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Företagarens vardag 2015

En rapport om de viktigaste 
frågorna för svenska företagare 
– nu och framöver.

På en femgradig skala ger en 
majoritet av landets små-
företagare lägsta möjliga 
betyg till regeringens arbete 
rörande småföretagarfrågor. 
Endast en procent av landets 
småföretag ger regeringen 
högsta betyg. 

En tydlig majoritet av 
landets småföretagare har 
rekryterat personal under de 
tolv senaste månaderna och 
48 procent anger att de kom-
mer rekrytera det närmaste 
året. 

Hälften av landets 
småföretagare anser att det är 
”viktigt” eller ”mycket viktigt” 
med fler företagare som har 
utländsk bakgrund. 
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Svarsunderlaget för rapporten uppgår till 
500 företag med 2–50 anställda. Urvalet är 
slumpmässigt genererat och felmarginalen 
beräknas vara +/-  2–4 procentenheter. 
Undersökningen har genomförts av Novus via 
telefonintervjuer under perioden 20 maj och 6 juni  
2015 med en svarsfrekvens på 40 procent.
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Världen hösten 2015: Vapenskrammel 
i Ukraina, börskaos i Kina, flykting-
katastrof i Europa… att vi lever i oroliga 
tider kommer inte som en överraskning 
för någon. Mitt i all turbulens hittar vi 
trots allt ljuspunkter: världsekonomin 
verkar ha återhämtat sig från de 
senaste årens finanskris. Men hur ser 
företagsklimatet ut i Sverige?  

Företagarens vardag är rapporten som 
belyser de utmaningar och möjligheter 
som Sveriges småföretagare står inför 
2015. Fast hur viktig är deras verklighet 
i ett bredare samhällsperspektiv? 
Svaret är oändligt viktigt. 99 procent 
av Sveriges företag utgörs av 
småföretagare, 4 av 5 nya jobb sker 
inom småföretagarsektorn, en sektor 
som också sysselsätter fler människor 
i Sverige än storföretagen eller den 
offentliga sektorn. Med andra ord: 
småföretagen utgör Sveriges ekonomiska 
ryggrad.    

Bland dagens småföretag finner vi 
morgondagens IKEA, Klarna och 
Axis. Men detta är bara en del av 
sanningen. Många småföretagare har 
inte nödvändigtvis ambitionen att växa 
till varje pris eller har en spektakulär 
börsintroduktion som slutmål. Faktorer 
som t ex mer tid för familjen kan 
värderas högre än expansion, något som 
framkommer även i denna rapport.

Förra gången Företagarens vardag 
publicerades var våren 2014 och 
frågeställningarna då kretsade kring de 
förhoppningar man hade på höstens val. 
Denna rapport pekar på ett missnöje 
med statens och kommunernas arbete 
för att stötta småföretagens vardag.

Inledning

Om den svenska ekonomin ska fortsätta 
att växa måste småföretagen ges alla 
viktiga verktyg för att kunna växa. En 
överväldigande majoritet av PwC:s  
kunder är just småföretagare och vi 
arbetar dagligen med att hjälpa dem 
att verka och utvecklas. Företagarens 
vardag utgör ytterligare ett led i arbetet 
med att belysa situationen för Sveriges 
riktiga företagshjältar.

Trevlig läsning!

Magnus Eriksson 
Ansvarig för mindre och medelstora 
företag, PwC.



4   Företagarens vardag 2015

En stor fråga de senaste fyra åren har 
varit regeringens ambition att göra det 
enklare att driva företag, till exempel ge-
nom att minska på regelbördan. För att 
undersöka vilka resultat reformerna har 
fått frågade vi företagarna hur mycket 
lättare de tycker att det har blivit.

Svaret blev ”inte alls”. Trots de goda 
intentionerna upplever istället en 
tredjedel av företagarna (29 procent)  
att det tvärtom har blivit svårare att 
driva företag under de senaste fyra  
åren. Särskilt de företagare som driver 
de minsta företagen, de med mellan  
2 och 4 anställda, är missnöjda med 
företagarklimatet. Bland dem uppger 
hela 43 procent att det har blivit svårare 
att sköta och driva sitt företag. 

Sammanfattning

Faktum är att av alla svarande är det bara 
tolv procent av företagarna som tycker 
att det har blivit enklare att driva företag 
under de senaste fyra åren. Övriga 54 
procent märker ingen skillnad alls utan 
tycker att det varken är svårare eller 
enklare.

Inte heller det är ett särskilt gott betyg 
för den senaste fyraårsperioden. Om vi 
dessutom tittar på svaren från 2012 ser vi 
samma mönster där. Även då var det bara 
en av tio (12 procent) som tyckte att det 
blivit enklare, medan tre av tio ansåg att 
det hade blivit svårare att driva eget. 

De här svaren skulle alltså betyda att trots 
regeringens ambitioner upplever väl-
digt få företagare att det har skett några 
förbättringar, medan desto fler tycker att 
deras vardag har blivit svårare.



    Företagarens vardag 2015    5

Har ni rekryterat personal de senaste 12 månaderna eller kommer ni rekryterapersonal under de    
kommande 12 månaderna?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, har
rekryterat

2–4 5–9 10–19 20–50

65%

48%Ja, kommer
att rekrytera
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Antal anställda 
i företaget

Har rekryterat de senaste 12 månaderna.

Kommer att rekrytera de kommande 12 månaderna.

Har rekryterat de senaste 12 månaderna.

Kommer att rekrytera de kommande 12 månaderna.

Redan i förra årets upplaga av rappor-
ten Företagarens vardag såg vi positiva 
signaler gällande rekryteringsplanerna 
hos landets småföretagare. I dag är ar-
betslösheten en halv procentenhet lägre i 
riket, jämfört med förra årets mätperiod, 
med utsikter att förbättras ytterligare de 
kommande åren .

Närmare hälften av de svaranden (48 
procent) anger att de kommer rekry-
tera det närmaste året. Det betyder att 
rekryteringstakten är kvar på en fortsatt 
relativt hög nivå jämfört med föregående 
år (50 procent). 32 procent av företagen 
har svarat att de inte kommer rekrytera 
det närmaste året och 20 procent har 
svarat ”vet ej”.

Landets småföretagare i rekryteringstagen

Det största rekryteringsbehovet finner 
vi bland de större småföretagen med 
21–50 anställda. I denna grupp svarade 
hela 65 procent att de kommer rekrytera 
inom tolv månader.

Småland inklusive Gotland, är den 
region som är mest rekryteringsivrig 
strax före Stockholm. Samtliga regioner 
där företagen svarat “ja” på frågan om 
de kommer rekrytera ligger dock ganska 
väl samlade runt 45 procent.

”Närmare hälften av de 
svaranden (48 procent) 
anger att de kommer 
rekrytera det närmaste året. ”

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)
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När företagare får önska ser de gärna 
lättare regelverk eller sänkta skatter 
på arbetskraft. Men på frågan om de 
ser några hinder som får dem att avstå 
rekryteringar svarar 56 procent ”nej”. 
Endast 8 procent anger exempelvis  
LAS-reglerna som ett sådant hinder.

Ytterligare ett tecken på att företagen 
har medvind är expansionstakten. 
53 procent av företagen svarar att de 
avser att expandera verksamheten 
det kommande året, en ökning med 6 
procentenheter jämfört med föregående 
år. Tillväxten återfinns främst i 
Stockholmsregionen där 65 procent 
av företagen har svarat att de planerar 
expansion. Intressant att notera är att 
företag i Norrland i högre utsträckning 
svarat ”ja” än företag i både Väst- och 
Mellansverige.

Upplever ert företag för närvarande några hinder som har fått er att avstå från 
att rekrytera personal?

Har ni planer på att expandera från och med nu och framåt under 2015–2016?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nej 56%

20%

15%

8%

6%

1%

För dyrt/för höga
arbetskraftskostnader

Svårt att hitta personer
med rätt kompetens

Arbetsrättsliga regler/LAS/lagen
om anställningsskydd

Annat hinder

Vet ej

0% 20% 40% 60% 80% 100%

56%

Stockholm

Mellansverige 

Småland och öarna

Sydsverige 

Västsverige 

Norrland

              65%

46%

       55%

       56%

46%

  49%

”Endast 8 procent anger att 
LAS-regler utgör ett hinder 
för rekryteringar” 

”53 procent av företagen 
svarar att de avser att 
expandera verksamheten 
det kommande året”

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)
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Vilket betyg ger du till den nuvarande rereringens arbete med                      
småföretagsfrågor totalt sett från att de tillträdde fram till idag?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

56%

Mycket högt betyg

Ganska högt betyg

Varken lågt eller högt betyg

Ganska lågt betyg

Mycket lågt betyg

Vet ej/Har ingen uppfattning

1%
2%

81%

1%

12%

20%

61%

6%

Gruppen småföretagare är både 
krävande och svåra att blidka. Och 
trots att politiker, både på riks- och 
lokalnivå, försöker prioritera landets 
småföretagare verkar de inte nå riktigt 
ända fram. Den sittande regeringen får 
bottenbetyg från landets småföretagare 
och i årets undersökning ger 8 av 10 

”9 av 10 i näringslivet 
uppgav att man har litet 
eller inget förtroende för 
statsministern” 

företagare (81 procent) antingen lägsta 
eller näst lägsta betyg på frågan om 
den nuvarande regeringens arbete med 
småföretagarfrågor. Endast 1 procent 
av respondenterna ger sittande regering 
högsta betyg i årets undersökning.

Bottenbetyg till sittande regering  

Ovanstående bekräftas även till viss del 
i en förtroendemätning genomförd av 
Ipsos på uppdrag av Dagens Industri 
där 9 av 10 i näringslivet uppgav att 
man har litet eller inget förtroende för 
statsministern Stefan Löfven (publicerad 
21 september 2015).

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)
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Illustration över hur företagare i olika delar av landet gett sittande regering 
lägsta möjliga betyg    

0% 20% 40% 60% 80% 100%

56%

Småland och öarna

Sydsverige

 Mellansverige 

Stockholm

Västsverige 

Norrland

73%

67%

64%

58%

58%

50%

Mest kritiska är företagare i Småland 
och på Gotland där över två tredjedelar 
(73 procent) ger sittande regering lägsta 
möjliga betyg på en femgradig skala 
(”Mycket lågt betyg”). Norrland må vara 
minst kritiska till sittande regering, vilket 
till viss del kan förklaras av de politiska 
sympatierna som traditionellt dragit åt 

”Mest kritiska är 
företagare i Småland 
och på Gotland”

vänster, men inte heller här ger man re-
geringen särskilt högt betyg. Man är bara 
mindre benägen att dela ut lägsta betyg. 
Sett till region som delat ut minst antal 
lägsta betyg till sittande regering ligger 
Västsverige i topp med förklaringen att de 
i högst utsträckning gett betyget ”varken 
lågt eller högt betyg”.

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)
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Illustration över hur företagare gett betyg över ett regeringsskifte                 

Vilket betyg ger du er kommuns arbete med småföretagarfrågor                 
totalt sett?
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Mycket högt betyg

Ganska högt betyg

Varken lågt eller högt betyg

Ganska lågt betyg

Mycket lågt betyg

Vet ej/inget betyg

2015 2014
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1%
26%

20%

61%

6%

19%

11%
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34%
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2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket högt betyg

Ganska högt betyg

Varken lågt eller högt betyg

Ganska lågt betyg

Mycket lågt betyg

Vet ej/Har ingen uppfattning
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13%

46%
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31%

25%
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Eftersom vi har haft ett regeringsskifte 
sedan förra årets undersökning ligger det 
nära till hands att jämföra företagarnas 
betyg på en höger– respektive 
vänsterregering. Vi vill vara tydliga med 
att frågan har omformulerats vilket 
givetvis påverkar svarsresultaten. Förra 

året ombads företagare att betygssätta 
Alliansens båda mandatperioder medan 
vi i år ber företagare att betygsätta 
sittande regering då de inte suttit vid 
makten ens ett år. Men det kan ändå ge 

perspektiv på vilken utmaning sittande 
regering står inför när det gäller frågor 
som rör småföretagen i Sverige.

På kommunal nivå är företagarna något 
mindre kritiska men inte heller här kan 
de betraktas som särskilt nöjda. 

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)
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som det fungerar i dag eller att man har 
lägre krav än i övriga delar av landet. Att 
företagare i Stockholm tycker att detta 
är mindre viktigt än övriga landet är 
förmodligen också förklaringen på varför 
denna fråga på riksplanet prioriterats lägre 
med en handfull procentenheter jämfört 
med föregående år.

4 64 procent av Sveriges småföretagare 
anser även att det är angeläget 
att få in fler kvinnliga företagare. 

Eftersom en överväldigande majoritet 
av respondenterna i årets upplaga av 
Företagarens vardag är män (85 procent) är 
det inte orimligt att man i hög utsträckning 
ser utrymme för större representation av det 
motsatta könet. Jämfört med föregående 
års mätning ligger detta önskemål kvar på 
ungefär samma nivå.

5 52 procent av landets småföretagare 
anser att det är viktigt att man får 
in ”fler personer med utländsk 

bakgrund som företagare”. Jämfört med 
föregående år har landets småföretagare i år 
prioriterat denna fråga rejält. Önskemålet om 
att få in företagare med utländsk bakgrund 
ökar i värde med nästan tio procentenheter 
i årets undersökning, från tidigare 43 
procent. En handfull procentenheter har 
svarat ”vet ej” vilket resulterar i att 4 av 10 
företagare inte prioriterar detta särskilt högt. 
I undersökningen är det 62 procent som 
önskar sig det, en ökning jämfört med 2012 
då siffran låg på 58 procent.

Företagarnas önskelista 2015:
De viktigaste förändringarna 
som företagen vill se

1 ”Enklare regelverk för mindre 
företag” är, tillsammans med lägre 
skatter, de i särklass mest önskade 

förändringarna bland småföretagare när 
de får välja. Nästan 9 av 10 företagare(85 
procent) svarar att frågan om enklare 
regelverk är ”viktig” eller ”mycket viktig”. 
Därför är det något förvånande att behovet 
om mer kunskap om skatteregler och 
personalfrågor ser ut att minska något 
jämfört med föregående år (även om 
minskningarna är för små för att med 
säkerhet kunna sägas vara statistiskt 
säkerställda). 

2 79 procent av företagarna skulle 
gärna se ”Lägre skatter för mindre 
företag” och det kommer kanske inte 

som någon överraskning med tanke på att 
förhållandevis många tycker att det är för 
dyrt att anställa (20 procent). 

3 74 procent av småföretagen anser 
att det är ”viktigt” eller ”mycket 
viktigt” med ett ”Ökat samarbete 

mellan näringsliv och samhällets aktörer”. 
På denna fråga utmärker sig dock företagare 
från Stockholm jämfört med övriga landet 
då de i väsentligt mindre utsträckning 
tycker att det är ”mycket viktigt” med ett 
ökat samarbete (3 av 10 i Stockholm jämfört 
med mellan 4 och 5 av tio i övriga delar 
av landet). Det kan betyda att företagare i 
Stockholm är mer nöjda med samarbetet 

Procentsatserna anger det sammanlagda värdet av de som svarat “viktigt” eller “mycket viktigt”.

Att vara småföretagare är ofta utmanande och man är bokstavligt talat ”sin 
egen lyckas smed”. Vi frågade vilka förändringar företagare ser som viktiga 
för ett företagande i Sverige framöver. Utifrån svaren har vi sammanställt 
företagarnas önskelista 2015.
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I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden                                           

Jag skulle vilja arbeta mindre
för att hinna med min familj

Jag arbetar så mycket att jag inte
hinner ta hand om min hälsa

Jag känner mig ensam i
min roll som företagare

Jag sover ofta dåligt för att
jag är stressad i mitt arbete

Jag känner mig otillräcklig i
min roll som företagare

Jag hinner inte med att sköta
 min egen privatekonomi

Jag känner oro över
min framtida pension

Jag känner en oro över vem som ska
 ta över mitt företag i framtiden

Jag saknar kompetens att driva
mitt företag på ett optimalt sätt

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015 2014

55%

37%

40%

26%

31%

21%

21%

24%

30%

30%

-

-

36%

36%

35%

28%

22%

62%

På flertalet frågor som rör en 
småföretagares vardag och hälsa 
förbättras nästan samtliga svar jämfört 
med föregående års undersökning. 
Även om många fortfarande säger 
sig vilja arbeta mindre för att i högre 
utsträckning hinna med familjen så 
förbättras resultatet till 55 procent (ner 
från 62 procent föregående år).

Positiva sociala signaler och tendenser 
rörande företagarnas vardag

”I årets undersökning anger 37 
procent att de arbetar så mycket 
att de inte hinner med att sköta sin 
hälsa.” 

I årets undersökning anger 37 procent 
att de arbetar så mycket att de inte 
hinner med att sköta sin hälsa. Det är en 
liten förbättring med tre procentenheter 
jämfört med föregående år.

55 procent av företagarna anger själva 
att de skulle vilja arbeta mindre för att 
hinna med familjen (en minskning från 

62 procent jämfört med föregående år). 
Även företagarnas stressnivå verkar vara 
på nedåtgående. I årets undersökning 
svarar 30 procent att de sover för dåligt 
på grund av stress i arbetet, en sänkning 
med 6 procentenheter jämfört med 2014.

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)
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Närmare hälften (45 procent) av 
landets småföretagare anser att deras 
verksamhet i dag har en ”hög” eller 
”mycket hög” digitaliseringsgrad, (här 
definierat som ”i vilken utsträckning 
man nyttjar digitala tekniker och 
lösningar”).
 
Digitalisering är en stark trend inom 
svenskt näringsliv och sett på fem års 
sikt ser det ut att öka väsentligt. En 
tydlig majoritet anger att den egna 
verksamhetens digitaliseringsgrad 
kommer att öka. På fem års sikt anger 

Småföretag tror på ökad digitalisering

närmare 70 procent en ”hög” eller 
”mycket hög” digitaliseringsgrad. Här 
finns ett starkt samband med de som 
anger att de har för avsikt att expandera 
sin verksamhet det närmaste året.

Något förvånande är att en 
förhållandevis stor andel företagare (19 
procent) i dag anger att man har ”låg” 
eller ”mycket låg” digitaliseringsgrad. 
Men om företagarna siar rätt om 
framtiden kommer detta halveras de 
närmaste fem åren.

Det finns signifikanta skillnader mellan 
könen som är värda att nämna gällande 
dagens grad av digitalisering i det egna 
bolaget. Nästan hälften av männen 
(48 procent) svarade att man hade en 
”hög digitaliseringsgrad” i företaget, 
motsvarande siffa för kvinnor är 28 
procent.

Hur skulle du beskriva dagens digitaliseringsgrad i ditt företag, d.v.s.  i      
vilken utsträckning ni nyttjar digitala tekniker och lösningar?                             

Vilken digitaliseringsgrad förväntar du dig i ditt företag om fem år? 

5. Mycket hög
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1. Mycket låg

Ingen uppfattning
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Bas: Samtliga (=500 intervjuer)
Bas: Samtliga (=500 intervjuer)
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Ja

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015 2014

14%

19%

Har ert företag blivit utsatt för ekonomisk brottslighet under de 
senaste tolv månaderna?                        

Glädjande nog har vi sett att företag  
som anger att de blivit utsatta för 
ekonomisk brottslighet sjunker 
ytterligare. 14 procent av företagen  
säger sig blivit utsatta för någon form  
av ekonomisk brottslighet de senaste  
tolv månaderna. Det är en minskning 
från 19 procent i förra årets mätning 
och sedan 2012 har det sjunkit från 
dåvarande 25 procent. Här ser vi alltså en 
fortsatt positiv trend.

Färre företag utsätts för ekonomisk 
brottslighet

”14 procent av företagen 
säger sig blivit utsatta för 
någon form av ekonomisk 
brottslighet de senaste tolv 
månaderna.”

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)
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När du behöver diskutera viktiga ekonomiska frågor rörande företaget,          
brukar du då rådfråga en revisor eller redoviningskonsult?                            

56%

Ja, revisor

Ja, redovisningskonsult

Nej

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andel ja: 
85%

68%

38%

15%

70%

17%

37%

2015 2014

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)

Revisor och redovisningskonsult 
fortfarande viktigt stöd
Andelen av småföretag som säger 
sig anlita antingen revisor eller 
redovisningskonsult vid viktiga 
ekonomiska frågor rörande det egna 
företaget ligger kvar på samma nivåer 
som föregående år. Revisor anlitas i 
väsentligt större utsträckning för den här 
sortens spörsmål än redovisningskonsult. 
En tydlig majoritet anser även att 
revisorn åtminstone i viss mån bidrar till 
det egna företagets framgång.
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Tycker du att de råd du får av din revisor bidrar till ditt företags framgång?                                     

56%
Ja, absolut

Ja, till viss del

Nej, ytterst lite

Nej, inte alls

Ingen uppfattning

0% 20% 40% 60% 80% 100%

78%

32%

4%

46%

1%

17%

21%

Tycker du att de råd du får av din redovisningskonsult bidrar till ditt            
företags framgång?

56%
Ja, absolut

Ja, till viss del

Nej, ytterst lite

Nej, inte alls

Ingen uppfattning

0% 20% 40% 60% 80% 100%

83%

35%

3%

48%

1%

13%

16%

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)

Även om företagare rådfrågar en revisor 
väsentligt oftare än en redovisnings-
konsult är det ingen större skillnad i 
vilken utsträckning respektive konsult 
bidrar till företagets framgångar. De som 
anlitar revisor är i all väsentlighet lika 
”nöjda” som de företagare som anlitar en 
redovisningskonsult. 

”De som anlitar revisor 
är i all väsentlighet 
lika ”nöjda” som de 
företagare som anlitar en 
redovisningskonsult.”
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CSR brukar definieras som att ett företag tar ett miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt samhällsansvar. I vilken utsträckning ställer ni idag krav på 
att era leverantörer skall arbeta aktivt med CSR?                                         

0% 20% 40% 60% 80% 100%

56%

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

Vet ej

15%
35%

43%

20%

16%

17%

25%

6%

Bas: Samtliga (=500 intervjuer)

Samhällsansvar inte tillräckligt prioriterat

”Corporate social responsibility” (CSR) 
brukar definieras som miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt samhällsansvar. 
När svenska småföretag ska svara på hur 
vanligt förekommande det är att de 
ställer CSR-krav på underleverantörer är 
det tydligt att detta ännu inte prioriteras 
i särskilt hög utsträckning. En fjärdedel 
ställer aldrig den här sortens krav på 

sina underleverantörer och endast 15 
procent gör det regelmässigt. Med tanke 
på hur angelägna den här sortens frågor 
varit de senaste åren kan man nog 
konstatera att små- och medelstora 
företag runtom i Sverige har en del kvar 
att göra på området.

Bland de lite större småföretagen är det 
väsentligt fler som ställer CSR-krav på 
underleverantörer. I företag med 20–50 
anställda är det nästan hälften av 
bolagen (47 procent) som ”alltid” eller 
“ofta” ställer den här sortens krav.
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