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Inledning 
Regeringen har satt som mål att sänka företagens administrativa regelkostnader 
med 25 procent till 2010 och att regelförenklingsarbetet ska leda till en märkbar 
förändring i företagens vardag. Näringslivets Regelnämnd, NNR, har löpande 
granskat regeringens arbete. För att ge en bild av företagares syn på regeringens 
arbete har NNR har låtit genomföra en undersökning om vad svenska företagare 
tycker om regelförenkling.  

I undersökningen frågades bland annat om företagare känner till regeringens regel-
förenklingsarbete, vilken betydelse regelkostnaderna har för företag, hur företagar-
na upplever att regelbördan har förändrats och vilka förväntningar de har på regel-
förenklingsarbetet i framtiden.  

Om undersökningen  
Undersökningen har genomförts av SKOP och omfattar drygt 600 företagare. Un-
dersökningen genomfördes per telefon mellan den 18 till 28 april 2009. Ansvarig 
för undersökningen är Örjan Hultåker, SKOP.  

Resultaten är representativa för svenska privata företag med minst en anställd. Ett 
icke-proportionellt stratifierat urval gjordes ur SCB:s företagsregister. Lika stora 
urval gjordes i sex strata indelade efter antalet anställda. I resultatredovisningen har 
urvalets olika strata givits den vikt som motsvarar deras andel av alla svenska pri-
vata företag. En fullständig redogörelse för hur undersökningen genomfördes finns 
i bilaga 1.  
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Stor kännedom om regeringens regelförenklingsarbete 

Känner du till att regeringen arbetar med 
att förenkla reglerna för företag?
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Fyra av fem företagare känner till att regeringen arbetar med regelförenklingar för 
företag. Kunskapen om detta är ungefär densamma bland små som stora företag.  

Svaren visar att regeringen har lyckats kommunicera att den jobbar för en märkbar 
förändring i företagens vardag. 

 

Känner du till att regeringen arbetar med att förenkla reglerna för företag? 

• 82 procent svarade ja 

• 17 procent svarade nej 
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Enklare regler viktig fråga för alla företagare  

Tycker du att det är viktigt 
att regeringen förenklar reglerna för företagen?
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Nästan alla företagare tycker det är viktigt med regelförenkling. Nio av tio företa-
gare tycker att det är mycket eller ganska viktigt att regeringen förenklar reglerna 
för företagen. Av dessa tycker tre av fyra att det är mycket viktigt.  

Det är viktigare för företagare i små företag än i större företag (med 50 eller fler 
anställda). Men även bland de stora företagen svarade en klar majoritet att det är 
mycket viktigt.  

Att företagare i små företag tycker det är viktigare tyder på att de drabbas hårdare 
av regelkrånglet än större företag. 

Regelförenkling är en viktig fråga för svenska företagare och därigenom en viktig 
fråga för landets politiker.  

 

Med regler menar vi alla de lagar och föreskrifter som du som företagare och ditt 
företag har att följa. Tycker du att det är viktigt att regeringen förenklar reglerna för 
företagen? 

• 78 procent tycker att det är mycket viktigt att förenkla reglerna  

• 15 procent tycker att det är ganska viktigt.  

• 6 procent tycker inte det är särskilt viktigt 

• 1 procent tycker det är helt oviktigt 
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Sänkta regelkostnader har stor betydelse  
för företagens framtid  

Hur stor betydelse har en sänkning av regelkostnaderna
för att det ska gå bra för ditt företag i framtiden?
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Två av tre företagare anser att sänkta regelkostnader har mycket eller ganska stor 
betydelse för att det skall gå bra för företaget. En fjärdedel svarar att det har myck-
et stor betydelse. Ju färre anställda ett företag har, desto större betydelse har sänkta 
regelkostnader för att det ska gå bra för företaget i framtiden. 

 

Hur stor betydelse har en sänkning av regelkostnaderna
för att det ska gå bra för ditt företag i framtiden?
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Detta följer samma mönster som hur viktigt företagarna tycker att regelförenkling 
är. Det är alltså tydligt att regelkostnader uppfattas som ett större problem av före-
tagare i små företag.  
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Med regelkostnader menar vi alla kostnader som du och ditt företag har för att följa 
statliga regler. Hur stor betydelse har en sänkning av regelkostnaderna för att det 
ska gå bra för ditt företag i framtiden? 

• 37 procent tycker att en sänkning har en ganska stor betydelse för att det ska gå 
bra för företaget 

• 25 procent tycker att en sänkning har en stor betydelse för att det ska gå bra för 
företaget 

• 29 procent tycker att en sänkning har en ganska liten betydelse för företaget  

• 9 procent tycker att det inte har någon betydelse alls för företaget 

 

I likhet med alla former av kostnader påverkar regelkostnader såväl företagens 
konkurrenskraft som lönsamhet och därmed även antalet arbetstillfällen. Om före-
tagen kan ägna tid, kraft och resurser åt produktivt arbete som att utveckla sina va-
ror och tjänster kan företagens konkurrenskraft stärkas.  
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Företagare har ännu inte upplevt någon förenkling 

Upplever du att det har blivit enklare eller krångligare för dig och ditt 
företag att följa statliga regler jämfört med för ett år sedan?
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De flesta företagare upplever inte att det har blivit varken enklare eller krångligare 
att följa regler under det senaste året. Tre av fyra företagare tycker att regelbördan 
är ungefär som tidigare. Ett fåtal anser att det blivit krångligare och ungefär lika 
många anser att det har blivit enklare. De företagare som känner till regeringens 
förenklingsarbete anser i något större utsträckning än andra att det har blivit enkla-
re jämfört med för ett år sedan.  

Trots regeringens höga målsättning och omfattande arbete med regelförenkling de 
senaste åren så upplever de flesta företag att regelbördan är oförändrad. Detta 
stämmer väl överens med slutsatserna i NNRs Regelindikator 2008 som granskade 
regeringens arbete. I granskningen påpekas att även om regeringens handlingspla-
ner och målsättningar är ambitiösa och stora systemförändringar är på plats så mås-
te förslagen omsättas till konkreta regelförenklingar så att företagarna upplever en 
skillnad.  

Skillnaden mellan de företagare som känner till regeringens arbete och de som inte 
känner till det visar också att regeringen måste vara tydlig med att redovisa vad 
som faktiskt har åstadkommits. Vidare måste regeringen också bli bättre på att 
kommunicera vid vilken tidpunkt regelförändringar träder i kraft och vilka företag 
som berörs. 

Upplever du att det har blivit enklare eller krångligare för dig och ditt företag att 
följa statliga regler jämfört med för ett år sedan? 

• 75 procent upplever att regelbördan är ungefär som tidigare  

• 2 procent upplever att det blivit mycket enklare 

• 9 procent upplever att det blivit något enklare 

• 7 procent upplever att det blivit något krångligare, 

• 5 procent upplever att det blivit mycket krångligare 
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Stor kännedom om genomförda regeländringar 

Andel som känner till att ...
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Många företagare känner till de stora regelförenklingsåtgärder som genomförts el-
ler lagts fram på senare tid. Tre av fyra företagare känner till att regeringen förlängt 
momsinbetalningsperioden, drygt en av tre känner till att gränsen för direktav-
skrivningar har höjts och två av tre känner till att revisionen kan bli frivillig för 
mindre företag.  

Bäst är kännedomen om de förändrade reglerna för momsinbetalningsperioden. De 
företagare som är verksamma i de minsta företagen har bättre kännedom om detta 
än de som är verksamma i större företag. 

Många känner också till att revision kan bli frivillig för de flesta företag med högst 
50 anställda. Företagare i de minsta företagen har sämre kännedom om detta än de 
som är verksamma i större företag. 

Det är färre som känner till att gränsen för att göra direktavskrivningar av inventa-
rier har höjts. De företagare/företagsledare som är verksamma i de minsta företagen 
har sämre kännedom om detta än de som är verksamma i större företag. Ett skäl till 
detta kan vara att dessa arbetsuppgifter ofta sköts av en extern revisor eller redo-
visningskonsult.  

Även bland dem som inledningsvis uppgav att de inte kände till regeringens arbete 
med regelförändringar så är det många som känner till de olika förändringarna. 
Många företagare känner alltså till förändringarna men uppfattar dem inte som re-
gelförenklingar.  

Regeringen har genomfört och föreslagit en rad regelförenklingar för små företag. 
Känner du till ... 

• 74 procent känner till att momsinbetalningsperioden har förlängts till tre månader 
för företag med omsättning under 40 Mkr   

• 65 procent känner till att revision kan bli frivillig för de flesta företag med högst 
50 anställda  

• 38 procent känner till att gränsen för att göra direktavskrivningar av inventarier 
har höjts till ett halvt basbelopp 
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Liten optimism för det kommande året 

Under kommande året, tror du att det kommer att bli enklare eller 
krångligare att följa statliga regler för dig och ditt företag?
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En majoritet av företagarna tror att regelbördan för det kommande året blir ungefär 
som tidigare. Var tredje företagare tror att reglerna blir mycket eller lite enklare 
under det kommande året. En av tio befarar att reglerna kommer att bli krångligare. 
De större företagen med minst 50 anställda tror i större utsträckning än andra att 
regelbördan blir ungefär som tidigare. 

Bland dem som inte har hört talas om regeringens arbete med regelförenklingar 
finns det en klar övervikt för dem som befarar krångligare regler framför dem som 
tror på förenklingar.  

Det finns flera anledningar att tro att företagens förväntningar är realistiska. Även 
om vissa regelverk förenklas kommer det alltid att komma nya regler som innebär 
arbete och kostnader för företagen. Flera av de stora regelförenklingarna kommer 
inte att träda i kraft förrän nästan år. Alla företag kommer inte heller att beröras av 
de regelförenklingsåtgärder som genomförs.  

 

Under kommande året, tror du att det kommer att bli enklare eller krångligare att 
följa statliga regler för dig och ditt företag 

• 58 procent tror att det blir ungefär som tidigare  

• 27 procent tror att det blir lite enklare 

• 2 procent tror att det blir mycket enklare 

•  9 procent tror att det blir något krångligare  

•  3 procent tror att det blir mycket krångligare 
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Knapp majoritet tror att regeringen lyckas  

Tror du att regeringen kommer att lyckas med att sänka företagens 
regelkostnader och åstadkomma märkbara förenklingar för ditt företag?
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En knapp majoritet tror att regeringen kommer att lyckas att sänka företagens re-
gelkostnader.  

Företagare har flera gånger tidigare utlovats enklare regler och sänkta regelkostna-
der. Resultaten har dock låtit vänta på sig. Trots att halva tiden har gått för den nu-
varande regeringens målsättning att sänka företagens regelkostnader till år 2010 så 
upplever många företagare fortfarande att de inte märkt av några förenklingar. Fler 
företag har också börjat inse att inte alla företag beröras av de regelförenklingar 
som genomförs. Ändå tror en knapp majoritet av företagarna att regeringen kom-
mer att lyckas sänka företagens regelkostnader.  

 

Tror du att regeringen kommer att lyckas med att sänka företagens regelkostnader 
och åstadkomma märkbara förenklingar för ditt företag? 

• 52 procent svarade ja 

• 46 procent svarade nej 
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Slutsatser 
Undersökningen visar att de flesta företagare känner till regeringens regelförenk-
lingsarbete men få har ännu märkt någon effekt. En tredjedel tror dock att de kom-
mer märka en effekt under det kommande året. Kunskapen om några av de stora 
förändringar av regelverken som lagts fram är relativt god, men företagarna verkar 
inte uppfatta dessa som en del av regelförenklingsarbetet. En knapp majoritet av 
företagarna tror ändå att regeringen kommer att lyckas med att sänka företagens 
regelkostnader. 

Undersökningen visar också att alla företag tycker att regelförenkling är viktigt. 
Det är företagare engagerade i små företag (med 1-9 anställda) som tycker regel-
förenklingar är viktigast. En majoritet av företagarna säger att sänkta regelkostna-
der har betydelse för att det ska gå bra för företaget i framtiden. Regelkostnadernas 
utveckling har också större betydelse för små företag än för större företag. Det är 
därför viktigt att nya och förändrade regler utformas på ett sådant sätt att de passar 
både små och stora företag till lägsta möjliga regelkostnad.  

Att sänka företagens regelkostnader är inte bara viktigt för företagarna. Enligt en 
opinionsundersökning som genomfördes 2007 av NNR och dess medlemsföretag 
så ansåg hela 95procent av företagare och beslutsfattare att företagens regelbörda 
borde minskas. 

I de länder som har kommit längst i arbetet med att minska regelkrånglet för före-
tagen har god kommunikation från staten till näringslivet uppmärksammats som en 
avgörande faktor för framgång. Detta är viktigt både när det gäller vilka regelför-
enklingar som bör prioriteras, där förslag från näringslivets måste lyftas fram, och 
när det gäller hur genomförda förändringar kommuniceras till företagen.  

För den fortsatta tilltron till förändringsarbetet är det viktigt att företagarna verkli-
gen uppfattar förändringarna som förbättringar. För att regeringen skall lycka med 
detta krävs att de enskilda förändringarna presenteras som en del av just förenk-
lingsarbetet. 

Regeringens nuvarande regelförenklingsprocess fokuserar på de administrativa re-
gelkostnaderna. Det är viktigt att komma ihåg att dessa utgör en mindre del av fö-
retagens totala regelkostnader. Utöver företagens administrativa regelkostnader har 
förtagen också materiella regelkostnader till följd av till exempel investeringar mo-
tiverade av regler och finansiella regelkostnader till följd av skatter och avgifter. 
Tillväxtverket har genomfört mätningar av företagens administrativa kostnader 
som visar att det kostar svenska företag ca 100 miljarder kronor i administrativa 
regelkostnader att följa regelverken. NNRs studie ’Företagens totala regelkostna-
der’ från 2007 som undersökte sex olika företags regelkostnader visade att de mate-
riella och finansiella kostnaderna ofta utgjorde en betydande del av företagens tota-
la regelkostnader.  

Det är tydligt att regeringen har två stora utmaningar framför sig. För det första 
gäller det att börja leverera resultat i form av konkreta åtgärder som innebär märk-
bara regelförenklingar för företagen. För det andra att bli bättre på att informera om 
de regelförenklingar som faktiskt genomförts. 
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Om regeringen ska lyckas med sin målsättning att sänka företagens administrativa 
regelkostnader till år 2010 och åstadkomma en märkbar förändring i företagens 
vardag måste de nu höja tempot. Framför allt gäller detta departement och myndig-
heter. De måste prioritera de förslag som lyfts fram av näringslivet och de måste 
omsätta dem till konkreta förenklingar.  
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Medverkande   
Näringslivets Regelnämnd 
Jens Hedström, VD  

Karin Atthoff, Sakkunnig  

Scantech utvecklings AB 
Anders Ydstedt   

 

 

 

 
 



SKOP 
 

 
 
 

Bilaga till Regelbarometern 2009 
  

 
 
 

 Bilaga  15 

 
 
 
 
BILAGA 

Beskrivning av undersökningen företags-SKOP 
- april 2009  
 
 
Population 
Svenska privata företag i alla näringsgrenar med minst en anställd person. 
 
Urval 
Ett icke-proportionellt stratifierat urval gjordes ur SCB:s företagsregister. Lika stora urval 
gjordes i sex strata, 1-4, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100 eller fler anställda. Urvalet bestod 
av företag inom samtliga näringsgrenar utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk 
socialförsäkring eller näringsgren okänd. Det begränsades till företag med juridisk form 21-49 
eller 92-93. I varje företag intervjuades företagsledaren. 
 
Datainsamlingsmetod 
Undersökningen genomfördes per telefon. Alla intervjuer gjordes från SKOP:s intervjucentral 
i Stockholm. 
 
Datainsamlingsperiod 
Telefonintervjuerna gjordes mellan den 18 till 28 april 2009. 
 

Svarsfrekvens och bortfall 
Det i tele-SKOP använda urvalsförfarandet innebär att ett namngivet företag och en bestämd 
befattningshavare har valts.  
 
Av de valda företagen och företagsledarna svarade 610 personer. Det ger en svarsprocent om 
74 procent. Bortfallet uppgick till 26 procent och består av  företagare/företagsledare som inte 
ville medverka i undersökningen samt företag med vilka det var omöjligt att alls få kontakt 
under datainsamlingsperioden. 
 
Viktning 
Resultaten är representativa för svenska privata företag med minst en anställd. I resul-
tatredovisningen har urvalets olika strata givits den vikt som motsvarar deras andel av alla 
svenska privata företag. 
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Tabell 1: 
Procent 
 

Känner du till att regeringen arbetar med att förenkla reglerna för företag? 

 
 April 2009    
     
Ja 82    
Nej 17    
     
Ej svar 1    
 
Antal svar 

 
610 

   

 
Grupptabell Andel som svarar  Antal  
 Ja Nej Ej svar  svar  
Antal anställda        
1-9 personer 83 16 1  199  
10-49 personer 81 19 0  209  
50 eller fler personer 84 15 1  201  
Inriktning        
Tillverkningsföretag 77 22 1  141  
Lika mycket av båda 80 19 1  69  
Tjänsteföretag 84 14 1  397  
Bransch        
BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m. 75 22 3  211  
     därav: CDE Tillverkning 83 11 5  142  
     därav: F Byggverksamhet 66 34 0  67  
GHI - Handel, transport, hotell, restaurang 80 19 A  213  
JKLMNOPQRS - Övriga tjänster 89 11 A  178  
Verksamhetsort        
Storstadsområden 77 20 2  231  
Icke storstad 85 14 A  379  
   
A: Någon person, men färre än 1 procent. 
Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 
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Tabell 2: 
Procent 
 

Med regler menar vi alla de lagar och föreskrifter som du som företagare och ditt 
företag har att följa.  
 
Tycker du att det är viktigt att regeringen förenklar reglerna för företagen? 

 
 April 2009    
     
Mycket viktigt 78    
Ganska viktigt 15    
Inte särskilt viktigt 6    
Helt oviktigt 1    
     
Ej svar A    
 
Antal svar 

 
610 

   

 
Grupptabell Andel som svarar  Antal  
 Mycket 

viktigt 
Ganska 
viktigt 

Inte särskilt 
viktigt 

Helt 
oviktigt 

Ej  
svar 

 svar  

Antal anställda          
1-9 personer 79 13 6 2 A  199  
10-49 personer 73 21 4 A 1  209  
50 eller fler personer 66 29 5 0 0  201  
Inriktning          
Tillverkningsföretag 84 11 5 0 0  141  
Lika mycket av båda 77 10 7 5 1  69  
Tjänsteföretag 76 17 6 1 A  397  
Bransch          
BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m. 78 15 4 2 0  211  
     därav: CDE Tillverkning 76 18 6 0 0  142  
     därav: F Byggverksamhet 81 11 2 6 0  67  
GHI - Handel, transport, hotell, restaurang 83 14 2 0 1  213  
JKLMNOPQRS - Övriga tjänster 72 16 10 2 0  178  
Verksamhetsort          
Storstadsområden 68 19 10 2 A  231  
Icke storstad 84 12 3 1 A  379  
Känner till regeringens förenklingsarbete         
Ja 80 14 5 A A  500  
Nej 71 13 8 8 0  104  
   
A: Någon person, men färre än 1 procent. 
Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 
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Tabell 3: 
Procent 
 

Med regelkostnader menar vi alla kostnader som du och ditt företag har för att följa 
statliga regler.  
 
Hur stor betydelse har en sänkning av regelkostnaderna för att det ska gå bra för ditt 
företag i framtiden? 

 
 April 2009    
     
Mycket stor 25    
Ganska stor 37    
Ganska liten 29    
Ingen alls 9    
     
Ej svar A    
 
Antal svar 

 
610 

   

 
Grupptabell Andel som svarar  Antal  
 Mycket 

stor 
Ganska 

stor 
Ganska 

liten 
Ingen  
alls 

Ej  
svar 

 svar  

Antal anställda          
1-9 personer 25 39 27 8 A  199  
10-49 personer 25 32 32 11 1  209  
50 eller fler personer 15 19 55 10 2  201  
Inriktning          
Tillverkningsföretag 18 43 31 7 A  141  
Lika mycket av båda 40 37 21 A 1  69  
Tjänsteföretag 23 35 30 11 A  397  
Bransch          
BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m. 28 38 27 6 A  211  
     därav: CDE Tillverkning 23 31 38 8 A  142  
     därav: F Byggverksamhet 32 51 12 5 1  67  
GHI - Handel, transport, hotell, restaurang 30 43 23 3 A  213  
JKLMNOPQRS - Övriga tjänster 19 31 35 16 A  178  
Verksamhetsort          
Storstadsområden 25 28 33 13 1  231  
Icke storstad 25 43 26 6 A  379  
Känner till regeringens förenklingsarbete         
Ja 24 38 29 8 A  500  
Nej 29 34 26 11 0  104  
   
A: Någon person, men färre än 1 procent. 
Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 
 
 



SKOP 
 

 
 
 

Bilaga till Regelbarometern 2009 
  

 
 
 

 Bilaga  19 

 
Tabell 4: 
Procent 
 

Upplever du att det har blivit enklare eller krångligare för dig och ditt företag att följa 
statliga regler jämfört med för ett år sedan? 

 
 April 2009    
     
Mycket enklare 2    
Lite enklare 9    
Ungefär som tidigare 75    
Något krångligare 7    
Mycket krångligare 5    
     
Ej svar 2    
 
Antal svar 

 
610 

   

 
Grupptabell Andel som svarar  Antal  
 Mycket 

enklare 
Lite 

enklare 
Ungefär 

som 
tidigare 

Något 
krångligare 

Mycket 
krångligare 

Ej 
svar 

 svar  

Antal anställda           
1-9 personer 2 10 74 7 5 2  199  
10-49 personer 3 9 75 10 3 2  209  
50 eller fler personer 0 5 82 12 1 0  201  
Inriktning           
Tillverkningsföretag 1 12 77 6 4 0  141  
Lika mycket av båda 6 6 66 3 14 6  69  
Tjänsteföretag 1 9 76 9 3 2  397  
Bransch           
BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m. 1 6 75 8 8 2  211  
     därav: CDE Tillverkning 1 6 87 2 0 4  142  
     därav: F Byggverksamhet A 6 62 17 14 0  67  
GHI - Handel, transport, hotell, restaurang 5 10 68 7 6 3  213  
JKLMNOPQRS - Övriga tjänster A 10 81 7 2 1  178  
Verksamhetsort           
Storstadsområden 3 7 82 3 2 3  231  
Icke storstad 1 11 70 10 6 2  379  
Känner till regeringens förenklingsarbete          
Ja 1 11 75 8 3 2  500  
Nej 6 2 74 5 13 0  104  
   
A: Någon person, men färre än 1 procent. 
Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 
 
 



SKOP 
 

 
 
 

Bilaga till Regelbarometern 2009 
  

 
 
 

 Bilaga  20 

 
Tabell 5: 
Procent 
 

Regeringen har genomfört och föreslagit en rad regelförenklingar för små företag.  
 
Känner Du till  
att momsinbetalningsperioden har förlängts till tre månader för företag med 
omsättning under 40 Mkr? 

 
 April 2009    
     
Ja 74    
Nej 26    
     
Ej svar 0    
 
Antal svar 

 
610 

   

 
Grupptabell Andel som svarar  Antal  
 Ja Nej Ej svar  svar  
Antal anställda        
1-9 personer 76 24 0  199  
10-49 personer 68 32 0  209  
50 eller fler personer 63 37 0  201  
Inriktning        
Tillverkningsföretag 76 24 0  141  
Lika mycket av båda 71 29 0  69  
Tjänsteföretag 75 25 0  397  
Bransch        
BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m. 73 27 0  211  
     därav: CDE Tillverkning 75 25 0  142  
     därav: F Byggverksamhet 74 26 0  67  
GHI - Handel, transport, hotell, restaurang 74 26 0  213  
JKLMNOPQRS - Övriga tjänster 75 25 0  178  
Verksamhetsort        
Storstadsområden 77 23 0  231  
Icke storstad 73 27 0  379  
Känner till regeringens förenklingsarbete       
Ja 76 24 0  500  
Nej 67 33 0  104  
   
Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 
 
 



SKOP 
 

 
 
 

Bilaga till Regelbarometern 2009 
  

 
 
 

 Bilaga  21 

 
Tabell 6: 
Procent 
 

Regeringen har genomfört och föreslagit en rad regelförenklingar för små företag.  
 
Känner Du till  
att gränsen för att göra direktavskrivningar av inventarier har höjts till ett halvt 
basbelopp? 

 
 April 2009    
     
Ja 38    
Nej 62    
     
Ej svar A    
 
Antal svar 

 
610 

   

 
Grupptabell Andel som svarar  Antal  
 Ja Nej Ej svar  svar  
Antal anställda        
1-9 personer 35 65 0  199  
10-49 personer 47 53 0  209  
50 eller fler personer 47 52 A  201  
Inriktning        
Tillverkningsföretag 47 53 0  141  
Lika mycket av båda 23 77 0  69  
Tjänsteföretag 38 62 A  397  
Bransch        
BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m. 38 62 0  211  
     därav: CDE Tillverkning 43 57 0  142  
     därav: F Byggverksamhet 33 67 0  67  
GHI - Handel, transport, hotell, restaurang 34 66 0  213  
JKLMNOPQRS - Övriga tjänster 42 58 A  178  
Verksamhetsort        
Storstadsområden 35 65 A  231  
Icke storstad 39 61 0  379  
Känner till regeringens förenklingsarbete       
Ja 38 62 A  500  
Nej 37 63 0  104  
   
A: Någon person, men färre än 1 procent. 
Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 
 
 



SKOP 
 

 
 
 

Bilaga till Regelbarometern 2009 
  

 
 
 

 Bilaga  22 

 
Tabell 7: 
Procent 
 

Regeringen har genomfört och föreslagit en rad regelförenklingar för små företag.  
 
Känner Du till  
att revision kan bli frivillig för de flesta företag med högst 50 anställda? 

 
 April 2009    
     
Ja 65    
Nej 35    
     
Ej svar A    
 
Antal svar 

 
610 

   

 
Grupptabell Andel som svarar  Antal  
 Ja Nej Ej svar  svar  
Antal anställda        
1-9 personer 64 36 0  199  
10-49 personer 74 26 0  209  
50 eller fler personer 74 26 A  201  
Inriktning        
Tillverkningsföretag 63 37 A  141  
Lika mycket av båda 46 54 0  69  
Tjänsteföretag 71 29 0  397  
Bransch        
BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m. 55 45 0  211  
     därav: CDE Tillverkning 59 41 0  142  
     därav: F Byggverksamhet 52 48 0  67  
GHI - Handel, transport, hotell, restaurang 65 35 A  213  
JKLMNOPQRS - Övriga tjänster 74 26 0  178  
Verksamhetsort        
Storstadsområden 67 33 A  231  
Icke storstad 65 35 0  379  
Känner till regeringens förenklingsarbete       
Ja 69 31 0  500  
Nej 50 50 A  104  
   
A: Någon person, men färre än 1 procent. 
Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 
 
 



SKOP 
 

 
 
 

Bilaga till Regelbarometern 2009 
  

 
 
 

 Bilaga  23 

 
Tabell 8: 
Procent 
 

Under kommande året, tror du att det kommer att bli enklare eller krångligare att 
följa statliga regler för dig och ditt företag? 

 
 April 2009    
     
Mycket enklare 2    
Lite enklare 27    
Ungefär som tidigare 58    
Något krångligare 9    
Mycket krångligare 3    
     
Ej svar A    
 
Antal svar 

 
610 

   

 
Grupptabell Andel som svarar  Antal  
 Mycket 

enklare 
Lite 

enklare 
Ungefär 

som 
tidigare 

Något 
krångligare 

Mycket 
krångligare 

Ej 
svar 

 svar  

Antal anställda           
1-9 personer 2 28 57 10 3 A  199  
10-49 personer 2 26 61 8 1 2  209  
50 eller fler personer 0 19 72 7 1 A  201  
Inriktning           
Tillverkningsföretag A 24 61 7 7 A  141  
Lika mycket av båda 2 15 56 17 9 1  69  
Tjänsteföretag 3 31 58 8 A A  397  
Bransch           
BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m. A 18 69 5 8 A  211  
     därav: CDE Tillverkning A 25 73 1 A 1  142  
     därav: F Byggverksamhet A 9 67 10 13 0  67  
GHI - Handel, transport, hotell, restaurang 3 26 53 15 2 1  213  
JKLMNOPQRS - Övriga tjänster 2 34 56 8 A A  178  
Verksamhetsort           
Storstadsområden 2 27 62 7 2 1  231  
Icke storstad 2 27 56 11 4 A  379  
Känner till regeringens förenklingsarbete          
Ja 3 31 57 8 1 A  500  
Nej 0 8 64 16 12 A  104  
   
A: Någon person, men färre än 1 procent. 
Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 
 
 



SKOP 
 

 
 
 

Bilaga till Regelbarometern 2009 
  

 
 
 

 Bilaga  24 

 
Tabell 9: 
Procent 
 

Tror du att regeringen kommer att lyckas med att sänka företagens regelkostnader 
och åstadkomma märkbara förenklingar för ditt företag? 

 
 April 2009    
     
Ja 52    
Nej 46    
     
Ej svar 2    
 
Antal svar 

 
610 

   

 
Grupptabell Andel som svarar  Antal  
 Ja Nej Ej svar  svar  
Antal anställda        
1-9 personer 52 46 2  199  
10-49 personer 52 46 2  209  
50 eller fler personer 45 52 3  201  
Inriktning        
Tillverkningsföretag 43 56 1  141  
Lika mycket av båda 49 45 6  69  
Tjänsteföretag 55 43 2  397  
Bransch        
BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m. 47 51 1  211  
     därav: CDE Tillverkning 48 51 A  142  
     därav: F Byggverksamhet 49 49 2  67  
GHI - Handel, transport, hotell, restaurang 47 49 3  213  
JKLMNOPQRS - Övriga tjänster 58 40 3  178  
Verksamhetsort        
Storstadsområden 57 38 5  231  
Icke storstad 49 50 1  379  
Känner till regeringens förenklingsarbete       
Ja 55 44 1  500  
Nej 34 56 10  104  
   
A: Någon person, men färre än 1 procent. 
Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

Näringslivets Regelnämnd 
Näringslivets Regelnämnd, NNR, bildades 1982 och är en oberoende, 
politiskt obunden ideell förening helt finansierad av sina medlemmar. 
Bland medlemmarna finns 15 svenska näringslivsorganisationer och 
branschförbund som tillsammans representerar drygt 300 000 företag. 
Det betyder att NNR talar för mer än en tredjedel av alla aktiva företag 
i Sverige, i alla branscher och av alla storlekar. NNRs uppgift är att 
förespråka och verka för enklare och mer företagsvänliga regler samt 
en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. NNR 
samordnar näringslivets granskning av konsekvensanalyser av förslag 
till nya eller ändrade regler samt koordinerar näringslivets regelför-
enklingsarbete på nationell- och EU-nivå. Detta fokuserade verksam-
hetsområde gör att NNR är unikt bland näringslivsorganisationer i 
Europa. Mer information om NNR finns på www.nnr.se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringslivets Regelnämnd, NNR 
Box 55695 

102 15 Stockholm 
Telefon: 08-762 70 90  
E-post: info@nnr.se  

Hemsida: www.nnr.se 
 


