Medlemskap
som lönar sig
Svenskt Näringsliv är företagens främsta företrädare i Sverige. Vi driver frågor som är
gemensamma för alla företag, för att skapa bättre villkor för företagande i vårt land.

Svenskt Näringsliv
gör din röst hörd
Svenskt Näringsliv är företagens främsta företrädare
i Sverige. Vi driver frågor som är gemensamma
för alla företag för att skapa bättre villkor för före
tagande i vårt land. Vi påverkar företagsklimatet,
såväl lagar och regler som din kommuns bemötande
och hantering av företagsfrågor.
Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapssprid
ning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta för
slag för att skapa bättre villkor för företagsamheten.
Svenskt Näringsliv består av 60 000 små, medelstora
och stora företag. De är organiserade i de 49 arbets
givarförbund och branschorganisationer som utgör
våra medlemsorganisationer.

Påverkanskraft
•	Vi finns i 21 regioner och påverkar beslutsfattare över hela landet
•	Våra experter driver ett aktivt påverkansarbete
mot riksdag, regering och EU
•	Genom vårt kontor i Bryssel bevakar och
påverkar vi beslut som fattas inom EU
Samverkan ger nytta för fler
•	Svenskt Näringsliv förhandlar villkoren för
kollektivavtalad tjänstepension och försäkring
•	När vi krokar arm i avtalsrörelsen blir vi en
stark motpart till starka fack
•	Vår samverkan bidrar till att stärka företagens
konkurrenskraft
•	Vid fackliga stridsåtgärder finns möjlighet
till trygghet i form av skadeersättning
Förmånliga försäkringar
•	Branschanpassade kollektivavtal ger tillgång till
förmånliga tjänstepensioner och försäkringar
•	Förmånerna gör dig till en attraktiv arbetsgivare
•	Om ditt företag har hängavtal med en facklig
organisation, motsvarar ofta rabatten på de
kollektivavtalade försäkringspremierna hela
medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv
•	Genom organisationerna TRR och TSL får
företaget hjälp med effektivare omställning
vid uppsägningar

Påverkanskraft
Vårt mål är att alla företagsamma människor ska ha
bästa möjliga förutsättningar, därför driver vi frågor
som är viktiga för alla företag i Sverige, oavsett storlek
och bransch. För oss handlar det om att påverka
politiken inom en mängd olika områden, bland annat
arbetsmarknad, skatter, utbildning, energi, infrastruktur
och det lokala företagsklimatet. Vi vill med vårt arbete
skapa bra och konkurrenskraftiga förutsättningar för
dig som företagare.

CASE

CASE

I Timrå går företagen före

Näringsministern initierade förenklingsresa

2001 fattades ett enhälligt och för Sverige helt unikt politiskt beslut;
i Timrå går företagen före. Det har gett resultat. År 2020 ger företagen i kommunen Timrå det tredje bästa omdömet i hela landet och
man kan även stoltsera med Norrlands bästa företagsklimat enligt
rankingen 2020. Det målinriktade och långsiktiga arbetet har tagit
tid men att företagen är viktiga för hela kommunen är något som
Timrå fått in som en kultur i hela organisationen.

När Ibrahim Baylan tillträdde som näringsminister 2019 framförde
Svenskt Näringsliv behovet av regelförbättringar – att göra regler enkla,
effektiva och förutsägbara för företag att verka inom. Kort därefter
presenterade näringsministern en förenklingsresa där han började
samla in exempel. Hösten 2020 kunde Tillväxtverket lämna ett förslag
till regeringen på en ny regelprocess med syfte att minska företagens
regelbördor. Ett förslag framtaget i nära dialog med Svenskt Näringsliv.

Samverkan ger nytta för fler
Vår samverkan gör oss starka och ger våra förslag en
bred förankring. Varje medlemsorganisation arbetar
med frågor som rör den egna branschen. Svenskt
Näringslivs uppgift är att driva frågor som är viktiga för
alla företag oavsett bransch. Vi driver gemensamma
frågor, men arbetar på olika nivåer för att nå resultat.
I avtalsrörelsen krokar vi arm med målet att löne
avtalens nivåer ska stärka företagens konkurrenskraft.
Vår samverkan gör det möjligt för våra arbetsgivar
organisationer att erbjuda en kostnadseffektiv lösning
med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.
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System för korttidspermittering rekordsnabbt på plats

Förändrade konfliktregler gav utökad fredsplikt

I mars 2020 slog coronapandemin till mot Sverige och drabbade
det svenska näringslivet hårt. Ett stort antal företag behövde
dra ner på verksamheten men samtidigt behålla personal och
arbetstillfällen. Ett system för korttidspermittering snabbutreddes
av regeringen samtidigt som vi träffade avtal med fackliga parter
i snabb takt. Detta bidrog starkt till att arbetstillfällen kunde
räddas i många företag.

I Göteborgs hamn utsattes ett medlemsföretag i Svenskt Näringsliv
för återkommande strejker och blockader trots att företaget
omfattades av kollektivavtal. Svenskt Näringsliv uppmärksammade
politiker och fackliga organisationer på att företaget inte fick arbets
fred, vilket undergrävde förtroendet för kollektivavtalsmodellen.
Sommaren 2019 beslöt så riksdagen om förändrade konfliktregler
som utökar fredsplikten hos företag med kollektivavtal.

Förmånliga försäkringar
Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring är
en färdig paketlösning som inkluderar alla dina med
arbetare och ger ett extra skydd vid; ålderspension,
sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, arbetsbrist
och dödsfall. Helt enkelt ett bra kompletterande
skydd utöver den allmänna pensionen och de lag
stadgade försäkringarna. Att ge anställda trygghet
genom livet bidrar till att säkerställa bilden av dig
som en attraktiv arbetsgivare. Ett medlemskap med
kollektivavtal ger dig dessutom en bra rabatt på
försäkringen som gäller vid arbetsbrist.
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Kollektivavtal ger kostnadseffektiv tjänstepension

Effektivt och kostnadsfritt stöd vid arbetsbrist

De kollektivavtalade tjänstepensionerna ska vara kostnadseffektiva
för arbetsgivare och ge så hög pension som möjligt till alla med
arbetare. Sedan vår första upphandling 2007 har avgifterna sänkts
med i genomsnitt 72 procent. I den senaste upphandlingen 2018,
sänktes genomsnittsavgiften på fonder som är valbara via ITP från
0,38 till 0,30 procent. Samma fonder kostar drygt tre gånger så
mycket på den öppna marknaden.

Om arbetsbrist uppstår, erbjuds medlemsföretag hjälp till
effektivare omställning för sina medarbetare. Omställnings
avtalen syftar till att stötta arbetare och tjänstemän som blivit
uppsagda på grund av arbetsbrist. Även arbetsgivaren som
genomför omställningen stöttas. Statistik visar att 9 av 10 får ny
anställning eller går vidare till annan positiv lösning via hjälp till
omställning av TSL och TRR.

Våra regioner
Genom vår närvaro i 21 regioner finns vi nära våra medlemsföretag
och kan erbjuda medlemsnytta lokalt. Närvaron lokalt ger oss
bättre förutsättningar att arbeta nära politiker och beslutsfattare
för att påverka och bilda opinion i hela Sverige.
www.svensktnaringsliv.se/regioner
Lokalt företagsklimat
Vi ger det lokala företagsklimatet en plats i debatten när vi varje
år låter drygt 30 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på
företagsklimatet i sin kommun. Resultatet av undersökningen
och rankingen skapar förutsättningar för dialog och utveckling
i Sveriges alla 290 kommuner.
www.foretagsklimat.se
Vårt EU-kontor
Genom vår närvaro i Bryssel bevakar och påverkar vi besluts
fattandet inom EU. Vi arbetar också för ett konkurrenskraftigt
Europa genom BusinessEurope – vår motsvarighet på EU-nivå
och Europas ledande näringslivsorganisation.
www.svensktnaringsliv.se/eu-kontoret

Kontakta oss gärna för mer information om medlemskap:
medlem@svensktnaringsliv.se – 08-553 430 00
Du hittar adresser till alla medlemsorganisationer på:
www.svensktnaringsliv.se/medlemsorganisationer

Försäkringsinformation
Hos Avtalat får både du som arbetsgivare och dina medarbetare
tillgång till kostnadsfri hjälp och information.
www.avtalat.se
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är den företagsnära nyhetstjänsten för alla
som är intresserade av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och
näringspolitik. Tjänsten är helt digital och finns som sajt, app och
nyhetsbrev. Allt är öppet och utan betalväggar.
www.tn.se
Dagliga nyhetsbrev
Med vårt nyhetsbrev Nytt från Svenskt Näringsliv kan du följa
debatten om näringslivets förutsättningar och läsa mer om
lösningar och möjligheter.
www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev

April 2021

I Svenskt Näringsliv samverkar 49 arbetsgivarförbund och
branschorganisationer. Det innebär en unik bredd och kraft som
gör oss till den ledande organisationen för företag i Sverige.

