Företagaropinionen våren 2018 – en sammanfattning
Debatten inför valet 2018 handlar betydligt mindre om ekonomi, tillväxt och företagande än
vad som varit fallet tidigare valrörelser. Samtidigt visar en undersökning vi låtit
undersökningsföretaget Inizio göra att väljarnas stöd för företagsamhetens agenda är
påfallande stort.
Fler väljare än på mycket länge anser bl a att företagens villkor behöver förbättras, att
företagsbeskattningen ska sänkas, att de regler företagen behöver följa måste bli färre och
enklare samt att LAS behöver reformeras så att kompetens betyder mer och anställningstid
mindre.
Nedan sammanfattas några av de viktigaste resultaten av denna undersökning.

Regelförenklingar är nödvändiga
Minskad regelbörda har länge varit en fråga där det funnits ett starkt stöd hos väljarna, och
regeringar av olika kulörer har lovat minska företagens regelkostnader.
I praktiken har inte mycket hänt, tvärtom har mängden regler – och därmed kostnaden för
att administrera och följa dem – fortsatt öka. Enligt Tillväxtverket ökade företagens
kostnader för det statliga regelverket med 4,4 miljarder under 2017. Till detta kommer
sedan mänger av kommunala regler och föreskrifter.
Idag finns ett mycket stöd för att regelbördan borde minska. Hela 72 procent av väljarna
instämmer i påståendet att ”de regler företag behöver följa borde vara färre och enklare”.
Allra störst är stödet bland väljare som röstar på något av Allianspartierna, där 85 procent
instämmer, medan nivån bland SD-väljare är 81 procent. Men även bland de rödgröna
partiernas väjare instämmer en majoritet – 55 procent – i påståendet, bara var tredje
rödgrön väljare instämmer inte.
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De kostnader regelbördan åsamkar företagen slukar resurser som kunde användas till annat
– produktutveckling, nyanställningar, expansion etc. Allra mest problematisk är regelbördan
för de minsta företagen som ofta saknar kapacitet att sköra den administration som följer
med reglerna. Små företag riskerar att tvingas avstå från nya marknader eller nyetableringar
på grund av att regelkostnaderna blir för höga.
Här finns ett mycket tydligt budskap från svenska väljare till den regering som leder landet
efter valet: regelbördan måste minska.

Företagens villkor behöver förbättras, särskilt småföretagens
Vad gäller företagens villkor är det också just allra mest de små företagen som svenska folket
uppfattar behöver ges bättre villkor. Här är stödet bland väljarna exceptionellt stort, hela 80
procent av väljarna instämmer helt eller delvis i påståendet att ”villkoren för småföretag
borde förbättras”.
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Nästan hälften av de tillfrågade – 47 procent – instämmer helt i detta påstående. Även här
är stödet allra starkast bland Allianspartiernas och SD:s väljare, 90 respektive 91 procent av
dessa väljare instämmer i behovet av bättre villkor för små företag.
Men också även bland de rödgröna partiernas väljare delar två av tre – 66 procent – denna
uppfattning. Bland samtliga partiers väljare finns en betryggande majoritet för bättre villkor
för de små företagen
Även vad gäller de stora företagen finns ett mycket starkt stöd bland väljarna för bättre
villkor, även om stödet är något lägre än för de små företagen. Knappt sex av tio väljare – 57
procent – instämmer i påståendet att de stora företagens villkor behöver förbättras.
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De stora företagens villkor är mer partipolitiskt polariserad än de små företagens villkor.
Bland Allianspartiernas och SD:s väljare är stödet mycket starkt även här, 75 respektive 73
procent. Bland de rödgröna partiernas väljare är stödet däremot svagare, bara 30 procent
ser ett behov av att förbättra de stora företagens villkor.
Det är svårt att säga säkert vad den relativa tveksamheten inför att förbättra de stora
företagens villkor egentligen bottnar i. Sannolikt påverkas opinionen av att svenska
storföretag generellt ofta beskrivs som mycket framgångsrika, vilket kan ge intrycket av att
deras villkor redan är tillräckligt bra.
Samtidigt är det i praktiken svårt att skilja på företag utifrån storlekar på det här sättet. Vissa
av dagens småföretag kommer att vara morgondagens storföretag, och i praktiken är stora
och små företag en del av samma ekonomiska ekosystem. De små är ofta underleverantörer
till de stora, och små företag kan ofta vara avgörande för hur en hel bransch fungerar.
Den som verkligen vill stärka företagsamheten i Sverige gör därför klokt i att se både till de
små företagens behov och de stora företagens behov, snarare än att skilja dem åt.

Skatten på arbete och företagande måste sänkas
I årets valrörelse är diskussionen om sänkta skatter mindre intensiv än på länge. Därför är
det intressant att notera att stödet för sänkta skatter är påfallande högt.
På den övergripande nivån, vad gäller det totala skattetrycket, ställer sig hela 62 procent av
de tillfrågade i vår undersökning bakom påståendet att det borde sänkas.
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Resultatet är, som väntat i skattefrågor, tydligt partiskiljande. Medan 86 procent av
Allianspartiernas väljare och 84 procent av SD-väljarna vill sänka det totala skattetrycket är
andelen bland de rödgröna partiernas väljare endast 27 procent.
Att drygt sex av tio väljare vill ha sänkt skattetryck är dock ett starkare stöd för sänkt skatt än
vi sett på mycket länge.
Stödet är dessutom lika starkt för att sänka skatterna som just företagen betalar, 62 procent
stödjer ett sådant förslag. Historiskt har förslag om att sänka företagsbeskattningen tagits
emot ganska ljumt av väljarna, idag är stödet påfallande stort.
Även här är partiskillnaderna tydliga, sänkt företagsbeskattning har stöd av 82 procent av
Allianspartiernas väljare och 80 procent av SD-väljarna, men bara 34 procent av de rödgröna
partiernas väljare.
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Det bör dock noteras att de rödgröna partiernas väljare är mer positiva till att sänka
skatterna för just företag än vad de är till sänkt skattetryck generellt. Uppenbarligen finns en
insikt även i väljargrupper som är skeptiska till skattesänkningar att företagens skatter är
viktigare att sänka än vissa andra skatter.
Ännu något större är stödet för sänkt skatt på arbete. I hela befolkningen vill två av tre, 65
procent, att skatten på arbete sänks. Här andelen bland Allianspartiernas och SD:s väljare
extremt höga, 89 respektive 86 procent vill se en sådan sänkning. Bland de rödgröna
partierna är stödet faktiskt något lägre än stödet för sänkt skatt på företagande, 30 procent.
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Skattesänkningar är en tydligt partiskiljande fråga, och företagens beskattning är inget
undantag. Totalt sett är stödet dock mycket stort, och stödet för att sänka just företagens
skatter är i den mer skeptiska rödgröna gruppen något större än stödet för sänkt skattetryck
generellt eller för sänkt skatt på arbete.

Kompetens måste väga tyngre, både i LAS och lönesättning
Bland de företagarfrågor som diskuterats mest på senare tid hör arbetsmarknadens
regelverk och synen på lönesättningen. Även i dessa emellanåt kontroversiella frågor finns
dock ett betydande stöd för näringslivets perspektiv.
Den kanske mest omdiskuterade frågan gäller Lagen om anställningsskydd (LAS). I denna
fråga förs ibland en infekterad diskussion i termer av att ”avskaffa LAS”, detta är dock inget
näringslivets organisationer driver. Diskussionen gäller istället och huruvida den behöver
reformeras på så sätt att kompetens betyder mer och anställningstid betyder mindre.
Det konkreta förslaget att ”LAS bör ändras så att kompetens och prestation värderas mer
och anställningstid mindre” har mycket brett stöd, hela 67 procent av väljarna står bakom
ett sådant förslag.
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Denna fråga är intressant nog också mindre partiskiljande än vad som är fallet med
skattefrågan (se ovan). Visserligen är andelen som vill se en sådan LAS-reform större bland
Allianspartiernas och SD:s väljare, 89 respektive 79 procent. Men stödet bland de rödgröna
partiernas väljare är långt ifrån obetydligt, 40 procent står bakom förslaget.
Väljarnas sympati med kärnan i detta förslag – att kompetens ska betyda mer på
arbetsmarknaden – är stark även vad gäller hur lönesättningen ska ske. I debatten ställs ofta
en lönesättning byggd på kompetens emot målsättningar om små löneskillnader. Ur
väljarnas perspektiv är det viktigt att kompetensen får avgöra, även om det skulle leda till
ökade löneskillnader.
Vi undersökte synen på påståendet ”Kompetens, ansvar och arbetsinsats bör ha större
betydelse för anställdas lön även om det leder till ökade löneskillnader”. Denna tydliga

prioritering instämmer hela 83 procent av väljarna i. Oron för växande löneskillnader verkar
mer detta sätt att mäta vara högst begränsad, principen att kompetens ska styra är viktigare.
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Denna fråga är inte lika partiskiljande som t ex skatterna eller LAS. Återigen är stödet bland
Allianspartiernas och SD:s väljare synnerligen högt – 95 respektive 93 procent.
Men även bland de rödgröna partiernas väljare vill ungefär två av tre – 65 procent – att
lönesättning bör bygga mer på kompetens, ansvar och arbetsinsats även om det innebär
ökade löneskillnader. Bland samtliga partiers väljare delar en stabil majoritet denna
uppfattning.

Enkla jobb efterfrågas för att ge unga och invandrare en väg in på arbetsmarknaden
Avslutningsvis har vi undersökt synen på enklare jobb med lite lägre lön som ett sätt för
utsatta grupper att snabbare komma in på arbetsmarknaden.
Också här finns ett påfallande starkt stöd. Av det sätt på vilket denna fråga diskuteras kan
man lätt få intryck av att detta är en kontroversiell fråga som bara har stöd i vissa läger. Men
sett till väljarnas attityder är stödet istället påfallande brett.
Som integrationsinstrument, dvs som en väg för invandrare att snabbare komma in på
arbetsmarknaden, har enkla jobb stöd av två tredjedelar – 67 procent – av väljarna. Här
sticker framför allt Alliansväljarna ut med mycket stark sympati för detta förslag, hela 90
procent står bakom denna modell för integration.
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Men även bland väljare som röstar på SD är stödet stort, 68 procent i denna grupp står
bakom förslaget. Det är särskilt intressant då SD som parti avvisar denna typ av insatser för
att förbättra integrationen. Bland de rödgröna partiernas väljare har förslaget inte en
majoritet bakom sig, men stöds av 43 procent.
Enkla jobb skulle också vara en effektiv metod för att underlätta för unga, särskilt dem med
låg utbildning, att komma in på arbetsmarknaden. Detta är ett något mer populärt förslag,
71 procent av väljarna står bakom det.

”Enkla jobb med lite lägre lön är ett bra sätt för
ungdomar att snabbare komma in på
arbetsmarknaden”
100%
80%
60%

32%

40%
20%

32%

33%
38%

59%

33%

49%

11%

0%
Samtliga

Alliansen
Instämmer helt

Rödgröna

SD

Instämmer delvis

Allianspartiernas är i princip lika positiva till denna modell för unga som för invandrare, 91
respektive 90 procent stödjer förslaget. Bland SD-väljarna är skillnaden större: 68 procent
stödjer modellen om den omfattar invandrare, jämfört med 81 procent om den omfattar

unga. Men i båda fallen är stödet som sagt betydande. De rödgröna partiernas väljare
stödjer de båda förslagen i ungefär lika stor utsträckning – 44 respektive 43 procent.

Slutsats: tydliga krav på nästa regering
Sammanfattningsvis skickar denna undersökning av väljarnas syn på företagsamhetens
villkor ett antal tydliga signaler till den regering som kommer att styra Sverige efter höstens
val. På följande områden finns en efterfrågan på företagarreformer:
•

Företagens regelbörda måste ner, enligt 72 procent av väljarna.

•

Såväl de små som de stora företagens villkor behöver förbättras, enligt 80 respektive
57 procent av väljarna.

•

Det totala skattetrycket behöver sänkas, enligt 62 procent av väljarna.

•

Det är viktigt att sänka både företagens skatter och skatten på arbete, enligt 62
respektive 65 procent av väljarna.

•

LAS behöver reformeras, så att kompetens värderas högre och anställningstid lägre,
enligt 67 procent av väljarna.

•

Kompetens behöver också betyda mer i lönesättningen även m löneskillnaderna
därmed skulle öka, enligt 83 procent av väljarna.

•

Enkla jobb med lite lägre lön är ett bra sätt för såväl invandrare som unga att
snabbare komma in på arbetsmarknaden, enligt 67 respektive 71 procent av väljarna.

Om undersökningen
•

1.585 kvantitativa genomförda intervjuer i Inizios webbpanel

•

Intervjuperiod: 29 mars – 3 april 2018

•

Resultatet vägt på kön, ålder, utbildning och partisympati

