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Därför får du en personlig rådgivare.
Nu har vi specialutbildat 150 rådgivare, så att de är extra bra på att ta hand dig som är småföretagare.
För någonstans på vägen, när företaget växer och du börjar anställa, så behöver du förmodligen lite mer
avancerad hjälp från oss. Boka tid för rådgivning på seb.se/foretagspaketet, så berättar vi mer. Välkommen!

Ledare

Lär av omvärlden
Från höger till vänster diskuteras behovet att stimulera till fler
och växande företag, som kan skapa de nya arbetstillfällen som
behövs för att minska arbetslösheten och bryta utanförskapet.
Tyvärr lyser den konkreta reformviljan med sin frånvaro, liksom
den politiska nyfikenheten. För några år sedan fanns åtminstone
en diskussion där vi aktivt belyste intressanta reformer i omvärlden. Idag har dock krisländerna i södra Europa, liksom USA och
Japan som präglas av skuldkriser, kommit att dominera omvärldsbevakningen. Men även idag kan Sverige lära sig av omvärlden,
exempelvis reformländer som Sydkorea, Mexiko och Kanada.
Läs mer om vad som hänt med företagspolitiken i dessa länder
och vad vi kan lära av dem på sidan 11.
Vi lever i en tid då konkurrensen om jobben, investeringarna och
talangerna ökar runtom världen. Visst klarar sig Sverige bättre än
krisländer som Grekland och Italien. Men vi, liksom många andra traditionella västländer, kan snabbt falla efter i konkurrensen
jämfört med uppstickarekonomierna som genomför ambitiösa
företagarvänliga reformer. Om det finns någon tid att agera är
det väl nu, när politiker inom båda blocken talar sig varma om
företagarvänliga reformer? Vi väntar ivrigt på den partiledare eller
minister som nyfiket börjar titta på omvärlden för att lära sig hur
vi kan få ett företagsklimat i världsklass.
Leif Svensson
Förbundsordförande
Småföretagarnas Riksförbund
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Småföretagarnas Riksförbund har precis
kommit ut med rapporten ”Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden”.
www.smaforetagarna.eu

Läkare Utan Gränser är en medicinsk, humanitär
organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi
behövs mest.

Vinn på ditt Medlemsnummer
November medl.nr 800028953. Grattis Carola i Furulund.
December medl.nr 800027822.Grattis Ingela Skövde!
Ni får presentkort för vardera 5000:- på posten.
Vinsterna är sponsrade av våra avtalspartner Balans,
Oden Resor och Qatar Airways.

Den 23/10 presenterade
Småföretagarna rapporten
för intresserade lyssnare
bestående av riksdagsledamöter, ungdomsförbund, Svenskt Näringsliv
med ﬂera i riksdagshuset
vid ett lunchmöte.

NYA FÖRMÅNSAVTAL
Vi har till den digra listan med medlemsförmåner nöjet att
presentera ytterligare tre fina förmåner i detta nummer.
Fler kommer kontinuerligt att läggas till!
HONDA som ger 10% på alla
modeller och tillval.
MASTER TRAINING EDUCATION
som lämnar 20% på köp eller
hyra av hjärtstartare.
KOSTA BODA ART HOTEL
ger våra medlemmar tillfälle
att lyxa till en helg med maka/
make/sambo/särbo till överkomlig kostnad.

Du kan läsa mer om alla medlemsförmåner på vår hemsida
www.smaforetagarna.eu
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15 frågor

15 frågor

till medlemmen Ylva Ryngebo

”Det är viktigt att vi småföretagare håller ihop”
Ha drömmar men var realist är mottot för Ylva Ryngebo som tycker att hon har världens roligaste
jobb. Hon understyrker samtidigt behovet av skattereduktion, bättre anställningsvillkor för
småföretagare och att politikerna borde vara bättre insatta i småföretagarnas villkor.

1. När startade du ditt företag?

Först startade jag enskild firma, år 2004,
vid sidan av mitt ordinarie arbete som
röntgensjuksköterska. Blev heltidsföretagare 2008-2009 och bildade mitt AB 2011.
2. Vad var anledningen till att du
startad eget?

– För att kunna fortsätta att arbeta med
mina uppfinningar/ innovationer. Det
var inte riktigt mitt mål från början, men
efterhand som efterfrågan blev större
efter mina produkter, startade jag först en
enskild firma och sedan ett AB, som nu är
min heltidssysselsättning.
3. Vad var största utmaningen med
att starta företag?

– Att lära sig ett helt annat tänk än vad
jag var van vid från vården som legitimerad Röntgensjuksköterska. Regelverk,
skatteverk, moms, debet och kredit var för
mig en djungel i starten. Jag har fått lära
mig från grunden, kunde ingenting om
företagande. Att börja betala skatt på en
beräknad vinst som jag då inte ens hade
genererat 2004-2005, var en chock. Men
det löste sig.
4. Vad har varit viktiga
framgångsfaktorer i etablerandet av
ditt företag?

– Jag vill gärna tro att det har varit att
jag har tagit fram bra produkter som har
behövts inom mitt yrkesområde röntgen.
Men självklart så ligger det mycket hårt
arbete, envishet och bra kontakter bakom.
Det har varit många års slit med dub-

belarbetande, vissa somrar utan semester,
och många sena kvällar. Kompetens,
kapital och kontakter är tre K:n som jag
ofta nämner i samband med innovationsprocessen och även in i företagsprocessen.
Att ha ordning och reda på alla papper på
moms och skatter är väldigt viktigt. Jag
har hela tiden försökt att lära mig av andra
som har kommit längre. Jag är nog både
vetgirig och frågvis.
5. Vad anser du är viktiga
egenskaper för en entreprenör?

– Att kunna jobba självständigt, se möjligheter, vara en problemlösare och vara
envis. En idé anser jag är en procent, en
prototyp fem procent. Att få en idé eller
uppfinning till en färdig innovation och
ut på marknaden kräver att man vet, eller
lär sig hur man ska ta sig dit. ”Stängs en
dörr får man hitta en annan, stängs den så
får man väl klättra över då … eller gräva
en tunnel.”
6. Har du några goda råd och tips
till andra företagare?

– Jag tycker själv att jag fortfarande har
väldigt mycket kvar att lära mig, ser mig
nog mer som en innovatör än som en entreprenör. Jag brukar säga till de som vill
starta företag att: ”Ha drömmar men var
realist”. Släpp inte anställning, ta inte en
massa lån och rusa iväg och starta företag
på en kafferast. Var också noga med vem
du släpper in som eventuell samarbetspartner/investerare i ditt företag. Dra dig
inte för att ta in professionell hjälp när det
gäller avtal, även om det kostar.

– Det tar ofta tid att bygga upp ett företag
och innan det genererar pengar att leva
på. Skattereglerna i Sverige gör det inte direkt lättare för oss småföretagare att växa.
För mig har det först varit en kostsam
process med utveckling, tillverkning och
att få ut mina innovationer på marknaden,
och sedan företagsprocessen med allt vad
det innebär. Jag har även gått på några
riktiga smällar under resans gång som har
gjort att allt har stannat upp. Det har tagit
sin tid, men idag så rullar det på fint, jag
är skuldfri, går med vinst… och jag har
lärt mig massor på vägen.
7. Vilken tycker du är den viktigaste
politiska frågan för företagare just nu?

– Skattereduktion och bättre villkor när
man anställer som småföretagare. Varför
inte ge oss små företag en chans att få
växa? Puckeln från litet till medelstort
företag är enorm.
En skattereduktion skulle vara till stor
hjälp för att kunna ha råd att anställa.
Idag så skattar jag nästan lika mycket
om inte mer än vad jag tar ut i lön. Med
reducerad skatt skulle man tidigare kunna
ta in en anställd och kunna växa snabbare.
Att sedan ha två veckors karens om man
blir sjuk TROTS att jag betalar in avgifter
för detta är oförskämt.
– Om politikerna vill att det ska anställas
mer så måste de sätta sig in lite mer i vår
situation. Speciellt för oss som inte har
kommit över ”puckeln” ännu. Blir min anställd sjuk så får jag även där betala dennes
karens i två veckor samtidigt som jag inte
har någon extra arbetskraft. Det går kan-

Fakta: Ylva Ryngebo
■ Företaget: Medical Innovation Design MID AB ( www.mid.nu) ■ Huvudverksamhet: Tar fram produkter/innovationer för
bättre säkerhet och ergonomi inom medicinsk röntgen. Föreläser om innovationsprocessen och entreprenörskap.
■ Fritidsintressen: Innovationer, ridning, läsning, slalom, umgås med familj och goda vänner. ■ Gör om fem år:
Förhoppningsvis så har jag eller vi då etablerat oss ordentligt i Europa och kanske även börjat att nosa på USA. Kommer nog
aldrig att sluta att uppfinna, ta fram nya produkter och lösningar. Så det håller jag garanterat på med även om 5 år.
■ Motto i livet: ”Den som aldrig har begått ett misstag har aldrig prövat någonting nytt” A.Einstein
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ske i ett större bolag med flera anställda.
Men för ett tvåmanna eller tremanna
företag så kan det bli rena katastrofen.
Självklart så väntar man in i det längsta
med att anställa och självklart så anställer
man helst på konsult- eller timanställdsbasis. Det tycker jag inte borde vara så svårt
att förstå för politikerna.

11. Vad inspirerar och motiverar dig?

8. Vilken/vilka person(er) har betytt
mest för dig i ditt företagande?

–Jag beundrar människor som vågar följa
sina drömmar. Som istället för att gnälla
tar tag i saker och gör någonting åt det.
Jag beundrar också människor som är
generösa och uppmuntrande och som får
andra att växa.

– Flera av de företag jag arbetar med vill
jag tacka och ge en eloge till för att de
underlättat mitt företagande - särskilt
i början. Sedan givetvis min man Kent
Ryngebo som har stöttat och lärt mig
massor om företagande genom åren. Min
goda vän Pia Bernthling har också varit
och är ett stort stöd de dagar som jag har
undrat över vad jag egentligen håller på
med. Speciellt i början när jag ofta var
osäker på om jag skulle klara det.

– Nya idéer, produktutveckling, att
se nöjda kollegor och patienter. Att i
samarbete med duktig vårdpersonal
utveckla bra och säkra produkter. Att jag
har tänkt rätt, är på rätt väg. Jag har nog
världens roligaste jobb!
12. Har du någon förebild?

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

– Nej. Mer artiklar och föreläsningar/seminarier. Jag har nog mer tagit hjälp av de
som har kommit längre än mig i verkligheten här och nu.
14. Vad gör du om fem år?

– Oj, då finns MID´s produkter runt om i
hela världen. Detta är bara början.
15. Varför är du medlem i SFR?

– Det är viktigt att vi småföretagare håller
ihop och att vår verklighet når allmänhet
och politiker. Vi är viktiga!

9. Vilka tre saker vill du vilja ändra
på i samhället som skulle gynna ditt
entreprenörskap?

– Reducera skatterna för småföretagare
upp till en viss omsättning så att de kan få
en chans att växa. Se över karensveckorna.
Tycker att detta närmast känns som en
diskriminering, när man faktiskt betalar
in höga avgifter varje månad. Mina
utvecklings- och patentkostnader har
tagit många års arbete att få till finansiering för. Det har bromsat upp mycket
av uppbyggnaden av marknadsföring,
sälj och expansion. Patentkostnaderna
skulle kunna subventioneras i relation till
företagens storlek/inkomst. Som det ser ut
idag så förstår jag att många inte klarar sig
långt inom min bransch.
10. Vad är det roligaste med att
driva eget företag?

– Friheten! Jag tycker om att jobba och
kan ganska mycket anpassa mina arbetstider själv. Många bollar i luften, ingen dag
är de andre lik, det passar mig perfekt. För
mig som innovatör är glädjen obeskrivlig
när en uppfinning når marknaden och
blir en innovation. Man är stolt som en
mor som ser sitt barn ta sina första steg.
Det är också en härlig känsla med att ha
byggt upp någonting själv från grunden,
någonting som idag är min arbetsplats där
jag kan bestämma det mesta själv.
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Profilen

Paolo Roberto
– en fighter utöver det vanliga
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Han är 43 år, känd kampsportare och proffsboxare, driver numera sex
företag som beräknas omsätta 30 miljoner kronor nästa år.
Första bolaget startade han efter att han brutalt knockats ut i arbetslösheten och mist sin mästartitel. Men Paolo Roberto bestämde sig för att
”fightas” vidare - den här gången som entreprenör.
Som ung levde Paolo på gatan och i ett

extremt utanförskap. Han var klassad som
en av Sveriges tre farligaste ungdomar under 18 år. Förutsättningarna att lyckas, var
få; rektorn spådde fängelse och polisen att
en kula skulle bli hans öde likt många av
hans kompisar.
− Genom kampsporten vände jag mitt liv
till något positivt. Sporten innebar gemenskap, samhörighet och var både fostrande
och krävande, säger Paolo som har flerfaldiga svenska och nordiska mästerskapstitlar i Taekwondo och kickboxning.

Rädsla en positiv kraft

Paolo har gjort sig ett namn som både
skådespelare och programledare. Hans
eget matlagningsprogram Primo Paolo,
mynnade även ut i kokböckerna Mina
fastrars mat och Mina gästers mat. Båda
blev bestsellers och har tillsammans med
träningsboken 15 minuter om dagen sålt
närmare 200 000 exemplar.
Inte ett helt väntat av en dyslektiker, men
Paolo gillar att överraska och ge sig ut på
okänd mark.
− Vi är så rädda för att utmana oss själva
och göra saker som ligger utanför vår

drivkraft omsätter jag nu till att skapa nya
möjligheter i mina företag. Att jag kan
upplevas som kaxig, är lite osvenskt, men i
övrigt är jag nog väldigt svensk på många
sätt. Jag är noga med att komma i tid, har
respekt för andra människor och anser
inte att jag är mer än någon annan.
Kärlekspar blev arbetspar

Under intervjun som äger rum i hans kontorslokal på söder i Stockholm, sitter han
lugnt och avslappnat i soffan. Stressad?
Nej, varför det. Onödigt, menar Paolo.
Han och exfrun Lena jobbar tillsam-

− Vi är så rädda för att utmana oss själva och göra saker som ligger
utanför vår trygghetszon. Se rädsla som en positiv drivkraft
Förlorad mästartitel

Som proffsboxare tog han två titlar,
WBCs internationella bälte och WBOs
interkontinentala bälte. Han är en av fyra
svenskar som boxats om VM-titeln. Hans
livs första och enda knockout ägde rum
den fjärde oktober 2003, mot Sebastian
Lujan i Mariehamn.
− Jag låg knockad medvetslös en lördagskväll på ett kallt ringgolv på Åland. Det
var förstås inget kul och kändes skit att se
löpsedlarna efter matchen: Paolo knockad!
Han skakar lite på huvudet vid tanken.
Han blev inte bara av med sin mästartitel
utan blev också arbetslös. Men Paolo är
inte den som kastar in handduken i första
taget. Det var bara att välja, menar han,
att ett vara ett offer eller resa sig och ta
tag i sitt liv. Måndagen veckan efter hade
Paolo startat ett nytt företag och lyckats
sälja in sex dokumentärer till TV 3.
− Att ha ”fighting spirit” är naturligtvis
nödvändigt i boxning om man ska lyckas,
men det är en minst lika viktig ingrediens
i det dagliga livet, menar Paolo som säger
att det finns tydliga paralleller mellan
sport och företagande, framgångsrika
företagare och idrottsmän. Framför allt
kämpaglöden och inställningen att aldrig
ge upp – att allt är möjligt.

trygghetszon. Se rädsla som en positiv
drivkraft, understryker Paolo som återigen
upprepar att det handlar om att ta ansvar
och egna beslut för sitt liv.
− Jag har gjort mycket dumma grejer som
jag inte är stolt över och blivit både knivhuggen och skjuten. Men jag var knappt
20 år och visste inte bättre. En kompis till
mig blev dödad, skjuten. Polisen menade
att om jag fortsatte på samma spår var
det snart min tur. Det fick mig att ta tag
i mitt liv.
”Jag är som jag är”

Bra Affärer frågar Paolo om den bild som
beskrivs av honom i media är sann. Han
lutar sig tillbaka och funderar lite.
− Den stämmer nog ganska bra. Jag är som
jag är, och försöker inte vara någon annan
eller ge en falsk bild av mig eller var jag
kommer ifrån. Jag hatar politisk korrekthet. Tycker däremot om att provocera,
men det är inget spel, det ligger i min
personlighet. Och vågar man sticka ut
hakan som jag, riskerar man också att få
en del ovänner som gärna skulle se att jag
misslyckas, konstaterar han och tillägger:
− Om jag ska beskriva mig själv så är jag
nog först och främst en fighter och det
kommer jag vara så länge jag lever. Denna

mans med de olika företagen och delar på
ansvar och jobb. Det funkar bra, framhåller de båda. Lena är den som har kontroll
på Paolos kalender och strukturerar upp
hans möten.
− Vi respekterar och tycker om varandra
och arbetar väldigt bra ihop. Det var
nog det som tyvärr också bidrog till att
vårt äktenskap inte höll. Vi blev mer av
arbetskamrater än ett kärlekspar. Felet
ligger delvis hos oss själva – vi lät arbetet
ta död på äktenskapet. Samtidigt som det
krävs väldigt hårt arbetet för att lyckas
som företagare, förklarar de.
Politiker förstår inte företagande

Det borde vara enklare att vara företagare.
Paolo tycker det är viktigt att politikerna
möjliggör för företagare att anställda.
− I Sverige behandlas alla företag lika,
oavsett om du är ett stort företag eller
litet. Det är fel. Det finns inga seriösa
politiker som förstår oss småföretagare.
Då skulle det inte se ut som det gör idag,
konstaterar han irriterat.
Paolo Roberto är även föreläsare och talar
då om vikten av attityder och mental
inställning, om balans i livet och om
boxning, svenskhet och utanförskap. Man
kan undra hur han hinner med allt?
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Profilen
− Vill nog säga att vi jobbar modernt
och har byggt upp en bra struktur där vi
hyr in konsulter och leverantörer när det
behövs vid ”peakar”. I stora projekt som
vårt årliga kampsportevent, ”Rumble of
the kings”, kan vi ha 200 personer inne
och jobba under en kortare period. Det är
viktigt att fokusera på det man är bra på
och inte försöka gör allt själv, menar Paolo
som tillägger:
− Jag jobbar mycket, men kan oftast styra
min egen tid. Idag hämtar jag barnen på
dagis vid 16 – tiden. Behöver jag, fortsätter jag arbeta när de lagt sig.

Vad händer framöver?

− Det blir en spännande höst. Jag lanserar
nya italienska matvaror och kökstillbehör. Det känns jättebra. Jag kommer
att fortsätta utveckla och satsa på mina
verksamheter, med fokus på mat, träning

och motivation. Och jag kommer fortsätta
att gå ut och springa klockan sex varje
morgon - det är inte enkelt alla gånger.
Men ett enkelt liv är ett tråkigt liv, avslutar Paolo och ler brett.

Vad gör du för att inte bli stressad?

− Sover bra och tränar regelbundet. Jag
går upp tidigt och springer en runda på
morgonen och hinner göra gröten färdig
tills mina barn vaknar.
Och hans träningsdisciplin inspirerar
många. När Paolo satte igång löpupproret
på twitter fick han drygt
15 000 svenskar att dra på sig löpskorna.
Hinner du njuta av dina framgångar?

− Jag njuter varje dag. Det där med att
stanna upp, sätta sig någonstans på en
bergstopp och njuta av nuet är inte min
grej. Det är för mesar. (ett typiskt Paolouttalande). Det är skapandet och utvecklandet av nya idéer och projekt och att få
arbeta och umgås med duktiga och bra
människor som är själva njutningen.
Du är väldigt driven och målmedveten. Vad får du din energi och drivkraft ifrån?

− Jag är en fighter. Och att träna varje
morgon är en bra start på dagen för mig.
Jag prioriterar träning, även de dagar då
det känns lite trögt. Din hjärna är starkare
än din kropp – så det är bara at ta kommando, uppmanar han.
Finns det dagar då du inte alls orkar
eller har motivation?

− Jag tror alla har dagar då vi känner att vi
inte orkar. Nyckeln är att sova och träna.
Egentligen handlar det bara om att hitta
något som gör dig motiverad, och ta fram
den där känslan och energin. Nu inspireras jag av mina företag och investeringar.

Paolo Roberto
■ Ålder: 43 år ■ Bor: Stockholm, Nacka ■ Familj: exfrun Lena, barnen Elisa (5 år) och Enzo (8 år)
■ Tror på: träning är grunden till ett bra liv ■ Motiveras av: min gamla rektor (dömde ut mig och sa att jag skulle hamna i fängelse)
■ Aktuell med: Jag lanserar nya italienska matvaror och kökstillbehör.
■ Framgång med sociala medier: 20000 följer Paolo på twitter, 7000 på FB och 1000 på instagram
■ Driver företagen: Rumble of the kings, Punchdrunk entertainment, Paolo´s (nya pasta bolaget) PR le zie (köksredskap)
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Juristen

Bluffakturor
Efter en lugn sommar så har bluffakturorna fullkomligt exploderat under
hösten. Svensk Handel har fört upp
sju bluff bolag på sin varningslista på
bara en vecka.

– Vi börjar tröttna på alla fagra löften
från regeringen att stoppa eller möjligen
begränsa det enorma flödet av bluffakturor
som sköljer över de svenska företagen. Läget
är allvarligt och under veckan hoppas vi på
en ny kontakt med regeringen. Det sade
Per Geijer, säkerhetschef i Svensk Handel ,
i mitten av oktober. Själv erkänner han att
han haft fullt upp med konkursen i värdetransportbolaget Panaxia under hösten.

En samverkansgrupp, med bland andra
representanter från Svensk Handel, rikskriminalpolisen, kronofogden, justitiedepartementet och UC, har också träffats för vidare
diskussioner om problemet. Om mötet leder
till något konkret är oklart. Tydligt är dock
att förslag om ångerrätt för företagare och
ändrad kreditupplysningslag är döda rent
politiskt. Regeringen har inga planer på
lagändringar på de områdena.

Åklagaren Tord Josefson i Helsingborg,
som med små resurser drev och vann målet
mot bluff bolaget Företagslansering Sverige
i våras, arbetar vidare mot skojarna. Den
36-årige misstänkte huvudmannen bakom
företaget har gripits, och en ny, större rättegång planeras.
– Nu satsar man nationellt mot de här
grupperingarna och det finns hur mycket
resurser som helst, säger Josefson.

Istället utreds hårdare straff. Av
justitieministerns löfte från i våras om
bättre information om bluffakturor har det
bara blivit ett kort informationsblad. Den
informationen, om bland annat avtals- och
marknadsrätt, tillför dock knappast något
för en lurad företagare som vill ha mer
handfast hjälp.

Att polisen nu mer eller mindre tvingats
ta bluffakturorna på allvar är glädjande.
Tidigare har man i huvudsak lagt ner de
fallen och hänvisat till att det rör sig om en
civilrättlig tvist, men nu anser man att det
är grovt bedrägeri.

I Skåne har polisen i spåren av Malmömorden fått upp ögonen för att organiserad
brottslighet ligger bakom en stor del av
fakturabluffarna. I ”operation Draupner”
har Skånepolisen riktat in sig på just personerna bakom bluffakturorna. Kanske har
företagarorganisationernas uppvaktning av
Beatrice Ask hjälpt: En polis säger att han
upplever att det nu har ”pekats med hela
handen” uppifrån.

Att det är viktigt för alla som utsätts att
polisanmäla visar massutskicket nyligen
från blufföretaget Svenska Företagsregistret.
När flera hundra anmälningar kom in på ett
dygn bara i Stockholm kunde polisen redan
dagen efter se till att företagets bankkonto
stängdes. Rekordsnabbt, enligt polisen.
Förbundet fortsätter att bevaka medlemmarnas intressen i denna fråga och ska genom våra kontakter med politiker, försöka
få en ändring till stånd snarast möjligt.

Djursholm 2012
Wiggo Lindgren

Rådgivningspanelen erbjuder 30 minuters rådgivning utan kostnad
SFRs rådgivningsservice är mycket uppskattad av medlemmarna. Under förbundets korta tid har redan mer än 500 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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Varför ska företagare
straffbeskattas?

Skatteförfarandelagen
som kvällslitteratur?
Den senaste versionen av ”Small Business Act for Europe” borde kanske alla
småföretagare ha på nattduksbordet för att
kunna följa alla nyheter i denna labyrint.
Återigen visar regeringen sin brist på
konsekvens och trovärdighet. Ännu en
gång har regeringen glömt vad ”Small
Bussiness Act for Europe” från 2008 är,
som Sverige förbundit sig att följa. Den
anger vad som är viktigt för ett förbättrat
företagsklimat i Europa. En föreslagen
ändring i Skatteförfarandelagen innebär
att även tvätteribranschen ska drabbas
av personalliggare. Innebär regeringens
arbetslinje att fler ska få anställning inom
Skatteverket? (Man får väl utgå från att
fler byråkrater behövs för att kontrollera
oss småföretagare…) Regeringens fagra tal
om att nya arbeten ska skapas i småföretag
klingar allt mer falskt!
Sedan januari 2007 har lagen om
personalliggare för frisörer och restauranger varit i kraft. Både lagen och hur
Skatteverkets personal hanterat den har
fått mycket kritik. Många med oss menar
att lagen inte fyller någon funktion alls
när det gäller att minska svartarbeten i de
branscherna. Enligt Riksrevisionen har
reglerna om personalliggare kostat företagen 365,5 miljoner kronor under perioden
2007-2010
Regeringen, med näringsminister Annie
Lööv i spetsen, gick under hösten ut med
hur de skulle genomföra regelförenklingar
för företagare. Det var visserligen ett lamt
försök att försvara sig mot Riksrevisionens
kritik och innehöll en hel del ”fluﬃga
löften”, men ändå en viljeyttring. Nu
svarar finansministern med att föreslå
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att personalliggare skall gälla för fler
branscher, denna gång tvätteribranschen.
Ska Anders Borg dela in alla företag i
branscher och plocka in oss allt eftersom
i kontrollsystemet? Tror någon att detta
innebär regelförenklingar? Kan någon
lita på regeringens fagra tal om att de vill
underlätta för företagare i det här landet?
Vid ett försök till utvärdering 2009 av
resultaten av införande av kassaregister
och personalliggare kom utredaren fram
till att redovisade lönesummor stigit inom
restaurangbranschen. Förklaringen att
”Osäkerheten i beräkningarna är dock
stor” kanske berodde på att man glömde
att korrelera denna ökning till att antalet
restauranger och dess omsättning ökade
i ungefär samma takt. Således ingen
egentlig påverkan. När det gällde frisörer
angavs ”Under 2008 gav beräkningarna
ett så osäkert resultat att det inte gick att
fastställa någon effekt.” Med detta som
grund ska alltså fler regler införas!?
Man lägger till ytterligare en bransch
med krav på personalliggare, i stället för
att ta bort de onödiga reglerna. Planen är
att införa förändringen den 1 april 2013.
Finansdepartementet och Skatteverket
har inte gjort sig kända för sitt ohämmade
skämtlynne, så det är nog inget aprilskämt. Som företagare ska man hela tiden
och varje dag hålla reda på vilka lagar och
förordningar som ändras. Kan vi inte få
lite lugn och ro med regelförändringar och
regelkrångel så att vi kan få utveckla våra
företag i stället?
Erik Sjölander, Näringspolitiskt ansvarig i
Småföretagarna.

Halva arbetsgivaravgiften är en ren skattepålaga
(15%). Detta trots att arbetsgivaren också står
för risken för att anställa fel person, risken för
rörelsekapitalet och ofta också risken för det egna
hemmet som kanske satts i pant. Och dessutom
får arbetsgivaren hantera den anställdes löneskatt.
Många i vänstern glömmer att arbetsgivaren
skapar förutsättningen för HELA samhällets
välstånd genom att driva företag.
Ingen politiker står upp mot det orimliga i att en
grupp i samhället, speciellt småföretagarfamiljer,
straffas för sin energi att driva företag istället för att
ta ett bekvämt jobb. En halvering av arbetsgivaravgiften skulle få oss småföretagare att anställa flera
och därmed lösa ungdomsarbetslösheten.
Jan B Westman, Hedersordförande

Skattereformen som
försvann!
Skatternas betydelse för ökat företagande!
För några decennier sedan hade vi den stora skattereformen som gick ut på att ingen skulle betala
mer än hälften i skatt på en inkomstökning. Skattesystemet har urholkats sedan dess. Idag betalar
en miljon inkomsttagare ändå mer än det!
Skattetrycket har minskats genom jobbskatteavdrag, borttagen förmögenhetsskatt, rot – och
rutavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. Men
tyvärr räcker inte detta.
Arbetslösheten diskuteras men skatterna har
tappats bort i debatten.
Enligt Novus undersökning (DI 6/7) ansåg 60%
att de äldre skulle få sänkt skatt. Tyvärr skapar nog
inte en sänkning av pensionärernas skatt inte så
många fler arbeten. Endast 28 % ansåg att regeringen skulle sänka inkomstskatten. Andra typer av
skattesänkningar skulle kunna skapa fler jobb.
Längst ner hamnade företagarens situtation.
Detta visar på en attityd i samhället där man
endast är intresserad av omfördelning av resurser,
när man istället borde bry sig om hur vi ska få
ökad tillväxt och sysselsättning. En sänkt bolagsskatt hjälper inte den enskilde näringsidkaren.
Den betalar inte bolagsskatt utan egenavgifter
under inkomstslaget näring. Många småföretagare
driver idag enskild firma.
Visst kan skatteminskningar hos olika grupper ge
ökad konsumtion, men det blir marginella effekter om
man inte samtidigt ändrar villkoren för företagandet.
Nej, fram för sänkta egenavgifter och fler
incitament för att skapa och driva företag. Sverige
har fortfarande en jämförelsevis hög beskattning
av företagande. Ändra detta så vi kan få en högre
tillväxt i Sverige!
Anne-Christine Carlberg, f d egen företagare

Lär av omvärlden
Asiatiska tigerekonomier som Singapore
och Sydkorea har länge präglats av system där
politikerna särgynnat storföretagen, istället
för att skapa goda generella förutsättningar
för företagande. Idag sker dock ett omfattande skifte mot småföretagarvänlig politik. När
finanskrisen drabbade Sydkorea 2008 valde
landets nytillträdde president Lee Myung-bak
att införa ett råd för stärkt konkurrenskraft.
På förslag av rådet avskaffade regeringen
snabbt hela 600 av de 5 200 lagar som reglerade företagandet, liksom 3 500 administrativa regler. Den högsta bolagsskatten sänktes
från 25 till 20 procent, medan den lägre
nivån sänktes från 13 till 11 procent. Tack
vare denna offensiva politik kunde Sydkorea
snabbt komma ur krisen och 2010 uppleva
den snabbaste tillväxten bland OECD-länderna. I Sverige har alliansregeringen tillsatt Globaliseringsrådet, som kommit med liknande
konstruktiva förslag på regelförenklingar och
skattereformer. Men här har förslagen inte
kommit längre än till skrivbordslådan.
Ett annat land som lyckats väl med regleförenklingar är Mexiko. År 1999 tog det i
genomsnitt 67 arbetsdagar att registrera ett
företag i landet. Efter införandet av regelförenklingar, samt one-stop shops där företagare
smidigt kan sköta olika administrativa åtgärder, har tiden sjunkit drastiskt till bara en och
en halv dag. Eftersom reformerna infördes
i olika delstater vid olika tid har forskare
noggrannt kunnat utvärdera deras effekt. I de
branscher som omfattades av de nya smidiga
systemen för uppstart av ny verksamhet har
antalet företag ökat med hela fem procent.

Tankar från en
medlem
När jag åkte upp till min vanliga däckfirma för
att byta till vinterdäck, så kom jag på att jag
skulle fråga honom lite om sjuklönesituationen.
Han jobbar snabbt, så jag startade direkt:
− Hörrudu Bengt, vad tycker du om utspelen om sjuklöneperioden då?
− Vadå för utspel?
− Har du inte hört om de olika partiernas
förslag om förändring av sjuklöneperioden? Du
som har tre anställda måste väl påverkas av det?
− Det är klart att jag påverkas när någon av
grabbarna är sjuka, i synnerhet om det är vår
och höst. Men vad menar du med utspel? Är
det något man skulle hört?
− Ja, det har ju kommit lite olika förslag från de olika partierna, men alla utom

Sysselsättningen har ökat med tre procent,
vilket framförallt gynnat personer som tidigare varit utan arbete. Slutligen har den ökade
konkurrensen sänkt konsumentpriserna.
Åtgärder för enklare regleringar i Sverige har
länge utlovats, men relativt lite har hänt. Om
mexikanska politiker kan driva fram förändringar, varför kan inte svenska?
Kanada är ett land som, tack vare ambitiösa reformer under längre tid, visat att det
är möjligt att kombinera en stark arbetslinje
med god välfärd. En företagarvänlig politik,
relativt låga skatter och fria arbetsmarknader
leder till att landet framgångsrikt undviker utanförskap och klarar sig exemplariskt väl sett
till integrationen av utlandsfödda. Eftersom få
lever på bidrag kan skattepengarna riktas mot
välfärdens kärna. Men politikerna i Kanada är
inte nöjda med ett företagsklimat i världsklass,
utan fortsätter aktivt att förbättra det. Ett
typiskt medelstort företag i Kanada betalade
exempelvis en samlad skattebörda på 45 procent år 2009, klart lägre än 55 procent i Sverige. Sedan dess har skatten sänkts marginellt
till 53 procent i Sverige, medan kanadensiska
politiker sänkt den radikalt till enbart 29 procent. Under senare år har Kanada, tack vare
sin företagarvänliga linje, klarat sig betydligt
bättre än de andra så kallade G7-länderna sett
till tillväxt och jobbskapande. I Sverige har
alliansregeringen drivit på en arbetslinje, men
undvikit att kombinera den med en tydlig
företagarlinje. Kanadensiska politiker inser att
starkare drivkrafter till arbete måste förstärkas
med bättre möjligheter till jobbskapande inom
näringslivet. Varför har svenska politiker inte
nått samma enkla insikt?
Leif Svensson

moderaterna verkar vilja förkorta eller ta bort
sjuklöneperioden som du behöver betala för.
− Det var som f-n! Är det valår redan? Det
är ju bara då vi småföretagare är intressanta.
När skattmasen dundrade in på frugans salong häromdagen och krävde fram personalliggaren, så lät det inte som valår!
− Nä, nåt valår är det ju inte i år. Det
kanske bara är så att de flesta riksdagspartier
förstått hur viktiga vi är för landets välfärd?
− Då borde väl moderaterna, med överskattmasen gå först?
− Ja riktigt så enkelt är det väl inte, försökte
jag.
− Du menar att det är partierna som ligger
vid fyra procentspärren som tycker att vi är
viktiga? Synd att de med riktig makt inte
förstår att vi behöver få enkla och trygga
regler som inte förändras hela tiden. Nu är

Försvara Försvaret Nu!
DNs Erik Helmersson ställde frågan: ”Vem
vågar försvara försvaret nu”. Det gör självklart varje svensk. Vi bor nära en diktatur
som rustar upp och vi informerar ständigt
om att vårt svenska försvar minskar samt
bristen på resurser och soldater, utbildning
och material. Vi borde lära oss hur det gick
för Norge 1941. Jag tänker på att mina
barnbarn ska slippa våld, tvång och diktatur. Låt oss satsa på vårt eget försvar nu annars sopas vår välfärd och frihet undan lätt.
Jan B Westman

MP Paneldebatt
Den 28 oktober deltog vi i en paneldebatt i
Eskilstuna angående Miljöpartiets programarbete genom vår näringspolitiske ansvarige
Erik Sjölander. I panelen satt ledaskribenten
i Västmanlands Läns tidning Richard Appelbom samt statsvetaren vid Mälardalens
högskola Joakim Johansson. Koordinator
var Yvonne Ruwaida. Vi lyfte viktiga frågor
som sjuklöneansvaret, arbetsgivaravgiften, regelförenklingar och den dåliga svenska uppslutningen
för och genomförandet av SBA.
Leif Svensson, Förbundsordf.
vi ju så många företagare att vi borde kunna
få lite inflytande över var politikerna gör av
våra skattepengar. Allt kan väl inte behöva
skickas till Bryssel eller Fjållträsk? Förresten
så behöver du byta framdäck efter den här
säsongen. Betala till Elsa, så är bilen klar sen.
Vi ses till våren!
Varför infördes regeln om att även småföretagare skulle betala sjuklön för de första 14
dagarna? Småföretagaren lever ju i samma
vardag som sina medarbetare och vet hur
känslig verksamheten är om någon blir sjuk.
Politikernas vilja att modifiera sjuklön och
dess period, med eller utan högkostnadsskydd
(som ingen verkar använda, för att det är för
krängligt), får mig att tänka på ett citat av
hädangångne Per Rådström ”För den som
ingenting begriper är allting meningsfullt.”
Hoppas du fick på dina vinterdäck i tid i år.
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Att driva företag i Sverige
– för dyrt, krångligt och riskabelt.
Att starta ett företag i Sverige är
relativt enkelt och inte heller särskilt dyrt.
Det finns många andra länder där det är
betydligt värre förhållanden. Att sedan
driva företaget är emellertid betydligt
dyrare, krångligare och mera riskabelt.
Småföretagarnas Riksförbund pekar ut
tre omständigheter som gör det svårt att
få företag att utvecklas, växa och anställa
mer folk.

tid att skola in personal i företaget och det
är sällan lönsamt på kort tid. Att stegvis
halvera arbetsgivaravgiften (och egenavgiften) för de minsta företagen vilket är lika
med att ge dessa en stimulans att anställa
fler människor och därmed utöka sin
verksamhet. Det finns i dag flera partier i
Riksdagen som förstått och förordar detta.
Dock icke de båda så kallade arbetarpartierna.

Varje företagare vill självfallet ha
hygglig ekonomisk avkastning på sina
investeringar och kunna driva sin verksamhet utan alltför mycket krångel och
administrativt arbete. Är risken stor för
ekonomiska bakslag vid expansion drar
han eller hon sig i det längsta för att ändra
ett vinnande koncept som liten företagare.
Om man frågar politiker i Sverige,
oavsett på vilken nivå, så håller de med
om att vi i Sverige ska ha ett bra företagsklimat. Likaså att det är de många
småföretagarna som är den verkliga
motorn i svensk ekonomi och att det är
där tillväxten och förutsättningarna för en
ökad sysselsättning finns.

Det är för krångligt att driva företag i
Sverige. Alliansregeringen har i sex år utlovat kraftiga regelförenklingar för företagare i Sverige. Målet sattes till 25 procent
efter valet 2006 och var ett verkligt skarpt
löfte. Framför allt Småföretagarna sa
”äntligen” och såg fram emot en enklare
tillvaro. Vid avstämning 2010 visade det
sig att resultatet var 7 procent och inte
som utlovats 25 procent. Riksrevisionen
gav regeringen svidande kritik och nu har
det utlovats en kraftsatsning inom området. Visa av erfarenheten har Regeringen
emellertid nu satt tidsramen till år 2020
och inga procentsatser har angivits. De
nöjer sig med att säga att det ska bli bättre
än det var 2006. Det är verkligen låga
ambitioner och torde inte göra småföretagarna särskilt nöjda eller benägna att lägga
sina nästan 1 miljon röster (+ anhöriga) på
en sådan politik.

Det är därför förvånande att det görs
så lite för att underlätta för småföretagare
att växa och utvecklas. Med de höga arbetsgivar- och egenavgifter vi har i Sverige
är det för dyrt att driva företag och svårt
att få ekonomi i tillväxt och nyanställningar. Med över 30 procent i skatt och
avgifter på lönekostnaderna blir kostnaden
för en liten företagare svåröverkomlig vid
anställning av fler medarbetare. Det tar
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Sjuklöneansvaret, som ligger hos
företagen för de första två veckorna av en
sjukskrivningsperiod, gör det för många
småföretagare för riskabelt att anställa fler
medarbetare. Om en av några få anställda

blir sjuk eller skadar sig (oavsett när, var
och hur), framför allt om det händer
upprepat, kan kostnaden för sjuklön,
samtidigt som arbetskraften måste ersättas, leda till ekonomiska problem. Detta
förhållande kan göra att en liten företagare
avstår från att expandera och ta på sig fler
eller större åtaganden. Bättre att simma
lugnt och behålla tryggheten. Visserligen
finns i lagen ett ”högkostnadsskydd” men
det har man undvikit att basunera ut tillräckligt och är dessutom så krångligt att
ytterst få företagare har använt sig av det
under de två år det funnits. Antingen vet
företagarna inte om det eller så vet man
inte hur man gör. Småföretagarna föreslår
att sjuklöneansvaret omedelbart tas bort
för alla företag med upp till 10 anställda.
Denna begränsning vad avser antalet
anställda gör att statens kostnader för en
sådan åtgärd skulle bli förhållandevis små
i jämförelse med de 16 miljarder som
Alliansens höstbudget avsätter till sänkning av bolagsskatterna. En sådan sänkning av bolagsskatten ger ytterst litet till
landets småföretagare och stimulerar inte i
någon större grad till tillväxt och nyanställningar. Fel och dyr prioritering.
Gör som småföretagarna önskar.
Sänk arbetsgivaravgifterna och gör det
billigare att anställa. Minska regelkrånglet rejält och snabbt och gör det enklare
för företagen att verka och anställa. Ta
bort sjuklöneansvaret och gör det mindre
riskabelt att utöka sin verksamhet och
anställa fler medarbetare
Lennart Erlandsson Förbundssekreterare

Budget 2013: Investera för framtiden
– hur gynnas företagen?
I den budget som presenterades under hösten var den direkta responsen att regeringen dragit på sig
spenderarbyxorna och gör en mer expansiv satsning, till skillnad mot tidigare restriktiva budgetar. Här följer delar
av budgeten som är riktat mot företagare.
Satsningarna som föreslås i budgeten
omfattar fem olika områden: tillväxt och
konkurrens, fler i arbete, stabilt finansiellt
system, välfärd för alla och en jämn fördelning samt en effektivare energi-, klimatoch miljöpolitik.
Det som beskrivs som Företagspaketetet
innehåller tre delar: Investeringsavdraget,
sänkt bolagsskatt samt stärka rättskyddet för företagare. Syftet med investeraravdraget är att göra det mer förmånligt
att investera i mindre företag genom en
skattereduktion på 15 procent. Därmed
minskar man de ekonomiska risker som
det innebär att satsa i nystartade bolag.
Bolagsskatten bedöms vara mest skadlig
för tillväxten, och föreslås därför minskas
från och med den första januari 2013,
från 26,3 procent till 22 procent. Detta
i syfte att förbättra förutsättningarna för
framväxt av nya jobb och investeringar.
Ytterligare en insats handlar om att stärka
rättssäkerhet vid beskattningen; där en del

är översyn av systemet av förhandsbesked,
en annan uppdrag till skatteverket och en
tredje är en utredning om specialisering av
skattemål i domstol.
Nedan följer delar av budgeten som
berör småföretagare:
Satsning på infrastruktur
Cirka 3,5 miljarder kronor investeras
under åren 2013-2017 i gruvrelaterad
infrastruktur. Resurserna för infrastrukturåtgärder föreslås öka med i snitt 8,8
miljarder per år mellan 2014-2025.
Mer pengar till forskning
Fyra miljarder kronor går till forskning
och innovation, med fokus på life scienceområdet. Totalt omfattar satsningen 11,5
miljarder åren 2013-2016.
Barnomsorg på kvällar och helger
Ett riktat bidrag för att stimulera kommuner att i ökad omfattning erbjuda omsorg
på kvällar, nätter och helger, ska underlätta

för anställda – och småföretagare – som
jobbar obekväma arbetstider.
Bredbandssatsning på landsbygden
Regeringens tidigare satsning att påskynda
utbyggnaden av bredband på landsbygden
förstärks med totalt 600 miljoner kronor
under två år.
Fler jobb och utbildningsmöjligheter
för unga
Unga ska få hjälp ut i arbetslivet genom
fler nystartsjobb och lärlingsplatser. En
tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom bland annat yrkes- och lärlingsvux föreslås. Totalt satsas 8,1 miljarder
kronor åren 2013-2016.
Endagskarens tryggare för företagare
Från årsskiftet görs det möjligt, för dem
som vill, att välja endast en karensdag i
utbyte mot lite högre egenavgift. Förslaget innebär att egenföretagare i större
utsträckning än tidigare likställs med
arbetstagare i sjukförsäkringssystemet.
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Nyheter

Var fjärde företagare
en kvinna
Skatteverket vill
avregistrera tusentals
företag

Drygt vart fjärde företag, 27 procent, drevs
av en kvinna år 2010, enligt Statistiska
centralbyrån (SCB). I vård- och omsorgsbranschen leddes 59 av 100 företag av en
kvinna. (TT)

Över hundra tusen enskilda firmor kan
komma att avregistreras närmaste året. I en
särskild satsning ringer Skatteverket runt till
personer med F-skattesedel som inte betalat
någon moms på länge och uppmanar dem
att avveckla firman om de inte har något
jobb på gång. Från och med år 2014 skärps
kraven på bland annat dem som driver
enskilda firmor då de årligen måste lämna en
momsdeklaration istället för att bara redovisa momsen i inkomstdeklarationen. (SVT)

Nytt rekord för
valrörelsen i USA
Valrörelsen 2012 i USA slog nytt rekord.
Ungefär tre miljarder dollar satsades på presidentvalkampanjen. [affarsvarlden.se]

Jätteökning för
exporten till Irak
Den svenska exporten till Irak växer mycket
kraftigt, om än från låga nivåer. Under det
första halvåret i år var exportvärdet drygt
1 miljard kronor, vilket var 77 procent mer
än under det första halvåret 2011.”Det ska
då ses ovanpå den dryga tredubbling som
skedde från 2008 till 2011. Så utvecklingen
går på ett enda håll och det är uppåt”, säger
Mats Paulson, Afrika- och Mellanösternchef
på Exportrådet. [DI]

”Tidsplanen för korttidsvecka duger inte!”
Det duger inte att den nya lagen om korttidsarbete börjar gälla under 2014, som
regeringen planerar anser Fredrik Sidahl, vd
på FKG, branschorganisationen för underleverantörerna i fordonsindustrin. ”Det är nu
korttidsveckan behövs”, säger han.
Finansdepartementet håller på att utreda
frågan. Tanken är att bromsa uppsägningar
i ekonomiska kriser och att Sverige ska
komma snabbare på fötter när konjunkturen
vänder. Kostnaden för bortfallet av arbetstid
ska delas mellan staten, arbetsgivaren och
den anställda. (DI)
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De vinner på
fetmatrenden
Enligt Världshälsoorganisationen WHO
lider 500 miljoner människor i världen av
fetma, det vill säga har ett BMI (body mass
index) över 30. Därutöver är 1,4 miljarder
människor överviktiga med ett BMI på mellan 25 och 30. Mellan 1980 och 2008 har
förekomsten av fetma har dubblerats, enligt
WHO. Nu börjar investmentbankerna se ett
allt tydligare investeringscase i det som beskrivs som en av de kommande 20-30 årens
största megatrender – ”globesity” eller global
fetma. [Veckan Affärer]

Historisk tweet från
Obama
Under USA-valet var sociala medier med
hela vägen. President Barack Obamas
tweet – ”Four more years” – blev (fram till
valresultatdagen)”retweetad” (skickad vidare)
över en halv miljon gånger. Flest gånger hittills i historien. När det stod klart att Obama
hade vunnit skrevs det som mest 327 452
Twitter-inlägg i minuten kopplat till valet.
Och totalt landade det på 31 miljoner tweets
när valdagen var slut, skriver Twitter i ett
blogginlägg. Facebook är också flitigt använt
och Obama har fått över 2,2 miljoner ”likes”
på sin segerpost. Mitt Romney tackade
fansen med en bild på Facebook och nära
400 000 personer har gillat den. [SvD.se]

Myndighet gjorde
ölreklam

Så får du mer beröm
på jobbet

Robyn och SHM lockar
aktieköpare

Skrota Jante, och fila ner dina vassa armbågar. Satsa i stället på att sprida beröm över
dina kolleger och chefer. Alla mår bättre,
inklusive bokslutet. Det rekommenderar
rekryterings- och bemanningsföretaget
Adecco, som står bakom nya appen ”Berömutmaningen”. Det handlar om Sveriges
första tränings-app i konsten att både ge och
ta emot beröm på jobbet – kolleger emellan,
chefer gentemot medarbetare, och medarbetare gentemot cheferna. Och, inte minst
viktigt, ditt eget beröm av dig själv. Studier
från uppmärksammade amerikanska HRforskare och från Karolinska Institutet visar,
enligt Adecco, att företag som regelbundet
berömmer sina medarbetare är tre gånger så
lönsamma som företag som saknar positiv
feedbackkultur. Och för den som får beröm
på jobbet kan chansen att hålla sig frisk öka
rejält. Erkänslan är effektivt bränsle, som får
oss att vilja kämpa på. [DN.se]

Om det gick att köpa aktier i artister skulle
flest vilja äga andelar i Robyn eller Swedish
House Mafia, enligt en undersökning från
nätmäklaren Nordnet. Bland unga är Avicii
populärast. I södra Sverige toppar Timbuktu. Och Abba är det vanligaste förslaget av
dem som inte fanns med bland de 20 alternativen. På värdepappersmarknaden har det
sedan länge gått att köpa in sig i bland andra
David Bowie, i övrigt är finansieringsformen
sällsynt i musikbranschen. [DN.se]

Utredning ska minska
elprisskillnad
Regeringen har tillsatt en utredning för att se
om skillnaderna i elpriser mellan södra och
mellersta Sverige kan minskas.. Indelningen
av landet i fyra elprisområden har lett till
att elpriset i södra Sverige tidvis har varit
högre än i mellersta Sverige. Den långsiktiga
lösningen är att öka både produktionen i
södra Sverige och kapaciteten att föra över
el från norr till söder, enligt energiminister
Anna-Karin Hatt (C). [DN.se]

Få hushåll klarar ett
ekonomiskt bakslag
Svenskarna är dåliga på att spara. Få skulle
klara av en ekonomisk smäll och drygt vart
fjärde hushåll har mindre än 10 000 kronor
på sparkontot. Det visar Länsförsäkringars
utfrågning. Vid en rundringning till 1000
personer i åldrarna 20 till 69 år visade det
sig att två av tio hushåll klarar sig högst en
månad om de förlorar sin inkomst, skriver
Di. [DI.se]

Region Västerbotten skrev att två nya ölsorter var ”läskande” på sin twitter. Sedan tog
de bort inlägget. ”Två nya ölsorter på gång
till Umeå2014. Så läskande det låter!”, var
twitterbudskapet. Maria Wiksten ifrågasätter
nu om det är rätt av Region Västerbotten att
skicka ut sådana meddelanden via twitter.
”Som myndighet bör man fundera över vilka
riktlinjer man har på sociala medier. Jag reagerade väldigt starkt över att en myndighet
recenserar alkohol”, säger hon. (KD).

Ingvar Kamprad högst
andlige ledare
Småländska Älmhult är norra Europas svar på
Pyongyang, där insexnyckeln har ersatt atombomben och Ingvar Kamprad är invånarnas
Kim Il-Sung. Det skriver The Telegraphreportern Harry Wallop, som i samband med
Ikeas 25-årsjubileum i Storbritannien hälsar
på i den svenska möbeljättens hemstad. Tidningen beskriver i rapporten hem Älmhult,
med sina runt 8 000 invånare, närmast som
en sekt, där Ikea och företagets strävsamma
ideologi är religion, och Ingvar Kamprad
högste andlige ledare. [affarsvarlden.se]
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Affärsnätverket Matrona

Sanna

Lena Törner

Jag vill göra det där lilla extra som skapar mervärde
Visst går det att kombinera sin affärsverksamhet med ett socialt ansvar framhåller Lena Törner .
Hennes kvinnliga affärsnätverk Matrona samlade i fjol in 80 000 kronor till Läkare Utan Gränser.
Och nu höjer de ribban ytterligare.

Lena menar att det är en extra krydda
som höjer ditt företagande en nivå.
– Det handlar om att vilja göra gott och
ta ett samhällsansvar – att göra det där
lilla extra bortom ”business as usual”,
understryker Lena som arbetade som
psykolog tidigare och tyckte att det saknades en dimension i näringslivet.
– För mig handlar det om att arbeta med
ett långsiktigt perspektiv – och kombinera bra affärer med att engagera sig och
bidrar positivt till vår omvärld. Det får i
alla fall mig att må bra.
Verkar för socialt ansvarstagande
Det var denna ambition och drivkraft som gjorde att Lena startade det
kvinnliga affärsnätverket Matrona, där
det centrala är att göra affärer inom
nätverket, men också verka för socialt
ansvarstagande vilket bland annat görs
genom en insamling varje år.
– I många nätverk handlar det bara om
att tjäna pengar, vilket inte är fel. Men
för mig har det varit viktigt att pengarna
ska gå till något vettigt – skapa ett mervärde. I fjol lyckades Matronanätverket

samla in 80 000 kronor till Läkare Utan
Gränser, och insatsen vid Afrikas horn.
I år ska pengarna gå till stiftelsen Min
Stora Dag som hjälper svårt sjuka barn
att förverkliga sina önskedrömmar.
Bidrar positivt till vår omvärld
Alla medlemmar bidrar och sen finns det
förstås företag som vill ge en extra peng,
säger Lena som förklarar att allt arbete
med insamlingar betalar sig flera gånger
om när man ser vilken nytta pengarna gör.
– Jag tror vi alla mår bra som medmänniskor när vi tänker lite mer långsiktigt
och är med och tar ansvar och bidrar
positivt till vår omvärld.

Det handlar om att stödja ett gott ändamål och uppmuntra andra att engagera
sig i olika former av samhällsaktiviteter.
– Och alla kan bidra, det är inte bara
stora företag som kan göra skillnad,
menar Lena.
Helt uppenbarligen är också nätverk
för affärskvinnor, med avsikt att även
göra en god insats, ett populärt koncept.

Matrona har växt och har idag grupper
i Sundbyberg/Solna, Kista, Södermalm/
City och Östermalm/Täby. Huvuddelen
av medlemmarna är stora företag. Idag
driver Lena nätverket med sin dotter,
Sanna och nya grupper kommer att
startas upp i Sverige nästa år.
I årets insamling kommer den grupp
i nätverket som bidrar med störst
donationer kommer att utses till Årets
Matronagrupp.
Insamlingen MinStoraDag
Insamlingen till förmån för ”Min Stora
Dag” pågår fram till december och
avslutas med en sopplunch då en av
Sveriges populära komikern, Babben
Larsson, kommer att medverka. Richard
Fors, generalsekreterare för MinStoraDag
berättar om deras arbete. Titti Schultz är
konferencier och sjunger gör Marie Bergman. Alexandra Pascalidou bidrar bland
annat med tre signerade böcker, Irma
Schultz och Thomas di Leva signerar skivor till den auktion som också genomförs
på sopplunchen.

Matrona nätverket
■ Värdegrunden, give2give, innebär att fokus ligger på affärer och att medlemmarna hjälper varandra till värdefulla
relationer och kontakter. Det görs mycket spännande affärer inom vårt nätverk och vi har också fått ut människor i
arbete genom Matrona. Nätverkets namn Matrona är keltiska och kan översättas till ”stor moder”, ett namn som indikerar dess inriktning; ett nätverk för drivna kvinnor intresserade av erfarenhetsutbyte och av att göra affärer.
Vill du hjälpa Matrona med insamlingen, gå till, MinStoraDag, MatronaInsamling, donationen pågår oavkortat!
Läs mer på www.matrona.se
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Hållbarhet – en bra affär eller inte?
Är det möjligt att förena hållbarhet,
bra affärer och lönsamhet? En del är
kritiska. Andra är övertygade om att
samhällsansvar är framtiden.

Många större företag har särskilda avdelningar som arbetar med CSR, Corporate
Social Responsibility. Den allmänna
termen är ST, Social Responsibility. Vad
innebär då dessa begrepp? Det handlar
om att ansvarsfulla företag gör mer än
vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn
till sociala och miljömässiga aspekter i sin
dagliga affärsverksamhet. Går det då att
göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

Enligt Per Granqvist, som är författare till
boken ”CSR i praktiken” och även talare
inom hållbarhetsområdet, från CSR och
etik, innebär hållbarhet att använda sina
resurser på ett smartare sätt, och på så sätt
få mer utväxling på det du stoppar in i
firman.
Syftet är inte att arbeta med hållbarhet för
att det moraliskt rätt, utan för att det är ett
sätt att öka lönsamheten. ”Tänker du inte
kommersiellt går du snart i konkurs och då
spelar det ingen roll hur snäll du är”.
Det tydliga budskapet är: ”Koppla ditt hållbarhetsarbete till din verksamhet, annars
blir det varken trovärdigt eller lönsamt”.

Tips för småföretagare om
4 vägar till hållbar framgång
1. Satsa på bra arbetsmiljö
Personalen håller längre och du får en
rekryteringsfördel
2. Släck lamporna på natten
Du sparar energi och pengar och visar att
du har ett miljöengagemang.
3. Anställ varierat
Personer med annan bakgrund än dig själv
kan hjälpa dig att hitta nya produkter
och nå nya målgrupper, samtidigt som du
gör något för minoritetsgrupper.
4. Utnyttja spillet
Det som kommer från din ordinarie
produktion. Du tjänar pengar på ditt spill,
och miljön sparas när vi bättre tar vara på
råvaror.
Källa: Per Granqvist.se

17

Krönika: Alexandra Pascalidou

Inspirationskälla och förebild
Med cirkulerande rörelser dansar hennes fingertoppar över mitt ansikte. Lugn
och metodisk verkar hon med is i magen
och eld i hjärtat. Två förutsättningar
för att klara konjunkturkänslig affärsverksamhet. Sanaa är van vid att tämja
vågorna. Motvinden är hennes motor.
Som andra barnet av nio syskon flydde
hon från Bagdad till Aten som 18 åring.
Med arabiska, kildani och lite engelska i
det lätta bagaget slog hon sig sakta fram.
Först som stum städerska och snart som
barn- och äldrevårdare. Hon fick lära sig
laga grekisk mat och fyllde på sitt grekiska
ordförråd.
När jag ligger där tänker jag på den irakiska flykting som mördades natten innan
i Aten. Han är bara en av många flyktingar som den senaste tiden attackerats
av svartklädda gäng som associeras med
nazistpartiet Gyllene Gryning som sitter
i parlamentet. Deras mål är att ”befria”
det krisdrabbade landet från flyktingar.
De flyktingar som tills nyligen för slavlöner tog hand om barn, äldre, hushåll och
åkrar. Nu när medelklassgrekerna inte
längre har råd med sina slavar ska de ut.
Nazisterna får vind i seglen av politiken.
På uppdrag av regeringen bedriver polisen
projektet ”Xenios Zeus”. I antiken var
Xenios Zeus gästvänlighetens Gud och
främlingarnas beskyddare. Om Gudar låg
i gravar skulle den stackaren vända sig.

Jag berättar inte allt detta för Sanaa.
Kriser framhäver det värsta hos människor. När människor måste slåss om en
bit bröd söker de syndabockar. Någon att
skuldbelägga för den egna misären.
Efter sex år utan papper tog Sanaa sitt
mod och sina sparpengar och flyttade
vidare. Hon tog båten till Italien och
ovissheten. Det enda hon visste var
att hon ville till Sverige.
Istället för att bosätta sig med
några släktingar i Södertälje slog
Sanaa ner sina pålar i Vårberg.
Hon utbildade sig till hudterapeut,
höggravid behandlade hon Maud
Olofsson och välbärgade damer i
ett dyrt litet Östermalmskyffe tills
hon startade Sanaas Hud & Spa i
en miljonprogramslänga. Gravid
med sitt andra barn skapade hon en
hemtrevlig oas med de bästa produkterna. En ung invandrarkvinna, mor
och maka som kämpar med ett leende
på läpparna. Inte bara för att hon lyckats göra det omöjliga utan även för att hon
med sin verksamhet vitaliserar Vårberg.
Sanaa är en sann inspirationskälla och
förebild för alla företagare. Man behöver
inte perfekt svenska, stort startkapital
eller brett kontaktnät för framgångsrikt
företagande. Man behöver bara en vision,
en mission och en passion.
Alexandra Pascalidou

FRIDA FÖRETAGARE

18

Anders Suneson 23 oktober 2012

© Anders Suneson/Tantiloop Film

SKÅNEORT MED
GLASS
OCH
SPRIT

DE ÄR
EMOT
RASHAT
STYRDE
EN ANNAN

SNEDSPRÅNG

DEN
AVGÖR
VAD DET
GÅR PÅ

DRAR TILL
SJÖSS

ÄR ENSTÄMMIG
SÅNG

GER SALVA
I LUMPEN

REJÄLA
INSATSER

© Melon
Produktion
GRUNDÄMNE
SOM
SKRIVS AT

DIKTAD
RÄKNING

MISSTÄNKS

VAKTAR
PYRAMID

STARTBINGE
PRIS FÖR
ATT FÅ
VARA MED

VARA HÄR
OCH NU
FLINGA

SOLSKEN
RIKE
MASKA

FILTRERAS

HAR TVÅ
VINGAR
MEN KAN
INTE FLYGA
STRECKA
KAN
SPELA
EN VISS
ROLL

VASSRÖR

KAXIGA
YNGRE
MÄN SOM
UTMANAR

GER
TOMTEN
JÄMNT
SKÄGG

FATTADE
TELEFONSVARARE

KOMMIT
UPP UR
SÄNGEN

FRAMÅTANDA
TA LOV
UTAN MÅL

CHARMERANDE

ÄR DET I
EN TRÖG
ORGANISATION

LIGGER
ÖVER
SNITTET
SIKTAR
BRA

EFTER
KONSTENS
ALLA
REGLER

ROVA

KAN
VARA INBUNDEN

LITEN
PLATTFORM

ÄMNE MED
HISTORIA
KLASSISK
GOLFMODELL

GÖRS
FÖR ATT
SKYDDA
TANK

VERKA
KALLAS
HEMLAND AV
JUDAR

FISKAT
MED KORK

LIGGA
OCH
GNAGA

ÖPPNAS
AV BILL

NY PÅ KS

SKALLAR

Ä

GRIPS

N T

GRUPP
SOM
JOBBAR
IHOP

MORGONSTUND

Annonsbilaga
DE KAN
SÄGA
TACK VARANNAN
GÅNG

U

Å

HAR
SKUTAN
VID SJÖ

GES
FÖRE
ORDER

R

HAN ÄR
EN LÄNK
I KEDJAN
ÄR GRÖNGÖLING

A

HAN
HADE
SKOTTHÅL I
PANNAN

E

L

D

A

R

E

N

DEN SKATTAR INTÄKTER
RÄKNEEXEMPLET

DEN ÄR
EN BIT
AV BIT

V

E

R

S

E

ELÄNDE
SÅDANA
HAR ETT
CENTRALT
FÄSTE

O

T

B

Ä

V

A

STAT
MED LAS
VEGAS

KAN DEN
SOM
FASAR

R

INFÖRDE
BROR I
REFORM

D

U

SKULDEBREV

B

U

VÄDRA SITT
MISSNÖJE
TRIMMAR
LAGEN

T

V

E

HAR
PERSON
MED BRA
OMDÖME

GULLIGT

STÖTEN

E

V

E

R

STUDSA
TILLBAKA
SÄTTER
TÄNDERNA I

E

K

A

Ä

T

T

BYGGDE
PER ALBIN

E

N A
ÄR DE
SOM ÄR
UPPÅT

P

Ä

R

L

STARTAR
LÖFTESRIKT

Å

R

PLACERADE

A

VILL DEN
SOM ÄR
FRIARE
FÅ HÖRA
I STAV I
VERK

KOM MED
544 -58

U
VILL NOG
HALLMAN

E

R

R
GER EN
FÖRSTA
FRYSNING

G N A

DYR
KULA

SLUMMER
UNDER EN
LÄNGRE
PERIOD

K

R

RUNDA
FÖR ETTA

SKAPAR
GNISTREGN I
NATTEN

N E
SPETSPLUGG
DE FÖLL
FÖR VASA

A
R

J

A

Y

X

U

R

A

N

V

SÄTTA
PÅ PROV

T
KALLAS
VÅRT
YTSKIKT

V
H Y

ÄR SUR
STARTSIFFRA

A

ÄR PUNGSLAGEN

E

STYRET

E

R

T

E

ÄR SJUKDOMAR SOM
GÅR I ARV
PÅ SLANT
I TOKYO

N Y

I
M

N E

N Y

DEN BÄR
SINA
KOTTAR

N U
HAR FOT
MED TAPP
PLACERAS
PÅ RYGG

N

T

M A

G E

H E

N

K
DIREKT
FRÅN
FABRIK
GE UPP

GER ÖVERBLICK

SÄMJAN

E

S

P

S
RÖD TRÅD

VÄRDET

A

D
VÄRDERA
HÖGT

D

E

D

U
R

KALLAS
ÄVEN
NIOR

T

L

B
U

A

Å

L

A

L

A

A

N F

V

FYLLDE
KISTAN
ANSAR
HÄCK

ORDNAR
TRÄFF PÅ
STAMSTÄLLE

A

RÄTT ÅT
KNEGARE

I

DEN HAR
ELDSJÄL
DOLLARGRIN

V

D

SOLGUD

VAR EN
STORMARKNAD

Bra Affärer
BILDAS
I SAL

KLINGA
ÖPPNAS
UNDER
SKIVA
I HÖST

KAN DEN
SOM
SÄTTER
POÄNG

ÄR EN
PRODUKT
SOM INTE
ÄR I ROPET
LÄNGRE

G E

DET
STARTAR
LÖFTESRIKT

ÄR ETT
FAKTUM

ÄR VÄL
OTÄCKT I
TRAFIKEN

KAN BLI
SLUTMÅL FÖR
LAX

KAMMARGREVE

GER KALLA
KÅRAR

A

FOR UT
MOT

SÅDANA ÄR
EJ MED PÅ
NOTERNA
ALFRED
MED PRIS

FULLT
DRAG

OGENOMTÄNKT

TANKEBYGGNAD

ENPETARE
FÖRR

GJORDE
OM

KOLIK
DEN KOMMER MED
KOSTNADEN

TUSEN
I ROM
FÖRR

ÄR VÅGHALSEN

TÅG
SOM
GICK
GENOM
MÅNGA
STÄDER
FÖRR

LEVERERAR
EN
SALVA

BIFALL

BURMAGRANNE

JOBBET
VID KUPAN

STAM

RÖRELSE
SOM
DRIVS AV
OMBUD

TA FÅGELVÄGEN

FÖR
SÅDAN ÄR
MINUS ETT
PLUS

MISS PÅ
TAVLA

Ä

DE FALLER
PÅ HÖSTEN
TAR MAN
SIN HAND
IFRÅN

M

Å

GÅTT
TILLBAKA

E

L

L

A

R

E

N

DE HÅLLER TRAFIKANTER
PÅ PLATS

B

N

SNABBT
TILLSLAG

ÄR SVEN
SOM
SYSKON
TILL ULF

ÄR UNDERLAG FÖR DET RINFOTBOLLS- NANDE
SPELARE VATTNET
SLUMPAR

G E

T

E

A

K

T

A

R

HAR KALLE SOM
SPELAR
BÄRHJÄLPEN

N O

R

Ä

D
MINDRE
ORT PÅ
HÖG HÖJD
I SCHWEIZ

JOBBET
UTAN
FAST
SLUTTID

T

I

S

K

A

B

N E

FÄLT MED
MYCKE
NÖJE

E

T

K
I

HAR
MÅNGA
INNANFÖR
MURARNA
SLOG FAST

N G S

S

SKYDDAS
AV LOCK
UNDER
LUREN

L

VILL DEN
SOM
BYGGER
BROAR

T

ÅVÄXT
FÖLJDE
EFTER
SOVJET

A

L

HAR
SETTS
LAGA MAT
PÅ BURK

T

I

N A

ÄR ETT
BOENDE
SOM RATATS PÅ
LANDET

Ö

D

E

T

O

R

P

GENOMFÖRA
TVÅSKIFT

T

V

A

S

E

B

KORT
FÖR
SYRE

O

VÄNDA SIG
TILL DET
BÄTTRE
ÅSTUNDADES

L

Y

LIGGA
LÅGT

L

Ö

A

R
FÅTT
PRYGEL

G I
A

N

G A

WALLENBERGS
FINANSKONCERN

T

S

ÄR EN
RAKSTRÄCKA

D
GER NY
NÄRING

S
K
I

A

I RETUR

T

KONDIS

F

V

Å

T

U

T
A

T

E

S

T

A

ÄR DE
SOM ÄR
EXPONERADE FÖR
RISK

A

T

T

E

N

A

R

GÅR
GENOM
KANAL

T

Å

R

© Melon
Produktion
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Vinn ett lottpaket från
Svenska Spel
Sänd in lösningen till Småföretagarnas
Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs.
Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den
7 januari 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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Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr. 4/2012
Bra Affärer 1.Patrik Larsson, 2.Bert Ström, 3.Per Kjellgren, 4.Kenneth Pettersson, 5.Anne Gerzén
Annonsbilaga 1.Per-Olof Olsson, 2.Ulla Berggren, 3.Carina Helgesen, 4.Berit Fredriksson, 5.Birgitta Lövberg
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Småföretagaren
- en förutsättning
för svensk välfärd

Dina Medlemsförmåner
Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vår uttalade ambition är att skapa de flesta och
bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation.

SEB har av Privata Affärer blivit utsedd till årets småföretagsbank 2008-2009 och 2011.
SEB har de senaste åren satsat på paketlösningar och företagsrådgivning med inriktning
på småföretagare. Genom vårt samarbetsavtal får våra medlemmar tillgång till Sveriges
bästa bank för småföretagare med speciella förmåner och service.
Läs mer om dem på vår hemsida. www.smaforetagarna.eu
Vårt mål är att det ska ”betala” sig många gånger om att vara medlem hos oss. En
småföretagare som är medlem hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de
stora företagen har.
Har du som medlem ett förslag om tillägg kontakta kansliet via telefon eller mail.
Vi beaktar och bearbetar alla förslag som ni medlemmar lämnar.
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