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CORONAKRISENS EFFEKTER 
OCH TRYGGHET FÖR FÖRETAGARE 
Mer än var fjärde företag har tappat över halva sin omsättning i juni, det är 3 procent fler än i maj. 

en fjärdedel av småföretagen har tappat mellan 20-50% av omsättningen. Medan 4 av 10 företag hittills är oberörda, vilket är 
sex procent fler än i maj. Corona krisen splittrar tydligare och tydligare företagen i de som drabbas hårt och de som inte 
drabbats alls, eller de som har lyckats anpassa sig efter krisen. 

Trygghet för småföretagare 

Småföretagare prioriterar pension, en trygg sjukförsäkring samt finansiering som inte kräver att hem, hus och familj äventyras 
för företaget. Minst viktigt är föräldraförsäkringen och fysisk brottslighet. 

Enkelhet om företagen själva får prioritera 

Att inte slösa tid på administration är viktigt för både företagare och för samhället. När företagen själva prioriterar så kommer 
enklare tillståndsansökningar och kontroller, enklar bokföring och deklaration och enklare finansiering överst på listan. 

Småföretagen kan skapa jobben efter krisen 

Små och medelstora företag skapar 4 av 5 nya jobb och för att släppa loss denna kraft vill företagarna att politikerna inför 
lägre arbetsgivaravgifter, tar bort eller förenklar sjuklöneansvaret, samt går i mål med arbetet att införa flexiblare 
anställningsformer. 



Hur mycket har din omsättning fallit i JUNI? 
(Jämfört med normal omsättning, avrunda i procent)
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Hur mycket har din omsättning fallit i April, Maj och JUNI? 
(Jämfört med normal omsättning, avrunda i procent)
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EN TRYGG PENSION EFTER MITT FÖRETAGARLIV

EN TRYGG SJUKFÖRSÄKRING OM JAG BLIR SJUK ELLER SKADAD 

EN TRYGG FINANSIERING SOM INTE KRÄVER ATT JAG PANTSÄTTER BOSTADEN...

EN TRYGG A-KASSA OM FÖRETAGET SKULLE GÅ OMKULL

MINSKAD CYBERKRIMINALITET MOT FÖRETAG

EN TRYGG SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 

MINSKADE BEDRÄGERIER MOT FÖRETAG

MINSKAD FYSISK BROTTSLIGHET MOT FÖRETAG

EN FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING DÄR JAG KAN KOMBINERA JOBB & FÖRÄLDRASKAP

ANNAT, ANGE NEDAN

0 53 105 158 210

Att starta och driva företag är ett risktagande. Men det finns ingen anledning att ta onödigt stora risker om 
det inte behövs därför driver Företagarförbundet kampen för ett tryggare företagande på olika plan 
under rubriken "tryggare skall alla vara”. Vilken sorts trygghet är viktig för dig och ditt företagande?



TRYGGARE SKALL ALLA VARA 

VILKEN SORTS TRYGGHET ÄR VIKTIG FÖR DIG OCH 
DITT FÖRETAGANDE?

”Kunna fördela vinst över flera år - för att kompensera 
för konjunkturvariationer”

”Trygghet i möjlighet att säga upp personal”

”Om man blir långvarigt sjuk som företagare och inte 
kan eller orkar arbeta så finns inte några bra 
försäkringar att teckna. Fb skriver bort så mycket som 
möjligt.”
”Bättre kunskap hos upphandlare”

”Försäkring som tryggar mina barn om det händer 
något.”

”Vill se mer ansvarsfulla banker”

”Att kunna anställa utan att kostnaden skall skena iväg 
vid en eventuell uppsägning av densamma”

”Sänkta arbetsgivaravgifter är det effektivaste”

”Ta bort gängkriminaliteten och kasta ut dem som inte 
vill integreras i Sverige.”

”Att sjukdom behandlas rätt av Försäkringskassan” 

”Trygghet för mina anställda, privat sjukvård”

”Lånemöjligheter hos bank”

”Att regler och myndighetskrav är lätta att förstå och 
implementera”

”Minskad byråkrati viktigast.

”Att man kan arbeta under jämställda villkor inom 
byggbranschen vad gäller löner, säkerhet, ansvar”

”Att samhället fungerar och att man får den hjälp som 
man har rätt till när man är en arbetande och 
skattebetalande medborgare”

”Avskaffa LAS för småföretag. Man blir väldigt utsatt 
när man inte kan agera i företagets bästa intressen i 
första hand, utan är tvungen att respektera en lag som 
är anpassad för storbolag, statliga bolag med mera”

”Om man inte får en upphandling tvingas man säga 
upp fast man inte vill och företaget riskerar att gå i 
konkurs. Bättre regler för statlig och kommunal 
upphandling”

”Enklare att omorganisera och säga upp personer som inte 
bidrar till verksamheten på ett lönsamt sätt”

”Minskad byråkrati, mindre tvingande dokumentation ”

”Regel krångel som medför en massa onödigt extra arbete”

”Inför tjänstemanna ansvar igen. Då minskar tokiga beslut 
och krav. Det är märkligt att alla företag måste ha massor 
med ansvar medan tjänstemän som kontrollerar och 
beslutar har inget. Sådan ojämnhet går inte att ha om man 
skall ha balans i samhället”

”lägre skatt och arbetsgivaravgift”

”A kassa”

”Att företagare har rätt till levnadslön innan skatt dras. 
150.000 minst samt att pension och A kassa skall beräknas 
efter 150.000 i årslön. Företagare är arbetare allt annat är 
en missuppfattning”

"En tryggare miljö, där man inte behöver vara rädd för att 
anställa fel personer”

”Enklare och större rättssäkerhet mot myndigheter ”



ENKLARE TILLSTÅNDSANSÖKNINGAR/KONTROLLER

ENKLARE BOKFÖRING / DEKLARATION

ENKLARE FINANSIERING

ENKLARE ARBETSGIVARDEKLARATION

ENKLARE SJUKLÖNEREDOVISNING

ENKLARE MOMSDEKLARATION

ENKLARE REKRYTERING

MILJÖTILLSTÅND/REDOVISNING

ENKLARE KOMPETENSVÄXLING

ENKLARE EXPORTADMINISTRATION

ENKLARE IMPORTADMINISTRATION

Enkla regler och mindre svårbegriplig administration står högt på önskelistan hos många företagare. Även 
politiker påstår sig vilja förenkla företagande, även om det visar sig svårt för dem att faktiskt genomföra 
förenkling. Vad i ditt företagande skulle du helst kunna sköta enklare?



LÄGRE ARBETSGIVARAVGIFT

BORTTAGET SJUKLÖNEANSVAR

FÖRENKLAT SJUKLÖNEANSVAR

FLEXIBLARE ANSTÄLLNINGSFORMER

SLOPADE TURORDNINGSREGLER

BÄTTRE TILLGÅNG PÅ KOMPETENS

MÖJLIGHET ATT KOMPETENSUTVECKLA PÅ FÖRETAGET

LÄRLINGSPLATSER

BÄTTRE TILLGÅNG TILL INVESTERINGSKAPITAL (RISKKAPITAL)

ENKLA JOBB (MÖJLIGHET ATT ANSTÄLLA TILL LÄGRE LÖN)

HÖGRE BIDRAG (TEX ROT OCH RUT ELLER MOTSVARANDE)

Sveriges små och medelstora företag skapar fyra av fem nya jobb. Vilket gör dig och ditt företag otroligt 
viktiga efter krisen (och tidigare också såklart). Vad anser du är viktigt för att ditt företag skall kunna/
våga/vilja anställa nya medarbetare?



BÄTTRE FÖRETAGANDE

VAD SKULLE GÖRA DITT 
FÖRETAGANDE BÄTTRE?

”Slippa deklarationen”

”Att slippa bli rånad av staten varje månad. ”

”Att uppskattas och respekteras av samhälle och 
myndigheter istället för att misstänkligöras”

”Enklare administration Större respekt för det arbet vi 
småföretagare uträttar. MVH/Irene ”

”Lättare få tag i kompetent personal ”

”Den totala myndighetsövervakningen gällande vår bransch 
(restaurang) bör minskas. Det är på tok för mycket kontroller 
från olika myndigheter vilket också medför kostnader. Säger 
inte nej till kontroll men det är för mkt, vi jobbar 110% seriöst, 
leta upp de oseriösa krögarna istället och rens bort från 
marknaden”

”Även enskilda näringsidkare investerar tid och tar dessutom 
stora risker, så där borde det finnas bättre möjligheter att få 
avkastning”

”Att kunna pensionsspara” 

”Att politiker inte ser oss företagare som paria och att facket 
inte behandlar arbetsgivaren som det värsta som har hänt 
deras medlemmar”

”En allmänt mer positiv inställning till företagare från 
samhället. Jag upplever inte att samhället uppskattar 
mig som företagare, att jag ger arbete åt 7 personer, att 
jag arbetar 10-12 timmar per dag 6 till 7 dagar i veckan, 
att jag tar ut lägst lön även inräknat en eventuell 
utdelning enl. 3:12 reglerna. Tvärtom har man en 
känsla av att samhället utgår ifrån att jag skor mig på 
mitt företags bekostnad, dvs. rufflar. Det gör sannolikt 
någon företagare precis som det finns arbetstagare 
som skor sig på sin arbetsgivares bekostnad. Men hur 
många är de, sannolikt under 1%”

”inga arbetsgivaravgifter ”

”Att minska kostnaden ytterligare för anställning samt 
se till att 3:12 blir kvar i sin nuvarande form. Samt se 
över definitionen av närstående då den kan komma 
emellan vid vissa affärer. Blodsband är en konstig 
definition av de, då vi många gånger är borde vara mer 
"närstående" våra arbetskamrater än någon släkting.

”Enklare och tydligare regler rent generellt - och förstås 
att politikerna i större utsträckning såg småföretagare 
som en viktig del av samhällsekonomin.”

”Att ALLA företag betalar lika mycket. Oavsett storlek ”

”Att slippa avsätta en massa tid för att plugga regler!”

”Enklare sätt att finansiera, möjligtheten att kunna 
köpa sig en egen fastighet, utan 40% egenkapital, 
möjligtheten att finasiere via krediter med 5%ränta 
istället för leasingar med 10% ränta”

”Yrkesutbildningar måste motsvara företagens krav på 
medarbetare! Som det nu är verkar drivkraften vara att 
examinera så många som möjligt för att får "skolpeng"

”Ett generellt lägre skattetryck”

”Utbildning i företagsutveckling.”

”Jämnställ enskilda firmors villkor med AB, eller ta bort 
den företagsformen. Att EF idag är så mycket sämre 
än AB är inte försvarbart. Nu när aktiekapitalet är så 
lågt så är frågan om EF ens behöver finnas. Olyckligt 
med så olika regelverk.”

"Möjlighet att säga upp personal som inte sköter sig

”Att det tillsätts en företagarminister för mindre företag 
som faktiskt förstår hur det är att driva mindre företag ”

Företagarförbundet arbetar för att det skall vara bättre att driva 
företag i Sverige. Att få bra avkastning på sin investerade tid 
och sitt investerade kapital är en viktigt fråga och här spelar 
3:12 reglerna en viktig roll. Men vad skulle motivera dig mer?



Företagarförbundet 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

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet under Juni månad via mailenkät till 
Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 4382 panelmedlemmar enkäten och 273 
(6,2%) av mottagarna svarade på enkäten. 



Bli medlem nu! 
Hjälp till att skapa ett bättre företagar-Sverige!

https://ff.se/bli-medlem/
https://ff.se/bli-medlem/

