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VALFRÅGOR FÖR 
FÖRETAGARE
Ta bort sjuklöneansvaret NU! Det är den viktigaste frågan för småföretagare och också den fråga som företagarna 
tycker att politikerna skall skynda på mest efter valet. Regelkrånglet är en annan viktig fråga som istället för att minska 
som politikerna lovade inför valet 2014 istället upplevs ha ökat vilket upprör många. Sänkt arbetsgivaravgift och ökad 
trygghet vid sjukdom kommer också högt på kravlistan och så vill man ha tillbaks sina skattefria sjukvårdsförsäkringar 
Sist men inte minst så har medvetenhet och rädslan för bolagskapningar eller bedrägerier över nätet ökat avsevärt i 
jämförelse med vår senaste enkät hösten 2017. Då var företagen mest oroliga för fysiska brott mot företagen, nu vill 
man att politikerna skall prioritera åtgärder mot cyberkriminalitet och digitala bedrägerier. 

Personalliggare som det skrivits mycket om i medier är inte en prioriterad fråga för Företagarförbundet Fria 
Företagares medlemmar, inte heller stöd för export eller hjälp med digitalisering är heta ämnen för småföretagarna.  
Generellt så har småföretagarna viss förståelse för att förändringar i politiken tar tid och har gett varje fråga lite tid, 
förutom sjuklöneansvaret. Det vill företagen ha bort nu! 

Företagen upplever att engagemanget från politiker är lågt för företagarfrågor både bland riksdagspolitiker och 
kommunpolitiker. Detta rimmar dåligt med många politikers hjärtefråga - sysselsättningen! Att engagemanget är så 
lågt tyder på att man inte känner till att 8 av 10 jobb skapas i småföretagen och då missar man möjligheten att utnyttja 
denna kraft i samhället för att sänka arbetslösheten.



Viktigaste valfrågorna - Vad anser du är viktigast för politikerna att arbeta med för 
företagare efter valet?

SÄNKT ARBETSGIVARAVGIFT
FÖRÄNDRING AV TURORDNINGSREGLERNA

SÄNKT BOLAGSSKATT
KOMPETENSFÖRSÖRJNING/UTBILDNING

MATCHNING/REKRYTERING AV KOMPETENS
LÄRLINGSJOBB

LÅGLÖNEJOBB/INSTEGSJOBB
ÖKAD SÄKERHET (INBROTT/RÅN)

ÖKAD SÄKERHET (BOLAGSKAPNING/DIGITALA BEDRÄGERIER)
MINDRE REGELKRÅNGEL

TA BORT PERSONALLIGGARE
FÖRENKLA KRAVET PÅ PERSONALLIGGARE

FÖRENKLA SKATTEREDOVISNING
TILLÅTA DIGITAL LAGRING AV BOKFÖRING

ÖKA TRYGGHETEN FÖR FÖRETAGARE VID SJUKDOM
FÖRENKLA ANBUDSFÖRFARANDE VID UPPHANDLINGAR
ÖKA STÖD OCH BIDRAGSMÖJLIGHETER FÖR FÖRETAGEN

FÖRBÄTTRA STÖD OCH HJÄLP FÖR EXPORTFÖRETAG
STIMULERA FÖRETAGENS DIGITALISERING

TA BORT SJUKLÖNEANSVARET
ÅTERINFÖR SKATTEFRIHET PÅ PRIVATA SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR

FÖRETAGARNAS PRIORITERADE VALFRÅGOR 



Viktigaste valfrågorna - Vilket engagemang upplever du från RIKSDAGSpolitiker i 
småföretagarfrågor?

UPPLEVT ENGAGEMANG FÖR 
SMÅFÖRETAGARFRÅGOR 

BLAND  
RIKSDAGSPOLITIKER



Viktigaste valfrågorna - Vilket engagemang upplever du från KOMMUNpolitiker i 
småföretagarfrågor?

UPPLEVT ENGAGEMANG FÖR 
SMÅFÖRETAGARFRÅGOR 

BLAND  
KOMMUNPOLITIKER



KOMMENTARER

ANDRA VIKTIGA FRÅGOR FÖR SMÅFÖRETAGARE I 
SVERIGE.
”Minska administrationen, sluta att hitta på nya lagar och regler 
hela tiden utan att några andra tas bort. Finns snart ingen som 
kan hänga med i allt krångel. Finns inte tid för att arbeta snart 
utan alla ska sitta och vända papper för att tillfredsställa någon 
myndighet och deras tjänstemän/politiker. Det är så mycket 
administration så myndigheter och kommuner kan inte själva 
följa sina egna regler. Som företagare känner man sig ständigt 
jagad och nästan som en brottsling när man inte hinner med att 
studera alla de tusentals lagar och regler som finns. Hur ska 
någon småföretagare kunna ha resurser/personal för att kunna 
följa allt när de som är med och beslutar om alla nya regler inte 
klarar att följa allt själva ?”

”Tillbaka till de arbetsgivaravgifter som var tidigare”

”Inför schablon beskattning på bilförmån så att administration 
av körjournal inte behövs. Ta bort trängselskatter eftersom de 
skapar administrativa kostnader för företag som många gånger 
är högre än intäkten för staten. Ändra skattelagen så att 
styrelsearvode kan faktureras. Öka belopp för skattefria 
traktamenten med en faktor tre. Ta bort amorteringskravet och 
avdragsrätten för räntekostnader för privatpersoner.”

”Sänk arbetsgivaravgifterna för pensionärer.”

”Bankernas samhällsansvar avs ex kontanthantering och avgifter. 
Det faktum att bankernas ägare står mindre risk än i ett ägande av 
annat företag borde kunna kompenseras genom krav på hur 
deras uppdrag skall utföras.”

”Rättvisa - Att även om man vill göra rätt så är det svårt pga alla 
regler. Om man av misstag råkar göra fel, t.ex med någon 
skatteteknisk fråga, så straffas man, medan om Skatteverket gör 
fel så händer ingenting.”

”Bibehålla ROT och RUT”

”Framförallt handlar det om att ”rensa upp” bland all byråkrati och 
regler som snart gör det både olönsamt och hopplöst att driva 
företag! Vad dagens politiker inte riktigt vill förstå är att alla de 
regelverk, ”måsten” och fördyringar som hela tiden drabbar 
småföretagare till slut dödar allt entreprenörskap och på sikt 
riskerar att urholka Sveriges drivkraft! Utan företag, inga jobb. 
Inga jobb=inga skatteintäkter. Svårare än så är inte ekvationen! 
Men varför ska man som företagare riskera sin hälsa, sin familj 
och ofta jobba 150 %, aldrig kunna vara sjuk och väldigt sällan ta 
ut mer än max 1 vecka semester i streck samtidigt som 
löneutvecklingen för en egenföretagare vs en arbetstagare är 
hopplöst dålig. Till slut tappar vi lust, ork, engagemang och vilja 
och då är tyvärr AB Sverige ute på väldigt tunn is..”



KOMMENTARER

ANDRA VIKTIGA FRÅGOR FÖR SMÅFÖRETAGARE I 
SVERIGE.
” Sjukförsäkringen”

”Byråkratin och senfärdigheten i hantering av 
myndighetstillstånd är den enskilt främsta hindret för att 
vår verksamhet skall utvecklas och växa.”

”Fortsatt verka för bra utdelningsregler, oerhört tur att 
sossarnas nya 3:12 regler inte gick igenom. Jag och min 
fru hade nog slutar som egenföretagare då, det vore inte 
värt det då med 70 timmars arbetsvecka!”

”Svensk semesterlag behöver revideras. 4 veckor 
sammanhängande semester undersommaren = 33% 
borta från arbetet. 33 % ordinarie arbetskraft är mycket 
svårt att ersätta. Dessutom är det inte väl utnyttjade 
skattepengar när blåljuspersonal få extra bonus om de 
jobbar på sommaren och inte tar semester. 2 veckor 
under sommarmånaderna är normalt i flera europeiska 
länder såsom Tyskland. England och Holland.”

”Momsfrågan är viktig. Det är konstigt att vissa har moms 
på sina tjänster och andra inte inom likvärdig yrkesformer”

”Hållbara regler över tid.Inte blockera beslut”

” Miljöavgifter skall tas bort när inte det utförs kontroller. Idag 
får man en faktura fast ingen har varit där och kontrollerat”

”Förenkla o snabba på för en arbetsgivare som vill anställa 
nyanlända. Tar väldigt lång tid att ex anställa en sådan 
person.”

”Fel att bara kräva förenkling för företagare av regler. 
Viktigare att skapa regler så kriminella inte kan driva och lura 
företag.”

”Skrota Arbetsförmedlingen och förbättra Försäkringskassan 
så att man ser till individens bästa och inte bara pekar på 
Lagar/förordningar”

”Jag vill att begränsningarna att sälja tjänster (konsult 
tjänster) i Danmark tas bort, jag vet att detta kräver ett större 
juridiskt engagemang via EU domstolen”



Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som 
sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt 
utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas 
roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. 
Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar

FÖRETAGARFÖRBUNDET  
FRIA FÖRETAGARE

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes under juni månad via mailenkät till Företagarförbundets 
medlemspanel. Totalt mottog 3473 panelmedlemmar enkäten och  (9,7%) av mottagarna 
svarade på enkäten. 


