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Reformagenda

Fem förslag för växande företag

Reformagenda

Sverige behöver en
reformagenda för företag
Framtidens exportföretag finns bland små och medelstora företag i tjänstesektorn. Här skapas de nya jobben, och det är entreprenörerna bakom som
har svaren på många samhällsutmaningar. Men den internationella konkurrensen är hård, och att ta vara på digitaliseringen är avgörande för fortsatt
konkurrenskraft. Sverige behöver en reformagenda, så att en ny generation
företag kan växa, utvecklas – och bidra till fler jobb och ökad välfärd.

Fem förslag för
växande företag:
1 Säkra kvalitet i utbildningsväsende och livslångt lärande
44 procent av företag med 10–49 anställda oroar sig över arbetskraftsbrist.
Kvaliteten i det svenska utbildningssystemet behöver höjas på alla nivåer.
Läroplanen behöver innehålla ett större fokus på kodning och programmering. Högskolor och universitet behöver i högre utsträckning erbjuda
vidareutbildningar för personer mitt i yrkeslivet.

2 Skapa en fungerande bostadsmarknad och infrastruktur
Företag som växer och utvecklas behöver kompetenta medarbetare – och de
behöver någonstans att bo. En fungerande hyresmarknad och väl utbyggd
infrastruktur är avgörande för att svenska företag ska attrahera kompetens
och talang.

44 % av
företag med
anställda oroar
sig över arbetskraftsbrist.

3 Sänk kostnaden för att anställa och underlätta rekrytering
Bland företag med över 10 anställda oroar sig mer än hälften för höga personalkostnader. Regeringens förslag om utvidgat växa-stöd till att även omfatta
aktiebolag och handelsbolag, samt underlättande av personaloptioner, är steg i
rätt riktning. Men satsningen på personaloptioner bör omfatta fler företag, och
fåmansbolagsreglerna bör ändras för att underlätta delägarskap.

4 Full tillgång till den europeiska digitala inre marknaden
Sverige måste driva på stenhårt för att EU:s regelverk anpassas till den digitala
utvecklingen, så att svenska företag får full tillgång till den europeiska digitala
inre marknaden, med ett gemensamt regelverk för den digitala ekonomin och
gränsöverskridande e-handel.

5 Anpassa trygghetssystemen till företagare
Nästan var tredje i Sverige vill starta företag. Men bara en femtedel av dem
planerar att faktiskt göra det. Ekonomisk osäkerhet och ovilja att lämna en
trygg anställning är hinder för många (50 procent). Att utveckla och anpassa
socialförsäkringssystemen så att de även passar företagare är avgörande för
om fler ska våga satsa på företagande.

Starta eget?
Tänk på det här:
◊

Affärsidé, affärsidé, affärsidé!
Ställ dig frågan: Finns det en
marknad för min tjänst/produkt?

◊

Checka av din egen drivkraft och vilja.
Är du beredd att lägga den tid och
kraft som krävs?

◊

Se till att ha en väl genomarbetad
affärsplan och budget inför uppstarten.

◊

Glöm inte den egna tryggheten! Se till
att ha försäkringar som träder in om
du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Har du en affärsidé som kan
göra världen lite bättre?

Tävling!

Nu kan du vinna en rivstart.
Välkommen med ditt bidrag
på swedbank.se/rivstart
senast den 31 augusti.

Uppgifterna om företagares oro och attityder kommer från en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Swedbank och
Sparbankerna bland 2 500 företag med upp till 49 anställda i februari/mars 2017. Uppgifterna om svenskarnas entreprenörsvilja kommer
från undersökning genomförd av Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna i maj 2017 med 3 000 respondenter.

