
Medlemskap 
som lönar sig
Svenskt Näringsliv är företagens främsta företrädare i Sverige.  
Vi driver frågor som är gemensamma för alla företag. Ett bättre  
företagsklimat för ett bättre Sverige. Det är vårt uppdrag.



Fyra starka fördelar med  
ditt medlemskap

Påverkan 
Vi driver frågor som 
gör skillnad för dig 
som företagare –  
lokalt, nationellt och 
internationellt.

Samverkan 
Vi arbetar och  
samverkar över 
branschgränserna – 
för att skapa bättre 
förutsättningar för 
dig som företagare. 

Försäkringar 
Att ge dina anställda 
trygghet genom livet 
bidrar till bilden av 
dig som en attraktiv 
arbetsgivare.

Lokal närvaro 
Vi finns nära dig  
och arbetar för ett 
bättre företagsklimat 
i alla Sveriges  
290 kommuner.



Påverkan

Ett bra  
företagsklimat  
gör skillnad

Behov och utmaningar kan skifta mellan branscher och över tid. Genom vår 
regionala verksamhet, vår samverkan med medlemsorganisationer och vår 
företagarpanel kan vi snabbt fånga upp dina och andra företagares behov  
och frågor. Genom att vara medlem skapar du tyngd i vårt påverkansarbete.

Svenskt Näringsliv har expertkunskap inom många områden som är viktiga  
för dig som är företagare. Bland annat inom arbetsmarknadsområdet, skatter,  
utbildning, energi, infrastruktur och många fler. Gemensamt för arbetet är  
att vi samlar och sprider kunskap och tar fram konkreta förslag om hur  
företagsklimatet kan bli ännu bättre.

Vi har kraft och förmåga att föra näringslivets talan. Vårt påverkansarbete 
sker ofta genom dialog med utredare och beslutsfattare i kommuner, stat och 
inom EU. Vi delar med oss av erfarenheter och kunskaper från näringslivet, tar 
fram lösningar och reagerar på förslag. Oftast är det odramatiskt och vållar 
inga stora rubriker i media. Men resultaten räknas och de är viktiga för dig  
som driver företag.

Du som är företagare ska ha bästa möjliga förutsättningar att driva och  
utveckla ditt företag. Därför driver vi frågor som gör skillnad – för dig och  
alla andra företag, oavsett storlek och bransch.

ETT AKTIVT MEDLEMSKAP

Ta plats i företagarpanelen! 
Företagarpanelen ger dig som 
medlemsföretagare möjlighet 
att på ett enkelt sätt vara med 
och påverka i frågor som är 
viktiga för företagsamheten. 
Var med och förstärk bilden i 
kontakten med politiker på  
olika nivåer.  

Läs mer på svensktnaringsliv.se/ 
foretagarpanelen

https://www.svensktnaringsliv.se/foretagarpanelen/
https://www.svensktnaringsliv.se/foretagarpanelen/


48 arbetsgivare- och branschorganisationer har valt att vara en del av 
Svenskt Näringsliv. Vår samverkan bidrar till en stark och bred förankring  
som gynnar dig som medlemsföretag.

Varje medlemsorganisation arbetar dagligen med frågor som är viktiga för  
den egna branschen. Svenskt Näringslivs uppgift är att driva frågor som är  
viktiga för alla företag oavsett bransch. Många frågor driver vi gemensamt, 
men arbetar på olika nivåer för att nå bästa möjliga resultat.

Du som medlemsföretag gynnas alltid av den samverkan som sker inom 
Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna. Den är bland annat viktig  
i avtalsförhandlingar, där varje bransch träffar sina egna avtal, men där vår  
samverkan skapar bättre förutsättningar för näringslivet som helhet.

När avtal som omfattar alla branscher träffas med de fackliga organisationerna, 
är det Svenskt Näringsliv som företräder näringslivet. Ett exempel är avtal 
som rör de kollektivavtalade tjänstepensionerna och försäkringarna där du 
som medlemsföretag får ta del av en riktigt bra försäkringslösning.

För att näringslivet i Sverige ska blomstra behöver företag vara  
konkurrens kraftiga – både nationellt och internationellt. Men då  
behöver du som företagare också ha rätt förutsättningar.

Samverkan

Tillsammans  
för ett starkare  
företagande

ETT STARKT MEDLEMSKAP

1.  Tillsammans skapar vi bättre 
förutsättningar för dig som 
medlemsföretag.

2.  Vårt branschövergripande 
arbete ger oss en självklar 
plats i debatten. 

3.  Samarbetet ger oss också 
tyngd i branschövergripande 
överenskommelser.

Läs mer om ditt medlemskap på 
svensktnaringsliv.se/medlem

https://www.svensktnaringsliv.se/medlem/


Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring är en paketlösning som  
inkluderar alla dina medarbetare och ger ett extra skydd vid; 
• ålderspension, 
• sjukdom, 
• arbetsskada, 
• föräldraledighet, 
• arbetsbrist, 
• dödsfall. 

Helt enkelt ett bra kompletterande skydd utöver den allmänna pensionen och 
de lagstadgade försäkringarna. Du som arbetsgivare får dessutom själv ett 
bättre rättsligt skydd.

Vår lösning är framtagen för att göra det enkelt och kostnadseffektivt för 
dig som är arbetsgivare och tryggt för dina medarbetare. Du tar del av detta 
genom branschanpassade kollektivavtal där den gemensamma lösningen med 
tjänstepensioner och försäkringar ingår som en del. Genom att vara medlem 
i någon av Svenskt Näringslivs arbetsgivarorganisationer får du dessutom en 
bra rabatt på försäkringen som gäller vid arbetsbrist.

Försäkringar

Kollektivavtalad  
pension och  
försäkring 

Att du skapar trygghet för dina anställda bidrar till att säkerställa bilden  
av dig som en attraktiv arbetsgivare. Kollektivavtalad tjänstepension  
och försäkring är en del som gör detta möjligt.

ETT TRYGGT MEDLEMSKAP

1.  Vi ser regelbundet över  
villkoren och håller nere  
kostnaderna för dig som 
arbetsgivare. 

2.  Vi skapar bra förutsätt ningar  
för dina medarbetares 
tjänste pensioner genom att 
hålla nere avgifterna. 

3.  Du som arbetsgivare och  
dina medarbetare har tillgång 
till kostnadsfri hjälp och  
information via Avtalat. 
Läs mer på avtalat.se

Läs mer om ditt medlemskap på 
svensktnaringsliv.se/medlem

https://www.avtalat.se
https://www.svensktnaringsliv.se/medlem/


Genom vår närvaro i alla Sveriges 21 regioner har du som medlemsföretag 
tillgång till lokala nätverk. Det ger dig bland annat möjlighet att vara med och 
påverka det lokala företagsklimatet i en positiv riktning.

Du har också möjlighet att ta del av möten, seminarier på aktuella teman  
och arbetsgivardagar som är till nytta för dig som företagare och arbetsgivare 
oavsett vilken bransch du tillhör.

För att kunna bedriva ett effektivt och relevant påverkansarbete mot ledande 
befattningshavare och politiker, i frågor som rör näringslivets förutsättningar 
både lokalt och nationellt, är dina kunskaper som företagare mycket viktiga för 
oss. Vi vill därför gärna veta hur just din vardag ser ut och vilka frågor som är 
viktiga för just ditt företags möjligheter att växa och utvecklas.

NÄRA DIG

1.  Hitta ditt närmaste  
region kontor. Läs mer på  
www.svensktnaringsliv.se/
regioner

2.  Hur ser företagsklimatet ut 
i din kommun? Läs mer på 
www.foretagsklimat.se

Läs mer om ditt medlemskap på 
svensktnaringsliv.se/medlem

Svenskt Näringsliv finns nära dig. Vårt huvudkontor finns i Stockholm  
och vi har även ett kontor i Bryssel och kan därför bevaka och påverka 
beslutsfattare på alla nivåer. 

Lokal närvaro

Vi finns
där du finns

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/
https://www.foretagsklimat.se
https://www.svensktnaringsliv.se/medlem/


Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige.  
48 arbetsgivare- och branschförbund har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv  

tillsammans med 60 000 medlemsföretag med 2 miljoner medarbetare.  
Tillsammans bidrar vi till ett mer företagsamt Sverige.

Svenskt Näringsliv 
Ett bättre företagsklimat för ett bättre  

Sverige. Det är vårt uppdrag.

Medlemsföretag 
60 000 företag med 2 miljoner  

medarbetare är genom  
sitt medlemskap i någon av våra  

48 medlemsorganisationer,  
också medlemsföretag i  

Svenskt Näringsliv.

Medlemsorganisationer 
48 arbetsgivare- och  

branschförbund har valt att vara  
en del av Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv finns i hela landet,  
i 21 regioner, nationellt och i Bryssel.

www.svensktnaringsliv.se
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