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Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i världsklass.

Av småföretagare - med småföretagare
- för småföretagare
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Småföretagare står för tillväxten!
I Sverige fanns totalt 1 158 349 företag (nov 2014).
26,4 procent av dessa företag (305 879) har minst en anställd.
99.3 procent (1 150 694) har färre än 50 anställda.
Endast 0,7 procent av företagen (7 665) har fler än 50 anställda.
852 470 företag saknar anställda. Många av dessa är egenföretagare, men kan även vara 
”vilande” på något vis.

Huvudparten av tillväxten i Sverige sker i de minsta företagen.  Det är alltså uppenbart att 
ett ”väl fungerande företagsklimat” i Sverige måste påverka de riktigt små företagen för att 
ge effekt på tillväxten i landet.  Fyra av fem nya jobb tillkommer inom de små företagen, 
medan de riktigt stora inte tillför nya jobb i landet utan expanderar utomlands i länder med 
lägre kostnader. Produktiva småföretag kan sällan rationalisera eller lägga ut verksamhet 
utan tillväxten sker vanligtvis genom att öka antalet anställda här hemma. Vi vill att denna 
tillväxt ska fortsätta och menar att det är den enda vägen till hållbar tillväxt för Sverige.

Attityden till företagande måste förbättras i Sverige, inte bara i tal utan i handling. Numera 
är det fint att vara entreprenöriell, men fortfarande inte att vara företagare (?) Regler och 
förutsättningar för att starta, driva och utveckla småföretag måste förbättras rejält. Företags-
klimatet läggs fast av Regering och Riksdag, men påverkas också i hög utsträckning av 
tjänstemän inom Skatteverket, Bolagsverket m.fl. Alla berörda måste ändra sina attityder till 
småföretagande, för att hjälpa i stället för att stjälpa de som vill riskera sin framtid för att för-
verkliga sina idéer, mål och drömmar. Entreprenörskap skall belönas inte misstänkliggöras, 
bestraffas eller överdrivet beskattas.
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Småföretagande i världsklass!
(Näringspolitiskt program i kortform)

Vi vill att det är:
• lätt att starta företag
• kul att driva företag
• enkelt att driva företag
• tryggt att driva företag
• lönsamt att driva företag
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Ett socialt skyddsnät lika för alla

Det sociala skyddsnätet måste bli lika tryggt för företagare som för anställda när det 
gäller sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och pensioner. Sveriges besluts-
fattare fokuserar alltför ensidigt på hur sjukpennings, arbetslöshets- och pensionsfrågor 
ska utformas för att anställda ska känna trygghet. Vi förstår inte varför villkoren för småfö-
retagare ska vara sämre än för anställda.

Lika karensregler oavsett företagsform

Vi vill bland annat att alla företag oavsett företagsform ska ha en karensdag i sjukför-
säkringen. Vi vill också avskaffa regeln som förbjuder företag med enskild firma och han-
delsbolag att byta till en lägre karens efter fyllda 55 år. Sverige har en obligatorisk sjukför-
säkring och den ska vara lika för alla, oavsett om man är företagare eller anställd.

Förväntade effekter av ett tryggare socialt skyddsnät

•  Fler vågar starta företag.
• Fler orkar driva företag och utveckla nya företagsidéer.
• Fler företagare kan känna trygghet vid sjukdom och föräldraledighet
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Sänkt arbetsgivar -/egenavgift

För att stimulera småföretagen att våga anställa föreslår vi, i ett första skede, ett bortta-
gande av den allmänna löneavgiften i arbetsgivar- och egenavgiften för upp till 10 anställda, 
vilket innebär lönesummor på ca 3 miljoner kronor. Den allmänna löneavgiften är inte kopp-
lad till någon förmån för individen utan bör ses som en skatt. För år 2015 har den allmänna 
löneavgiften höjts till 10,15 procent av bruttolönen.

Att ta bort den allmänna löneavgiften för upp till 10 anställda skulle minska statens in-
komster med 17,3 miljarder kronor (beräkningar för 2013), vilket motsvarar ungefär 4 pro-
cent av inkomsterna från avgifter och skatter på företagande (arbetsgivar- och egenavgifter). 
Jämförelsevis innebar jobbskatteavdraget en minskad inkomst på 86 miljarder (2013). 

Beräkningen på 17,3 miljarder är baserad på att inga arbetstillfällen skapas, men vid en 
enkätundersökning bland våra medlemmar hösten 2013 uppgav nästan 60 procent att de 
skulle anställa personal om arbetsgivaravgiften halverades.

Enkät bland Småföretagarnas medlemmar hösten 2013 med 1 043 svar på frågan hur 
de skulle agera vid en halvering av arbetsgivaravgiften.

Förväntade effekter av sänkt arbetsgivaravgift:
• Många nya arbetstillfällen.
• Många nya företag. 

Detta på grund av:
• Lägre fasta kostnader vid företagande.
• Att inkomster för egenföretagare mer liknar anställdas. 
• Mindre behov och därmed lägre kostnader för bland annat arbetsmarknadsåtgärder.                                            
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Rättssäkerhet för företagare

Företagare har ett stort underläge mot myndigheter och domstolar när det gäller rätts-
säkerheten i Sverige. De har aldrig lika stora resurser att sätta in som myndigheterna, när 
det gäller till exempel förvaltningsprocessen. 

Skatteverket ska inte kunna lägga på företagare skatter och avgifter förrän den rätts-
liga frågan avgjorts av högsta instans

När det gäller skatteprocessen är det nästan uteslutande företagarens skyldighet att 
styrka sina avdrag medan Skatteverket inte har några som helst skyldigheter att lägga 
fram bevis för sitt beslut. 

Minskade handläggnings- och lika svarstider
Vid kommunikation med Skatteverket förväntas en företagare återkomma med förkla-

ring och/eller svara snabbt, ofta inom 10-14 dagar. Det kan dock ta lång tid innan företa-
garen får ta del av Skatteverkets beslut. Vill det sig riktigt illa kan företaget på grund av det 
sena beslutet tvingas till konkurs.

Skatteverket borde uppmärksammas på sin servicefunktion, känna större ansvar och 
korta handläggnings- och svarstider.

Detta gäller tyvärr inte bara Skatteverket utan även för handläggning av Havs-  och 
Vattenmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Kronofogdemyndigheten med flera.
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Minskad regelbörda för företagande

Under flera regeringsperioder har ministrar talat om minskad regelbörda för företagare. 
Tyvärr märks inte mycket av detta, trots att statliga Tillväxtverket konstaterar att företag 
med 10-49 anställda anser regelbördan som det största hindret för tillväxt. En anledning till 
att antalet regler inte minskar kan bero på att för varje lag som ändras skapas nya före-
skrifter som ska granskas av byråkrater.

I Näringslivets Regelnämnds (NNR) Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i 
Sverige 2014 anger företagen att reglerna blivit krångligare under 2014

Krav på uppgifter från myndigheter
Svenska myndigheter använder företagen som uppgiftslämnare för olika former av statistik 
uppgifter. Samma uppgifter krävs in från olika myndigheter, trots att uppgifter redan läm-
nats till någon myndighet. 
• Olika regler för enskild firma och aktiebolag
• Krånglet skapar onödiga kostnader
• Enklare regler för aktier i fåmansföretag/familjeföretag

Förväntade effekter av rimlig regelbörda för företagare:
• Tryggare och gladare företagare eftersom man känner till reglerna och kan följa dem
• Logik i regelberget och lika konkurrens
• Fler som vågar starta och driva seriösa företag
• Underlätta ägarbyten och generationsväxling
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Väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är mycket hög (20-25 procent) jämfört med ett flertal 
länder i Europa samtidigt som bristen på utbildad personal utgör det enskilt största hin-
dret för småföretagen att expandera enligt rapport från Näringslivets Regelnämnd (NNR). 
Exempel på länder med mycket lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige är Österrike och 
Tyskland. Främsta orsaken till detta är att dessa länder har ett väl fungerande arbetsplats-
förlagt lärlingssystem och att detta direkt påverkar ungdomsarbetslösheten.

Småföretagarnas Riksförbund presenterade under våren 2013 rapporten ”Lärlingssys-
tem  - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv”. Denna belysning 
av hur man hanterar frågan i Danmark, men även Tyskland och Österrike, visar att Sverige 
har mycket att lära. 

Under hösten 2013 genomförde Småföretagarnas Riksförbund en undersökning bland 
våra medlemmar om några av de viktigaste frågorna för småföretagare. Totalt fick vi 1 043 
svar på frågan om man skulle ta emot en lärling om vi hade ett liknande lärlingssystem 
som till exempel i Danmark. Det är en helt annan inställning och effekt än de nuvarande 
försöken från statsmakterna.

Förväntade effekter av ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem:
• Fler ungdomar på arbetsmarknaden, det vill säga minskad ungdomsarbetslöshet.
• Fler ungdomar i småföretag, vilket kommer att underlätta generationsskiften.
• Fler ungdomar som finner det naturligt att starta företag och jobba i mindre företag.
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Krafttag för rättvis konkurrens

De verksamheter som inte behöver utföras i offentlig regi måste konkurrensutsättas, 
och då i första hand i så små delar att även de minsta företagen kan vara med och lämna 
anbud. Förutsättningarna för privata och offentliga företag är på många sätt olika. Till ex-
empel går inte en myndighet eller en kommun i konkurs, och det finns en finansiell styrka 
och garantier hos en kommun eller en myndighet som väldigt få privata företag har.

Snedvriden konkurrens missgynnar småföretag
Det finns många exempel på hur offentliga pengar används för att snedvrida konkur-

rensen, vilket i första hand missgynnar de minsta företagen på den lokala marknaden. 

Stat och kommun måste ha bevisbördan
Frågor om osund konkurrens på en lokal nivå är mycket känsligt för de minsta före-

tagen, vilka i många fall har sin huvudmarknad lokalt. Ifall man kritiserar den egna kom-
munens snedvridning av konkurrens finns risken att man blir diskvalificerad för den lokala 
marknaden för överskådlig tid. Kommuner måste därför tvingas definiera och beskriva 
varför man bedriver sina olika affärsmässiga verksamheter utifrån vad kommunallagen 
kräver.

Förväntade effekter av sund offentlig konkurrens:
• Bättre använda skattepengar.
• Bättre service och kvalitet för samma skatteuttag.
• Fler lokala företag som kan utvecklas.
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Anpassning av LOU till de små företagens villkor

Lagen om offentlig upphandling (LOU) måste anpassas till småföretagen. Större orga-
nisationer kan alltid anpassa sig till regler som gäller för mindre företag, men det är mycket 
svårare åt andra hållet.

LOU gynnar storföretagen
Offentlig upphandling omfattar mycket stora belopp varje år. Det som köps in för skat-

tepengar omgärdas av stor byråkrati och ett snårigt regelverk, bland annat Lagen om 
offentlig upphandling (LOU), vilket medför att det i realiteten missgynnar mindre företag. 
Enligt Anders Wijkmans utredning (SOU 2011:73) genomförs årligen upphandlingar i Sve-
rige för 480-580 miljarder kronor. 2015 sägs det vara bortåt 800 miljarder kronor.

Genom krångligare regler med juridik, i stället för affärsmässighet, kommer våra ge-
mensamma skattepengar att slösas bort i onödan. Allt fler upphandlingar drar ut på tiden 
på grund av överklaganden till förvaltningsdomstolen. 

Skapa sund hantering av offentliga inköp
Belöna affärsmässighet och kvalitet före pris, alla vet ju att man i allmänhet får vad 

man betalar för. Det vore ett steg i rätt riktning mot sundare hantering av de gemensamma 
inköpen från stat och kommun. 

Förväntade effekter av anpassning av LOU:
• Fler anbud till offentlig upphandling.
• Bättre använda skattepengar – billigare och bättre.
• Fler småföretag får del av skattefinansierad verksamhet.
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Avskaffat sjuklöneansvar för de mindre företagen

Företagens sjuklöneansvar är en fråga som debatterats livligt under flera år. Det har 
ansetts som en av de väsentligaste orsakerna till att små företag inte vågat anställa per-
sonal. Alla politiska partier har varit eniga om att något måste göras men inte om vad och 
hur. Småföretagarnas Riksförbund har hävdat att den billigaste och effektivaste åtgärden 
skulle vara att ta bort båda veckorna i sjuklöneansvaret och att göra det i första hand för 
företag med upp till 10 anställda. 

I undersökningar som Småföretagarnas Riksförbund har gjort uppger drygt 40 procent 
av dem att de skulle anställa en eller flera nya medarbetare om sjuklöneansvaret togs 
bort.

Förutom den direkta kostnaden för sjuklön har företagen dessutom ofta ytterligare sto-
ra kostnader för övertid eller ersättningspersonal när delar av personalen är sjuk. Dessa 
kostnader ersätts inte. Den totala kostnaden och likviditetsläget kan,trots nyligen förbättrat 
högkostnadsskydd, bli avgörande för det lilla företagets överlevnad.

Sjuklöneansvaret hämmar nyanställningar
Vi kan inte förstå varför arbetsgivaren ska betala sjuklön till anställda som bryter ett 

ben vid skidåkning, drabbas av ryggskott vid snöskottning osv. Vi tycker inte att det är rim-
ligt att arbetsgivaren ska betala för olycksfall som inträffar på fritiden.

  Förväntade effekter av ett avskaffat sjuklöneansvar:
• Minskad risk att anställa och därmed många nya anställningar i småföretag.
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Modernisering av LAS

En övergripande reformering av Lagen om anställningsskydd (LAS) är nödvändig och 
nya regler måste utformas så att arbetstagarnas kompetens, erfarenhet och personliga 
förmåga att utveckla verksamheten väger tyngre än antalet anställningsår, vid driftsin-
skränkningar och omorganisationer. I Småföretagarnas undersökning 2013 ansåg 73 
procent av medlemmarna att LAS är ett stort hinder för nyanställningar.

LAS är omodern
Sverige har idag ett föråldrat system med både lagen om anställningsskydd (LAS) 

och kollektivavtal som reglerar anpassning av arbetsstyrkan. Dagens system för tillsvida-
reanställning, sist in- först ut- principen, är otidsenlig och infördes då Sverige var ett ut-
präglat industrisamhälle med en statisk arbetsmarknad. LAS är inte anpassad till dagens 
affärsintensiva tillverknings- och tjänsteföretag med behov av en rörlig arbetsmarknad. 
Genom olika ”justeringar” av lagen, genom till exempel allmän visstidsanställning, har 
lagens avsikt underminerats.

Förväntade effekter av en reformering av LAS:
• Tryggare att anställa, vilket innebär fler människor i arbete.
• Ökad rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är positivt för såväl individens som 

företagens utveckling.
• Större flexibilitet för företagen att anpassa verksamheten till rådande affärsmöjlig-

heter.
• Minskad ungdomsarbetslöshet då företagen vågar anställa och satsa på ungdo-

mar igen.
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 Bättre möjligheter för kapitalförsörjning 
av företagande

Sverige har inte, som i många andra länder, möjlighet att ha aktiebolag med lågt aktie-
kapital  eller använda obeskattade pengar till företagsuppbyggnad. Sverige har heller inte 
något system där tjänsteföretag kan låna pengar eftersom personal och idéer inte fungerar 
som säkerhet i bank. Av bland annat dessa skäl startas alltför få företag i Sverige, faktiskt 
nästan minst inom EU. Dessutom växer de för sakta och klarar inte särskilt stora påfrest-
ningar under etableringsfasen.

Sänkt aktiekapital stimulerar fler
• Småföretagarna vill att lägsta aktiekapital sänks till 10 000 kr för att stimulera tjäns-

teföretagande.

Genom EU:s förslag om Privata enmansbolag (SUP) kommer även reglerna för före-
tagsformer i Sverige att förändras, så det kanske kan vara idé att vara lite proaktiv?

Låt vinster stå kvar obeskattade
• Småföretagarna vill att vinster ska få stå kvar obeskattade i företaget för att kunna 

säkerställa utvecklingsresurser när de behövs.

Inför grundavdrag vid företagsstart
• Småföretagarna vill att ett grundavdrag införs, till en början på 100 000 kronor och 

utan en massa byråkratiska förbehåll.
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Gemensamma begrepp företagare/näringsidkare samt 
närståendekretsen

Svensk lagstiftning måste skapa ett gemensamt begrepp för företagare och närings-
idkare. Idag är det mycket lätt att hamna mellan stolarna eftersom det inte finns någon 
entydig och generell förklaring till vem som är företagare inom olika delar av lagstiftning 
och regelverk. Även den så kallade närståendekretsen (som påverkas extra mycket av 
att vara verksam i någon släktings verksamhet) har olika omfattning i olika lagar och 
regler.

Dessa oklara regler innebär till exempel att valet av företagsform avgör om man kan 
få avdrag för sjuk- och hälsovård. Det finns andra diskriminerande regler som gör att 
utfallet blir olika om lagen anger begrepp som näringsidkare och företagare etc.

I följande lagar och bestämmelser tolkas företagare eller näringsidkare på olika 
sätt:

• Lönegarantilagen
• Fåmansbolagsreglerna
• Sjukförsäkringen och försäkringslagstiftningen
• 3:12 reglerna i inkomstskattelagen
• Arbetslöshetsförsäkringen
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Anpassad omsättningsnivå för revisionsplikt

Sveriges småföretagare vill att nivån för revisionsplikt anpassas till omvärlden och höjs 
till åtminstone en årsomsättning på 50 miljoner kr.

För låga gränsnivåer i Sverige
Från och med 2010-11-01 infördes en liten lättnad för mindre aktiebolag avseende 

kravet på revisor. Aktiebolaget ska varaktigt uppfylla minst 2 av 3 kriterier:
1. Nettoomsättning på mindre än 3 miljoner kr/år.
2. Balansomslutning på mindre än 1,5 miljoner.
3. Mindre än 3 anställda.
I en internationell jämförelse är ovanstående mycket låga gränser.

Gräns för antal anställda hämmar tillväxt
Att använda en gräns avseende antal anställda medför en helt onödig begränsning för 

företags tillväxt. Mindre företag växer ofta med antalet anställda och att anställa person 
nummer fyra innebär en 30-procentig ökning av personalstyrkan, med åtföljande risk/möj-
lighet och kostnader.

Förväntade effekter av höjd nivå för revisionsplikt:
• Lägre kostnader för de företag som berörs.
• Fler företag som anställer en fjärde och femte person.
• Tydligare funktion för revisorer.



En medlemsstyrd 
organisation av företagare 

för företagare

 Du hittar oss på Facebook, 
på Google + och på Twitter.
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