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FRÅGOR (8) SVÅRIGHETSGRAD MEDELPOÄNG

F4  Ett starkt näringsliv är en garant för nya arbetstillfällen. Det privata näringslivet och enskilda
människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges välfärd. Vi vill
förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat
regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.  För att Sverige ska vara ett attraktivt land att
investera och starta företag i måste skattesatsen på företagande och kapital ligga i paritet med
omvärlden. Allt för höga skatter kan leda till att företag och kapital flyttar utomlands. Vi vill bland
annat sänka arbetsgivaravgiften för unga upp till 22 år.

F5  Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda
förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det
är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre
företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda
helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Små och mellanstora företag står för en tredjedel av all
export men de exporterar främst till närliggande och traditionella marknader. För att öka exporten
från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete på exportområdet förbättras.
Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för småföretagare, inte minst på landsbygden. Där fyller
de lokala sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka de lokala sparbankernas möjligheter att
konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



3 18%

4 19%

5 20%

6 27%

7 34%

F7  Att låta företagen växa betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade
skatteintäkter. Onödiga och otidsenliga lagar måste avvecklas. Arbetsrätten måste moderniseras
och anpassas till småföretagare. Digital uppkoppling måste införas i hela landet. Avskaffa onödiga
regleringar såsom den otidsenliga hotell- och pensionatslagen. Förenkla och underlätta
upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam plattform. Likställ trygghetssystemen
mellan företagare och anställda. Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg.
Modernisera arbetsrätten. Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet.Förenkla och
underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam plattform.Likställ
trygghetssystemen mellan företagare och anställda. Inget vinstförbud för företag inom skola, vård
och omsorg. Modernisera arbetsrätten. Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet.

F2  Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i och då måste vi göra det
lättare för företagarna. Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i små och medelstora företag.
För att svensk ekonomi och arbetsmarknad ska stå starka även i framtiden krävs att vi erbjuder
goda villkor för de människor som vågar lägga den tid, ta de risker och investera de resurser som
krävs för att starta företag och bygga en värdeskapande verksamhet ur intet.Att småföretagen fått
en allt viktigare roll är delvis en effekt av att modern teknologi och specialisering möjliggör att allt
fler mindre företag samverkar i skiftande konstellationer. Delvis är det en effekt av att de gamla
industriföretagen stadigt minskar antalet anställda samtidigt som mindre tjänsteföretag övertar
delar av deras personalstyrka. Antingen för uppdrag inom industrin eller för att skapa helt andra
värden i andra delar av ekonomin. Denna omvandling gör att den svenska jobbskaparpotentialen
finns i de små och växande företagen.Vi arbetar därför konsekvent med att sänka snedvridande
skatter och regelhinder för att små- och medelstora företag ska kunna växa och anställa. För att
Sveriges företagare ska kunna utveckla sin verksamhet behövs enklare regler. Företagare ska
kunna ägna tid åt att skapa tillväxt och nya jobb istället för att fylla i blanketter. Många regler är
onödiga och dyra, både för företagen men också för samhället. Därför vill vi ha mer fokus på
möjligheter och mindre på regelkrångel. Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i
Sverige. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.

F8  För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett starkt näringsliv, byggt såväl på stora
exportföretag som på små och medelstora företag som växer med fler anställda. Vi vill ta tillvara
växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att
befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler. Ge småföretag
och entreprenörer bättre förutsättningar att växa och utvecklas. Öka möjligheterna för företagen
att finansiera expansion. Förenkla regelverken så att fler företag kan växa och anställa. att
Sverige fortsatt ska vara ett starkt startup-land.

F3  Sverige behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb i hela landet. Vi vill ge fler
företag möjlighet att utvecklas och anställa fler. Om du funderar på att ta steget och förverkliga
dina idéer genom att starta ett företag ska det kännas tryggt och enkelt.  Vi vill fortsätta förbättra
småföretagens villkor och ge fler företag förutsättningar att utvecklas och anställa fler.Vi vill
utveckla det sociala skyddsnätet för företagare. Bland annat genom att ge egenföretagare med
fåmansbolag möjlighet att välja karenstid och att företagare ska ha rätt till ersättning från a-
kassan.Som egenföretagare ska du ha tid för det du gör i ditt företag. Vi vill minska regelkrånglet
som idag kan vara en belastning, så att både du och ditt företaget kan utvecklas.Sociala företag
är företag som har som mål att skapa samhällsnytta. Det är en bra möjlighet att integrera de mest
utsatta grupperna i samhället och arbetslivet. De sociala företagen är också viktiga för att
glesbygderna, där serviceutbud annars riskerar att försvinna, ska kunna leva. Vi vill förbättra
villkoren för denna företagsform.Svenska företagare förtjänar en politik som gynnar
entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. Vi har en stor utmaning framför oss: att gå
från ett ekonomiskt system som inte tar hänsyn till klimatet – till ett system som bidrar till
omställningen till ett grönt och modernt samhälle.Vi vill investera i kompetensutveckling och
miljösmart teknik samt ge morot till de som vill vara med i omställningen och fasa ut miljöskadliga
subventioner. Svenskt näringsliv ska vara långsiktigt hållbart

F1  Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor. Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Vi vill
genomföra regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag och ska prioriteras
på EU-nivå. Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och
behålla kompetent personal. Underlätta uppgiftslämning för företag till myndigheter genom
konceptet “En dörr in”. Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat
förenkla 3:12-reglerna. Bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter.

2 / 19

Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



8 39%F6  Problemen på svensk arbetsmarknad är idag komplexa och utbildnings- och
arbetslöshetsnivåerna skiljer sig starkt mellan grupper. Vi eftersträvar en aktiv men tydligt
avgränsad arbetsmarknadspolitik. Vi utgår från en pragmatisk, tvärpolitisk hållning med
målsättningen att tillvarata nationens samlade intressen. Detta innebär att vi inte driver vare sig
klassisk höger eller vänsterpolitik. Vi utgår i stället från en målbild baserad på balans mellan
arbetsmarknadens parter, trygghet i tider av arbetslöshet, förbättrade villkor för små- och
medelstora företag, trygga arbetsplatser och en kostnadseffektiv matchning.
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



0/1 4,88% 36

0/1 0,27% 2

0/1 34,46% 254

0/1 4,34% 32

0/1 7,46% 55

0/1 12,75% 94

Q1 Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor. Fyra av fem jobb
skapas i småföretag. Vi vill genomföra regelförenklingar så att det blir

lättare att starta och driva företag och ska prioriteras på EU-nivå.
Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka
till sig och behålla kompetent personal. Underlätta uppgiftslämning för

företag till myndigheter genom konceptet “En dörr in”. Underlätta
generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla

3:12-reglerna. Bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter.
Answered: 737 Skipped: 0
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



0/1 2,31% 17

1/1 33,51% 247

TOTALT 737

Vänsterpartiet

Moderaterna3
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



Q2 Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i och
då måste vi göra det lättare för företagarna. Fyra av fem nya jobb i

näringslivet skapas i små och medelstora företag. För att svensk ekonomi
och arbetsmarknad ska stå starka även i framtiden krävs att vi erbjuder
goda villkor för de människor som vågar lägga den tid, ta de risker och

investera de resurser som krävs för att starta företag och bygga en
värdeskapande verksamhet ur intet.Att småföretagen fått en allt viktigare

roll är delvis en effekt av att modern teknologi och specialisering
möjliggör att allt fler mindre företag samverkar i skiftande konstellationer.
Delvis är det en effekt av att de gamla industriföretagen stadigt minskar
antalet anställda samtidigt som mindre tjänsteföretag övertar delar av
deras personalstyrka. Antingen för uppdrag inom industrin eller för att

skapa helt andra värden i andra delar av ekonomin. Denna omvandling
gör att den svenska jobbskaparpotentialen finns i de små och växande

företagen.Vi arbetar därför konsekvent med att sänka snedvridande
skatter och regelhinder för att små- och medelstora företag ska kunna
växa och anställa. För att Sveriges företagare ska kunna utveckla sin

verksamhet behövs enklare regler. Företagare ska kunna ägna tid åt att
skapa tillväxt och nya jobb istället för att fylla i blanketter. Många regler är
onödiga och dyra, både för företagen men också för samhället. Därför vill
vi ha mer fokus på möjligheter och mindre på regelkrångel. Det måste bli
lättare och mer lönsamt att starta företag i Sverige. Vi vill att det ska vara

lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.
Answered: 737 Skipped: 0
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



0/1 6,11% 45

0/1 0,81% 6

1/1 18,72% 138

0/1 6,92% 51

0/1 12,08% 89

0/1 12,35% 91

0/1 1,63% 12

0/1 41,38% 305

STATISTIK FÖR FRÅGETÄVLING
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



Q3 Sverige behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb i
hela landet. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Om du funderar på att ta steget och förverkliga dina idéer genom att
starta ett företag ska det kännas tryggt och enkelt.  Vi vill fortsätta

förbättra småföretagens villkor och ge fler företag förutsättningar att
utvecklas och anställa fler.Vi vill utveckla det sociala skyddsnätet för

företagare. Bland annat genom att ge egenföretagare med fåmansbolag
möjlighet att välja karenstid och att företagare ska ha rätt till ersättning

från a-kassan.Som egenföretagare ska du ha tid för det du gör i ditt
företag. Vi vill minska regelkrånglet som idag kan vara en belastning, så

att både du och ditt företaget kan utvecklas.Sociala företag är företag
som har som mål att skapa samhällsnytta. Det är en bra möjlighet att
integrera de mest utsatta grupperna i samhället och arbetslivet. De

sociala företagen är också viktiga för att glesbygderna, där serviceutbud
annars riskerar att försvinna, ska kunna leva. Vi vill förbättra villkoren för
denna företagsform.Svenska företagare förtjänar en politik som gynnar

entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. Vi har en stor
utmaning framför oss: att gå från ett ekonomiskt system som inte tar
hänsyn till klimatet – till ett system som bidrar till omställningen till ett

grönt och modernt samhälle.Vi vill investera i kompetensutveckling och
miljösmart teknik samt ge morot till de som vill vara med i omställningen

och fasa ut miljöskadliga subventioner. Svenskt näringsliv ska vara
långsiktigt hållbart

Answered: 737 Skipped: 0
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



0/1 14,52% 107

1/1 27,00% 199

0/1 22,52% 166

0/1 5,29% 39

0/1 6,92% 51

0/1 7,06% 52

0/1 3,53% 26

0/1 13,16% 97

STATISTIK FÖR FRÅGETÄVLING
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



0/1 7,06% 52

0/1 1,49% 11

0/1 10,31% 76

1/1 10,58% 78

0/1 15,47% 114

Q4 Ett starkt näringsliv är en garant för nya arbetstillfällen. Det privata
näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid
att vara grunden för Sveriges välfärd. Vi vill förbättra företagsklimatet

bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat
regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.  För att Sverige ska vara
ett attraktivt land att investera och starta företag i måste skattesatsen på

företagande och kapital ligga i paritet med omvärlden. Allt för höga skatter
kan leda till att företag och kapital flyttar utomlands. Vi vill bland annat

sänka arbetsgivaravgiften för unga upp till 22 år.
Answered: 737 Skipped: 0
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



0/1 15,20% 112

0/1 1,76% 13

0/1 38,13% 281

TOTALT 737

Liberalerna

Vänsterpartiet

Moderaterna

11 / 19

Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



Q5 Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa
långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för

den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar
där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre

företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag
med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Små

och mellanstora företag står för en tredjedel av all export men de
exporterar främst till närliggande och traditionella marknader. För att öka
exporten från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete
på exportområdet förbättras. Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för

småföretagare, inte minst på landsbygden. Där fyller de lokala
sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka de lokala sparbankernas

möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av
det lokala näringslivet.

Answered: 737 Skipped: 0
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



0/1 12,62% 93

0/1 4,48% 33

0/1 23,47% 173

0/1 11,94% 88

0/1 11,53% 85

0/1 10,85% 80

1/1 11,94% 88

0/1 13,16% 97

TOTALT 737
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



0/1 13,03% 96

0/1 6,51% 48

0/1 8,01% 59

0/1 7,19% 53

1/1 39,35% 290

Q6 Problemen på svensk arbetsmarknad är idag komplexa och
utbildnings- och arbetslöshetsnivåerna skiljer sig starkt mellan grupper. Vi

eftersträvar en aktiv men tydligt avgränsad arbetsmarknadspolitik. Vi
utgår från en pragmatisk, tvärpolitisk hållning med målsättningen att

tillvarata nationens samlade intressen. Detta innebär att vi inte driver vare
sig klassisk höger eller vänsterpolitik. Vi utgår i stället från en målbild

baserad på balans mellan arbetsmarknadens parter, trygghet i tider av
arbetslöshet, förbättrade villkor för små- och medelstora företag, trygga

arbetsplatser och en kostnadseffektiv matchning.
Answered: 737 Skipped: 0
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



0/1 10,31% 76

0/1 7,60% 56

0/1 8,01% 59

TOTALT 737
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



Q7 Att låta företagen växa betyder nya livschanser för individer, minskat
utanförskap och ökade skatteintäkter. Onödiga och otidsenliga lagar
måste avvecklas. Arbetsrätten måste moderniseras och anpassas till

småföretagare. Digital uppkoppling måste införas i hela landet. Avskaffa
onödiga regleringar såsom den otidsenliga hotell- och pensionatslagen.
Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en
gemensam plattform. Likställ trygghetssystemen mellan företagare och

anställda. Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg.
Modernisera arbetsrätten. Bygg ut bredband och digital uppkoppling i

hela landet.Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster
genom en gemensam plattform.Likställ trygghetssystemen mellan

företagare och anställda. Inget vinstförbud för företag inom skola, vård
och omsorg. Modernisera arbetsrätten. Bygg ut bredband och digital

uppkoppling i hela landet.
Answered: 737 Skipped: 0
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



0/1 9,77% 72

0/1 5,16% 38

0/1 15,47% 114

0/1 13,16% 97

0/1 13,43% 99

1/1 17,50% 129

0/1 5,16% 38

0/1 20,35% 150

TOTALT 737
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Liberalerna3
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Moderaterna
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



1/1 20,08% 148

0/1 4,34% 32

0/1 10,58% 78

0/1 13,70% 101

0/1 9,50% 70

Q8 För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett starkt
näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och

medelstora företag som växer med fler anställda. Vi vill ta tillvara
växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka

näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan
växa, exportera och anställa fler. Ge småföretag och entreprenörer bättre
förutsättningar att växa och utvecklas. Öka möjligheterna för företagen att

finansiera expansion. Förenkla regelverken så att fler företag kan växa
och anställa. att Sverige fortsatt ska vara ett starkt startup-land.
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?



0/1 11,67% 86

0/1 8,28% 61

0/1 21,85% 161

TOTALT 737

Liberalerna

Vänsterpartiet

Moderaterna
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Kan du lista ut vilket parti som skrivit vad kring företagande?


	Q1 Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor. Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Vi vill genomföra regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag och ska prioriteras på EU-nivå. Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal. Underlätta uppgiftslämning för företag till myndigheter genom konceptet “En dörr in”. Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla 3:12-reglerna. Bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter.
	Q2 Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i och då måste vi göra det lättare för företagarna. Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i små och medelstora företag. För att svensk ekonomi och arbetsmarknad ska stå starka även i framtiden krävs att vi erbjuder goda villkor för de människor som vågar lägga den tid, ta de risker och investera de resurser som krävs för att starta företag och bygga en värdeskapande verksamhet ur intet.Att småföretagen fått en allt viktigare roll är delvis en effekt av att modern teknologi och specialisering möjliggör att allt fler mindre företag samverkar i skiftande konstellationer. Delvis är det en effekt av att de gamla industriföretagen stadigt minskar antalet anställda samtidigt som mindre tjänsteföretag övertar delar av deras personalstyrka. Antingen för uppdrag inom industrin eller för att skapa helt andra värden i andra delar av ekonomin. Denna omvandling gör att den svenska jobbskaparpotentialen finns i de små och växande företagen.Vi arbetar därför konsekvent med att sänka snedvridande skatter och regelhinder för att små- och medelstora företag ska kunna växa och anställa. För att Sveriges företagare ska kunna utveckla sin verksamhet behövs enklare regler. Företagare ska kunna ägna tid åt att skapa tillväxt och nya jobb istället för att fylla i blanketter. Många regler är onödiga och dyra, både för företagen men också för samhället. Därför vill vi ha mer fokus på möjligheter och mindre på regelkrångel. Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Sverige. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.
	Q3 Sverige behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb i hela landet. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler. Om du funderar på att ta steget och förverkliga dina idéer genom att starta ett företag ska det kännas tryggt och enkelt.  Vi vill fortsätta förbättra småföretagens villkor och ge fler företag förutsättningar att utvecklas och anställa fler.Vi vill utveckla det sociala skyddsnätet för företagare. Bland annat genom att ge egenföretagare med fåmansbolag möjlighet att välja karenstid och att företagare ska ha rätt till ersättning från a-kassan.Som egenföretagare ska du ha tid för det du gör i ditt företag. Vi vill minska regelkrånglet som idag kan vara en belastning, så att både du och ditt företaget kan utvecklas.Sociala företag är företag som har som mål att skapa samhällsnytta. Det är en bra möjlighet att integrera de mest utsatta grupperna i samhället och arbetslivet. De sociala företagen är också viktiga för att glesbygderna, där serviceutbud annars riskerar att försvinna, ska kunna leva. Vi vill förbättra villkoren för denna företagsform.Svenska företagare förtjänar en politik som gynnar entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. Vi har en stor utmaning framför oss: att gå från ett ekonomiskt system som inte tar hänsyn till klimatet – till ett system som bidrar till omställningen till ett grönt och modernt samhälle.Vi vill investera i kompetensutveckling och miljösmart teknik samt ge morot till de som vill vara med i omställningen och fasa ut miljöskadliga subventioner. Svenskt näringsliv ska vara långsiktigt hållbart
	Q4 Ett starkt näringsliv är en garant för nya arbetstillfällen. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges välfärd. Vi vill förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.  För att Sverige ska vara ett attraktivt land att investera och starta företag i måste skattesatsen på företagande och kapital ligga i paritet med omvärlden. Allt för höga skatter kan leda till att företag och kapital flyttar utomlands. Vi vill bland annat sänka arbetsgivaravgiften för unga upp till 22 år.
	Q5 Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Små och mellanstora företag står för en tredjedel av all export men de exporterar främst till närliggande och traditionella marknader. För att öka exporten från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete på exportområdet förbättras. Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för småföretagare, inte minst på landsbygden. Där fyller de lokala sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.
	Q6 Problemen på svensk arbetsmarknad är idag komplexa och utbildnings- och arbetslöshetsnivåerna skiljer sig starkt mellan grupper. Vi eftersträvar en aktiv men tydligt avgränsad arbetsmarknadspolitik. Vi utgår från en pragmatisk, tvärpolitisk hållning med målsättningen att tillvarata nationens samlade intressen. Detta innebär att vi inte driver vare sig klassisk höger eller vänsterpolitik. Vi utgår i stället från en målbild baserad på balans mellan arbetsmarknadens parter, trygghet i tider av arbetslöshet, förbättrade villkor för små- och medelstora företag, trygga arbetsplatser och en kostnadseffektiv matchning.
	Q7 Att låta företagen växa betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. Onödiga och otidsenliga lagar måste avvecklas. Arbetsrätten måste moderniseras och anpassas till småföretagare. Digital uppkoppling måste införas i hela landet. Avskaffa onödiga regleringar såsom den otidsenliga hotell- och pensionatslagen. Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam plattform. Likställ trygghetssystemen mellan företagare och anställda. Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg. Modernisera arbetsrätten. Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet.Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam plattform.Likställ trygghetssystemen mellan företagare och anställda. Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg. Modernisera arbetsrätten. Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet.
	Q8 För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett starkt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag som växer med fler anställda. Vi vill ta tillvara växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler. Ge småföretag och entreprenörer bättre förutsättningar att växa och utvecklas. Öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion. Förenkla regelverken så att fler företag kan växa och anställa. att Sverige fortsatt ska vara ett starkt startup-land.

