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Fakta om undersökningen 

• Undersökningen genomfördes med webbenkäter  mellan 

den 23-25 mars  2011 av Hero Kommunikation AB. 

 

• Undersökningen gjordes bland FöretagarFörbundets 

medlemspanel. Antal svarande var 1 225. 

 

  



Hur mycket av din arbetstid uppskattar du att du 

lägger på att följa regler? 
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% av arbetstid 

Nästan 30 procent  av småföretagarna 

lägger ner 25 procent eller mer av sin 

arbetstid på att följa regler. 



Känner du som småföretagare av den sjuprocentiga 

förbättringen av regelbördan som Alliansen har utfört? 
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Ja, det känns som det har blivit mycket
bättre/enklare.

Ja, det känns som det har blivit något
bättre/enklare.

Ingen skillnad.

Nej, det känns som om det har blivit något
sämre/krångligare.

Nej, det känns som om det har blivit mycket
sämre/krångligare.

Vet inte/Ingen åsikt.

Var femte småföretagare upplever att 

regelbördan har blivit mindre. Samtidigt 

tycker var sjunde att det har blivit 

krångligare.   



Har du förtroende för att regeringen kommer att nå 

25-procentsmålet 2012, som den har förutsatt sig? 
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Ja, troligtvis.

Ja, kanske.

Nej, tveksamt.

Nej, troligtvis inte.

Vet inte/Ingen åsikt.

Två tredjedelar av småföretagarna är 

tveksamma till att målet kommer att uppnås.  



Om den administrativa regelbörden minskade 

markant under de kommande åren, vad skulle du 

använda tiden och de inbesparade kostnaderna till? 
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Sammanfattning 

• Nästan 30 procent  av småföretagarna lägger ner 25 procent eller mer 

av sin arbetstid på att följa regler. 

• Var femte småföretagare upplever att regelbördan har blivit mindre. 

Samtidigt tycker var sjunde att det har blivit krångligare 

• Två tredjedelar av småföretagarna är tveksamma till att målet kommer 

att uppnås.  

• Om regelbörden minskade med 25 procent skulle småföretagarna: 

1. Korta ner sina långa arbetsdagar. 

2. Satsa mer på försäljning och marknadsföring. 

3. Jobba mer med kärnverksamheten. 

4. Kompetenshöja sig själva och sin personal. 

5. Anställa fler personer. 

 


