ordinarie årsmöte äger rum.  

 

Uppdraget att vara ombud och ersättare vid årsmöte är personligt och ombudet respektive 

ersättaren får inte representeras av någon annan genom fullmakt. 

 

2.7 Närvaro- och yttranderätt vid kongress och årsmöte 

 

Medlemmar har rätt att närvara vid kongress och årsmöte utan yttranderätt. Medlem har dock 

rätt att yttra sig om dess egen motion behandlas. Medlem som önskar närvara vid kongress eller 

årsmöte ska anmäla detta senast en månad i förväg enligt instruktionerna i kallelsen. 
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Medarbetare anställda i organisationen Företagarna har rätt att närvara vid kongress och 

årsmöte och har rätt att yttra sig i sakfrågor.  

 

2.8 Omröstning 

 

Enkel majoritet gäller för beslut på kongressen och årsmötet, med undantag för vad som anges i 

punkt 1.10 och 1.11 gällande stadgeändringar och upplösning. Vid lika röstetal avgör lotten.  

 

2.9 Ärenden vid ordinarie kongress och årsmöte 

 

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma: 

 

1. Kongressens öppnande 

2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

5. Val av två rösträknare och redaktionskommitté  

6. Fråga om kongressen utlysts enligt stadgarna 

7. Godkännande av dagordning 

8. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningens verksamhetsberättelse 

9. Presentation av resultat- och balansräkning (Punkt 9 och 10 föreslås byta plats enligt denna 

ordning) 

10. Presentation av revisorernas berättelser 

11. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat 

12. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöter i riksstyrelsen  

13. Behandling av och beslut om riksstyrelsens ärenden till kongressen 

14. Behandling av och beslut om inkomna motioner 

15. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan 

16. Beslut om ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpolitiska arbete  

17. Beslut om medlemsavgift  

18. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande och ledamöter i 

riksstyrelsen  

19. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen 

för det nationella servicebolaget 

20. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande, ledamöter 

och suppleanter i styrelsen för regionala servicebolag 

21. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande, ledamöter 

och suppleanter i styrelsen för lokalföreningar 

22. Beslut om av arvode och ersättning till ledamöter i valberedning och till förtroendevalda 

revisorer  

23. Val av den nationella föreningen Företagarnas ordförande 

24. Val av den nationella föreningen Företagarnas förste vice ordförande 

25. Val av den nationella föreningen Företagarnas andre vice ordförande 

26. Beslut om antalet ledamöter i den nationella föreningens styrelse 

27. Val av ledamöter till riksstyrelsen  
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28. Val av en auktoriserad revisor, samt minst en, högst två, lekmannarevisor-/er. Vid val av 

endast en lekmannarevisor ska även en suppleant utses.  

29. Val av ledamöter till valberedning och sammankallande i valberedningen 

30. Annat ärende som ankommer på kongressen enligt lag eller stadgarna 

31. Övriga ärenden som riksstyrelsen eller ombud väckt vid kongressen och som kongressen 

med 2/3 majoritet beslutat kan behandlas vid kongressen 

32. Kongressens avslutande  

 

Vid årsmöte ska endast följande ärenden förekomma: 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet  

5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna 

6. Godkännande av dagordning 

7. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningens verksamhetsberättelse 

8. Presentation av revisorernas berättelser 

9. Presentation av resultat- och balansräkning  

10. Beslut om resultat- och balansräkning samt om uppkommet resultat  

11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för riksstyrelsen  

12. Behandling av och beslut om riksstyrelsens rapporter till årsmötet 

13. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan  

14. Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna  

15. Fyllnadsval vid behov 

16. Årsmötets avslutande 

 

2.10 Protokoll 

 

I kongressens och årsmötets protokoll ska det framgå beslut, yrkanden och, där votering 

begärts, även röstsiffror. Protokollet ska finnas tillgängligt för medlemmarna.  

 

Besluten som fattats på kongressen respektive årsmötet träder i kraft när protokollet är justerat, 

om inte mötet beslutade annat. Beslut som gäller val av riksstyrelse, revisorer och valberedning 

träder i kraft omedelbart efter avslutad kongress.  

3. Riksstyrelse 

3.1 Sammansättning 

 

Företagarna företräds av dess riksstyrelse och har sitt säte i Stockholm.  

 

Riksstyrelsen väljs till och med nästa kongress. Den ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter, 

minst 9 och högst 13 personer. Riksstyrelsen utgörs av ordförande, förste och andre vice 

ordförande och högst ytterligare 10 ledamöter. Branschförbunden har rätt till två ledamöter. 
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Branschförbunden ska, i samverkan med riksstyrelsens valberedning, gemensamt föreslå 

branschförbundens representant-/er till riksstyrelsen. 

 

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit aktiva företagare eller företagsledare 

med stark förankring i näringslivet. Majoriteten av ledamöterna ska vara företagare.  

 

Riksstyrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.  

 

3.2 Uppdrag 

 

Riksstyrelsen är Företagarnas högsta beslutande organ mellan kongress och årsmöte. 

Riksstyrelsen ansvarar för att utveckla Företagarnas organisation och verksamhet mellan 

kongressperioderna.  

 

3.3 Riksstyrelsens valberedning 

 

Valberedningen för Företagarnas riksstyrelse ska bestå av högst nio ledamöter. Valberedningen 

utses av kongressen som även utser sammankallande bland valberedningens ledamöter. 

Valberedningens ledamöter väljs till och med nästa kongress. Vid nyval ska om möjligt max två 

tredjedelar väljas av kontinuitetsskäl. 

 

 

3.4 Valberedningens uppdrag 

 

Valberedningens uppdrag är att till kongressen enligt arbetsordningen föreslå riksstyrelsens 

ledamöter, enligt vad som står i punkt 3.1, samt föreslå revisorer och mötesfunktionärer till 

kongressen samt till årsmötet.  
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Normalstadgar för lokalföreningar 

1. Inledning 

 

Företagarna är uppbyggd av medlemmar och lokalföreningar samt av branschförbund. 

Företagarna är organiserade genom den ideella nationella föreningen Företagarna (nedan kallad 

Företagarna) och de ideella lokala föreningarna (nedan kallad lokalföreningarna.)  

Beslutande organ i Företagarna är kongress, årsmöte och riksstyrelse. Beslutande organ i 

lokalföreningen är årsmöte och styrelse.  

 

2. Ändamål 

 

Lokalföreningen är en ideell företagarpolitisk förening inom Företagarna.  

 

Lokalföreningen ska inom sitt geografiska verksamhetsområde verka för Företagarnas ändamål 

såsom de anges i punkt 1.2 i Företagarnas stadgar. 

 

Föreningens firma är Företagarna Ort/Geografiskt område. Undantag från detta ska godkännas 

av riksstyrelsen.  

 

3. Anslutning och uteslutning av medlemmar 

 

En fysisk person som leder eller till någon del äger företag kan bli medlem. En sådan medlem 

ska också betala serviceavgift för sitt företag till Företagarna. En person som inte leder, eller till 

någon del äger företag, kan bli medlem utan att betala serviceavgift. Medlemskap förutsätter att 

medlemmen följer de stadgar och regler som gäller för medlemskap. 

 

En medlem kan uteslutas ur Företagarna om denne:  

• bryter mot de beslut som är tagna av kongressen och årsmötet 

• bryter mot Företagarnas eller lokalföreningens stadgar  

• bryter mot andra regler och riktlinjer som medlemmen omfattas av 

• på annat sätt skadar Företagarna 

 

Riksstyrelsen tolkar på uppdrag av den lokala föreningen innebörden av ovanstående.  

 

Uteslutning av en medlem ur Företagarna ska beslutas med 2/3 majoritet av 

lokalföreningsstyrelsen. Medlemmen är därefter inte längre med i Företagarna. Beslut om 

uteslutning kan överklagas av den uteslutne till riksstyrelsen inom 30 dagar från det att den 

uteslutne fick del av beslutet.  

 

4. Årsmöte och extra medlemsmöte  

 

Årsmöte ska hållas före senast den 15 mars. 
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Årsmöte och extra medlemsmöte kan ske genom fysiskt möte eller i digital form.  

 

Extra medlemsmöte kan hållas om styrelsen anser att det behövs eller då minst 1/3 av antalet 

medlemmar eller revisor i föreningen skriftligen begär det för ett särskilt ändamål. Extra 

medlemsmöte får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 

 

Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte och extra medlemsmöte skriftligen senast två veckor 

före mötet med antingen e-post eller brev. Kallelsen ska innehålla förslag på dagordning enligt 

punkt 6 nedan och samtliga årsmöteshandlingar ska bifogas, alternativt göras tillgängliga för 

medlemmarna på annat sätt som framgår av kallelsen. 

 

Vid årsmöte och extra medlemsmöte har varje närvarande medlem i lokalföreningen en röst. 

Medlem får inte representeras av någon annan genom fullmakt. 

 

5. Motioner 

 

Medlem har rätt att väcka motion till årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 

15 januari. fyra veckor före årsmötet.  

 

6. Ärenden vid årsmöte 

 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande och sekreterare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet  

5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna 

6. Godkännande av dagordning 

7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Presentation av resultat- och balansräkning (punkt 8 och 9 föreslås byta plats enligt denna 

ordning) 

9. Presentation av revisorernas berättelse 

10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

12. Behandling av och beslut om motioner 

13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden  

14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan 

15. Beslut Fastställande av om nästa års medlemsavgift/-er enligt beslut på kongress/årsmöte i 

nationella föreningen 

16. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen 

17. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande 

18. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras 

mandattid 

19. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter 
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20. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå av 

protokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade  

21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid 

22. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen 

23. Val av ombud och ersättare till kongress och årsmöte i den nationella föreningen 

24. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget eller till Företagarna 

Föreningsbolag AB  

25. Annat ärende som ankommer på årsmötet 

26. Årsmötets avslutande 

 

7. Styrelse 

 

Föreningens styrelse har sitt säte i (Ort). 

 

Styrelsen består av ordförande, eventuellt vice ordförande och det antal ledamöter och 

eventuellt suppleanter som årsmötet beslutar, vilket ska bör vara sammanlagt minst tre 

ledamöter. Styrelsen ska bör om möjligt bestå av ett ojämnt antal ledamöter. En majoritet av 

ledamöterna i styrelsen ska vara företagare. 

 

Ordförande och vice ordförande väljs till och med nästa årsmöte. Övriga ledamöter väljs för 

motsvarande tid eller för tiden fram till dess det andra årsmötet efter valet har hållits.  

 

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller suppleanter är 

närvarande. 

 

 

8. Valberedning 

 

Föreningen ska ha en valberedning. Antal ledamöter i valberedningen ska vara minst två och 

deras mandattid beslutas av årsmötet. Valberedningen väljs av årsmötet som också utser 

sammankallande bland valberedningens ledamöter.  

 

9.  Valbar till förtroendeuppdrag 

 

Medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag. 

 

Medarbetare som är anställda inom Företagarna är inte valbara.  

 

10. Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och protokoll 

 

Lokalföreningens verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och protokoll inklusive aktuell 

förteckning av komplett styrelse från årsmöte och extra medlemsmöte ska skickas till 

regionkontoret.  
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11. Räkenskaper och revision 

 

Minst en revisor med minst en suppleant väljs för ett år. Det ska framgå av protokollet om 

revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade. 

 

Lokalföreningens räkenskapsår är kalenderår och föreningens räkenskaper ska lämnas till 

revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska senast två veckor före årsmöte ha 

granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avgivit sin revisionsberättelse till 

styrelsen. 

 

12. Stadgeändringar 

 

Ändring av dessa stadgar som beslutats av kongressen ska, för att föras in i lokalföreningens 

stadgar, antas vid årsmöte eller extra medlemsmöte i lokalföreningen med enkel majoritet. 

 

För att lokalföreningen ska kunna ändra dessa stadgar utan kongressbeslut förutsätts att 

ändringen först godkänns av riksstyrelsen och därefter beslutas av lokalföreningen på två på 

varandra följande medlemsmöten, varav den ena ska vara årsmöte.  

 

Lokalföreningarnas stadgar får inte innehålla bestämmelser som strider mot Normalstadgarna 

för lokalföreningar. 

 

 

13. Utträde eller upplösning 

 

För beslut om den lokala föreningens utträde ur den nationella föreningen eller upplösning 

krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum 

varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. 

 

Upplöses lokalföreningen ska skulderna betalas och resterande överlämnas till den nationella 

föreningen för att användas till verksamhet som är förenlig med Företagarnas ändamål inom 

lokalföreningens geografiska verksamhetsområde. 

 

14. Tvister 

 

Om en tvist uppstår om tolkningar av dessa stadgar mellan nationella föreningen, en medlem 

eller en lokalförening, ska tvisten avgöras av allmän domstol.  
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

att godkänna nedan föreslagna korrigeringar i Företagarnas stadgar. 

 

Inför varje kongress görs en översyn av Företagarnas stadgar. De korrigerades senast av kongressen 
2018/extrakongressen 2019.  

Förslag ändringar i Företagarnas stadgar 
Under punkt 2.1 föreslås att stadgarna ändras så att inte bara extra kongress och årsmöte kan 
genomföras digitalt, utan även kongressen. Det finns inga önskemål om att ha digitala kongresser, 
men som vi fick erfara 2020 så kan det finnas tillfällen då det är nödvändigt med en digital kongress. 

Under punkt 2.9 föreslås ärende 9 och 10 i kongressens föredragningslista byta plats då det är rimligt 
att revisorernas berättelser kommer efter presentation av resultat- och balansräkning.  

Förslag ändringar i Normalstadgar för lokalföreningar 
Under punkt 4 ändras …före den 15 mars till senast. Detta för att tydliggöra att sista dagen är den 15 
mars, som också är det datum som en stor majoritet förhåller sig till. 

Under punkt 5 föreslås ett fast sista datum för motioner. Med nuvarande fyra veckor innan årsmötet är 
det svårt för medlemmarna att veta när sista datumet är då kallelsen till årsmötet ska skickas senast 
två veckor innan årsmötet och datum för årsmötet varierar från år till år. Med ett fast datum kan 
föreningarna kommunicera detta datum i god tid samt att det kan framgå på webben. 

Motsvarande ändring som den under punkt 2.9 i Företagarnas stadgar föreslås under punkt 6 i 
Normalstadgar för lokalföreningar. Ärende 8 och 9 byter plats. 

Under punkt 6 föreslås ändring från Beslut om.., till Fastställande av… Syftet är att tydliggöra att det 
inte är en fråga att diskutera eftersom beslutet är fattat av kongressen. Medlemsavgiften ska endast 
fastställas. 

Under punkt 7 föreslås ska ändras till bör. Skälet är att en förening som inte lyckas lösa antalet 
ledamöter inte ska behöva bryta mot stadgarna. 
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Punkt 10 föreslås förtydligas så att det tydligt framgår att även verksamhetsberättelse och förteckning 
av ny styrelse ska skickas till regionkontoret då det är en förutsättning för utbetalning av 
lokalföreningens avgifter. 

De föreslagna förändringarna är gulmarkerade i bilagan 4.1 Företagarnas stadgar 2018/2019. 

120



  

Motionär: Gösta Bergström, ordförande Företagarna Ludvika 
 

Bakgrund 

Följande finns som förklaring till föreningens valberedning i dagens stadgar: 
 
§8  Föreningen ska ha en valberedning. Antalet ledamöter i valberedningen ska vara 

minst två och deras mandattid beslutas av årsmötet. Valberedningen väljs av 
årsmötet som också utser sammankallande bland valberedningens ledamöter. 

 
§9  Medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag. 
 
Vi i Företagarna Ludvika anser att det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna 
med föreninges struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom 
och utom föreningen, alltså ha ett brett kontaktnät. Personer med ett brett kontaktnät och som 
innehar kunskap och god personkännedom ska ses som en tillgång för en förening och ges 
möjlighet att kunna vara med i valberedningen utan att ett medlemskrav ska finnas. 

 
Sammanfattning 
Idag går vi miste om möjligheten att ha mycket kompetenta personer i vår valberdning t.f.a. att 
de inte är medlemmar. Vi anser det heller inte rätt att föreningen betalar dessa personers 
medlemskap. Resultatet blir ett sämre valberedningsarbete än vad som kunde vara möjligt, 
samtidigt som vi vet om valberedningens betydelse för ett gott gott styrelsearbete. 
 
Yrkande 
Ett stadgeändringsförslag som möjliggör en fri tolkning om att kunna välja in extern person 
enligt följande: 
 
”Föreningen ska ha en valberedning. Antal ledamöter i valberedningen ska vara minst två och 
deras mandattid beslutas av årsmötet. Valberedningen väljs av årsmötet som också utser 
sammankallande bland valberedningens ledamöter. Sammankallande ska vara medlem i 
Företagarna.” 
 
 

Riksstyrelsens yttrande  

Frågan om hur vi får väl fungerande valberedningar diskuteras ofta under våra olika möten 

mellan förtroendevalda, riksstyrelsen och medarbetare. En av utmaningarna lokalt är att många 

föreningar har valberedningar som av olika anledningar inte uppfattat sitt uppdrag och däremed 

inte engagerar sig tillräckligt för att kunna föreslå en för verksamheten bra styrelse. En annan 

utmaning är att flera föreningar helt saknar valberedning. Det finns idag digital kurs för 

valberedare, skriftligt material med tips och råd, men det är uppenbarligen inte tillräckligt. Ett 

projekt har nyligen startats upp i syfte att förstå vilket stöd som behövs för att få engagerade 

valberedningar. Valberedare runt om i landet, både där valberedningsarbetet fungerar bra och 

där det fungerar mindre bra intervjuas. Vi intervjuar också styrelser som helt saknar 

valberedning. Målet är att ta fram verktyg och erbjuda det stöd som efterfrågas för att skapa de 

bästa förutsättningarna för väl fungerande valberedningar. 

Allt som kan vitalisera valberedningarna och dess arbete är lockande att genomföra. Efter att ha 

vridigt och vänt på motionärens yrkande bedömer vi att kravet på medlemskap är ett viktigt 

moment. Som valberedare måste man ha god insyn i föreningen och dess verksamhet, man ska 
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känna starkt för Företagarna och brinna för att formera en styrelse som har förutsättningar att 

utveckla den lokala verksamheten. En rekommendation är att adjungera kompetenta personer 

med bra nätverk, som inte är medlemmar, till valberedningen. De formellt valda står fortsatt för 

kunskap och ansvar samtidigt som möjlighet finns att komplettera med externa inspel. 

 
 
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 
att avslå motionen. 
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Motionär: Per Lejoneke, Företagarna Nacka Värmdö  
Medmotionär: Företagarna Stockholms stad, Företagarna Orsa, Företagarna 
Umeå, Företagarna Öresund  
Enskild medmotionär: Jakob E Saternus, medlem i Företagarna Göteborg  
  
Bakgrund  
 

Världen och Sverige står mitt i en gigantisk hållbarhetsutmaning, som redan idag visar sina tydliga 

effekter genom pandemier, naturkatastrofer, konflikter och flyktingkriser. Detta får stora 

konsekvenser för Sverige, våra lokalsamhällen och våra förutsättningar att driva ett framgångsrikt 

småföretagande. Ett fungerande lokalt småföretagande är ett viktigt fundament i ett långsiktigt 

hållbart lokalsamhälle. Företagarna skriver i sin vision “Vi vill kunna överlämna ett land och ett 

samhälle till våra barn och barnbarn som är i bättre skick än det land som vi fick till skänks av tidigare 

generationer.”  

I Företagarnas färdplan från 2019 Hållbarhet som konkurrensfördel, lyfter man fram tre viktiga 

faktorer för att småföretagen skall klara omställningen: Företagarens kunskap om omställningen, dess 

insikt om sitt energianvändande och att det finns en fungerande lokal marknad för de lokala företagen 

hållbara produkter och tjänster.  

Företagarnas hållbarhetsrapport från 2022 visar att bara 15% av medlemmarna arbetar med något 

eller någon av de strategiska målen i Agenda 2030. Inom 4 år (år 2026) skall Sverige ha halverat sitt 

årliga åsamkade utsläpp av CO2. Fortsätter vi som idag, kommer hela den budget som skall räcka till 

2045, vara förbrukad 2026. I dagsläget visar FN/IPCC/Naturvårdsverket att utsläppen av CO2 snarare 

ökar än minskar.  

Det finns goda antaganden att Sveriges regering under kommande mandatperiod, kommer vidta 

omfattande åtgärder för att “hinna ikapp” halveringen innan 2026, och att man kommer tillse så att 

detta får en tydlig tillämpning i hela samhället. I den snabba och kraftfulla omställningen som 

förväntas inom de närmaste 2-3 år, kommer de av våra medlemmar som ännu inte kommit igång med 

sitt omställningsarbete, att vara ytterst sårbara. 

Sammanfattning 

När det nationella omställningsarbetet tar fart på allvar efter valet, finns en överhängande risk att våra 

medlemmar kommer drabbas mycket hårt. Detta för att merparten av våra medlemmar ännu inte 

kommit igång strategiskt med sitt eget hållbarhetsarbete. Företagarna har redan tydligt visat vad som 

behöver göras för att medlemmarna ska klara omställningen. Nu behöver vi i Företagarna gå från ”Vad 

som behöver göras”, till att ”Se till att det blir gjort”. 

Företagarna bör vara en självklar aktör i den viktiga omställningen. Företagarna kan konkret bidra 

genom att stötta alla de företag och företagare som önskar vägledning och handfast arbete med 

förbättringar inom hållbarhet, såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet. 

Yrkande 

Att Företagarna prioriterar att medlemmarna verkligen ges den kunskap, insikt och lokala 

marknadsförutsättningar, som Företagarna i sin färdplan tydligt visar att småföretagen behöver. 

Att 90% av medlemmarna senast 2024 säger att man upplever Företagarna som trovärdiga och 

stödjande, när man som företagare skall igång med sitt strategiska omställningsarbete. 
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Att Företagarna tillser att det finns personal, kunskap och kapital, att stötta lokalföreningarna i det 

operativa arbetet. 

Att på samma sätt tillse att de regionala kontoren/styrelserna tydligt kan bistå lokalföreningarna i 

arbetet, såväl strategiskt som operationellt. 

Att det i denna insats finns en tydlig ambition att även sprida information och erfarenheter till 

småföretag som ännu inte är medlemmar, då detta direkt gynnar lokalsamhällets omställning, och 

indirekt verkar positivt för Företagarnas medlemsutveckling. 

Att Företagarna tillsätter en arbetsgrupp med representanter från både riks, region och 

lokalföreningar, och att arbetsgruppen ges mandat och resurser, att tillse att arbetet kommer igång och 

att resultat nås i tid. 

 

Riksstyrelsens yttrande 

Företagarnas vision om att överlämna ett land och ett samhälle till våra barn och barnbarn som är i 

bättre skick än det land som vi fick till skänks av tidigare generationer lägger vi stor vikt och stolthet 

vid. Vi uppskattar och delar motionärernas vilja och intentioner om att göra mer för att visionen ska 

nås. Sveriges företag spelar en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Företagarna ska 

fortsätta vara en plattform och katalysator för företagens hållbarhetsarbete, samtidigt som vi själva 

måste vara med i utvecklingen och se till att vi gör allt vi kan för att tillgodose företagens behov i att 

utveckla sitt hållbara företagande.      

(Svar på yrkande 1 och 5) Hållbarhet och företagens omställning är en prioriterad fråga i 

organisationen. Det är en av sex särskilt prioriterade frågor som Företagarna driver och sedan 2015 

tillhandahåller vi Hållbarhetsportalen till såväl medlemmar som icke-medlemmar. Precis som 

motionärerna påpekar är kunskap och verktyg något som företagen efterfrågar när de vill komma 

igång med eller utveckla sitt hållbarhetsarbete, vilket också var anledningen till att vi utvecklade 

Hållbarhetsportalen. 

Den företagare som behöver handfast coachning eller rådgivning för att utveckla sitt hållbarhetsarbete 

eller ställa om sin verksamhet uppmanas att söka sig till Företagarnas plattform ”Medlem söker 

medlem”, där medlemmar kan erbjuda och hitta tjänster. Företagarna har många duktiga medlemmar 

med verksamhet inom området som kan erbjuda tjänster av hög kvalité. 

Vidare är hållbarhet ett av de ämnen som är mest prioriterat i vårt marknadsarbete vid planering av 

innehåll, aktiviteter och support. Som för andra ämnen gör vi en analys av nuläget för att förstå vad 

vår målgrupp vill ha och hur vi behöver arbeta för att få en bra och stabil position i relation med 

målgruppen. Vi tar också reda på vilka ord, uttryck och delar av detta stora område som intresserar 

eftersom begreppet ”hållbarhet” kan betyda väldigt mycket.  

(Svar på yrkande 2) Hållbarhetsportalen är det främsta stödet som Företagarna erbjuder företagare i 

omställningsarbetet. I portalen ska vi ge vägledning, inspiration och verktyg till företagen som sedan 

på egen hand genomför nödvändiga åtgärder i sin verksamhet. Vår upplevelse är att den generella 

kännedomen om Hållbarhetsportalen är relativt låg, varför det kan vara intressant att ta reda på i 

vilken utsträckning medlemmarna uppfattat att det finns stöd att få. För att följa upp det föreslagna 

90-procentsmålet måste vi göra en medlemsundersökning. En återkommande synpunkt från våra 

medlemmar är att vi ska vara sparsamma med utskick, varför vi är tveksamma till att målsätta vårt 

arbete just på detta sätt. Däremot ser vi mycket positivt på att generellt sett arbeta målstyrt och med 

siktet inställt på höga mål inom hållbarhetsområdet. . Vi anser därför att det vore bra med ytterligare 

dialog kring hur en sådan undersökning skulle kunna se ut och hur dess resultat på bästa sätt ska 

användas i organisationens utveckling innan ett beslut fattas.  

(Svar på yrkande 3, 4 och 6) Företagarna stöttar lokalföreningarna genom medarbetare från 

rikskontoret samt genom medarbetare på respektive regionkontor. Dessa medarbetare har god 

kapacitet att stötta såväl strategiskt som operationellt i medlemmarnas och föreningarnas 

hållbarhetsarbete. Företagarna kan stötta genom informationsträffar, kunskapsutbyte etc. på lokal 

nivå samt genom Hållbarhetsportalen. 
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Företagarna har redan påbörjat rekryteringen av en nätverksgrupp med fokus på hållbarhetsfrågorna 

som till stor del liknar den motionärerna yrkar på. Nätverksgruppen ska fungera likt det advisory 

board som finns hos Företagarna idag för förtroendevalda. Företagarna riks kommer att vara 

sammankallade och gruppen ska likt dagens advisory board vara rådgivande i frågor kopplat till 

hållbarhet.  

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå att-satsen 2 samt 

att anse att-satserna 1, 3, 4, 5 och 6 besvarade med vad som ovan anförts. 
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Motionär: Madeleine Böhnke, Företagarna Bollnäs. 

Sammanfattning  

Fler kvinnor än män har under de senaste åren varit ordförande i lokalföreningarna i vår region 
Företagarna Gävleborg. Jag vill tro att det är en effekt av att vi i vår region aktivt tillsammans 
lyckats skapa en välkomnande miljö för båda könen att kliva fram och åta sig 
förtroendeuppdrag. 
 
Men i Företagarna Gävleborgs och i landets lokalföreningar i Sverige så saknas tillräckligt bra 
representation av företagare med utländsk bakgrund och på lokalföreningarnas 
ordförandeposter är de lätträknade. Detta trots att ungefär var tredje företag startas av personer 
med utländsk bakgrund. 
 
Om vi ska leva upp till Företagarnas vision att ”utveckla Sverige så att vårt land även i framtiden 
är ett av de bästa länderna att leva, verka och bo i” så krävs aktiviteter som kan öppna för fler 
medlemmar och därmed också förtroendevalda med utländsk bakgrund. Dessa företagare 
behöver nätverk, där vi i Företagarna kan spela en viktig roll, och eftersom dessa företagande 
kvinnor och män generellt anställer fler i sina företag så är de viktiga för svensk arbetsmarknad. 
 
Cirka 20% av Bollnäs kommuns arbetskraft har utländsk bakgrund och på andra orter är 
andelen ännu större. Dessa människor utgör en stor del av befolkningen och därmed finns en 
stor potential att få in dessa i våra föreningar och styrelser. 
 
Tillsammans behöver vi hitta svaren på frågan: Hur når vi ut till en större andel av befolkningen 
så att vi representerar även företagare med utländsk bakgrund. 
 

Yrkande  

Företagarna ska aktivt verka för att öka representationen i organisationen avseende företagande 
kvinnor och med utländsk bakgrund. 

 

Riksstyrelsens yttrande  

Motionären väcker en viktig och angelägen fråga och vi vill med yttrandet nedan beskriva hur vi 

arbetar. 

 
Vem ingår i Företagarnas målgrupp?  
I vårt målgruppsurval är alla företagare viktiga och av samma betydelse. Det finns företagare 
som har större utmaningar än andra med att driva sitt företag och för dem gör gärna hela vår 
organisation ett extra arbete. Det finns också företagare som inte alltid ser sig som företagare, 
de valde ett yrke där företaget kom på köpet. Andra hade svårt att få en anställning och blev 
därför företagare – för de målgrupperna är vi ofta inte intressanta men det hindrar oss inte utan 
vi arbetar för att även deras företag ska bli enklare att driva.  
 
Vilken roll vi ger olika företagare genom vilka bilder vi väljer och vem vi intervjuar och om vad – 
allt detta är viktigt för att samtliga i målgruppen ska känna igen sig som de företagare vi arbetar 
för och tillsammans med.  
 
Medlemskapet i Företagarna – en relation  
Medlem eller ej, vi arbetar för att förenkla för alla företag men för att vi ska ha kraft att påverka 
krävs många medlemmar och att vi har en stadig medlemstillväxt. För att få medlemstillväxt 
behöver vi arbeta både lång- och kortsiktigt. 
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• Långsiktigt arbetar vi sedan flera år för att fler unga, kvinnor och utlandsfödda ska bli 
medlemmar. Det gör vi genom att på olika sätt öka kännedomen och försöka skaffa 
ambassadörer i målgrupperna och se till att de är representerade i styrelsearbetet på 
alla nivåer i organisationen.  

• Kortsiktigt värvar vi i de målgrupper som känner oss väl och har stor nytta av 
medlemserbjudandets olika delar; nätverk, politisk påverkan, kunskap och rabatter på 
inköp. Genom att försöka överträffa känslan av att vara medlem skapar vi också goda 
ambassadörer som bidrar till att öka kännedomen i flera målgrupper.  

 
Under en längre tid har vi arbetat systematiskt med att skapa kännedom bland unga och är nu i 
den fasen då vi ser att antalet medlemmar växer och vi inriktar oss på mer kortsiktiga aktiviteter 
samt fortsätter att arbeta med det som gett oss mest ökad kännedom. Av detta arbete har vi lärt 
oss mycket som vi använder för målgrupperna kvinnor och utlandsfödda. 

 
Tester, aktiviteter och projekt att långsiktigt öka kännedomen hos kvinnor och utlandsfödda 

• Kvinnor  
- Öka andelen kvinnor i styrelser på alla nivåer för att få in fler kvinnor till 

nätverksträffar. 
- Rapport ”Kvinnligt företagande”. 
- EU-projekt med EEN med fokus på kvinnors företagande.  
- Medlemsförmåner som attraherar finns redan genom försäkringar och utöver det 

har flera upphandlats som är extra bra och attraktiva för branscher där det finns 
många kvinnor som driver företag bl.a. IKEA, Lyreco, Sendify.  

- Öka mängden annonsering som bygger kännedom till målgruppen kvinnor genom 
bl.a. varumärkesstärkande rörliga koncept i digitala medier som Jobbskaparna och 
Mitt företagande.  

- Öka vår närvaro på Instagram, Youtube och Linkedin där andelen kvinnor är 
överrepresenterade.  

 
Utfallet så långt är bra och vi har nästan 45 procent kvinnor som besöker företagarna.se och 
minst lika mycket i riks sociala kanaler. Detta gäller även nätverksträffar i föreningarna och 
styrelsearbetet på alla nivåer. I dagläget är andelen kvinnor i Företagarnas föreningsstyrelser 39 
procent och i landets samtliga företagsstyrelser endast 19 procent (Källa: Almi). Vi ser också nu 
att fler kvinnor blir medlemmar. De senaste tre åren är 26 procent av de nyrekryterade 
medlemmarna kvinnor och sedan 2014 har andelen kvinnor bland Företagarnas medlemmar 
ökat från 19 till 22 procent. Under samma period ökade andelen kvinnor bland egna företagare 
och företagare i eget aktiebolag i Sverige från 31 till 32 procent (Källa: SCB RAMS). 

 

• Utlandsfödda  
- Öka andelen utlandsfödda i styrelser på alla nivåer när kännedomen har ökat. 
- Samarbete med andra nätverk och företag som når målgruppen idag bl.a. 

Stockholms Fotbollsförbund (StFF).  
- Göra vår webb mer tillgänglig på flera språk genom en ny tjänst från Google – test 

pågår. 
- Testa annonsering i sociala medier på olika språk (när vår webb finns på flera 

språk). 
- Identifiera ambassadörer som är företagare som har utländskt ursprung för att öka 

vår kännedom i målgruppen. Kontakt etableras bl.a. genom intervjuer för nyheter, 
rapporter och podcast.  

- Samarbete med branschförbund med hög andel utländskt ursprung är också 
etablerade sedan en tid tillbaka. 

 
Utfallet så långt är bra inom de yngre målgrupperna och inom de större mer framgångsrika eller 
nystartade företagen. Vi har kommit en bra bit på väg men mycket arbete återstår. Samarbetet 
med StFF under 2022 kommer att ge oss en stor möjlighet i en region och den erfarenheten ska 
vi sedan ta med oss till flera regioner under 2023.  
 
I syfte att stötta valberedningarna i arbetet med att skapa en så bred sammansatt styrelse som 
möjligt avseende ålder, kön, inriktning, bransch, erfarenhet m.m. har en digital utbildning 
implementerats på intranätet. Där finns även tips och rekryteringshjälp för valberedningen. 
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Det som har beskrivits är en grov sammanfattning av hur målgrupperna ser ut. Dels för att vi i 
första hand bearbetar marknaden efter deras behov och i andra hand demografiskt. En och 
samma företagare kan också vara både ung, utlandsfödd och kvinna. Det finns en plan och vi ser 
ett positiv utfall, men det tar tid. Det finns många insatser för målgrupperna lokalt och regionalt 
som så fort det finns ett utfall kan användas som goda exempel i hela organisationen.  
 
Vi behöver arbeta både kort- och långsiktigt för att nå medlemtillväxt. I de målgrupper som här 
diskuterats återfinns en relativt liten andel företagare vilket gör att ett alltför stort fokus på 
dessa i dagsläget skulle resultera i en negativ medlemsutveckling. Vi instämmer med 
motionären att det är av största vikt att långsiktigt fortsätta att arbeta för att få fler kvinnor och 
utlandsfödda att blir medlemmar i Företagarna.  

 

 
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
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Motionär: Mats Limnefelt, Företagarna Lidingö 
 

Bakgrund  

Som entreprenör och egenföretagare som har drivit bolag under olika perioder i yrkeslivet 
upplever jag att en av de stora utmaningarna man står inför i olika skeden av sitt företagande är 
behovet av kapitalanskaffning. Behovet av att kapital för att till exempel utveckla sin verksamhet 
med nya investeringar eller att finna riskkapital till en start-up verksamhet eller ytterligare 
kapital i ett scale-up företag. 
 
Jag har själv stått inför denna situation och känner flera andra företagare som har precis samma 
utmaningar. Det finns en mängd olika finansieringskällor för att hitta rätt typ av lösning för 
olika typer av verksamheter och det är här som jag anser att Företagarna som organisation 
skulle kunna spela en betydande roll. 
 
Genom att kunna erbjuda medlemmarna vägledning inom detta område skulle det öka 
medlemsnyttan för befintliga medlemmar samt göra Företagarna ännu mer attraktiva som den 
branschorganisation som står på företagarnas sida med ännu ett viktigt område i en företagares 
vardag. Området gäller för så väl unga företagare som är på väg att starta sin karriär som för 
erfarna entreprenörer som behöver stöd och råd för att utveckla sina verksamheter. 
 
I den snabba förändring som sker på arbetsmarknaden och de utmaningar som företagare ställs 
inför gällande företags- och affärsutveckling kan Företagarna ta en aktiv roll att erbjuda en 
formell och strukturerad rådgivning till medlemmarna i djungeln av finansierings- och 
kapitalanskaffningsalternativ som finns på marknaden i dag och där nya alternativ ständigt 
tillkommer. Detta är en viktig och övergripande strategisk fråga för att utveckla verksamheten 
hos Företagarna. 
 

 

Yrkande 

Företagarna inleder en satsning på ett nytt verksamhetsområde för råd inom finansiering och 
kapitalanskaffning enlig bakgrund och förslag ovan för att öka medlemsnyttan till befintliga 
medlemmar samt stärka organisationens attraktionskraft för att vara än mer relevant och 
därmed i högre utsträckning kunna rekrytera nya medlemmar. 

Ge styrelsen och ledningen för Företagarna i uppdrag att påbörja en utvärderingsprocess för ett 
möjligt införande av detta verksamhetsområde. 

 

Riksstyrelsens yttrande  

Företagarna har sedan 2011 årligen genomfört Finansieringsrapporten. I rapporten konstateras 
att företagare likväl som motionären upplever svårigheter med att både få foch att hitta 
inansiering för investeringar och tillväxt. Precis som motionären påpekar så finns det flera olika 
typer av finansieringsalternativ som lämpar sig olika bra för olika verksamheter. I 
Finansieringsrapporten 2021 gäller det att bland annat se över alternativa utmanare till 
storbankerna och att öka kunskapen bland företagare om de olika alternativen. Vi är också eniga 
med motionären om att finansierings- och kapitalanskaffningsfrågan kan vara en stor utmaning 
för företagen. Mot den bakgrunden har vi de senaste två åren genomfört en rad konkreta 
satsningar i syfte att öka kunskapen om finansiering och samtidigt kunna erbjuda förmånliga 
alternativ.  

År 2017 inledde Företagarna ett samarbetsavtal med SEB. Tillsammans togs ett avtal fram som 
gav medlemmar förmånliga erbjudande på banktjänster för såväl företag som privat. 
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Samarbetet utvecklades under 2021 och kommer under våren 2022 att relanseras med ett 
uppdaterat medlemserbjudande. 
 
Vi lanserade 2020 en finansieringssida på webben med tre olika aktörer inom finansiering för 
företag. Samtliga aktörer bidrog med innehåll i syfte att guida och tipsa om olika typer av 
finansieringsalternativ. En Livesändning på temat finansiering genomfördes samma år med 
aktörerna från plattformen. Finansieringssidan blev sedan föregångaren till nya 
medlemsförmånen Företagarna finansiering som lanserades 2021. Även denna finansieringssajt 
innehöll tre aktörer som erbjöd finansiering för företag inklusive artiklar och guider på samma 
tema. Medlemmarna får ta del av särskilt förmånliga villkor på de finansieringsprodukterna 
som erbjöds. Från och med mars 2022 förlängs samarbetet med Froda som en unik partner till 
Företagarna finansiering. Baserat på data hade Froda det mest nyttjade erbjudandet och de vill 
fortsätta att satsa tillsammans med Företagarna för att underlätta kapitalanskaffning till 
schyssta villkor för företag. Då finansiering är en viktig fråga så letar vi ständigt efter nya 
samarbetspartner. 
 
Företagarna har också sedan tre år tillbaka haft ett sponsorsamarbete med Almi 
Företagspartner som har varit involverade i Årets Unga Företagare samt 103 Unga idéer. 
Samarbetet har fått synergieffekter i form av nära lokala samarbeten där Almi deltar på olika 
typer av event samt bidrar med kunskap.  
 
Vi kommer att fortsätta arbeta löpande med denna fråga. 
 
 
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  lägga riksstyrelsens verksamhetsplan till handlingarna. 
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SYFTE
Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett 
bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna utveckla sin 
verksamhet och nå sina mål.

Vi vill kunna överlämna ett land och ett samhälle till våra barn och barnbarn som är i bättre 
skick än det land som vi fick till skänks av tidigare generationer. VISION

2021
–

2022
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Verksamhetsplan 2021–2022  
NATIONELL

Företagarnas vision 

Vi drivs av att utveckla vårt land så att Sverige även i framtiden är ett av de bästa länderna 
att leva, verka och bo i. Denna utveckling blir möjlig först när företagsamma människor 
når sin fulla potential och får förutsättningarna att kunna lösa dagens och framtidens 
problem. Vi vill kunna överlämna ett land och ett samhälle till våra barn och barnbarn som 
är i bättre skick än det land som vi fick till skänks av tidigare generationer.

Företagarnas syfte 

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen 
för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna 
utveckla sin verksamhet och nå sina mål. Genom ett medlemskap ska företagare få bättre 
förutsättningar att bli framgångsrika, oavsett hur företagaren definierar framgång. 

Företagarnas övergripande mål

Stolta i en växande organisation mäts genom medlemmars, förtroendevaldas och 
medarbetares benägenhet att rekommendera ett medlemskap, att bli förtroendevald 
eller att arbeta på Företagarna samt genom medlemstillväxt. Medlemsutvecklingen 
har varit avtagande i över ett decennium, men det senaste året har Företagarna nått 
medlemstillväxt. De senaste NPS-mätningarna har visat stora lyft för medlemmar, 
förtroendevalda och medarbetare. Lyften kan förklaras av ett gediget arbete i rätt riktning 
men även av en initial positiv kriseffekt (förutom för förtroendevalda där mätningen 
gjordes innan coronakrisen), vilket gör målen för kommande två år utmanande. 
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Medlemmar

Stolta medlemmar mäts genom tre mål:

NPS

Medlemmarnas benägenhet att 
rekommendera ett medlemskap i 
Företagarna har ökat markant de senaste 
två åren. Den senaste mätningen påverkades 
troligtvis rejält positivt till följd av att 
vi har trängt igenom i media och stöttat 
medlemmarna under coronakrisen. Målet 
är därför utmanande sett till den kraftiga 
ökningen vid senaste mätningen.

Nyrekrytering 

Nyrekryteringen har stigit stadigt de 
senaste åren och målet är att fortsätta öka 
kommande år.

Lojalitet 

Det är en utmaning att öka lojalitetsgraden 
men det är en förutsättning för medlems-
tillväxt så målet är att fortsätta öka stegvis.

Förtroendevalda

Stolta förtroendevalda mäts genom NPS, 
alltså förtroendevaldas benägenhet att 
rekommendera att vara förtroendevald i 
Företagarna. Sedan stoltheten började mätas 
via NPS har nivåerna varit på mycket höga 
nivåer för att vid senaste mätningen öka  
markant. Målet är att bibehålla det höga värdet. 

Medarbetare

Stolta medarbetare mäts genom eNPS, alltså 
medarbetares benägenhet att rekommendera 
Företagarna som arbetsgivare. De senaste 
åren har stoltheten bland medarbetare ökat  
för att vid senaste mätningen göra ett makalöst 
lyft. Värt att notera är att ojämna år genomförs 
en mer omfattande medarbetarenkät. Målet 
är att bibehålla det höga värdet. 
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Uppföljning

Målen kommer att mätas och återrapporteras. Medlemsutvecklingen rapporteras 
månadsvis och NPS kommer att mätas genom studier som redovisas på årsbasis. Målen 
revideras vid behov efter ett år. Den nationella verksamhetsplanen följs upp löpande på 
avdelningars och regionkontors möten, på måndagsmöten samt under kvartalsmöten. 
Regionkontor följer upp respektive verksamhetsplan på möten med förtroendevalda och 
lokalföreningars verksamhetsplaner följs upp löpande på styrelsemöten.

Fokusområden för att bli stolta i en växande organisation

För att nå målen och bli stolta i en växande organisation krävs fokus på olika områden 
för medlemmar, förtroendevalda och medarbetare. De senaste åren har medarbetare och 
förtroendevalda uppvisat mycket höga värden när det kommer till stolthet. Medlemmars 
stolthet ökade markant senaste året men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att 
lyfta ännu mer, vilket leder till ökat fokus på medlemmar kommande två åren.

Medlemmar

Upplevelse

Upplevelsen av att vara medlem i Företagarna ska lämna ett positivt avtryck. Relationen 
inleds redan innan tecknat medlemskap, under hela medlemstiden och även efteråt. 
Under hela den här perioden och vid varje kontaktyta ska vi upplevas som engagerade, 
hjälpsamma, modiga, nyfikna, prestigelösa och snabbfotade. Det gäller oavsett hur du 
kommer i kontakt med Företagarna; via webben, ett telefonsamtal, på sociala medier eller 
på ett event. Varje medlem eller potentiell medlem ska se fram emot nästa kontakt.

Värdeskapande

Värdet av att vara medlem i Företagarna ska upplevas så starkt att medlemmarna inte vill 
vara utan det. Värde uppstår först när medlemmen nyttjar någon del av medlemskapet 
och det ska därför bli ännu enklare att aktivera ett medlemskap. Det ska även finnas 
möjligheter för medlemmen att engagera sig på olika sätt, inte minst i påverkansarbetet. 
Den konkreta affärsnyttan i medlemskapet ska stärkas kännbart så att medlemmen får rätt 
förutsättningar för att utveckla sin verksamhet och nå sina mål. Företagarna ska vara en 
kraft att räkna med och ge medlemmen det stöd som behövs. 

Berättande

Det är viktigt att ständigt prata om den skillnad som vi gör för att ge företagare bättre 
förutsättningar att bli framgångsrika, liksom att företagare stärker landets välfärd 
och konkurrenskraft. Påverkansarbetet ska märkas genom att Företagarnas röst i 
debatten blir starkare och att relevanta kampanjer skapas för att få större genomslag 
för företagarfrågor. Det ska vara självklart för medlemmar, företagare och beslutsfattare 
varför Företagarna finns. 
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Förtroendevalda 

Göra skillnad

Förtroendevalda är Företagarnas främsta ambassadörer och engagemanget växer ur  
upplevelsen av att uppdraget är fyllt av glädje och mening. Det är viktigt att förtroende-
valda får de bästa förutsättningarna för att göra skillnad och skapa ännu bättre villkor 
för att driva och utveckla företag i Sverige. När förtroendevalda är stolta påverkas även 
stoltheten hos medlemmarna positivt och deras vilja att förlänga sitt medlemskap blir 
större när föreningen är aktiv.

Medarbetare 

Delaktighet

Under de senaste åren har ett arbete med att skapa en kultur som tar avstamp i Företagarnas  
värdeord utvecklats. Medarbetarna ska ges förutsättningar att vara engagerade, hjälpsamma,  
modiga, nyfikna, prestigelösa och snabbfotade. Oavsett var i kedjan en medarbetare befinner 
sig så är det ovärderligt för den som tar över stafettpinnen. Arbetet med att skapa en 
arbetsplats där medarbetarna utvecklas och gör skillnad varje dag fortsätter.
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

att fastställa förslaget till Ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpoliska arbete. 

 

 

Företagarna är Sveriges välfärdsskapare 

Företagarna är övertygade om att världen bara kan gå framåt – inte bakåt. Genom att frigöra kraften i 

människor – entreprenörer och innovatörer – ska Sverige få fler företag att växa. Politikens uppdrag 

är att skapa förutsättningarna. När företag växer, växer Sverige. 

I Sverige har små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar 

där än i någon annan kategori av företag eller organisationer. En politik som syftar till högre 

sysselsättning, tillväxt och utbyggd 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 vill främja svenska företags konkurrenskraft och verkar för 

att lagstiftning och beskattning utformas så att ett fritt näringsliv kan utvecklas. Grundat på 

marknadsekonomi vill Företagarna slå vakt om enskild äganderätt, näringsfrihet, fri konkurrens och 

rättssäkerhet. 

 

Arbetssätt för påverkansarbetet 

För att få genomslag för våra förslag på reformer måste Företagarnas politik ta sin utgångspunkt i 

följande riktlinjer: 

1) Konstruktivitet – Företagarnas utspel och förslag ska leverera nya intressanta svar på aktuella 

frågor. 
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2) Relevans – Företagarnas utspel ska vara relevanta för de medlemmar vi representerar och för 

de problem som vi adresserar. 

3) Realism – Företagarnas utspel ska uppfattas som statsfinansiellt och politiskt genomförbara. 

4) Väl underbyggd kritik – när företagarpolitiska förslag inte tar utgångspunkt i småföretagarens 

verklighet ska Företagarna, väl underbyggt, kritisera förslagen. 

 

Tillväxt och tillväxthinder 

Svenska småföretag vill växa och sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera 

verksamheten. Inte alla företag vill eller kan växa sysselsättningsmässigt, men nio av tio företag vill 

växa.1 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. 

Samtidigt finns betydande tillväxthinder. Det gäller både attityder till företagande och vinst, konkreta 

hinder vad gäller kostnaden att anställa – och möjligheten att hitta nya medarbetare med rätt 

kompetens, tillgång till finansiering och problemen med icke fungerande eller stängda marknader. 

Företagarnas företagarpolitiska arbete syftar till att ta bort dessa tillväxthinder. Grunden för att lyckas 

med detta är att öka insikten om företagandets verklighet, om drivkrafter och problem. Det gäller 

också att öka kunskapen om hur stor del av tillväxt och jobbskapande som faktiskt sker i de små 

företagen. 

Företagarna har över tid varit framgångsrika i det företagarpolitiska påverkansarbetet. Samtidigt 

finns det mycket kvar att arbeta med för ett bättre företagsklimat. 

1 Småföretagsbarometern 2019. 
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Tre prioriterade reformområden för Företagarna 

Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. 

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. Företagarna står upp för svensk konkurrenskraft, 

öppenhet och ökad handel med omvärlden. 

Tre frågor är särskilt viktiga för företagsklimatet: 

❖ Minskad regelbörda för företag 

❖ Minskad beskattning av företag och företagare 

❖ Sänkta kostnader att anställa 

 

❖ Minskad regelbörda 

Gemensamma regler är avgörande för en fungerande marknad. Men regler kan även ge upphov till 

negativa konsekvenser när de blir mindre ändamålsenligt utformade eller helt enkelt för många. 

Reglerna måste vara användbara, effektiva och rättssäkra, och samtidigt ge möjlighet för företag att 

utvecklas. 

Trots regeringens politiska mål om minskade administrativa kostnader har företagens kostnader i 

stället ökat och den upplevda regelbördan bland företag tycks öka. Företagare lägger i snitt ned 10 

timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från 

myndigheter. 

Byråkrati, regler och blanketter ska anpassas för småföretagare – inte tvärtom. Dessutom behöver 

regler systematiskt utvärderas och tas bort när de inte kan påvisas effektiva. 

 

❖ Minskad beskattning av företag och företagande 

Skatternas nivåer och skattesystemets utformning är en av de viktigaste frågorna för landets 

företagare. 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. 

Många företagare upplever att deras skattemedel inte används effektivt. Det är en central uppgift för 

staten att upprätthålla en effektivitet i och tilltro till skattesystemet. 

Beskattningen av företag och företagande ska minska. Det ska vara enkelt att betala skatt och 

beskattningen ska ske rättssäkert, med möjlighet för skattskyldiga att överklaga. 

 

❖ Sänkta kostnader att anställa & tillgång till kompetent arbetskraft 

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. 
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Att anställa en person är att släppa in denne i det viktigaste en företagare har – sitt företag och 

livsverk. En anställning är en förpliktelse som medför stort ansvar och är förknippat med stor risk. 

Höga löner och arbetsgivaravgifter tillsammans med långtgående arbetsgivaransvar innebär att 

Sverige har höga kostnader för att anställa. Risken för arbetsgivare att drabbas av sjuklöneansvar och 

långtgående rehabiliteringsansvar, tillsammans med administrativa pålagor och oförutsägbara 

kostnader relaterade till exempelvis arbetsrätten, bör minska. 

Den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att sysselsättningen inte ökar tillräckligt bland 

gruppen utrikes födda och personer med låg utbildningsbakgrund. Höga marginalskatter underlättar 

inte heller företagens kompetensförsörjning. För att företag ska kunna växa och utanförskapet brytas 

krävs breda insatser för att sänka kostnaden att anställa.2 

Kostnaden att anställa måste sänkas. Detta kan ske genom sänkta arbetsgivaravgifter (särskild 

löneskatt), en mer differentierad lönestruktur som bättre speglar kompetens och att sänka risker 

förknippade med långtgående arbetsgivaransvar. 

 

Övriga frågor 

Utöver dessa frågor arbetar Företagarna med en bred flora av politiska frågor och reformförslag 

utifrån de undersökningar vi gör bland våra medlemmar samt den pågående politiska debatten. Dessa 

finns sammanställda under Politik & påverkan på företagarna.se. 

2 Återstart, lägre arbetslöshet och högre självförsörjningsgrad, Entreprenörskapsforum 2021. 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att medlemsavgiften 2023-2024 blir 600 kronor per medlem och år, varav 350 

kronor är till den lokala föreningens egna verksamhet och 200 kronor till den 

nationella föreningen samt  

att 50 kronor öronmärks i en fond som föreningarna kan avropa verksamhetsstöd 

från. Dessa 50 kronor fonderas i Företagarnas nationella förening. 

 

Företagarnas extrakongress beslutade den 4 februari 2019 att höja medlemsavgiften från 

tidigare totalt 500 kronor till 600 kronor från och med 2020. Hela höjningen beslutades gå till 

lokalföreningen. Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad för 2023-2024.  

Medlemsavgiften fördelas med 350 kronor till lokalföreningen och 200 kronor till nationella 

föreningen. 50 kronor är öronmärkta till Föreningsfonden, en fond som lokalföreningarna får 

verksamhetsstöd från. 
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9.1. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice  

ordförande och ledamöter i riksstyrelsen   

9.2. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice   

ordförande och ledamöter i styrelsen för det  

nationella servicebolaget  

9.3. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice  

ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för  

regionala servicebolag  

9.4. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice  

ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen i 

lokalföreningar  

9.5. Beslut om arvode och ersättning till ledamöter i  

valberedning och till förtroendevalda revisorer  
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Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  fastställa förslaget för arvoden för Företagarnas riksstyrelse tillika styrelse i det 

nationella servicebolaget. 

 

Arvode utgår till person som i egenskap av förtroendevald utför ett uppdrag inom Företagarna 

eller utanför Företagarna men på uppdrag av Företagarna betalas i form av förrättnings- eller 

sammanträdesarvode och årsarvode. 

Arvode för uppdrag som utförs för annan uppdragsgivare utanför Företagarna betalas om 

inget arvode utgår från uppdragsgivaren. Om arvodet är lägre än Företagarnas arvode betalas 

inte mellanskillnaden. Arvode erhålles för genomfört uppdrag. 

Rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode tillkommer inte den som är ombud i samband 

med Företagarnas nationella årsmöte eller kongress. 

Arvodesbeloppen grundas på prisbasbeloppet i januari månad för aktuellt år avrundas till 

närmast 10-tal kronor. Utbetalning av årsarvode sker kvartalsvis i mars, juni, september och 

december. I övrigt erhålles ersättning för utlägg, enligt gällande regler, i samband med 

uppdraget. Traktamente utgår ej.  
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Sammanträdes- eller förrättningsarvode heldag (över 4 timmar): 5 procent av prisbasbeloppet  

Sammanträdes- eller förrättningsarvode halvdag (1-4 timmar): 2,5 procent av prisbasbeloppet 

Telefonsammanträde: 0,5 procent av prisbasbeloppet  

 

Företagarnas ordförande: 6 prisbasbelopp  

Företagarnas förste vice ordförande: 3 prisbasbelopp  

Företagarnas andre vice ordförande: 1,5 prisbasbelopp 

Ordinarie ledamot i Företagarnas riksstyrelse: 1 prisbasbelopp  

Årsarvode betalas till och med den månad under vilket uppdraget upphör och från och med 

månaden efter uppdraget erhållits. 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att fastställa förslaget till riktlinjer för arvoden för styrelserna för de regionala 

servicebolagen. 

 

Kongressen ska enligt § 2.9 punkt 20 i Företagarnas stadgar besluta om riktlinjer för arvode 

och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i styrelsen för 

regionala servicebolag. 

Kongressen 2010 beslöt om generella riktlinjer för styrelsearvoden inom Företagarna. Dessa 

riktlinjer ska enligt kongressbeslutet ses som riktlinjer för arvode och ersättning till 

ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i styrelsen för regionala 

servicebolag och riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), 

ledamöter och suppleanter i styrelsen för ansluten lokal förening. Riktlinjerna är också en del 

av de av kongressen fastställda arvodena för styrelsen för den nationella föreningen 

Företagarna, för styrelsen för det nationella servicebolaget samt för valberedning och 

lekmannarevisorer för den nationella föreningen Företagarna. 

Förslaget är identiskt med de riktlinjer som beslutades på kongressen 2020. Några av de 

regionala servicebolagen har valt att inte ha några arvoden alls och övriga ligger inom nedan 

föreslagna riktlinjer. 
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Styrelsearvodena i Företagarnas föreningar och bolag ska avspegla uppdragets ansvar och 

omfattning. Huvuddelen av kostnaderna ska avse verksamhet och inte användas till 

styrelsearvode. Vid bedömningen ska också hänsyn tas till uppdragets ideella karaktär. Det 

innebär att eventuella styrelsearvoden bör vara av olika storlek. 

Mötesarvoden ska inte överstiga de mötesarvoden som anges i kongressbeslutet om arvode till 

Företagarnas riksstyrelse. 

Arvode utgår till person som i egenskap av förtroendevald utför uppdrag inom Företagarna 

eller utanför Företagarna men på uppdrag av Företagarna. Arvodet betalas i form av 

förrättnings- eller sammanträdesarvode och årsarvode. 

Arvode för uppdrag som utförs för annan uppdragsgivare utanför Företagarna kan betalas om 

inget arvode utgår från uppdragsgivaren. Om arvodet är lägre än Företagarnas arvode betalas 

inte mellanskillnaden. Arvode erhålls för genomfört uppdrag. 

I övrigt ska Företagarnas policy för Etik, jäv och intressekonflikter följas. 

Rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode tillkommer inte den som är ombud i samband 

med Företagarnas nationella årsmöte eller kongress. 

Arvodesbeloppen grundas på prisbasbeloppet i januari månad för aktuellt år och avrundas till 

närmast 10-tal kronor. Utbetalning av årsarvode sker kvartalsvis i mars, juni, september och 

december. I övrigt erhålls ersättning för utlägg, enligt gällande regler, i samband med 

uppdraget. Traktamente utgår ej.  

 

• Det sammanlagda årsarvodet för styrelsen för de största regionerna ska maximalt vara 

två prisbasbelopp och för de övriga mindre än ett prisbasbelopp 

• Regionerna bestämmer själva fördelningen av eventuella årsarvoden mellan styrelsens 

ledamöter 

• Mötesarvoden ska inte överstiga de mötesarvoden som anges i kongressbeslutet om 

arvoden för Företagarnas riksstyrelse 

• Sammanträdesarvoden får tillämpas för valberedningarna 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att fastställa förslaget till riktlinjer för arvoden för styrelserna för de lokala 

föreningarna. 

Kongressen ska enligt § 2.9 punkt 21 i Företagarnas stadgar besluta om riktlinjer för arvode 

och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i styrelsen för 

lokala föreningar. 

Kongressen 2010 beslöt om generella riktlinjer för styrelsearvoden inom Företagarna. Dessa 

riktlinjer ska enligt kongressbeslutet ses som riktlinjer för arvode och ersättning till 

ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i styrelsen för regionala 

servicebolag och riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), 

ledamöter och suppleanter i styrelsen för ansluten lokal förening. Riktlinjerna är också en del 

av de av kongressen fastställda arvodena för styrelsen för den nationella föreningen 

Företagarna, för styrelsen för det nationella servicebolaget samt för valberedning och 

lekmannarevisorer för den nationella föreningen Företagarna. 

Förslaget är identiskt med de riktlinjer som beslutades på kongressen 2020. En stor majoritet 

av de lokala föreningarna har valt att inte ta ut några styrelsearvoden. 
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Styrelsearvodena i Företagarnas föreningar och bolag ska avspegla uppdragets ansvar och 

omfattning. Huvuddelen av kostnaderna ska avse verksamhet och inte användas till 

styrelsearvode. Vid bedömningen ska också hänsyn tas till uppdragets ideella karaktär. Det 

innebär att eventuella styrelsearvoden bör vara av olika storlek. 

Mötesarvoden ska inte överstiga de mötesarvoden som anges i kongressbeslutet om arvode till 

Företagarnas riksstyrelse. 

Arvode utgår till person som i egenskap av förtroendevald utför ett uppdrag inom Företagarna 

eller utanför Företagarna men på uppdrag av Företagarna. Arvode betalas i form av 

förrättnings- eller sammanträdesarvode och årsarvode. 

Arvode för uppdrag som utförs för annan uppdragsgivare utanför Företagarna kan betalas om 

inget arvode utgår från uppdragsgivaren. Om arvodet är lägre än Företagarnas arvode betalas 

inte mellanskillnaden. Arvode erhålls för genomfört uppdrag. 

I övrigt ska Företagarnas policy för Etik, jäv och intressekonflikter följas. 

Rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode tillkommer inte den som är ombud i samband 

med Företagarnas nationella årsmöte eller kongress. 

Arvodesbeloppen grundas på prisbasbeloppet i januari månad för aktuellt år och avrundas till 

närmast 10-tal kronor. Utbetalning av årsarvode sker kvartalsvis i mars, juni, september och 

december. I övrigt erhålls ersättning för utlägg, enligt gällande regler, i samband med 

uppdraget. Traktamente utgår ej.  

Flertalet av de lokala föreningarna avstår från styrelsearvoden då uppdraget är av ideell 

karaktär. 

I den mån arvoden i föreningarna ska förekomma ska de avspegla uppdragets ansvar och 

omfattning och även ta hänsyn till uppdragets ideella karaktär. Det innebär till exempel att en 

förening med begränsad verksamhet ska ha inga eller mycket små arvoden. Föreningen ska 

endast använda en mindre del av sina resurser för arvoden.  
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att fastställa förslaget till arvoden och ersättningar till valberedningen och till 

lekmannarevisorerna. 

Kongressen ska enligt § 2.9 punkt 22 i Företagarnas stadgar fastställa arvode och ersättning till 

ledamöter i valberedning och till förtroendevalda revisorer. 

Förslaget är identiskt med de riktlinjer som beslutades på kongressen 2020.  

 

Styrelsearvodena i Företagarnas föreningar och bolag ska avspegla uppdragets ansvar och 

omfattning. Huvuddelen av kostnaderna ska avse verksamhet och inte användas till 

styrelsearvode. Vid bedömningen ska också hänsyn tas till uppdragets ideella karaktär. Det 

innebär att styrelsearvodena bör vara av olika storlek. 

Mötesarvoden ska inte överstiga de mötesarvoden som anges i kongressbeslutet om arvode till 

Företagarnas riksstyrelse. 

Arvode utgår till person som i egenskap av förtroendevald utför ett uppdrag inom Företagarna 

eller utanför Företagarna men på uppdrag av Företagarna. Arvodet betalas i form av 

förrättnings- eller sammanträdesarvode och årsarvode. 

Arvode för uppdrag som utförs för annan uppdragsgivare utanför Företagarna kan betalas om 

inget arvode utgår från uppdragsgivaren. Om arvodet är lägre än Företagarnas arvode betalas 

inte mellanskillnaden. Arvode erhålls för genomfört uppdrag. 
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Rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode tillkommer inte den som är ombud i samband 

med Företagarnas årsmöte eller kongress. 

Arvodesbeloppen indexregleras och grundas på prisbasbeloppet i januari månad för aktuellt år 

och avrundas till närmast 10-tal kronor. Utbetalning av årsarvode sker kvartalsvis i mars, juni, 

september och december. I övrigt erhålls ersättning för utlägg, enligt gällande regler, i 

samband med uppdraget. Traktamente utgår ej.  

Lekmannarevisorerna har enligt kongressbeslutet 2012 ett årsarvode på en fjärdedels 

prisbasbelopp per år. Detta motsvarar dagsarvoden för tre till fem heldagar per år. 

Företagarna svarar härutöver för reskostnader och arvoden för möten begärda av 

riksstyrelsen, ordföranden eller vd. Ersättningen föreslås vara oförändrad. 

Allmänna regler 

De allmänna reglerna för arvoden till riksstyrelsens ledamöter ska även tillämpas för 

valberedningens ledamöter. 

Sammanträdes- eller förrättningsarvode  

Sammanträdes- eller förrättningsarvode utgår enligt samma regler som för riksstyrelsen, det 

vill säga 5 procent av prisbasbeloppet för heldag och 2,5 procent av prisbasbeloppet för 

halvdag (1-4 timmar). Arvodet för telefonsammanträde är 0,5 procent av prisbasbeloppet. 

Årsarvode för valberedningens ordförande för aktuellt kongressår 

Valberedningens ordförande ska ha ett årsarvode för aktuellt kongressår motsvarande 

50 procent av prisbasbeloppet. Övriga ledamöter erhåller inget fast arvode utöver 

sammanträdesarvodet. 

Indexuppräkning 

Årligen omräknas arvodena utifrån prisbasbeloppet i januari månad. 
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10.1. Presentation av valberedningens arbete  

10.2. Val av den nationella föreningen Företagarnas ordförande  

10.3. Val av den nationella föreningen Företagarnas förste vice ordförande 

10.4. Val av den nationella föreningen Företagarnas andre vice ordförande  

10.5. Beslut om antalet ledamöter i den nationella föreningen  

10.6. Val av ledamöter till styrelsen för den nationella  

föreningen Företagarna  

10.7. Val av en auktoriserad revisor, samt minst en, högst två, lekmannarevisor-/er  

10.8. Val av ledamöter till valberedning och sammankallande i  

valberedningen  
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Valberedningen presenterar sitt arbete. 

 

 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja Fabian Bengtsson, Företagarna Göteborg, till den nationella föreningen 

Företagarnas ordförande (omval). 

 

 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja Charlotte Wall, Företagarna Heby, till den nationella föreningen Företagarnas 

förste vice ordförande (omval). 

 

 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja Petra Örjegren, Företagarna Östersund, till den nationella föreningen 

Företagarnas andre vice ordförande (omval). 

153



 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  styrelsen, förutom av ordförande och vice ordföranden samt två ledamöter 

nominerade av branschförbunden, ska bestå av åtta ledamöter. 

 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  till ledamöter till styrelsen för den nationella föreningen Företagarna välja  

Alfred Appelros, Företagarna Olofström (omval) 

Drazen Crnoja, Företagarna Jönköping (omval) 

Mathias Eriksson, Företagarna Mark (nyval) 

Jonas Grenfeldt, Företagarna Falun (omval) 

Tobias Lindfors, Företagarna Luleå (omval) 

Matilda Mielind, Företagarna Uppsala (omval) 

Ulrika Nilsson, Företagarna Norrköping (nyval) 

John Tengström, Företagarna Stockholms stad (omval) 

att  till ledamöter till styrelsen för den nationella föreningen Företagarna, som 

branschförbundsrepresentanter välja  

Johan Aspelin, Golvbranschens Riksorganisation, Företagarna Stockholms stad 

(omval) 

Elisabeth Thorburn, SEFIF, Företagarna Stockholms stad (omval) 
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Den auktoriserade revisorn väljs till slutet av den kongress som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet, d.v.s. till kongressen 2024. Kongressen 2020 valde att till 

auktoriserad revisor välja Ernst & Young AB. 

De förtroendevalda revisorerna väljs för en kongressperiod, d.v.s. till kongressen 2024. 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  till förtroendemannarevisorer välja  

Belinda Bagger, Företagarna Bjuv (omval) 

Kjell Hjelm, Råneåföretagarna (omval) 

att  välja Belinda Bagger till sammankallande för de förtroendevalda revisorerna.

 

 

 

På kongressen ska högst nio ledamöter till valberedningen väljas. En av ledamöterna utses till 

sammankallande. Ledamöterna väljs på två år (en kongressperiod). 

 

Ett särskilt utskott, Utskottet för ny valberedning, kommer under kongressen föreslå de 

ledamöter som ska väljas till valberedning fram till kongressen 2024. 

Alla medlemmar har haft möjlighet att nominera kandidater till Företagarnas nationella 

valberedning. 

 

Kongressen föreslås besluta 

att till ledamöter i valberedningen till och med kongressen 2024 välja de högst nio 

personer som Utskottet för ny valberedning föreslår. 
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att  till sammankallande i valberedningen välja den som Utskottet för ny 

valberedning föreslår. 

 

Nedan är de nominerade till valberedningen. I bilaga 10 Val, presentation av nominerade till 

valberedningen, finns kandidaterna presenterade. Valberedningsutskottets uppgift är att ta 

fram ett förslag på valberedning till kongressen. 

 

Henrik Andersson, ordförande Företagarna Karlstad/Hammarö/Grums  

Bengt Bengtsson, Företagarna Upplands Väsby, Företagarna Lysekil  

Staffan Blixt, Företagarna Göteborg  

Malin Burman, ordförande Företagarna Östersund  

Cathrine Dellborg, ordförande Företagarna Göteborg 

Lena Gustafsson, ordförande Företagarna Uppvidinge 

Tomas Janzén, ledamot Företagarna Kinda-Ydre  

Adnan Pehlivanovic, Företagarna Klippan  

Pär Åkerberg, ordförande Företagarna Trosa-Gnesta, vice ordf regionbolaget Mälardalen 

Valda till kongressen 2022. 

 

Cathrine Dellborg, ordförande Företagarna Göteborg och sammankallande  

Henrik Andersson, ledamot Företagarna Karlstad 

Bengt Bengtsson, Företagarna Upplands Väsby, ordförande regionbolaget Stockholms län  

Staffan Blixt, Företagarna Göteborg 

Malin Burman, ordförande Företagarna Östersund 

Rose-Marie Danielsson, ordförande Företagarna Stockholms stad 

Tomas Janzén, ledamot Företagarna Kinda-Ydre 

Adnan Pehlivanovic, Företagarna Klippan  

Pär Åkerberg, ordförande Företagarna Trosa-Gnesta, ledamot regionbolaget Mälardalen  
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Valberedningens uppgift är att till kongressen föreslå en styrelse till Företagarnas nationella förening 

som är bäst lämpad att styra den verksamhet som kongressen beslutar. Styrelsen ansvarar även för det 

till 100 procent ägda nationella servicebolaget Företagarna Service AB. 

Enligt Företagarnas stadgar har branschförbunden rätt till två ledamöter. Valberedningen har 

samverkat med branschförbundens valberedning. 

Till detta föreslår valberedningen också mötespresidium och kongressfunktionärer, revisor och 

lekmannarevisorer. 

Samtliga ledamöter i den nuvarande styrelsen har analyserats genom vår kompetensmatris samt 

genom personliga intervjuer och vid närvaro på styrelsemöten. Övriga nominerade kandidater har 

värderats och lagts in i kompetensmatrisen och i flera fall intervjuats. 

Valberedningen har lagt stor vikt vid styrelsens förutsättningar för effektivitet, vi strävar efter att få en 

styrelse som har kompletterande kompetenser och erfarenheter, som kan hantera aktuella och 

framtida ställningstaganden för medlemmarnas bästa. Anpassning till storstäder, regioner och mindre 

orter, företagarpolitisk förståelse och den enskilda företagarens situation samt digitaliseringen. 

En styrelse med god kunskap om vår organisation och vår omvärld, som är målinriktad och som 

respekterar varandra och som representerar olika åldersgrupper, regioner och nätverk. 

Arbetet har bedrivits systematiskt för att kunna lämna ett förslag som motsvarar de förutsättningar 

som valberedningen identifierat. 

Valberedningen har haft sju fysiska möten och fem digitala möten sedan kongressen 2020. 

Valberedningen har företrädesvis lagt sina möten samtidigt som Riksstyrelsens möten, för att 

parallellt med våra möten kunna närvara som observatörer. Vilket har varit kostnadseffektivt och alla i 

valberedningen har fått möjlighet att träffa alla styrelseledamöter ett flertal gånger. 

Alla föreslagna kandidater har accepterat och bekräftat att de har tillgänglig tid för uppdraget. 

En enig valberedning står bakom detta förslag. 

 

 

Cathrine Dellborg  Rose-Marie Danielsson   Bengt Bengtsson 

Ordförande   Vice Ordförande   Sekreterare 

Henrik Andersson  Staffan Blixt    Malin Burman 

Tomas Janzen   Adnan Pehlivanovic   Per Åkerberg 
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Presentation av kandidater. 

 

 
Invald som ordförande 2018, omval 

 

Företagarna Göteborg 

 
Fabian Bengtsson är ordförande i SIBA invest som är 

delägare i börsnotereade Resurs holding AB, solid AB 

samt Komplett group ASA som nyligen köpte upp 

NetOnNet. Han är vd på SIBA fastigheter och 

styrelseledamot i Axfood, ÖFAB, Ordna Bolån AB och 

Strawbees. Tidigare var han även ordförande 

branschförbundet Elektronikbranschen.   

Med sin bredd och erfarenhet från både börsbolag och intresseorganisationer har Fabian ett sinne för 

trender och är en stark förespråkare av den digitala omställningen.   

Som tredje generationens familjeföretagare har han ett mod som ledare, ställer sig längst fram och 

bjuder på sig själv, i såväl medgång som motgång. Som SIBAS vd medverkande han i en rad omtalade 

reklamfilmer, ”Fabians värld”, som var en del i en framgångsrik marknadskampanj och som bidrog till 

ett uppsving i bolagets försäljningssiffror. Han har varit drivande i den omställning som SIBA och 

NetOnNet genomförde, från fysiska butiker till e-handel och lagershopar och som gjort NetOnNet till 

ett framgångsrikt miljardbolag.   

Fabian är en erfaren ledare med gedigen organisationskunskap som brinner för att skapa rätt 

förutsättning för sina medarbetare. Man ska vissla på väg jobbet, inte på väg hem därifrån, säger 

Fabian.  I konkurrens med 700 nominerade entreprenörer utsågs Fabian 2016 till EY Entrepreneur of 

the Year i Sverige. 

 

Invald som förste vice ordförande 2020, omval 

Invald som andra vice ordförande 2018 

Invald som ledamot 2014     

  

Företagarna Heby 

Charlotte bor och verkar på en gård i Uppsala län med uppfödning av 
får och nötboskap. Gården ingår i Domarbo koncernen där även 
Morgongåva Företagspark ingår  

Hon är grundare, delägare o styrelseledamot i Sturebadet AB, delägare i 
Domarbo Skog AB samt delägare o styrelseledamot i Kerstin Florian 
inc. 

Charlotte brinner för företagarfrågor och entreprenörskap. Hon vill att 
Företagarna aktivt kämpar för att lyfta dessa frågor i samhällsdebatten. 

Villkor för företagare måste förbättras och förenklas så att fler startar 
företag och vågar anställa. 
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Hon arbetar aktivt med att utveckla samarbete mellan skola och näringsliv och integration genom 
företagande och arbete 

Charlotte verkar också för att man ska kunna bo och verka på landsbygden. 

Invald som andre vice ordföranden 2020, omval 

Invald som ledamot 2018  

Företagarna Östersund    

Petra har genom sin yrkesroll som delägare och VD för en 

redovisningsbyrå blivit väl insatt i företagares situation i många olika 

branscher. Hon brinner för de mindre företagens situation och anser 

att regelverket runt dessa bör förenklas för att få fler att våga satsa på 

att starta eget. Petra anser även att skattetrycket för företagarna bör 

lätta för att skapa förutsättningar för en större tillväxt på den globala 

marknaden. Hennes drivkraft är att utveckla de små företagens 

affärer.  

Petra har lång erfarenhet av styrelsearbete både från föreningar och 

företag och har genomgått ALMIs program styrelsekraft för att 

utveckla sin roll som ledamot. Hon är även certifierad 

styrelseledamot och har genomgått styrelseakademiens 

ordförandeutbildning. Petra har ett antal andra styrelseuppdrag, 

bland annat är hon ordförande i KFI Spa Management AB, Captivate 

AB samt Ljusmontage i Jämtland AB. Petra har utöver detta även ett uppdrag som representant i 

insynsrådet för Swedac.  

I grunden har Petra en dubbel magister i ekonomi och juridik och är auktoriserad redovisningskonsult. 

2017 och 2021 nominerades hennes byrå till ”årets framtidsbyrå” av FAR då de har tagit stora kliv 

inom digitaliseringen och hållbart företagande. Hennes byrå har även vunnit Vismas ”medarbetarnas 

pris” som bästa redovisningsbyrå i Sverige 2020. 

Petra är 50 år och bosatt i Jämtland med sin familj. På fritiden njuter hon gärna av dykning eller av att 

tillbringa tid i fjällen på skoter, till fots eller på skidor. 

Invald som ledamot 2020, omval 

Företagarna Olofström 

 

Alfred har varit företagare och medlem i Företagarna sedan han 

var 17 år gammal. Redan första året som företagare parallellt med 

gymnasiestudierna blev Alfred invald i lokalföreningen i Olofström 

som sekreterare där han än idag är engagerad. Han har varit 

engagerad inom Företagarna både lokalt, regionalt och nationellt 

samt besökt många av landets lokalföreningar på sin 

föreläsningsturné med fokus på digital marknadsföring.  

Under många år har Alfred varit en av de drivande krafterna 

bakom Företagarnas unga nätverk, det som nu är Företagarna 

Young. Där har han bland annat varit en av initiativtagarna till 

satsningen på lokala Youngambassadörer. 
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Alfred brinner för att hela landet ska leva, fler unga ska våga bli företagare och att lokalföreningens roll 

skall fortsätta vara kärnan av Företagarnas verksamhet. Både nationell och internationell politik är ett 

stort intresse vilket Alfred ägnat mycket tid åt i sitt påverkansarbete för Företagarna Young. 

Han driver idag en reklambyrå med 18 anställda på 5 kontor i södra Sverige. Han har även drivit 

restaurang, verksamhet inom digital skyltreklam och arbetat med utveckling av handel i mindre 

städer.  

Alfreds favorituttryck är ”för att bli bäst i världen, måste vi vara bäst för världen”. 

Invald som ledamot 2020, omval 

 

Företagarna Jönköping 

Drazen driver företagen Omnes Media AB och Northstack AB. Som 

företagare ser Drazen skillnaden Företagarna gör på riktigt för företagare 

runt om i Sverige, vare sig det handlar om regelkrångel eller till att förmedla 

kunskap. 

I riksstyrelsen vill han med sin kunskap och erfarenhet vara med och skapa 

ännu bättre förutsättningar för alla lokalföreningar, så de kan driva sin 

förening framåt och skapa värde för våra medlemmar. Detta leder vidare till 

att Företagarna hjälper tusentals företagare runt om i Sverige att bli ännu 

mer framgångsrika. 

 

Företagarna Mark, nyval 

        

Mathias är delägare och VD i Ekbergs Fönsterputs & Städ AB. 1995 

startade Mathias tillsammans med sin kusin en fönsterputsfirma. 

Två unga grabbar som utan kunskap, pengar eller kontakter hade en 

stark önskan om att bli företagare. Många lärdomar och år senare 

driver de tillsammans med en tredje delägare idag ett serviceföretag 

med 120 årsanställda medarbetare.  

2013 valdes Mathias in som lokal ordförande i Företagarna Mark. 

Förutom nätverksträffar i form av frukostar och luncher arrangerar 

de årligen en Näringslivsgala och en Näringslivsdag där större delen 

av näringslivet, men också kommunens chefer och politiker deltar. 

Sedan 2016 är Mathias också ledamot (vice ordförande) i styrelsen 

för Företagarna region Västra Götaland.   

Mathias är Civilekonom och Certifierad styrelseledamot. Förutom Företagarna är han är engagerad i 

Nyföretagarcentrum, IUC samt nätverken inom Västsvenska Handelskammaren och 

StyrelseAkademien.  

Han tror starkt på föreningsmodellen med aktiva lokalföreningar som stöttas av en gemensam och 

stark centralorganisation, och menar att vi i Företagarna här har en unik ställning och fantastiska 

möjligheter. 
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Frågor som han brinner extra för är hållbarhet i allmänhet och minskade Co2-utsläpp i synnerhet. 

Näringslivspolitiskt vill Mathias att det ska bli enklare att både anställa och att avsluta en anställning 

för att hjälpa företag att växa och utvecklas, och på så sätt hjälpa fler människor in i arbete.   

Mathias bor i Kinna med fru och tre söner. Han är en föreningsmänniska med stort engagemang inom 

idrott, kyrka och näringsliv. På inrådan av fysioterapeuten (frun) så förläggs den egna träningen till det 

som flyter, rullar eller glider så Vasaloppet och Vätternrundan är stående inslag under året.

Invald som ledamot 2018, omval 

 

Företagarna Falun  

 

Jonas brinner för företagande och entreprenörskap, och vill 

arbeta för att fler ska kunna ta steget till att starta eget genom 

bättre kontakt mellan skola och näringsliv, sänkta 

arbetsgivaravgifter och bolagsskatter, och ökad mångfald i 

näringslivet. 

Han anser att riksstyrelsen bör ha en drivande roll i att 

Företagarna även fortsättningsvis arbetar nära, och för, sina 

medlemmar genom digitala lösningar, opinionsarbete och starka 

nätverk.  

Jonas har utöver en karriär som säljare drivit företag sedan 

gymnasiet, och har idag tre företag: ett konsultbolag, en 

kommunikationsbyrå som han grundat och är delägare i, och ett 

mjukvarubolag som utvecklar webbaserade affärssystem. På visitkortet står det digital strateg. 

Han är också en certifierad styrelseledamot med styrelseerfarenhet från Företagarna lokalt, Almi 

Företagspartner och de egna bolagen.Jonas har ett stort intresse för entreprenörskap som ämne, och 

har också studerat det på högskolenivå. Där är särskilt kopplingen mellan skola och näringsliv viktig 

dels för att kompetensförsörja landets företag, dels för att skapa morgondagens entreprenörer och 

arbetsgivare. Företagspolitiskt är bolagsskatter och arbetsgivaravgifter viktiga frågor, liksom LAS och 

trygghetssystemet för småföretagare. 

Han bor i Falun där tiden fördelas mellan företag, förtroendeuppdrag, familj och fritid. 

Invald som ledamot 2018, omval 

 

Företagarna Luleå 

Tobias Lindfors är 44 år gammal och har varit entreprenör i 

mer än halva sitt liv. Tobias är Grundare, Koncern VD och 

huvudägare för StudentConsulting som är ett av 

Skandinaviens ledande bemanning- och rekryteringsföretag. 

StudentConsulting har senaste året tillsatt 17 406 jobb i 

Sverige, Norge och Danmark på 206 uppdragsorter. 

Utöver bemanning- och rekryteringsföretaget 

StudentConsulting så äger och driver han Norra Sveriges 

största turist- och konferensföretag Pite Havsbad Group som 

består av 6 hotell (Pite Havsbad, Cape East, Nordkalotten,  

Laponia, Skogen och Hemavans Högfjällshotell) varav Pite 

Havsbad som anläggning är Nordens största turist- och 
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konferensanläggning. Totalt omsätter StudentConsulting Invest (StudentConsulting och Pite Havsbad 

Group) 1,4 miljarder. 

Tobias har vunnit många utmärkelser bl.a. gasellvinnare av Dagens industri i Norr fyra gånger och det 

bolag i Sverige som vunnit gasellpriset flest gånger och under 2019 fick utmärkelsen mästargasell av 

Dagens industri, Sveriges snabbast växande företag tre gånger av Ahréns Rapid Growth för sitt 

entreprenörskap och jobbskapande. Han har i Luleå röstats fram till Folkets förebild. Blev årets 

Företagare i Sverige 2010 (Företagarna) och fick ta emot Kungliga näringslivsmedaljen för 

framstående entreprenörskap år 2017. 

Tobias är engagerad och jobbar för bättre integration och fler jobb. Tobias vill genom engagemanget i 

Företagarna skapa möjligheter för fler att starta företag och förverkliga sina drömmar. Det behövs fler 

ägarledda företag och han vill jobba för att fler ska ta steget att bli entreprenör som ung. Tobias har 

varit engagerad tidigare i styrelsen för Företagarna Luleå och sitter i styrelsen på Företagarna i 

Norrbotten. 

Tobias bor i Luleå med familj Anna Wallin, barnen Stella 10 år och Sally 7 år. Fritidsintressen är att 

sporta med barnen och familjen i alla former med bl.a. fotboll, orientering, slalom, vara i stugan och på 

sina anläggningar i den fantastiska natur som finns i norr samt jakt och hockey. 

 

Invald som ledamot 2020, omval 

 

Företagarna Uppsala 

Matilda Mielind är entreprenör och företagare sedan 28 år tillbaka. 

Hon är grundare och ägare till 8 bolag och har alltid på sidan av 

dessa varit starkt engagerad i olika företagarorganisationer. Hon 

äger och driver koncernbolaget Mielindgruppen som har sex 

dotterbolag inom frisör och redovisningsbranscherna. Koncernen 

har drygt 40 anställda.  

Hon är även verksam i bolaget ActiveBiz där focus ligger i 

rådgivning inom företagsutveckling och coachning av 

företagsledare. Hon gör även investeringar i andra spännande 

bolag, som en del av verksamheten. 

Under många år var hon aktiv som rådgivare inom Ung företagsamhet och fick då titeln Årets 

rådgivare vid två tillfällen. Matilda är också certifierad styrelseledamot och har många års erfarenhet 

av aktivt styrelsearbete i olika bolag och satt även under åtta år i styrelsen för Frisörföretagarna varav 

fyra år som styrelseordförande. Frisörföretagarna är en arbetsgivarorganisation med ca. 5 000 

medlemmar. 

Matilda är i dagsläget ordförande i Asynjor Gävleborg, ett investeringsbolag som är en del av ett 

nationellt investeringsnätverk. På lokal nivå är hon aktiv som vice ordförande i Företagarna Uppsala. 

Matilda var under flera år Företagarnas EU representant i SMEunited. Ett uppdrag som avslutades 

årsskiftet 21/22.  

Hon drivs av att se möjligheter och utveckling både i företag och organisationer och hon har en stark 

önskan att minska regelbördan för småföretagarna och ge utrymme i företagarens vardag att frigöra 

tid till visioner, framtidsstrategier och smarta beslut.  

Utöver det stora engagemanget inom företagsvärlden så är det dykning och MC- äventyr som lockar 

vid semestrar och ledig tid. Aktiva semestrar i Europa med en MC fullpackad med tält och annan 

utrustning eller en långresa för att se världen under vatten är önskemålen. En av Matildas drömmar är 

en långresa genom fler världsdelar med möjlighet att knyta nya kontakter i världen på platser inte 

charterresorna når. 
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Hav, skog och natur har också en självklar plats för att ge energi till fortsatt engagemang. 

Företagarna Norrköping, nyval 

Ulrika har grundat och driver sedan 2005 företaget Secure State 

Cyber som är ett cybersäkerhetsföretag med verksamhet i Sverige 

och Kanada. 

Ulrika brinner för informations- och cybersäkerhet samt 

företagarfrågor och ser en viktig uppgift i att hjälpa företag att 

skydda sin affärsverksamhet och skapa trygghet och kontinuitet i 

det digitala samhället.  

 

Hon utsågs till årets företagare i Norrköping 2013. 2015 blev hon 

nominerad att delta på Prins Daniels entreprenörsdag och 2018 

tilldelades Ulrika IWEC Awards, International Women’s 

Entrepreneurial Challenge. Hon är diplomerad styrelseledamot 

och engagerad i det internationella nätverket WPO, Women 

President organization, som består av kvinnor som driver 

internationella bolag. 
 
Ulrika är 48 år och bosatt i Norrköping med sin familj. På fritiden gillar hon att spela tennis, padel, 

dansa och åka skidor.  

 

Invald som ledamot 2018, omval 

 

Företagarna Stockholms stad       

John är entreprenör och advokat med en genuin passion för innovativa 

affärsmodeller, ny teknik, entreprenörskap och företagande i alla 

former. En av hans största drivkrafter är utmaningen att vara kreativ 

och se möjligheter och lösningar där andra ser problem.  

John är en av grundarna till Astra Advokater som startades 2019 som en 

fortsättning på det branschförändrande arbete de bedrivit genom 

Excello Advokatbyrå sedan 2013. Sedan 2017 driver han även bolaget 

LegalAI Sweden som, genom att kombinera Artificiell Intelligens med 

juridisk kunnande, arbetar med att ta fram tjänster som har ett 

tillgängligt gränssnitt för att därigenom sänka tröskeln till kvalificerad 

juridisk rådgivning. Som rådgivare kombinerar John alla de olika 

erfarenheter han samlat på sig som advokat, styrelseledamot, 

entreprenör, försäljningschef, managementkonsult, IT- utvecklare och 

reservofficer. Under de senaste decennierna har han hjälpt mer än 250 företag, företagare och enskilda 

individer i olika stadier av deras företagsresor. Han är alltid nyfiken på att träffa nya människor och att 

höra om deras erfarenheter, utmaningar och drivkrafter. John har även ett förflutet i Företagarna som 

ordförande i lokalföreningen Stockholm Stad. 
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Invald som ledamot 2018, omval 

 

Företagarna Stockholms stad    

  

Johan Aspelin, 47 år, Resarö/Vaxholm är vd för 

Golvbranschens Riksorganisation sedan 2012. Han är jur. 

kand. och beteendevetare. Johan jobbar mest för och med 

ägarledda småföretag i byggbranschen i form av 

golventreprenörer, men eftersom Golvbranschen, GBR, 

också organiserar tillverkare av golv och golvprodukter har 

han en fot i storföretagens värld.  

Branscharbetet är förstås präglat av samhällets 

megatrender inom hållbarhet och digitalisering. Digitalisering av branschen sker med stort fokus på 

vardagens behov i syfte att bidra till en förbättrad produktivitet i ägarledda bolag. Golvbranschen, 

GBR, har också ett tydligt hållbarhetsfokus som samlats i konceptet Auktoriserat Golvföretag, som 

omfattar såväl ägarledda installatörer som börsnoterade materialleverantörer.  

Johan har deltagit i Branschförbundens arbete inom företagarna sedan 2010 och är 

riksstyrelseledamot sedan 2018.  

Johan är ordförande i Branschförbundens representantskap. 

 

Invald som ledamot 2020, omval 

 

Företagarna Nacka-Värmdö 

   

Elisabeth Thorburn, 59 år, Saltsjö-Boo är vd och vice 

ordförande i branschförbundet Sefif som organiserar 

fristående förskolor, hon är organisationens 

förbundsdirektör sedan 2015. Hon har drivit företag i mer 

än 25 år, hon är grundare och delägare i Thorburn 

Whitesmith AB där verksamheten sedan drygt femton år i 

huvudsak handlar om kommunikation, rådgivning och 

projektledning. 

Elisabeths största engagemang ligger inom välfärdstjänsten förskola där hon har lång erfarenhet av 

branschfrågor för förskolan, kompetensförsörjning, kvinnors företagande, entreprenörskap och 

internationalisering. 
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Invaldes 2018, omval

Företagarna Bjuv

 

Belinda Bagger, 1975, Företagarna Bjuv. Driver sedan 14 år tillbaka 

Ekeby FöretagsRedovisning. Invald som Kassör i Företagarna Bjuv 

2013, därefter som Ordförande sedan 2017. 

Brinner för att hjälpa och stödja andra företagare med att lyckas i sina 

näringsverksamheter-både genom yrket och ordförandeskapet. Genom 

nätverkande kan vi tillsammans bli starkare, påverka och bilda opinion! 

En lekmannarevisor har till uppgift att kontrollera att kongressbeslut 

genomförs, och som medlem i Företagarna är det av största vikt att 

detta följs.

 

Invaldes 2018, omval 

Råneåföretagarna 

 

Kjell Hjelm, 72, är en i allra högsta grad aktiv pensionär med en gedigen 

erfarenhet från mångårig verksamhet som företagare och inom 

föreningsverksamhet. Under årens lopp har Kjell jobbat med allt från 

starta eget till konkursutredningar i totalt ca 300 företag.  Senaste aktiva 

åren som Regionchef för Företagarna Norrbotten. 

Han har också haft förtroendeuppdrag i bland annat Säljarnas 

Arbetslöshetskassa, Säljarnas, IFK Råneå, Styrelseakademin och COOP 

Norrbotten. 

Bland nuvarande uppdrag märks ordförandeskapet i Företagarna 

Norrbotten, Luleå Golfklubb, Luleå Golf AB, samt att han är utnämnd 

till Lettlands Honorärkonsul i Norrbotten. På fritiden så är golf ett stort 

intresse som ger mycket glädje, kontaktnät tillsammans med social 

samvaro och motion. 

Kjell ser de förtroendevalda revisorernas uppdrag så att de främst ska följa upp och granska att fattade 

kongressbeslut verkställs eller åtminstone påbörjas under respektive mandatperiod. Dessutom ska 

styrelsebeslut och verksamheten i övrigt stå i samklang med kongressbeslut och stadgar.  
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Information till valberedningsutskottet 

 

Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av nio ledamöter varav en är sammankallande. Alla 

medlemmar har givits möjlighet att nominera ledamöter till Företagarnas nationella 

valberedning. Information om nominering har funnits i nyhetsbrev, tidningen Företagarna och 

på Företagarnas webbsajt. Nomineringen stängdes den 15 februari. I enlighet med 

valberedningsproceduren gavs därefter alla lokalföreningsordförande möjlighet att rösta på de 

nio ledamöter de vill se som valberedning. Omröstningens resultat hanteras som inspel till 

valberedningsutskottets diskussioner och förslag till ny valberedning. I presentationen för 

respektive nominerad framgår hur många procent av rösterna de nominerade fått. 

 

Henrik Andersson, 31 år, vice ordförande Företagarna Karlstad/Hammarö, 

Grums, Kil (omval)  

 

 
 
Bor på Hammarö tillsammans med min sambo Emma och vår dotter Iris.   

Jag äger och driver Hecandogruppen AB tillsammans med en kompanjon. Vi utvecklar företag 

inom tjänstesektorn med fokus på service och rengöring. Sedan 2015 har vi utvecklat Hecando 

AB som är specialister på rengöring. Huvudkontor finns i Karlstad men våra kunder finns i 

hela landet, inom en rad olika branscher.  

Sedan 2021 utvecklar vi också VEMA Städ & Fastighetsservice AB i Örebro. Företaget 

grundades 1988 och arbetar med förvaltning och utveckling av fastigheter. Våra kunder är allt 
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från börsnoterade fastighetsbolag, privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar till 

byggbolag. Omsättningen landade 2021 på ca 10 MSEK. 

Att vara medlem i Företagarna är en självklarhet för mig, tillsammans gör vi skillnad. Mitt 

engagemang hos Företagarna började 2015 genom Företagarnas unga nätverk, Young. 

Därefter har mitt engagemang ökat successivt och jag är sedan 2018 vice ordförande för min 

lokalförening Karlstad/Hammarö/Grums/Kil med ca 350 medlemmar. 

Jag har också haft förmånen att vara en del av den nationella valberedningen perioden 2018–

2022 vilket jag är mycket stolt över och hoppas få fortsätta med ytterligare en period. Som 

valberedningsledamot kan jag bidra med ett brett nätverk över hela landet och med de 

erfarenheter jag har med mig från det tidigare arbetet med riksstyrelsens valberedning. 

 

 
Bengt Bengtsson, 75 år, Företagarna Upplands Väsby och Företagarna Lysekil 

(omval)  

 

Företagarna gör skillnad och behövs för att utveckla och förbättra företagarklimatet i Sverige.  

Företagarnas organisation med närvaro både lokalt, regionalt och på riksnivå är unik och 

oslagbar. Därför har jag under en lång tid engagerat mig i organisationen. Jag har varit 

anställd under många år men sedan 2002 egen företagare och förtroendevald.  När 

Företagarna i sin nuvarande form såg dagens ljus så började jag som regionchef i Kalmar län 

efter en mycket lång journalistkarriär. 1998 flyttade jag till Stockholms och blev chef för KOM- 

kommunikation, opinion och marknad på riksorganisationen. 2003 lämnade jag 

organisationen för att utveckla mitt eget företag. 

Medlemskap i Företagarna var en självklarhet och snart var jag förtroendevald i Företagarna 

Upplands Väsby.  Jag hade uppdraget som ordförande under flera år fram till jag började 

arbeta som konsulterande regionchef för Företagarna i Stockholms län i januari 2011. Ett 

inhopp som varade i tre år.  

När jag lämnade uppdraget fick jag snabbt frågan om att bli ordförande för det regionala 

servicebolaget i Stockholms län. Numera är jag även ordförande för Mälardalens servicebolag. 

Jag är en mycket aktiv och engagerad ordförande eftersom jag har möjligheten då jag trappat 

ned verksamheten i mitt eget företag  Tinnholmen Kommunikation AB.  

Förutom många år i Företagarna och som egen företagare inom PR och kommunikation har 

jag engagerat mig i flera andra föreningar. För att nämna ett annat uppdrag som har bäring på 
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företagande och entreprenörskap så var jag under fem år ordförande får Ung Företagsamhet i 

Stockholms län. 

Med min bakgrund har jag stor kunskap om och erfarenhet av organisationen och många 

kontakter inom Företagarna med både förtroendevalda och anställda. Som sekreterare i 

valberedningen har jag också en mycket god överblick av vad som krävs för hur en 

valberedning ska arbeta och fungera. 

 

Staffan Blixt, 72 år, Företagarna Göteborg (omval)  

 

Jag har varit medlem sedan 1988. Ledamot av valberedningen 2016, lekmannarevisor i 

Företagarna Göteborg 2016. Styrelseledamot i Företagarna Skövde 1991 - 1997 varav ett år 

som ordförande. Styrelseledamot i Företagarna Göteborg 2001 - 2016 varav 9 år som vice 

ordförande. Varit valberedare i Företagarna Västra Götalandsregionen samt styrelseledamot 

av Företagarnas Delregion Göteborg. Styrelseledamot i Branschförbundens Representantskap 

1998 - 2016 varav 4 år som ordförande. Suppleant i Riksstyrelsen 1998 – 2001 samt 2006 – 

2010. Ordinarie ledamot i Riksstyrelsen 2010 – 2016. Har varit styrelseledamot och vice 

ordförande i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 1992 – 2002.  

Jag har erfarenhet från arbete i stora och små lokalföreningar, Region, Branschförbundens 

representantskap, Riksstyrelsen och Riksstyrelsens valberedning inom Företagarna. 

  

Malin Burman, 31 år, ordförande Företagarna Östersund (omval)  
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Jag har varit företagare sedan 2011 och bor i Östersund i Jämtlands län. Sedan 2011 driver jag 

bolaget Kriskonsulterna som sysslar med krishantering och arbetsmiljö. Innan jag blev 

företagare utbildade jag mig och tog en masterexamen i risk- och krishantering och har arbetat 

både privat och statligt under min karriär.  

Jag har varit engagerad i Företagarna sedan 2015, då jag kom med i den nationella 

styrgruppen (advisory board) för Företagarnas unga nätverk. Jag har sedan engagerat mig i 

lokalföreningen i Östersund och blev invald som ledamot i styrelsen, och sedan fyra år är jag 

ordförande. Jag har också hunnit med att vara en del av den nationella valberedningen 2016-

2022. Som valberedningsledamot kan jag bidra med ett stort nätverk och tidigare 

valberedningserfarenheter av riksstyrelsens valberedning.  

 

Cathrine Dellborg, 65 år, ordförande Företagarna Göteborg (omval)  

 

Driver en Advokatbyrå i Göteborg tillsammans med min man och är marknadsekonom. 

Advokatbyråns huvudsakliga inriktning är skadeståndsjuridik mot försäkringsbolag, brottmål 

och småföretagarfrågor. 

Jag har mycket god kännedom om Företagarna som organisation efter många års engagemang 

både lokalt, regionalt och som tidigare suppleant i Riksstyrelsen. Jag bidrar med mitt breda 

och stora nätverk samt min valberedningserfarenhet både från Göteborg och som nuvarande 

ordförande i Riksstyrelses valberedning (2016-2020).  

Jag har tidigare varit fritidspolitiker och suttit i Kommunfullmäktige, Äldreomsorgsnämnden 

och Hovrätten för Västra Götaland. Nuvarande uppdrag utöver Företagarna som jag har, är 

bl.a. ledamot i Svenska Mässans Huvudmannaråd, ledamot i Amarantherorderns styrelse i 

Göteborg och ledamot i styrelsen på Tjolöholm Slott i Kungsbacka. 

Är inne på min tredje period som ordförande i Företagarna Göteborg. 

 

Tomas Janzén, 55 år, ledamot Företagarna Kinda-Ydre (omval)  
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Äger och driver sedan 2004 träförädlingsföretaget Hyvelkompaniet i Kinda AB och även sedan 

2020 Hyvelkompaniet Emballage AB. 

Hyvelkompaniet hjälper och löser framtagandet av trävaror åt dom stora skogsindustrierna 
och hyvlerierna som dom inte vill eller kan producera. Vi jobbar även med arkitekter, byggare 
och slutkunder för framtagande av konstruktionsvirke, husklädslar, ute- och inne paneler samt 
listverk.  

Jag har suttit i lokalstyrelsen Företagarna Kinda-Ydre sedan 2004 och är nu ordförande där. 

Jag satt tidigare som representant i regionstyrelsen Östergötland tills vi lade ner regionen och 

övergick till Föreningsbolaget samt att jag har suttit som representant för lokalföreningarna i 

Föreningsbolagets styrelse under två perioder. Jag sitter i riks nationella valberedning sedan 

2016.  

Uppdragen på alla nivåer inom Företagarna har gett mig ett brett kontaktnät och en stor 
kunskap om organisationen och dess utveckling. Jag tycker mig ha en god kunskap om 

Företagarnas grunder och de utmaningar vi står inför. 

 

Lena Gustafsson, 53 år, ordförande Företagarna Uppvidinge (nyval) 

 

 

 

Jag driver sedan 2002 en coach och konsultfirma med utgångspunkt i ett rött torp i Småland 

och verksamhet över hela världen. Huvuddelen av mina coachklienter är entreprenörer och 

egenföretagare som söker ett bollplank och en professionell tankepartner men jag coachar 

även anställda på olika ledningsnivåer i offentlig sektor, internationella företag och NGOs, 

såväl individuellt som i grupp. Bredvid det driver jag ett mindre fastighetsföretag med några 

hus som hyrs ut, jord- och skogsbruk i liten skala. I feedback jag får beskrivs jag ofta som 
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någon med god förmåga att lyssna in människors och organisationers behov, samla krafter och 

få människor att sikta och nå längre. 

Företagarna blev tidigt min naturliga hemvist som företagare och jag har hunnit bygga upp en 

bred kännedom om organisationens alla led som ledamot lokalt, regionalt och riksstyrelsen 

samt i ordförandeskap i branschförbundsorganisationen. I år har jag lokalt stigit tillbaka in för 

min andra runda som ordförande efter att i många år varit valberedningens sammankallande i 

Uppvidinge lokalförening.  

Utöver mitt engagemang i Företagarna har jag byggt erfarenhet i ett brett intresseområde av 

uppdrag, bland annat som ordförande i ICF Sverige, aktiv även i den internationella 

organisationen inom branschförbundet, som valberedare i Länsförsäkring Kronoberg och i 

Ung Företagsamhets regionala styrelse. För mig är Företagarnas breda förankring i alla 

småföretagarvärldens grenar, i ett brett spektrum av branschförbund och lokalt i hela Sverige 

vår största styrka och jag bidrar gärna där jag kan. 

 
Adnan Pehlivanović, 42 år, Företagarna Klippan (omval)  
 

 
 
 
Jag är utbildad civilekonom från Högskolan i Kristianstad. Har en familj bestående av fru, en 

8-årig dotter och en pojke på 2 år.  

Ursprungligen är jag från Bosnien och Hercegovina och kom till Sverige som flykting i maj 

1993. Bor idag i Ödåkra utanför Helsingborg men är verksam i Klippan där jag tillsammans 

med min kollega Jenny äger och driver HR Redovisning i Klippan AB som är en auktoriserad 

redovisningsbyrå. Jag har arbetat på byrån sedan 2006 som redovisningskonsult och är 

delägare i bolaget sedan 2011. Vi är idag totalt tre anställda på byrån.  

Mitt engagemang i Företagarna startade som suppleant den lokala föreningen 2012 för att 

2014 bli ordförande i den lokala föreningen. Jag är ledamot i den nationella valberedningen 

sedan 2016 och har tidigare även varit med i Advisory Boarden för förtroendevalda. Styrelse- 

och föreningsarbete har alltid intresserat och inspirerat mig. Enligt mig är engagemang inom 

föreningslivet en självklar nyckel till en lyckad integration. 

Jag vill gärna vara med och driva Företagarna framåt för att bli den moderna organisationen 

och självklara valet för en framgångsrik företagare oavsett bakgrund och bransch. Min 

drivkraft är mottot ”Alla kan!”. Med min kunskap och bakgrund vill jag involvera människor i 

Företagarna som idag kanske inte ser sig själva som en självklar medlem eller förtroendevald. 
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Pär Åkerberg, 56 år valberedare Trosa-Gnesta, ledamot Företagarna Mälardalen 

Service AB  

Jag driver och äger Åkerbergs Fastighets AB som är moderbolag till P-O Åkerbergstrafik AB, 

ett transportföretag med över 80 anställda och 100 olika enheter som bland annat buss, 

lastbil, taxi med fler. Jag bedriver även en YKB (yrkeskompetensbevis) skola där de sker 

utbildning inom buss och lastbil. Mitt bolag Åkerbergsfastighet AB utvecklar nu ett nytt 

logistikcenter i Vagnhärad på ca 2000 kvadratmeter. Jag är delägare och sitter med i styrelsen 

i Södertälje Taxi sedan 1992 samt att jag är ordförande i Stockholms läns 

bussbranschförening. Jag är också engagerad i sjöräddningen och i TYA Transportfackets 

Yrkes – och Arbetsmiljönämnd.  

Jag har varit ordförande i Företagarna Trosa-Gnesta och är idag ledamot i Företagarna 

Mälardalen service AB. Dessutom sitter jag i valberedningen riks och valberedningen Trosa-

Gnesta. Jag brinner för att jobba i olika team och för att tillsätta olika team/styrelser. 
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11.1. Annat ärende som ankommer på kongressen enligt lag eller stadgarna  

11.2. Övriga ärenden som riksstyrelsen eller ombud väckt vid kongressen och som 

kongressen med 2/3 majoritet beslutat kan behandlas vid kongressen  

 

 

 

Kongressen föreslås besluta 

att till protokollet notera att det inte anmälts något ärende som ankommer på 

kongressen enligt lag eller stadgarna.  
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	03.2 Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av beslut fattade av kongressen 2020
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