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Hemskt dyrt med småföretag 
 

3,1 miljoner kronor per år. Så mycket kostar alla regler företaget Anna Norbergs Buss i 
Sundsvall. Arbetstidsregler, skatt och moms och försäkringar är det som tynger mest.  

 
Anna-Karin Norberg, vice vd, lägger mycket tid och pengar på kontroll av 
medarbetarnas arbetstid. Orsaken är att flera av de anställda vid familjeföretaget Anna 
Norbergs Buss i Sundsvall är timanställda. 
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Anna Norbergs Buss i Sundsvall är ett familjeföretag i tredje generationen. Idag drivs 
verksamheten av Kåge Lindström och Anna-Karin Norberg. Företaget har 15 anställda, 
omsättningen 2005 låg på 13 miljoner kronor.  

Den totala regelkostnaden för detta typiska småföretag ligger på smått otroliga 3,1 miljoner 
kronor. Det har organisationen Näringslivets Regelnämnd, NNR, räknat ut i en färsk rapport.  

Slår man ut summan per medarbetare blir det 204 000 kronor per år. Störst hål i kassan gräver 
skatterna. Av den totala regelkostnaden på 3,1 miljoner kronor går 2,7 miljoner till 
hanteringen av skatter.  

Resultatet överraskar till viss del vice vd Anna-Karin Norberg. Hon visste att företaget lägger 
mycket tid och pengar på pappersarbete men inte att det handlande om så stora belopp.  

I rapporten berättar Anna-Karin Norberg att de mest betungande reglerna är arbetstidsregler, 
skatt och moms och försäkringar. Lägg till detta besiktning och avfallshantering så blir tiden 
för ifyllande av blanketter, myndighetskontakter och bokföring betydande.  

– Hade vi inte tvingats lägga ner så mycket tid på reglerna hade vi satsat på att vara ute på 
fältet bland personal och kunder, säger hon.  

Enligt Andrea Femrell vid NNR visar rapporten hur angeläget det är att regeringen så snart 
som möjligt genomför sitt löfte att minska företagens administrativa regelkostnader med 
minst 25 procent.  



– Företagen efterfrågar konkreta åtgärder för att få möjlighet att konkurrera, växa och skapa 
fler arbetstillfällen, säger han.  

Förra året tvingades svenska företag ha kunskap om och koll på 1 270 lagar, 2 300 
förordningar och 8 100 föreskrifter och allmänna råd. Det totala regelkrånglet kostar svenska 
företag runt 60 miljarder kronor per år, enligt NNR.  
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