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Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede 

Småföretagarnas Riksförbund har fått möjlighet att yttra sig kring promemorian 

sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede. I grund och 

botten anser förbundet att detta är ett bra förslag, men argumentationen visar också på en del 

svagheter. Att likställa uppstartsfasen oberoende av företagsform är naturligtvis helt riktigt, men den 

begränsade höjningen till 3 år är alltför kort. Småföretagarnas Riksförbund anser att uppstartsfasen 

skulle vara 5 år och samtidigt kopplas till en omsättningsnivå på till exempel 800 000 kr/år. 

Vid definition av vad företagare egentligen är så föreslås definitionen tas ur lagen om 

arbetslöshetsförsäkring. Här fanns en ordentlig möjlighet att skapa en definition av 

företagare/näringsidkare som gäller för all lagstiftning. Att ha olika definitioner av begreppet 

företagare i olika lagar skapar både förvirring och risker för att personer hamnar mellan stolarna 

(lagarna). Företagare har olika definition i socialtjänstlagen, konkurslagen, lönegaranti o.s.v. Skapa 

ett gemensamt begrepp som gäller all lagstiftning och öka därmed tryggheten och enkelheten. 

Vid definitionsdelarna är det bra att man inser behovet av trygghet även för företagare. Att makar 

kan driva verksamhet tillsammans är en god insikt, men varför ska det definieras just för gifta? Vad 

händer om man är sambo, särbo, syskon eller annat? Hur rimmar detta med regler om 

närståendekrets, vilket återfinns i olika former i olika lagstiftningar? För att undvika dessa typer av 

begreppsförvirring föreslår Småföretagarnas Riksförbund att man i samband med genomförande av 

detta förslag helt enkelt stryker närståendebegreppet, eftersom det hellre borde ses som positivt för 

samhället att bli smittad av företagande och entreprenörskap. 

Det är gott och väl att inse att regelförändringar behöver följas upp och utvärderas, men i detta fall 

förefaller den samhälleliga kostnaden närmast försumbar i förhållande till den vinst Sverige kan 

uppnå genom att börja ge trygghet även till företagare. Vid beräkning av utgiftsökning för att 

förlänga uppstartstiden för handelsbolag och enskild firma anges 20 miljoner kronor per helår. Någon 

beräkning för samhällets vinst finns dock inte med, men det är väl ändå detta som borde vara 

motivet för förslaget? För att de som driver aktiebolag ska få del av samma möjlighet är den 

beräknade kostnaden 60 miljoner kronor per år, men inte heller här finns några kalkyler över möjliga 

samhällsvinster eller fördelar för de personer som vågar starta företag. 

Konsekvensanalysen är bristfällig och byggd på tveksam grund. För det första inleder man med att 

blanda ihop företag med företagare, vilket inte är samma sak. En företagare kan ha många företag, 

liksom ett företag kan ägas och drivas av flera företagare. Det är väsentligt att i detta fall koncentrera 

sig på just den fysiska personen företagaren. PM:et hänvisar till Tillväxtverket när det gäller andel av 

olika kön som driver företag, men anger inte från vilken statistik eller enligt vilken definition dessa 

siffror kommer. Gäller det yrkesverksamma människor 18 - 70 år? Gäller det viss andel av sin 



 
 
inkomst? Har studenter räknats med eller inte? Hur är det med pensionärer? Som underlag för 

konsekvensanalys blir det således lite väl otydligt. Att dessutom anföra det ogrundade påstående att 

kvinnor är mindre riskbenägna än män som en sanning utan hänvisning till fakta ökar inte grunden 

för konsekvensanalysen. För utvärderingens skull hade det varit betydelsefullt med någon teori över 

hur många fler företagare Sverige kunde få genom förslaget och hur en tänkt könsfördelning kunde 

se ut. 

Under konsekvensanalysens del om fåmansföretagare, vilket ju borde vara målgruppen för detta 

förslag, visar utredningen på den föråldrade attityden till företagare. De allra flesta företagare startar 

och driver inte företag för att minimera sina skattebetalningar, så därför blir resonemanget om att 

flytta inkomster till kapitalbeskattning något märkligt. Under uppbyggnadsskedet är det sällan stora 

inkomster som är problemet, utan precis tvärt om. Hade förslaget kopplats till en årsomsättning 

hade detta resonemang inte ens behövts. 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitiskt ansvarig 

styrelseledamot Erik Sjölander varit föredragande. 
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