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HUR SER 
FÖRETAGARFRAMTIDEN UT?

Över 40 procent befarar minskad omsättning under 2023, nästan lika många tror på oförändrad omsättning medan endast två av 
tio förväntar sig öka sin omsättning. Trots det så tror två av tre att de kommer att behålla nuvarande personalstyrka. Endast 10 
procent väntar sig neddragningar på personal. Den enskilt största utmaningen tor företagarna är den svaga köpkraften hos 
konsumenterna. På andra plats kommer elkostnader, råvarupriser och transportkostnader. Kriminaliteten i samhället drabbar även 
företagen och hela 75 procent av företagarna tror att brotten mot företagen kommer att öka under 2023 

När företagen själva får lista vilka branscher som förväntas klara sig bäst hamnar utbildningsbranschen och skogsindustrin i topp.



0 %

12,5 %

25 %

37,5 %

50 %

ÖKAR MINSKAR OFÖRÄNDRAD

81%   
FÖRVÄNTAR ATT 

OMSÄTTNINGEN STÅR STILL 
ELLER MINSKAR

Hur tror du att ditt företags omsättning utvecklas under 2023
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2 AV 3   
FÖRETAG TROR ATT DE KOMMER 

BEHÅLLA SAMMA PERSONALSTYRKA

Om du har personal. Hur tror du personalstyrkan kommer att förändras 
under 2023?



Rangordna de största utmaningarna som du ser framför dig under 
2023.

EL OCH ENRGIPRISER

RÅVARUPRISER

TRANSPORTKOSTNADER

KÖPKRAFT HOS KONSUMENTER

KÖPKRAFT HOS FÖRETAG

INVESTERINGSVILJA HOS FÖRETAG

LÅNE ELLER FINANSIERINGSMÖJLIGHETER

TILLGÅNG PÅ ARBETSKRAFT

TILLGÅNG PÅ KOMPETENT ARBETSKRAFT

HÅLLBARHETSARBETE
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SVAG KÖPKRAFT 
STÖRSTA UTMANINGEN



De största utmaningarna 2023

Transportkostnader drivmedelspriser 

Klimatfrågan är ett hoax, jag tycker inte 
Förbundet borde driva den. 

Tillgång på material och komponenter  

Att orka som småföretagare, personalen behöver 
inte dra ner som vi småföretagare måste göra när 
kostnaderna ökar och intäkter inta hinner med i 
samma takt. 

Vädret 

Osäkerhetsfaktor med senfärdig regering ihop 
med snabba omvärldsförändringar. 

Räntor och bostadsmarknad  

Allmän klåfingrighet från politiker 

Synd att inte politikerna tar tex bristyrken på allvar tex utb 
frisörer som 14 -15 åringar ska välja väg i livet många 
tycker det verkar roligt men förstår inte hur mycket jobb 
det ligger bakom. Jag är Gymnasie lärare Frisör m. m 
upplever att ungdomar idag inte får rätt information.  

Valutakursen  

Räntekostnader  

Hyran kommer att var den största utmaningen 
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75%   
ÄR RÄDD FÖR ATT BROTTEN MOT 
FÖRETAGEN KOMMER ATT ÖKA

Brott och kriminalitet har varit i stort fokus under de senaste året. Hur 
tror du att brott mot företag kommer att utvecklas under 2023?



De största utmaningarna 2023

Det finns många som försöker med bluffakturor 

Inget tyder på att kriminalitet kommer minska och 
de satsningar som regeringen nu kommer införa 
tar tid innan ett resultat ges. 

Bedrägerier  

Stölder p.g.a. folk har sämre ekonomi 

Ökar kostnaderna så ökar oftast brotten 

Med dagiset som kallar sej regering vaknar och 
tar tag i saker istället för att tjafsa med varandra så 
kan vi kanske få till en förändring 

Cyber brotten kommer nog öka!

Vi har ingen chans att hänga med digitalt 

All typ av brottslighet ökar i Sverige då vår polis är totalt 
inkompetent. Det enda dom klarar av är fortkörning  

Nästan dagliga bedrägeriförsök 

Snattare o kriminella kan härja fritt- företagen får intet 
gehör  

Alla blir fattigare 

Hot och utpressningMail som sett ut som "äkta" där man 
skulle betala 

Priser ökar, arbetslösheten ökar= större brottslighet 

Risken är stor, framför allt för bedrägeriförsök och -brott



Småföretagande sker på många olika sätt och utvecklas olika. Tror du 
att 2023 kommer att vara ett bra eller mindre bra år för respektive 
bransch nedan?

BUTIKSHANDEL

HANDEL / KAPITALVAROR

PRODUKTION/INDUSTRI

TURISM/UPPLEVELSE

TRANSPORT/FRAKT

TJÄNSTEFÖRETAG

RESTAURANG/CAFE

SKOGSINDUSTRI

JORDBRUK

UTBILDNING

HÄLSA/SJUKVÅRD

Värdeaxel
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Jättebra Bra Oförändrat Mindre bra Dåligt

BRANSCHER MED 
STÖRST OPTIMISM 
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VAD KAN POLITIKEN GÖRA?
Vilken är den enskilt viktigaste frågan som 
du skulle vilja be att näringsminister Ebba 
Busch att genast ta tag i? (urval)



Vilken är den enskilt viktigaste frågan som du skulle vilja be att 
näringsminister Ebba Busch att genast ta tag i? (urval)

EL OCH ENERGI 
VIKTIGASTE FRÅGAN!

Bränslepriserna 

Säga till PostNord att köra varje dag, det 
tillhör vår infrastruktur. 

Skapa elkraft som är stabil och som kostar 
lika mycket var du än bor. 

Elpris+ dieselpris  

Energifrågan 

Prissättning på el och drivmedel 

Skattesänkningar, tjänstemannaansvar, att 
sluta hjärntvätta vår befolkning kring 
’'Klimatkrisen''. 

Bränslepriser elpriser transportkostnader, 
om dessa sänks kommer inflationen att 
falla 

Dieselpriset 

Att de utlovade minskade moms och 
energiskatterna verkställs samt att 
arbetsgivaravgifterna minskas radikalt för 
att fler ska kunna ha ett arbete plus ökad 
likviditet hos småföretagenSkapa elkraft 
som är stabil och som kostar lika mycket 
var du än bor. 

Eneripriser och transport /bränslepriser 

Ta bort energiskatten  

El stöd och finansieringsmöjligheter 

Sänkt skatt på el/drivmedel  

Bränsle/energi priser  

Elstödet 

Sluta fokusera på kärnkraft, förenkla för 
småföretagare och inte bara stora 
företag, förenkla regler  

Sverige-priser på el. Max 0,80 SEK/
kwh. Först vårt behov för en 
konkurrenskraftig industri, därefter 
export av ev överskott av el. 

Ta Bort den allmänna löneavgiften Det 
är självmål att ta ut skatt i 
produktionen. Det finns inget som 
försämrar konkurrenskraften så mycket. 



Vilken är den enskilt viktigaste frågan som du skulle vilja be att 
näringsminister Ebba Busch att genast ta tag i? (urval)

EL OCH ENERGI 
VIKTIGASTE FRÅGAN!

Sänkta arbetsgivaravgifter!  

Skaffa en företagsminister 

Inflationen 

Kostnadsläget för alla småföretag är 
allvarligt ! Konkurserna ökar ! Skall vi inte 
ha en väldigt hög arbetslöshet så gäller 
det för vår regering att lägga in högsta 
prioritering på detta nu!  

Elen 

Elpriserna och bränsle kostnaderna  

Att hon ska vara ärlig och inte bara prata 

Sjukdom för ett enmansföretag är 
förödande, i praktiken inget socialt 
skyddsnät för enmansföretagare. 

Sänk arbetsgivaravgiften. 

Se till att uppmuntra produktion som är 
värdefull för människn och inte 
pappersvänderi eller destruktivt för 
människor och humanitet. 

Elförsörjningen Ta bort energiskatten  

Elförsörjningen 

Bygga kärnkraft! 

Energi frågan  

Det som går snabbast att åtgärda är att 
sänka skatterna på El och drivmedel 

Elpriser och hur man säkrar el och priser 
framöver. 

Att elbidragen ska hamna rätt och inte 
till företag som redan går väldigt bra 

Stabil och trygg energiförsörjning för 
att trygga landets konkurenskraft och i 
förlängningen vår välfärd. Snabbt 
införa enkla statsbidrag till företag som 
haft en positiv historik de senaste 3 
åren men som nu plötsligt får 
bekymmer. 

Tillsätt en företagsminister 



Vilken är den enskilt viktigaste frågan som du skulle vilja be att 
näringsminister Ebba Busch att genast ta tag i? (urval)

EL OCH ENERGI 
VIKTIGASTE FRÅGAN!

Ändra prissättning av el. Pris på sista 
producerade kwh blr inte avgöra priset på 
all el. Satsa på energieffektiviseringar, 
batterier för att kapa toppar och solceller 
överallt där det är möjligt. Det ska löna 
sig för företag som vill bidra, men inte 
vara orättvist dyrt för dem som måste 
använda mycket el. 

Diesel/el priser  

El & drivmedels priser.  

Införa Rotavdrag på nyproduktion av Hus. 

Havsbaserad vindkraft.  

Elpriset  

Elpriser och el-stödet till företagen!! 

El- och bränslepriser 

Sänkning av arbetsgivaravgifterna. En 
totalt sänkning och inte bara ungdomar. 
Detta skulle direkt påverka lönsamhet, 
likviditet, möjlighet att anställa o.s.v 

El mat o bränslepriser 

Säkra tillgången på energi till södra 
Sveriges näringsliv och invånare. 

Investeringsstöd för bostäder 

Långsiktigt stabila och låga elpriser  

Kriminalitet 

Harmonisera bränslepriserna med övriga 
länder. 

Ta bort sjukersättning för företag till 
anställda. 

Hårdare tag mot bedrägerier mot 
företag. (IT Bedrägerier) 

El / energipriser 

Ta bort arbetsgivaravgiften för 1-5 
anställda samt införa ett grundavdrag 
på företagsskatten på ca 200000kr för 
företag upp till 15 -20 Mkr i omsättning 



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 januari månad via mailenkät till 
Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 7317 panelmedlemmar enkäten och 404 
företag  (5,5%) svarade på enkäten. 



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

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

