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Framtidens företagarförbund
Sedan starten i januari 2010 har SFR växt från noll till snart 18 000 medlemmar. Allt ﬂer upptäcker att vi är den aktör som bäst företräder småföretagare
i landet med vårt raka fokus på de frågor som är viktigast, som sänkt arbetsgivaravgift, borttagandet av sjuklöneansvaret för arbetsgivaren, privatisering
av arbetsförmedlingen och avveckling av LAS.
Vi är också glada och stolta över att kunna erbjuda våra medlemmar ett av de
bästa förmånspaketen som vi kontinuerligt kommer att utöka och förbättra.
Läs mer om alla dina förmåner på vår hemsida: www.smaforetagarna.eu
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Ledare

Framgången fortsätter!

Innehåll:

Ja, vi fortsätter växa i takt med den planering och prognos vi arbetar efter.
Vi nådde nästan de högt ställda målen för 2010. Vi har från andra organisationer
som kanske ser oss som ett hot mot deras egen verksamhet blivit smutskastade,
men våra medlemmar ser oss som en frisk fläkt som vågar säga vad andra tänker.
Vi har i vårt handlingsprogram att vi skall verka för att LAS i nuvarande form
slopas. Denna uppfattning delas av allt fler som är insatta i arbetsmarknadens
villkor. LAS låser in och skapar en ohälsosam orörlighet bland arbetstagare samt
hindrar småföretagens möjligheter till flexibilitet och genererar en stel arbetsmarknad. Naturligtvis skulle kompetensen vara den viktigaste aspekten hos den
anställde, inte anställningslängden. I en allt snabbare föränderlig värld för företagen är det viktigt att snabbt kunna omstrukturera verksamheten för att överleva.
Småföretagen den svenska ekonomins ryggrad?
JA så är det. Över 1,5 miljoner personer arbetar i företag med mindre än 49
anställda. Företag med över 200 anställda sysselsätter ca 900,000 personer, trots
detta är regelverk i hög grad anpassade efter storföretagens villkor och sysselsättningsstödet går nästan enbart till företag med många anställda.
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När ska politikerna vakna och förändra sin syn på småföretagarna och inte
bara prisa dem under valåret. Före valet talade framförallt C om bättre villkor och
regler för småföretagare, i regeringsförklaringen efter valet dominerar M handlingen och Centerns löften före valet är borta!
När skall vi få ett parti som seriöst ser på problemen och
tillsammans med småföretagarna ser över alla tokigheter i
regelsystemet. Sänker arbetsgivaravgifter . Tar bort sjuklöneansvaret för småföretagare. Avskaffar LAS i nuvarande
form. Dessa åtgärder skulle enligt alla undersökningar som
gjorts, snabbt resultera i nyanställningar hos många småföretagare och sänka arbetslöshetssiffrorna rejält.
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PRESSMEDDELANDEN

Mer lästips från vår hemsida:

Brev från Maud Olofsson

www.smaforetagarna.eu/nyheter/-pressmeddelande-arbetarpartiet-moderaterna

Under den tid som Småföretagarnas Riksförbund har existerat har
vi ofta haft anledning att återkomma till Maud Olofsson och hennes uttalanden eller aktiviteter. Vi hyllade henne för de åsikter hon
framförde i valrörelsen när det gällde politik för småföretagarna men
tvingades också konstatera att hon blev märkligt tyst efter det att
Alliansens gemensamma valmanifest kommit ut. Storebror, det nya
arbetarpartiet Moderaterna, tillät ingen Centerpolitik i dessa frågor.
Lillasyster fick rätta in sig i ledet.
Det är emellertid tydligt att vår näringsminister har uppmärksammat att vi finns till. När vi officiellt tillskrev henne med begäran att
bli remissinstans i näringslivsfrågor dröjde det inte länge förrän vi
fick ett vänligt brev med uppskattning och positivt besked.

Pressmeddelande: En spricka i muren
Sedan 70-talet har det funnits en betongmur mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtalsenliga löner från första stund har man krävt från facket medan
arbetsgivarna har velat ha en friare arbetsmarknad utan LAS och andra politiska
regleringar
IF Metall har nu tecknat avtal med ett antal arbetsgivarorganisationer om ”Yrkesintroduktion” med lägre lön för ungdomar upp till 24 år under en introduktionstid. Detta avtal kan möjligen vara ett första steg till en öppning. Det
råder tydligen en viss samsyn mellan parterna om att man måste lära sig ett yrke
innan man får fullt betalt. Annie Johansson (C) uttrycker det så här: ”En låg
lön och en fot inne på arbetsmarknaden är alltid bättre än båda fötterna utanför
och ingen lön alls”.
Bra, säger SFR och hoppas på fortsättning. Vi tror att skall det bli någon ordning igen på arbetsmarknaden med förståelse mellan parterna och nya (nygamla) grepp måste det förhandlas fram. Det kan man inte lagstadga om som
skett i Sverige. Att riva muren och neutralisera LAS tror vi endast kan ske om
arbetsmarknadens parter kan ta initiativ och bli överens.
Läs hela pressmeddelandet här:
www.smaforetagarna.eu/nyheter/pressmeddelande-en-spricka-i-muren

”Hej Leif, Tack för informationen om Er verksamhet. Vi kommer
självklart att i relevanta fall att bereda Er möjlighet att vara remissinstans. Vi uppskattar det arbete Ni utför för att stärka företagsklimatet i
Sverige. Det är viktigt att vi är många som bidrar till detta. Jag ser fram
emot ytterligare 4 år av gott samarbete.
Med vänliga hälsningar Maud Olofsson”
Vi är stolta och glada över att vi på tio månader har fått ett sådant
förtroende, något som naturligtvis kommer att användas på bästa
sätt för att gynna våra medlemmar.
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Debatt: LAS

LAS, lagen om
anställningsskydd
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Del 1: För

LAS är flexibelt - även i småföretag
Det finns en uppfattning, inte minst
bland småföretagens företrädare, att
svensk arbetsrätt innefattar ett mycket
strikt anställningsskydd jämfört med
andra länder. Den bilden stämmer inte.
Enligt OECD:s bedömning (OECD
employment protection indicators) från
2009, bedöms Sverige ligga på plats 21 av
totalt 30. En bild som indikerar ett flexibelt anställningsskydd. Det är emellertid
viktigt att Las, som är en av grundbultarna i arbetslivets spelregler, är balanserad mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas ibland motstridiga intressen dvs.
inte enbart ger arbetsgivarna flexibilitet
utan även arbetstagarna trygghet. Det är
viktigt för samtliga intressenter. Viktigt
för staten är att garantera ett rimligt
anställningsskydd för alla arbetstagare då
det är en grundläggande rättighet som
kan motverka inlåsning i vissa branscher/
sektorer, övervältring av ansvar och utanförskap för grupper som betraktas som
svaga på arbetsmarknaden. Viktigt är det
för de arbetsgivare som vill vara attraktiva
för arbetssökande, ha sund konkurrens,
stabilitet och innovativa medarbetare som
vågar säga sin uppriktiga mening. Det är
viktig för arbetssökande som överväger ett
arbete i ett småföretag, eller redan har ett
sådant arbete, och vill ha rätt till inflytande och skydd mot godtycke.

Kommer kollektivavtalen få
en renässans för småföretagen 2011?
En vanlig uppfattning som man möter
bland företrädare för småföretagare (här
åsyftas företag med färre än 10 anställda)
är en avvaktande och ibland avog inställning till kollektivavtalssystemet och Las
i allmänhet och Las turordningsregler i
synnerhet. Kollektivavtalen har en viktig
koppling till anställningsskyddet då vissa
delar av anställningsskyddet kan frångås
genom sådana avtal. Att det inte kan ske
i enskilda anställningsavtal hänger förstås
samband med att Las är en social skyddslagstiftning. Jag beklagar den misstro som
idag uppenbarligen finns bland småföre-

tagare mot social skyddslagstiftning och
flexibla kollektivavtal. Att småföretag
ges de rätta förutsättningar att växa är
en viktig beståndsdel i en framgångsrik
näringslivspolitik. Arbetsrätten och kollektivavtalen, rätt använda, är emellertid
inte problemet, utan som jag ser det en del
av lösningen.

Visstidsanställningar är bra
som ”språngbräda” till fasta
jobb men missbrukas idag
Från TCO:s sida ville vi göra regelverket
kring visstidsanställningar ännu enklare
än 2007 års LAS reform från den borgerliga alliansen men samtidigt mer tryggt
och förutsägbart för den enskilda arbetstagaren. Vi är således helt eniga om vikten
av rätt utförd regelförenkling och att
visstidsanställningar har en viktig funktion att fylla på arbetsmarknaden som
språngbräda till fast jobb. Detta sagt med
reservation för att det liberala regelsystemet för arbetsgivare att visstidsanställa vi
har idag inte bör tillåta missbruk. Visstidsanställning bör således inte tillåtas bli
norm på arbetsmarknaden – inte ens i en
viss bransch om inte parterna enas om en
sådan lösning. För detta har lagstiftaren
ett grundläggande ansvar. Eftersom 2007
års LAS reform inte införde några regler
mot missbruk av visstidsanställningar
gjorde TCO en anmälan till EU-kommissionen och pekade på att det förhållande
att Las tillåter en arbetsgivare att ha en
arbetstagare på olika typer av visstidsanställning inklusive provanställning under
i princip hur lång tid som helst strider
mot EU-rätten (direktiv 1999/70/EU).
EU- kommissionen har efter skriftväxling
i mars 2010 till den svenska regeringen
i en så kallad formell underrättelse delat
TCO:s kritik.

Många småföretag tillämpar
inte LAS turordningsregler
Inledningsvis kan konstateras att riktigt
små företag inte omfattas av Las överhuvudtaget. Företag som saknar anställda ar-

betstagare eller enbart består av anställda
som är familjemedlemmar eller arbetar i
s.k. skyddat arbete behöver inte följa Las
skyddsregler. Många anställda i småföretag är också visstidsanställda. Dessa
arbetstagare omfattas inte av Las turordningsregler eftersom dessa avtal normalt
inte är uppsägningsbara utan gäller till
viss bestämd tidpunkt. De arbetstagare i
småföretag där turordningsreglerna kan
komma att påverka anställningsskyddet
för individen respektive företagens handlingsmönster vid rekrytering eller uppsägning på grund av arbetsbrist är således om
det finns arbetstagare som har tillsvidareanställning. Det krävs även vidare att undantagsregeln för två s.k. nyckelpersoner
från turordning för företag med högst tio
anställda inte utnyttjas. Används den har
arbetsgivaren i princip en fri uppsägningsrätt i många småföretag – med reservation
för brott mot diskrimineringslagen.
LAS turordningsregler är oftast det enda
skyddet mot godtycke vid arbetsbrist.

LAS turordningsregler är
den enda spärren mot en fri
uppsägningsrätt för arbetsgivaren vid arbetsbrist.
Detta eftersom arbetsgivarens påstående
om arbetsbrist normalt inte överprövas
rättsligt – inte ens om den påstådda
arbetsbristen drabbar en enskild individ.
Detta innebär att vi har två skilda system
för vad som gäller vid uppsägning. Ett
vid s.k. personliga skäl och ett annat vid
arbetsbrist. Skyddet i LAS är väsentligt mycket sämre för arbetstagaren vid
arbetsbristuppsägningar. Den bakomliggande förklaringen till det återfinns i ett
bejakande av strukturomvandling i vår
arbetsmarknadsmodell – det ska vara
lätt att säga upp när företagen går dåligt.
Arbetstagarna erbjuds i stället omställningsskydd i form av uppsägningslön
samt A-kassa. En A-kassa som idag ger
ett utomordentligt svagt skydd för våra
förbundsmedlemmar. Modellen haltar
således till arbetstagarnas nackdel.
Argumentet att lagturordning är ett hin-

➤
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der för anställning och därmed ökad sysselsättning är inte ett hållbart argument
mot en så viktig social skyddslagstiftning
som Las. Även om det är ett visst hinder så är det ett legitimt och proportionerligt
hinder. Las har genom utveckling i arbetsdomstolens rättspraxis skapat en mycket
stor flexibilitet för arbetsgivaren. Arbetsgivare som sätter sig in i reglerna har stora
möjligheter att behålla den personal de vill
vid neddragningar. Bland annat eftersom
de – även utan tvåpersonsundantaget –
ensidigt kan bestämma vilken enhet och
vilken kompetens i företaget eller myndigheten som ska drabbas av arbetsbrist. Saknar arbetstagare lagens krav på tillräckliga
kvalifikationer för det arbete som ska vara
kvar spelar det ingen roll hur lång anställningstid och därmed bra turordning
denne tillsvidareanställde trotjänare har.
Domstolarna godtar oftast arbetsgivarens
beskrivning av vilka anställda som har
tillräckligas kvalifikationer för att arbeta
kvar. Anställningstiden har således fått

allt mindre betydelse för turordningen i
LAS vid nedskärningar i takt med arbetstagarnas ökade specialisering.

Det saknas grund att påstå
att anställningsskyddet i
LAS skulle vara oflexibelt för
företagen
Det är definitivt inte företagen som har
skäl att klaga över rättsutvecklingen på
anställningsskyddsområdet. Vi har redan
i praktiken ”flexicurity” på plats precis
som i Danmark men med färre konfliktdagar. Den svenska arbetsrätten har
också i praktiken och inom ramen för lag
och avtal visat stor anpassningsförmåga
genom att utveckla innehållet för att möta
ändrade förhållanden över tid. Detta visar
inte minst hur svenska företag klarat den
ekonomiska och finansiella krisen vi just
(förhoppningsvis) passerat.

Ingemar Hamskär
Chefsjurist TCO

Del 2: Emot

”Jobben kommer och går, men
behovet av trygghet består”
Tryggheten under LAS är en illusion

Näringslivsforskaren Magnus Henrekson anser att det nuvarande systemet för
anställningstrygghet inte längre fungerar
som det var tänkt från början. Det är
snarare regel än undantag att turordningsreglerna frångås.
Dagens system för att skapa trygghet
baserar sig på turordningsreglerna i lagen
om anställningsskydd, LAS. Men det är
en produkt av en svunnen tid med lägre
dynamik på arbetsmarknaden. Att knyta
den enskildes anställningstrygghet till
antalet tjänsteår hos den nuvarande arbetsgivaren tedde sig kanske naturligt när
LAS infördes 1974.
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Systemet levererar inte
längre vad som var tänkt.

Det är snarare regel än undantag att
turordningsreglerna frångås. Tryggheten
under LAS är alltså en chimär. Utan ett
nytt system som ersätter LAS kommer regeringens arbetslinje under parollen ”jobb
före bidrag” knappast att kunna förverkligas, säger Magnus Henrekson professor i
nationalekonomi och vd vid Institutet för
Näringslivsforskning.
Vi har under den ekonomiska krisen sett
att människor blir uppsagda i snabb takt.
Vilka får då sluta? Lagen om anställningsskydd (LAS) från 1974 slår fast principen
”sist in – först ut”, det vill säga den som

har många anställningsår hos sin nuvarande arbetsgivare sitter säkert. Enligt uppgifter från förhandlings- och samverkansorganisationen PTK ser det dock inte alls ut
på det sättet. I 95 procent av fallen frångås
turordningsreglerna. Även IF Metalls
avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkäla har
gett en likartad bild som sagt att avsteg
från turordningsreglerna i dag görs ”i nio
av tio fall”. Den anställde som för något år
sedan avstod från att byta till en bransch
eller ett företag med bättre framtidsutsikter för att inte förlora sin upparbetade
trygghet kan således upptäcka att denna
trygghet var en ren chimär den dag den
skulle komma till nytta.

LAS turordningsregler gäller
förutsatt att inget annat
stipulerats i kollektivavtal
mellan arbetsgivaren och
facket.
För det första kan turordningskretsar även
på en viss arbetsplats definieras mycket
snävt, i extremfallet så att i princip varje
anställd ses som så unik att det finns lika
många turordningskretsar som anställda.
Facket och företagsledningen kan genom
lokala avtal komma överens om avsteg
från turordningsreglerna (det brukar kallas
att lagstiftningen är dispositiv) och så även
för anställda som inte ens är med i facket.
I kristider ger lagstiftningen därför en
exceptionellt stor makt till lokala fackliga
ombudsmän och denna kan utövas utan
krav på transparens och rättssäkerhet för
enskilda som drabbas, krav som är en
självklarhet i andra sammanhang.
Ett vanligt scenario är att facket efter att
ha förhandlat bort turordningsreglerna
kan säga sig ha minskat antalet personer som fått gå. ”För att rädda x jobb
tvingades vi till att…” som det brukar
heta. Systemet ger också arbetsgivarna
incitament att varsla fler människor än
vad man tänkt säga upp, och därmed
skapa ett förhandlingsutrymme. De som
istället fick sluta får ofta kompensation i
form av avgångspaket konstruerade så att
de antingen lämnar arbetsmarknaden för
gott eller för en längre tid – och detta i ett
land vars långsiktiga problem är att allt
färre måste försörja allt fler.

Det vanligaste skälet till att
människor förlorar jobbet är
dock inte neddragningar i
dåliga tider.
Cirka 15 procent av alla jobb försvinner
varje år (och ungefär lika många skapas).
Detta betyder att ett jobb i genomsnitt
finns i cirka sju år! Med andra ord försvinner uppemot en halv miljon jobb i den
privata sektorn varje år samtidigt som
ungefär lika många nya jobb skapas. En
stor del av dynamiken beror på att hela
arbetsstället läggs ner (t.ex. att en butik eller en fabrik slår igen) och då förlorar den
enskilde all upparbetad trygghet på ett
bräde. Om man verkligen vill värna den
enskildes trygghet på dagens dynamiska
och turbulenta arbetsmarknad krävs andra

system än dagens. Till detta kommer att
en arbetsgivare ändå alltid kan säga upp
en anställd, även då saklig grund enligt
LAS saknas. Visserligen är sannolikheten stor att denne vid en förhandling i
arbetsdomstolen får ett skadestånd på 1–2
årslöner, men då har arbetsgivaren i rätten
utförligt lagt fram sina argument varför
den anställde inte anses klara sina arbetsuppgifter. När domen fallit kan sedan
vem som helst ta del av detta underlag.
En tvist i arbetsdomstolen är knappast
någon merit på ett CV för den som söker
nytt jobb, särskilt inte om det sker från en
position som arbetslös.
Sedan lång tid tillbaka finns också möjligheter för arbetsgivare att anställa på viss
tid istället för tillsvidare. Dagens regler
tillåter sådana anställningar på upp till
två år. När arbetsgivare säger upp personal
börjar man ofta med de visstidsanställda.
Anställda med sådana tidsbegränsade kontrakt är en växande grupp på arbetsmarknaden som inte skyddas av några turordningsregler över huvud taget. I dag är 17
procent av alla anställda och över hälften
av de sysselsatta ungdomarna visstidsanställda. Tidsbegränsade anställningar
erbjuder visserligen flexibilitet, men de har
också en baksida genom att varken arbetstagare eller arbetsgivare ser långsiktigt på
relationen, vilket är en viktig förutsättning
för att värdefulla produktiva kunskaper
ska byggas upp såväl hos medarbetaren
som i form av struktur- och organisationskapital i företaget. Erfarenheterna från
Spanien visar att en hög andel visstidskontrakt och en låg upplevd sannolikhet
bland visstidsanställda att dessa kontrakt
omvandlas till fasta anställningar bidrar
till minskad produktivitet.
Till detta kommer att den enskildes
trygghet i praktiken ligger i att ha en
efterfrågad kompetens och att vara vid
god psykisk och fysisk hälsa. Bland det
mest förödande är här att fortsätta på en
arbetsplats där man inte kommer till sin
rätt av olika skäl (vantrivs, inte drar jämnt
med chefen, råkat hamna fel efter en
omorganisation).

Flera studier visar att
människor på grund av
LAS ofta dröjer sig kvar
på en arbetsplats de
borde lämna och därmed

långsiktigt underminerar
sin egen ställning på
arbetsmarknaden.
Det finns de som menar att problemen
på svensk arbetsmarknad härrör från för
mycket trygghet och att det därför skulle
vara goda nyheter att LAS inte leverar
trygghet för den enskilde arbetstagaren.
Detta är en felaktig slutsats.
Det nuvarande systemet för att skapa
trygghet levererar visserligen inte detta
utan är en produkt av en svunnen tid med
lägre dynamik på arbetsmarknaden. Men
samtidigt är omställnings- och inkomsttrygghet viktiga och starkt efterfrågade
nyttigheter, särskilt i tider av stora omställningsbehov och hög konkurrens. Det
är därför hög tid att fördjupa diskussionen
om hur trygghet för den enskilde ska
kunna uppnås på dagens dynamiska och
hårt konkurrensutsatta arbetsmarknad.
Ett modernt trygghetssystem förutsätter att den enskildes trygghet i mindre
utsträckning än i dag knyts till den
nuvarande anställningen. Utan sådana
reformer kommer regeringens idé om arbetslinjen och ”jobb före bidrag” knappast
att kunna förverkligas annat än under ett
mycket starkt konjunkturläge.

Magnus Henrekson
Professor och vd, Institutet för
Näringslivsforskning (IFN)
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15 Frågor

15 frågor
till SFR-medlemmen Britt Inger Jonsson
1. När startade du ditt företag?

Företaget startade 1935 med person- och
godstransporter i mindre skala. Den
första bulkbilen inköptes 1959 och det
blev startår för nuvarande verksamhet.
1975 övertogs det av min man Lars-Erik
Jonsson och hans bror i samband med att
deras far som grundat och drivit åkeriföretaget i alla år, hastigt avled. Själv kom jag
in i företaget 1984 och sedan 2005 drivs
det av Lars-Erik och mig.
2. Vad var anledningen till/drivkraften
bakom att du startade eget?

Företaget fanns ju redan och den främsta
anledningen i vårt fall blev förstås att
hålla igång verksamheten, lite av ”the
show must go on”, även om meningen var
att åkeriet skulle tas över så småningom.
Nu blev det lite tidigare än det var tänkt.
3. Vilken var den största
utmaningen att driva företag?

Att förvalta och vidareutveckla det som
redan fanns. Åkeriet hade även medlemskap i lastbilscentral, vilket med tiden
visade sig vara begränsande för både
utveckling och lönsamhet. Vi var nära
många gånger att lägga ner verksamheten men tog till sist ett beslut att gå ur
centralen och ändå kunna driva åkeriet
vidare. Det var inte enkelt men när det var
gjort och man fick sköta sina egna affärer
kändes det lite som en nystart.
4. Vad har varit viktiga
framgångsfaktorer i startandet och
etablerandet av ditt företag?

Kanske det man kallar entreprenörsanda,
stark vilja och hög arbetskapacitet. Att
man tror på det man gör. Förmåga att
förändra och förbättra. Bra personal.
5. Vad anser du är viktiga
egenskaper för en entreprenör?

Var lyhörd för kunden. Var uthållig och
beredd att sätta företagandet i främsta
rummet. Förändra verksamheten om det
behövs.

8

6. Har du några goda råd och tips
till nya företagare?

Ett brinnande intresse, oavsett bransch, är
ett måste. Känns det halvljumt – avstå.
Tänk både en och två gånger innan du
anställer någon, enmansföretag är förhållandevis enkla att komma både i och ur,
med anställda kommer ett helt annat
ansvar. Gör dig inte beroende av banker
och finansiärer. Tro inte på politiker som
ska förbättra för småföretagen – inget av
värde har hänt. Håll dig frisk.
Skaffa en förstående familj eller var nöjd
med att vara gift med jobbet!
7. Vilken är den viktigaste politiska
frågan för företagare just nu?

Sänkta sociala kostnader, ta bort sjuklöneansvaret, vi betalar redan skatter och
avgifter för sjukvård och sjukskrivning,
och anpassa diverse regelverk till småföretagarnas verklighet, inte storföretagens.
Med en halvering av avgifterna skulle vi
direkt anställa en till. Det är inte alls som
Reinfeldt tror, att pengarna skulle användas till att maximera vinsten. Vilken värld
lever han i? Och Maud, vart tog du vägen
med alla förenklingar och förbättringar?
För branschen är det tvärtom ökad byråkrati, ökade kontroller, höjda sanktioner
och nyligen införda kontrollavgifter.
Varför man ska betala sjuklön har jag
aldrig förstått, men det är förstås en politisk åtgärd när pengarna i världens högst
beskattade land ändå inte tycks räcka
till. Vilket ansvar för anställda kommer
vi att ha i framtiden? Att någon politiker
på allvar skulle våga ta i viktiga frågor för
småföretag förefaller mer och mer osannolikt i ”mellanmjölkens land”. Här saknas
verkligen både målsättning och action. Eller ska vi citera Ingemar Stenmark ”Man
kan int´ prata med dom som inte begrip`.
8. Vilken/vilka person(er) har betytt
mest för dig i ditt företagande?

Familjen, framför allt våra barn som fått
stå ut med det mesta. När man jobbar
med samma sak blir det lätt lite ”nördigt”,

man pratar jobb nästan jämt och bollar
idéer med varandra. Under en period körde vi också båda två och då fick tjejerna
ofta åka med för att det skulle fungera, en
enkel muta var fika i ryggsäck och Kalle
Anka-pocket. Utan deras tålamod och
förståelse hade det inte gått så bra, men
åkare vill dom inte bli!
9 Vilka tre saker vill du vilja ändra
på i samhället som skulle gynna ditt
entreprenörskap?
1. Konkurrens på lika villkor gentemot

utländska åkerier. Krav, kontroller och
böter ska gälla lika för alla som trafikerar
våra vägar, oavsett hemvist. Utländska
bilar ska bötfällas på plats och böter
betalas innan fortsatt färd, som görs i t ex
Norge.
2. Att myndigheter som ska sköta vägarna
gör sitt jobb, framför allt vintertid, det är
inte acceptabelt att stora vägar som E4 ska
vara avstängda i timmar och närapå dygn
bara för att det snöar – i Sverige. Denna
brist på skötsel kostar åkerierna stora
pengar och driftsbesvär varje år och har
bara blivit sämre och sämre.
3. Reformera och anpassa regelverket för
transportbranschen så att det kan följas,
branschen är idag totalt sönderreglerad,
den digitala färdskrivaren en teknisk
katastrof och all egen tid går snart till att
kontrollera så att inga regler överskrids.
10. Vad är det roligaste med att
driva eget företag?

Att man har ett eget ansvar för företagets
utveckling och förmåga, att man själv tar
beslut i rätt riktning och i slutändan har
nöjda kunder.
11. Vad inspirerar och motiverar dig?

Ja, det är ju kunder och uppdragsgivare,
själva arbetsuppgiften så att säga. . Vi har
både stora och små kunder och alla är lika
trevliga att jobba tillsammans med. Sedan
vi blev fristående och har direktkontakt
med kund har vi framför allt fått tillbaka
motivationen. Något annat inspirerande
kan jag inte finna i åkeribranschen idag,
den har blivit alltför EU- och myndighetsstyrd för att passa mig som person.
12. Har du någon förebild?

Nej, inte förebild direkt, men det finns
förstås människor man beundrar för ett
eller annat. Ska jag nämna någon blir det
Jan Stenbeck och Margaret Thatcher. Jag
gillar människor som går sina egna vägar
och vågar fatta, ibland, obekväma beslut.

13. Har du något tips på en bra bok
som hjälpt dig i dina beslut?

Inte direkt, men ibland får man böcker
från olika events och företagarorganisationer som handlar om företagande. Där
känner man igen sig, sina tankar och
åsikter och får någon slags bekräftelse på
att man inte tänkt helt galet. Man är ju
ganska ensam som företagare i sina beslut
ibland, och då funderar man på om det
blir rätt eller fel.
14. Vad gör du om fem år?

Då har vi avvecklat åkeriet för några år
sedan och tillbringar vår mesta tid utomlands hoppas jag, kanske i Sydafrika där

vi med åren har skaffat ett ganska stort
nätverk. Kan tänka mig att jobba som
volontär eller kanske ha ett litet företag
där. Sluta jobba kan man inte. Golf i
Thailand? Nej tack!
15. Varför är du medlem i SFR?

Jag gillar raka puckar och att man vågar
ta upp saker som är lite obekväma, vilket
SFR gör. Det finns en djärvhet som tilltalar mig. Tycker att det saknas en öppen
rak debatt i Sverige om företagarfrågor,
trots att vi lever i en demokrati. Jag hoppas SFR kan fortsätta att bidra till en ökad
öppenhet och rak dialog även om det inte
alltid är ”politiskt korrekt”.

Faktaruta:
Namn: Britt Inger Jonsson
Ålder: 58
Bostadsort: Matfors, strax väster om

Sundsvall

Bolagets namn: Jonssons Bulkfrakt AB
Ägare: Lars-Erik Jonsson
Huvudverksamhet: Bulktransporter
Vision: Aldrig bli ”pensionär”
Motto: Det finns alltid något att göra.
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Emma Wiklund
förverkligar sin dröm genom helhjärtad
satsning på egna hudvårdsserien Emma S

Med den egna hudvårdsserien Emma S är hon mer aktuell än någonsin. Ambitionen har varit
att skapa något helt eget och äkta som är trovärdigt både för henne själv och för andra. Men
att starta eget är en tuff utmaning även om man heter Emma Wiklund, tidigare världskänd supermodell, skådespelare och uppmärksammad styrelseledamot.

Vad har man för drömmar om man
redan upplevt det som många drömmer
om; rest världen runt som supermodell,
umgåtts i jetset-kretsar, gjort avtryck som
internationell skådespelare, varit minimjölkkändis med hela svenska folket, och
sedermera styrelseledamot i känt börsbolag, programledare och krönikör.
- Drömmar måste man ha, det är jätteviktigt och ger energi, skapar nya ambitioner
och ger mig drivkraft framåt, säger Emma
precis hemkommen från ett träningspass
på gymmet - något som aldrig prioriteras
bort hur fulltecknad agendan än är.
- Det är oerhört viktigt för mig att träna
och att hålla mig i form. Träningen har
alltid varit en del av mitt liv och det gör
att jag känner mig piggare och orkar mer.
Jag är därför noga med att schemalägga
min träning, säger Emma till Bra Affärer
med hennes ”allt är möjligt”-inställning
som är påtaglig under hela intervjun.
Att skapa en egen produktserie är en
dröm Emma har haft länge.
– Jag pratade redan under 1990-talet med
begåvade formgivaren Lars Hall, om att
ta fram en snygg förpackning för hudvårdskrämer. Det var inte riktigt rätt tajming - då. Men det var då - nu är Emma
högaktuell med sin hudvårdsserie ” Emma
S” (efter Emmas flick- och modellnamn
Emma Sjöberg), som lanserades den 9 september 2010. I märket ingår en produktserie för återfuktning och en anti-age-serie
samt rengöringsprodukter.
Emma har inte någon direkt erfarenhet
av entreprenörskap. Vissa avrådde henne
också från att kasta sig ut i en bransch där
konkurrensen är stentuff.

– Jag har haft tjänstebolaget Affine sedan
tidigare, där jag drivit mina uppdrag som
krönikör och programledare. Men det
är inte alls detsamma som att driva ett
produktbolag. Därför har jag också varit
noggrann med att göra min hemläxa,
innan jag vågade satsa fullt ut.
I hemläxan ingick att göra en analys av sin
ekonomiska situation samt av marknaden
och konkurrenterna.
Emma har själv valt att vara delaktig
i allt; från att ta fram rätt ingredienser i
krämerna till utseendet på förpackningarna, hitta rätt leverantörer, samarbetspartners och återförsäljare samt sköta logistik
och marknadsföring. Hon har också
ägnat mycket tid och tanke åt att skapa
ett bra team att arbeta tillsammans med.
Emma säger att pappa P-O Sjöberg har
varit ett viktigt stöd och bollplank.
- Han peppade mig att ta steget fullt ut
och är även delägare i bolaget tillsammans
med Nora Larssen, som också suttit som
styrelseledamot i Lindex. Tillverkningen
och förpackningen av krämerna är förlagd
till Borlänge och CCS, Clean Chemical
Sweden AB, där produktionen sker i läkemedelsklassade lokaler.
- Det team jag har runt omkring mig ska
inte bara vara duktiga personer utan det är
viktigt att personkemin stämmer och att
vi har roligt ihop. CCS har lång erfarenhet av hudvård vilket gör att jag känner
mig trygg med att tillverkningen ligger
där, och att den finns i Sverige eftersom
det möjliggör ett nära samarbete.
Det har tagit ungefär två år från idé
till färdig produkt. En otroligt spännande men också väldigt intensiv och

utmanande period, förklarar Emma
som erkänner att hon självklart har haft
draghjälp av sitt namn, som är ett känt
och starkt varumärke. Och det är inte så
många som kan konkurrera med Emmas
meritlista. Förutom den lysande modellkarriären har hon uppmärksammats i den
kritikerhyllade musikvideon Too Funky,
med George Michael och ett vimmel av
toppmodeller som Linda Evangelista, Tyra
Banks, Estelle Hallyday, Nadja Auermann. Emma erbjöds även huvudrollen i
franske regissören Luc Bessons film Taxi.
Emma spelade kommissarie i serien som
fick tre uppföljare och rosades i Frankrike.
Ingen lyckades väl heller undgå den uppmärksamhet som Emma fick när hon som
– kvinna och supermodell - helt -otippat
valdes in som styrelseledamot i Lindex.
Uppdraget hade hon i ett år tills Lindex
köptes upp och hela styrelsen byttes ut.
- Både pappa och Nora tyckte att jag
skulle starta eget. Det finns många toppmodeller som har egna hudvårdsserier där
de lånar ut sitt namn till större etablerade
företag. Men det har aldrig varit aktuellt
för mig. Jag vill vara engagerad i alla led
och göra detta på mina villkor och i mitt
eget bolag. Och jag vill tro att min mångåriga erfarenhet som modell gör att det
finns en seriositet och trovärdighet i mina
produkter. När jag arbetade som modell
i början av 90-talet var retuschering av
bilder inte så vanligt. Med ansiktet som
främsta attribut var en fräsch hy direkt avgörande för om du skulle få jobb eller inte.
Så jag har under åren varit extremt noggrann med vilka produkter jag använder,
och har upptäckt att de dyra krämerna
inte alltid är de bästa.

➤
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Emma tror att det är viktigt att hela
tiden se till helheten för att lyckas med sin
affärsidé.
- Det gäller inte bara att ha hög kvalitet på
själva produkten, det gäller även paketeringen och alla led i försäljningskedjan.
Allt in i minsta detalj måste också stämma
överens med den känsla och personlighet
jag vill förmedla genom mina produkter.
Emma har till exempel särpräglat varje
förpackning med ett eget citat för att göra
dem lite mer personliga.
Att Åhléns är exklusiv återförsäljare för
produktserien Emma S, är inte heller det
en slump.
- Jag själv är en typisk Åhlénskund. De
har bra märken, bra och kunnig personaloch är etablerade i många städer. Att vara
ute på plats i butikerna och medverka på
mässor emellanåt för att träffa återförsäljare och framför allt kunder och ta del av
deras synpunkter och idéer, är en viktig
del av utvecklingen av mina produkter.
Det är ett sätt att i direktsändning testa
hur produkterna tas emot, framhåller
Emma som berättar att hon senare under
dagen ska närvara på Åhléns Östermalmstorg. Därefter finns resor inplanerat till
Umeå, Sundsvall och Västerås.
Emma är inte bara företagare utan
också tvåbarnsmamma. Och som för
många andra företagare är det stundtals
tufft att få ihop livspusslet. Att prioritera
bort vissa saker är nödvändigt, menar
Emma.
- Det som tyvärr har fått stryka på foten
den här tiden är mina vänner. Dem hinner jag inte träffa så ofta. Däremot är jag
noga med att få tid över till familjen.
Emma är gift med Hans Wiklund. De
har barnen Tyra och Elis tillsammans.
Hon sköter sitt bolag hemifrån, framför
allt för att inte dra på sig för onödiga fasta
kostnader i början. Det kan bli aktuellt att
hyra in sig på kontorshotell framöver, inte
minst för att få ett socialt utbyte, säger
hon.
– Vi har kunnat avsätta ett rum till kontor
hemma. Det är inte optimalt, men det
fungerar. Det gäller att vara disciplinerad
och skilja på jobb- och privattid.
Emma tycker det är viktigt att då och då
ta sig tid åt personlig utveckling, och det
gör hon i form av riktigt bra föreläsningar.
– Jag inspireras av att höra berättelser
av andra företagare och framgångsrika
personer, hur de lyckats skapa möjligheter
av motgångar och ta del av deras tips och
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idéer. Det motiverar mig och ger mig
inspiration att hela tiden bli bättre på det
man gör.
Tiden sedan produktlanseringen i
september summerar Emma som: fantastisk!
- Det har gått jättebra, vilket känns jättekul. Det gäller att njuta i stunden men
också fortsätta planera framåt. Jag har redan börjat titta på nästa hösts produktsortiment. Det är viktigt att ha framförhållning och att ha ”koll” på omvärlden, på
konkurrerande aktörer och nya produkter.
Min förhoppning är att det fortsätter att
gå bra så att företaget kan växa och att jag
kan anställa en person redan under nästa
år. Och lite längre fram är ambitionen
att titta på fler produktområden och nya
marknader.
- Det gäller att inte ta sig vatten över huvudet. Utan att växa lagom snabbt under
kontrollerade former.
Emma har sina egna små knep för
att hantera stress och att ha kontroll på
tillvaron.
- Jag blir inte stressad så lätt. Jag skriver
listor och bockar av saker som jag genomfört. Ibland vaknar jag på nätterna och antecknar idéer och funderingar som dyker
upp på små lappar. Det funkar för mig.
Hon återkommer ofta till vikten av att
stå för sin sak och göra det som känns
rätt och äkta. Avgörande framgångsfaktorer som egenföretagare måste vara att
verkligen stå bakom din produkt till 100
procent. Det du gör måste vara äkta,
framhåller hon.
– Det går inte att ljuga för sig själv eller
för sina kunder. Därför har jag varit
väldigt noga med att göra detta helhjärtat,
från grunden och med hundraprocent
delaktighet från idéstadiet till själva produktlanseringen. Att marknadsföra mig
borde egentligen inte vara något problem;
Herregud, jag har ju sålt mig själv i över
20 år, skrattar Emma lite självironiskt.
Hon drar snabbt tydliga paralleller mellan
att sälja in sig som modell och att sälja en
produkt.
– Som modell måste du hela tiden
utveckla dig själv, vara fräsch, komma i
tid, leverera det du förväntas– annars blir
du utkonkurrerad av andra. En hårdare
bransch får du leta efter, säger hon med
en allvarligare ton då hon tangerar ämnet
om de allt hårdare kraven på allt yngre
modeller.
– Problemet är att man jämför sig hela

tiden med andra och blir väldigt självkritisk som modell. Det är lätt att tappa
själförtroendet, säger Emma och återgår
till parallellen mellan produkt och modell.
– Som modell är du den person du är,
med vissa medfödda egenskaper, och du
blir äldre med åren - vilket är svårt att
göra något åt. Produkter går att förändra,
föryngra och förnya oavsett hur länge de
varit med i branschen. Hon skrattar till
igen över analogin.
Emmas positiva inställning genomsyrar
hela intervjun. Hon har nära till skratt
och framhåller också att humor är viktigt
i hennes liv.
– För att lyckas måste man brinna för sin
produkt och affärsidé samt omge sig med
människor som inspirerar och motiverar
dig – och framför allt ha roligt. Och det
har jag verkligen!

Namn: Emma Wiklund
Ålder: 42
Bor: Vasastan i Stockholm
Familj: Make Hans Wiklund och
barnen Tyra 9 och Elis 7
På meritlistan: Supermodell, skådespelare, styrelseledamot Lindex,
programledare, krönikör
Aktuell med: Den egna hudvårdsserien Emma S, som lanserades i
september

Juristen

Generationsväxling
i småföretag
Enligt en säker källa planerar var
fjärde småföretagare i Sverige att gå i
pension inom fem år. Det rör sig då om
180 000 företagare som vill överlåta eller
avveckla sina verksamheter och det är inte
omöjligt att 10 procent av dessa företag
kommer att läggas ned.
Med tanke på detta borde det vara
lättare att överlåta småföretag till släkt
och familj eller utomstående. Det borde
löna sig bättre att driva företag i Sverige.
Man ska inte behöva bli avskräckt av hur
mycket arbete det innebär att vara egen
företagare och man borde även kunna se

en möjlighet till ett bättre ekonomiskt
utbyte. Sverige borde alltså kunna bättra
på statistiken; i dagsläget överlever inte 30
procent av de nystartade företagen i Sverige sin treårsdag och endast tio procent
sin tioårsdag.
Här nedan är några råd och en kort
minneslista till den som vill pensionera sig
och överlåta sitt företag, till exempel till
sina barn.
Vad du bör tänka på om du vill
göra en lyckad generationsväxling
• Börja i tid.
• Vad vill du och Dina barn egentligen?
• Gör en plan.
• Använd sakkunniga i olika detaljfrågor.
Lägg upp det hela så här:
Fundera först över om du har rätt juridisk
form på företaget inför en överlåtelse. Och
är dina barn verkligen intresserade av att
ta över företaget? Har de kompetens för
detta? Företagandet är nämligen ett sätt
att leva och måste passa deras livsstil.
Finn en lämplig modell för överlåtelsen
rent juridiskt i samråd med företagets revisor. Överlåtelse av aktier i ett företag kan
till exempel ske genom köp eller gåva.

Sök lämplig finansiering hos bank eller
kreditinstitut. Skattefrågorna är också
väldigt viktiga till exempel vid ett köp
eftersom du som säljare vill ha bästa möjliga ekonomiska utbyte av försäljningen
samtidigt som barnen vill ha det bästa
möjliga utgångsläget för den fortsätta
verksamheten. Kanske kan överlåtelsen ske
med hjälp av en försäkringslösning.
Försök att göra en marknadsmässig värdering av företaget för att det till
exempel vid en försäljning till endast ett
av barnen, ska bli en rättvis affär mot de
andra. Denna värdering måste göras av en
opartisk värderingsman.
Gör tillsammans med barnen en
grundlig genomgång av bolagets status och
aff ärsförbindelser med mera. Det är utomordentligt tråkigt om det i en familjerelation, och efter en fullbordad överlåtelse,
skulle bli en tvist om det övertagna företagets innehåll.
Ta reda på om kunderna och personalen och i förekommande fall, även den
befintliga bankförbindelsen, är beredda att
arbeta med den nya ledningen.
När du väl har överlåtit företaget,
se till att lämna ledningen av detta, för att
inte gå i vägen för den nya generationen.
Djursholm den 8 januari 2011
Wiggo Lindgren, vice ordförande, advokat och
ansvarig för förbundets rådgivningspanel

Rådgivningspanelen:
SFRs rådgivningsservice är mycket uppskattad av medlemmarna.
Under förbundets korta tid har redan mer än ett femtiotal
frågor besvarats. Många frågor har rört arbetsrätten och
även klagomål på telefonförsäljning av telefonabonnemang
och annat. Andra frågor har rört kunder som inte vill betala
och allmän affärsjuridik. Rådgivningspanelen består idag av
två advokater och den kretsen kommer att utökas så snart
behov föreligger. Har du frågor är det bara att ringa kansliet så
kommer någon jurist att kontakta dig inom några dagar. Du
erbjuds 30 minuters rådgivning helt utan kostnad.
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Landskampen

Sverige
Skatter
Sociala avgifter:
Bolagsskatt:
Inkomstskatt:*
Kapitalskatt:
Moms:

31,42%
26,3%
43%
30%
25%

Föräldraledighet:
Totalt 480 dagar. Vardera föräldern har rätt till 240 dagar
med föräldrapenning. Av dessa är 60 dagar med sjukpenningnivå reserverade för vardera föräldern. Ersättningen
är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.
Ersättning vid sjukdom
Karensdag:
Semester:
Sjuklön % på lön:
Sjuklön antal dagar:
Uppsägningstid: enligt LAS minst en månad
anställningstid 2-4 år = två månader
anställningstid 4-6 år = tre månader
anställningstid 6-8 år = fyra månader
anställningstid 8-10 år = fem månader
anställningstid mer än 10 år = sex månader
Arbetslöshet:
Antal som jobbar inom offentlig sektor:
Antal privata företag:
Statsskuld:
BNP:
Valutakurs SEK/NKR:
Politisk styrning:
Medlem i EU:
Statsskick:
Antal invånare:

1 dag
25 dagar
80% av lön
dag 2 - 14

7,4%
1,3 miljoner
910 000

1082 miljarder SEK
292 680 mn euro
1 SEK = 0,85 DKK
Borgerlig minoritetsregering
JA
Konstitutionell monarki
9,3 miljoner

Andel av privata företag med färre än 10 anställda: 96,2%
*Skatten är beräknad utifrån genomsnittlig lön för landet och andel
av arbetskraftskostnad.
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S

Danmark
Skatter
Sociala avgifter: Sociala avgifter arbetstagare: ATP, AER,
AES, LG, Barsel, FIB (per individ, ej lönebaserad)
Som anställd betalar du: arbetsmarknadsbidrag (AMbidrag) på 8 procent och ATP-avgift.
Bolagsskatt:
25%
Inkomstskatt:
39%
Kapitalskatt:
49,5%
Moms:
25%
Föräldraledighet:
Moder:
2 veckor innan födsel, 14 efter födseln
Fadern:
2 veckor efter födseln inom 14 veckor
Efter 14 veckor:
32 veckor som fördelas gemensamt
Ersättning vid sjukdom
Karensdag:
Finns ej i Danmark
Semester:
25 dagar.
Sjuklön:*
3760 DKK per vecka
Sjuklön antal dagar:
52 veckor inom 18 månader
Uppsägningstid: 30 dagar och längre beroende på avtal
Arbetslöshet:

6,10%

% som jobbar inom offentlig sektor: ca 30 procent, 769 000
Antal privata företag:
(?)
Statsskuld:
BNP:
Valutakurs DKK/ SEK:

301,5 miljarder DKK
1662 miljarder DKK
1 DKK =1,24 SEK

Politisk styrning:Venstre (V) och Det Konservative Folkeparti (K)
Medlem i EU:
Ja
Statsskick:
Konstitutionell Monarki
Antal invånare:
5,54 miljoner
Andel av privata företagen med färre än 10 anställda: 97,03%
*Uppgiften är baserad på Funktionærsloven, som är den anställningsform med ﬂest anställda i Danmark. Därutöver ﬁnns det många
andra tjänstegrupper inom t.ex. hantverk och industri där karensdag,
semester, sjuklön etc. regleras med olika kollektivavtal
Källor: www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Rakna-pa-dina-skatter/
Jamfor-skatter-mellan-lander/
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Nyheter

Så bromsas tillväxten

Synliggör och sänk
arbetsgivaravgiften
Synliggör och sänk arbetsgivaravgiften. Om vi bortser från olika
nedsättningar som finns för olika grupper betalar varje arbetsgivare över 30 procent i arbetsgivaravgifter per anställd. Det mesta
går till att finansiera olika trygghetssystem, bland annat ålderspension och föräldraförsäkring. Men det finns också en del som
bara går rakt in i statens kassa utan att vara kopplat till någon
specifik förmån.
[Skånskan.se]

Avsked i stället för uppsägning
Som regelverket ser ut idag kan en uppsägning på grund av
personliga skäl bli en dyr historia för arbetsgivaren även om det
faktiskt föreligger saklig grund för uppsägning. Enligt LAS ska,
vid en tvist om en uppsägningsgiltighet, nämligen anställningen
bestå till dess tvisten är slutligen avgjord.
[Akademikerförbundet SSR]

Bli smartare företagare med
Almis mentorprogram

Svenska företag hindras från att växa - av höga arbetsgivaravgifter, brist på kompetent arbetskraft och snårig byråkrati. Det visar
en undersökning som Dagens Industri har gjort. 750 företagare
har tillfrågats om vad som hindrar dem från att växa. Drygt
hälften uppger att arbetsgivaravgifterna är det största hindret.
Framför allt småföretagen upplever detta som ett problem, skriver Dagens Industri. Sex av tio småföretagare tycker att arbetsgivaravgiften begränsar möjligheterna att växa.
[Dagens Industri]

Skärpning Skatteverket: Ingen
rättssäkerhet för småföretagare
Skatten är grunden till vår välfärd. Både som privatperson och
företagare är det en självklarhet att du ska bidra till att hela
välfärden ska kunna fungera. Men vad händer om du som
småföretagare gör rätt, men ändå anklagas av Skatteverket för att
ha fuskat? Och har Skatteverket alltid rätt? Nej tvärtom. Statistik
från Domstolsverket visar att under de senaste fem åren har vart
fjärde beslut från Skatteverket när det gäller inkomsttaxering,
moms och arbetsgivaravgifter för företag ändrats av Länsrätten
efter överklagande. Ändringen har sedan stått sig även när Skatteverket har överklagat i Kammarrätten.
I klartext innebär det att de företagare som har haft tid, pengar
och ork att överklaga Skatteverkets beslut ofta får rätt i domstol.
[Cision Wire]

Att starta eget företag är ingen lätt match. Frågor om inköp och
försäljning varvas med fakturainbetalningar, skattesatser och
arbetsgivaravgifter. För att underlätta för nya företagare har Almi
startat ett mentorsprogram där koppla ihop nyföretagare med
erfarna företagare. Tanken är att Almis mentorer ska bidra med
företagstänkandet och allt runt omkring det.
[jnytt.se]

Jultidningsförsäljning barnarbete eller inte?
Företagen slipper ta ansvar Runt 300 000 barn mellan 7 och 13
år får varje år erbjudanden om att jobba och jultidningsbranschen omsätter hundratals miljoner kronor varje år. Företagen
slipper betala pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och annat,
fastän man har hundratusentals säljare. Det beror på att barnen
inte ses som anställda. - Jag ser det mer som än hobbyverksamhet
än ett arbete, säger Fredrik Jerselius, vd för jultidningsföretaget
Bra förlag.
[svt.se]
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Idag krävs chefer som kan
genomföra förändringar
Chefer och ledare som är beredda är genomföra förändringar är
viktigare än någonsin. Både svenskt näringsliv och offentlig förvaltning är för närvarande under stor förändring. Det ställer extra höga krav på ledarskapet. Vi på PA tror att det är viktigt med
goda förebilder och är därför partner till Årets Ledare. Igår var
det dags för den stora prisutdelningen på Fotografiska museet.
Den som fick årets utmärkelse är Olof Faxander, VD, SSAB.
[PA Consulting Group]

Fr. v Mantex vd Erik Odén, Mantex COO Johan Emilson, Närings- och energiminister Maud Olofsson och Exportrådets vd Ulf Berg.

Miljöteknikexport för små företag
År 2008 anslog regeringen 14,5 miljoner
kronor till Exportrådet för att genomföra
en särskild satsning på främjande av miljöteknikexport för små företag. Det innebär
bland annat subvention av kostnaden för
små svenska miljöteknikföretag vid användande av Exportrådets tjänster. Uppdragets
syfte var att sänka tröskeln och riskerna för
företagen. Två tjänster utnyttjades; marknadsval och säljsupport/inkubator.

- Sverige har många duktiga miljöteknikföretag, som gärna vill tillvarata den gröna
omställningens fördelar och komma ut
på en global marknad. Men ungefär åttio
procent av dem är små, med högst tio
anställda. Den internationella erfarenheten liksom kapaciteten att ta risker och
satsa på export är begränsad, vilket vi vill
råda bot på genom denna satsning, säger
näringsminister Maud Olofsson.

-Det är viktigt för små företag att snabbt
hitta rätt marknad för sina produkter för
att få snabb avkastning och kunna satsa
vidare, säger Ulf Berg, vd för Exportrådet.

Lyckad satsning i Kista
Ett av de företag som fått hjälp att växa
genom småföretagarsatsningen är Mantex
AB, som utvecklar mättekniska produkter. Produkterna baseras på svensk
kunskap inom radiologi som initialt utvecklats för sjukvården för att bland annat
upptäcka och mäta benskörhet. Nyligen
besökte näringsminister Maud Olofsson
och Exportrådets vd Ulf Berg företaget
som är beläget i Kista. Exportrådet gjorde
för företagets räkning en marknadsvalsanalys för att prioritera länder inom
vissa kundsegment, därefter fick de hjälp
att hitta potentiella kunder. Företaget
har med små medel kunnat påbörja en
internationell expansion och enligt deras
VD har regeringens småföretagssatsning
påskyndat processen avsevärt. Mantex
produkter kan till exempel nu användas
för att mäta fuktnivån och kolhalten i bio-

Bakgrunden till initativet är att det
finns väldigt många små och bra miljöteknikföretag i Sverige som behöver växa men
har begränsad erfarenhet och kapacitet att
ta risken att satsa på export. En utvärdering av uppdraget visar att det har gått
väldigt bra för större delen av företagen
som har utnyttjat exportrådets subventionerande tjänster. Detta trots finanskrisen.
Generellt visas en stark tillväxt och 32
procent av de deltagande företagen (75
företag) i undersökningen har växt med
50 procent eller mer. Hela 87 procent
av företagen uppger att uppdraget har
varit avgörande eller positivt bidragit till
utlandssatsningarna.

energi. Detta gör att elproducenter vet exakt vilken kvalitet bränslet har och vilken
energi man får ut. Det kan man inte göra
idag. Mantex teknik är alltså revolutionerande och tekniken är snabb. Sammansättningen av produkterna sker i Kista.

Med det verktyg som Mantex utvecklat kan
man enkelt mäta fukt- och kolhalt i olika
material såsom träflis och annat biobränsle.
Fakta:
Satsningen på småföretag har givit
goda resultat. 87 procent av de företag
som medverkat uppger att uppdraget
varit avgörande eller positivt bidragit
till deras utlandssatsningar. 32 procent
av företagen har vuxit med 50 procent
eller mer och 3 av 4 företag har identifierat nya affärsmöjligheter.
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Krönika

Endast den som sover gör inga fel
”Endast den som sover gör inga fel” har
IKEAs legendariske grundare Ingvar
Kamprad sagt. Det enda människan lärt
av historien är att vi ingenting lär oss av
historien. Våra misstag är därmed våra
bästa lärare.
Som egen företagare i ett decennium
kan jag skryta med en mängd misstag.
Från slavkontrakt som jag signerat utan
att ha läst det finstilta, till ogynnsamma
överenskommelser som jag ingick för att
motparten lyckades massera min fåfänga.
Från mäktiga kontakter världen över som
jag försummat till mentorer jag missat.
Våra kontakter är potentiella kunder
och dörröppnare. Kartlägg ditt kontaktnät
och odla relationerna. Min kompis som
är marknadschef på International Herald
Tribune investerar enormt mycket tid och
energi på att skicka personliga jul- och
påskkort runt jordklotet. Bjud på lunch
och berätta om din verksamhet eller be
om hjälp. Kvittra och twittra. Gör en
Facebooksida, en hemsida, en blogg om
ditt bolags vedermödor och framgångar.
Påminn om din existens och verksamhet.
Agera i alla nätverk tills du får träningsvärk.
Genom åren har jag våndats över årsredovisningar och balansräkningar. Jag
har svettats över momssatser och kvittoredovisningar. Till slut kapitulerade jag för
min kunskapsbrist och köpte in tjänsterna
på en redovisningsfirma som sköter allt
från fakturering till skattesatser. En gång
i månaden skickar jag in alla mina papper
med noggranna specifikationer och sen
ordnar Iwona allt jag inte förmår eller hin-

FRIDA FÖRETAGARE
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ner ordna själv. Istället kan jag ägna min
värdefulla tid åt att göra det jag är bäst på.
Det är både mer lukrativt och lönsamt för
företaget. Delegera och frigör tid.
Men jag väntade länge med att skaffa
ett kontor. I flera år arbetade jag hemifrån med allt vad det innebär. Mitt i en
deadline stod jag plötsligt och diskade.
Med företaget vid köksbordet arbetade jag
dygnet runt, året runt. Efter att jag blev
mor till ett busfrö blev det ohållbart. Idag
hyr jag in mig på ett frilanskontor och har
plötsligt fått arbetskamrater som bjuder
på välgörande skratt över en avkopplande
fika.

den grekiska Flygskolan är döpta efter
honom. Trots hans ödesmättade misstag
gick han till historien som hjälten som
försökte flyga. Även dina misstag kan
göra dig känd. Så flyg försiktigt och var
vaksam på det storhetsvansinne som kan
drabba oss alla. Låt misstagen bli vägvisare. Om inte annat är de tecken på att du
inte ligger och sover.
Alexandra Pascalidou

Som akrobater måste vi företagare
balansera mellan att tänka stort och
skrida fram med små systematiska steg.
Var modest. Flyg inte iväg innan du har
en stabil landningsbana. Min granne
startade eget på måndag, hyrde stans
flottaste kontor på tisdag, investerade en
massa kapital på fina visitkort, formgivna
fakturor och designersoffor utan en kund
i sikte eller en affärsplan i byrålådan. När
Sverige tog sommarsemester ville han
låna till kontorshyran.
Till och med mytologiska figurer begick
misstag som kostade dem livet. Ikaros
och Daidalos, den grekiska mytologins
innovativa läromästare skapade sina egna
vingar för att fly Kung Minos fångenskap.
På sina handgjorda vaxvingar flög de över
det Egeiska havet men trots att fadern
Daidalos varnade sin son flög Ikaros allt
högre och allt närmare solen som sakta
smälte vaxvingarna. Så stupade han i
havet och drunknade. Både ön Ikaria och

© Anders Suneson/Tantiloop Film
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Vinnare av korsord i Bra Affärer
samt Annonsbilaga nr. 2/2010
Bra Affärer Nr. 2/2010
1. Marianne Bergström
2. Tage Eriksson
3. Gia Roslund
4. Malte Persson
5. Marita Karlsson
Annonsbilaga Nr. 2/2010
1. Cecilia Strålin
2. Kerstin Pettersson
3. Eva Gruffman
4. Marion Burghardt Sassila
5. Elisabet Strömfelt

Vinn ett lottpaket från
Svenska Spel
Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 65, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 1 mars vill vi ha din
lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna
vinner ett lottpaket från Svenska Spel.
Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i
nästa nummer av Bra Affärer.
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Vi vet att många småföretagare lever
ett otryggt liv. Det vill vi ändra på!
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Ett medlemskap i SmåA gör att du kan känna dig trygg även om du skulle bli arbetslös.
Försäkra dig i Sveriges största a-kassa för företagare.
Vi försäkrar företagare i alla branscher.
Även familjemedlemmar som deltar i verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.
Det räcker inte att vara medlem i en företags- eller branschorganisation,
du måste också vara medlem i en a-kassa för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Dunbar Direct

Så för din trygghets skull, ring SmåA på 08-723 44 00
eller besök www.smakassa.se och bli medlem.

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa Box 6057, 102 31 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1
Telefon 08-723 44 00 www.smakassa.se

