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Så skyddar man
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”Stressdoktorn”
Tomas Danielsson
ser livet som en
hinderbana

på näringsdepartementet, om att
skapa ett företagsklimat i världsklass

tomas danielsson
Stressdoktorn ger råd om hur du hittar en balans i livet!
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Vi vet att många småföretagare lever ett otryggt liv.
Det vill vi ändra på!
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

nad

ms

e
edl

M

0

t 13

if
avg

må
kr/

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

Framtidens företagarförbund
Sedan starten i januari 2010 har SFR växt från noll till snart 19 000 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

Ledare

Tidningen som inte finns?
Vi gläder oss åt all den uppmärksamhet vi får från olika håll. Vi kan till och med
se något positivt i att Du nu läser nr 4 av en tidning som, enligt vissas utsago, inte
finns. Vissa aktörer tycks vara uppenbart störda av vår existens och snabba tillväxt.
Vi har baktalats och negativ information har spritts. Företag, som vi har förmånsavtal med, har fått höra att vi inte är seriösa och mycket annat. Vi väljer att ignorera
detta och gå vidare.
Vår juridiska rådgivning har, trots att vissa påstår att den inte existerar, gett ett
femtiotal medlemmar råd och hjälp i besvärliga situationer. Allt finns dokumenterat.
För att attrahera nya och behålla gamla medlemmar gäller det att presentera
idéer, verksamheter, och påvisa att det vi söker stöd för och vill uppnå är vad de
flesta småföretagare anser behöver göras inom det svenska näringspolitiska området. Sanningen är att vi sannolikt är den organisation som har bredast kontakt med
de vi ska påverka, riksdagsledamöterna. Vi har regelbunden kontakt med samtliga
riksdagsledamöter för att ge dem information om hur vi ser på och vad som bör
göras för att förbättra företagsklimatet för småföretagare. Vi är raka och klara i våra
framställningar och får ofta höra att de uppskattar den klara och konstruktiva kritik
vi för till torgs.
Vi har dessutom ett nätverk med ett femtontal riksdagsledamöter som vi ska
föra en djupare och tätare diskussion med i vissa frågor. Dessa kontakter ska byggas
ut ytterligare och där ingår ledamöter från alla partier utom V och SD som har visat
ett påfallande ointresse för småföretagsfrågor. Allt detta gör vi med tanke på att
kvalitén på det vi ska lämna ifrån oss, som inlägg och förslag i den näringspolitiska
debatten, ska vara väl genomarbetat och balanserat. Vi fortsätter att bygga ut våra
medlemsförmåner och är i slutfasen av förhandlingar om telefoni, fler bilmärken
med större utbud av modeller som blir ett bra komplement till våra andra avtal. Vi
har flera spännande saker på gång med företag som arbetar med att sänka kostnaden
för butikernas korthanterande, kontorsmaterial, datorer mm.
Vår första ordinarie förbundsstämma hålls i Stockholm i maj. Där kommer
vi att presentera ett omarbetat näringslivsprogram, en levande
handling som är under ständig uppsikt och förändring i kontakt med våra medlemmar. Styrelsen kommer att breddas
och få större geografisk spridning samtidigt som nya kunskapsresurser tillförs i dess arbete. Vi ska inte anställa tjänstemän och direktörer för att göra jobbet och själva förnöjt
luta oss tillbaks i styrelsestolen och lyfta våra arvoden. Vi
satsar på en aktiv och kunnig styrelse som är fast förankrad
i den svenska småföretagsmyllan.
Annons om mötet hittar du här bredvid.

Braaffärer
Innehåll:
Företagsklimat
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KallelSe
Förbundsstämma hålls i Stockholm för Småföretagarnas
Riksförbund den 28/5-11. kl 10.00.
Villa Källhagen Djurgårdsbrunnsvägen 10.
Motioner till stämman ska vara kansliet tillhanda senast
22/4-2011.
Anmälan om deltagande ska ske till kansliet per telefon eller
e-post senast den 1/5-11.
Styrelsen

Leif Svensson, Förbundsordförande

preSSmeddelanden
Ny lag medför krångel och kostnader för
småföretagare
I vanlig ordning skapar riksdag och regering ytterligare
krångel och kostnader för företagare. Ett tydligt exempel
är Lagen om kassaregister m.m (2007:592). Frågan är vad
m.m.” står för i lagens rubrik? Lagen om kassaregister
för kontantförsäljning infördes för att ” skydda seriösa
företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens.
Lagen innebär att Skatteverkets kontroll¬möjligheter ökar.”
Alla erfarenheter hittills visar att Skatteverket fått utökade
befogenheter och resurser samtidigt som kostnader i pengar
och tid vältrats över på mindre företagare. Stora företag och
oseriösa mindre företagare fortsätter ungefär som förut. SFR
föreslår därför att den nedre gränsen för när kassaregister
behövs begränsas till årsomsättning på mer än 50 PPB (2
140 000 kr) exklusive moms. Genom att sätta en gräns på en
nivå där verksamheten faktiskt kan bedrivas för företag inom
handelsbranschen blir kostnaden för systemet relativt liten i
förhållande till omsättning (och förhoppningsvis vinst).

Ännu mera regelkrångel!?
Småföretagarnas Riksförbund har allt sedan
sin tillkomst för cirka ett år sedan återkommande tagit upp frågan om den byråkrati
och det regelkrångel som omgärdar våra nu
cirka 18 000 medlemmar och naturligtvis
alla andra småföretagare i landet. Vi har lovat våra medlemmar att vara mera ”rakt på”
och inte sticka under stol med vad vi tycker.
I en enkätundersökning vi gjort bland våra
medlemmar anser 74 % att de inte märkt
avsevärda skillnader i regelkrånglet sedan
Alliansen tillträdde 2006. 11 % vet inte
medan 14 % har märkt någon förändring.
SFR kommer återigen att skriva till
departementet med krav på svar med stöd
av Förvaltningslagen § 4 där tvingande
bestämmelser finns om att svar måste ges.
Vi lär alltså återkomma i ärendet.

Facket hotar återigen om
blockad mot en småföretagare
Målarettan på Gotland har hotat det lilla
måleriföretaget Colorelit i Visby med
blockad om man inte omgående tecknar
ett kollektivavtal. Anders Johansson som
är en av ägarna till företaget säger att han
uppfattat fackets budskap väldigt drastiskt:
”skriv under eller gå under”. Småföretagarnas Riksförbund reagerar mycket starkt
mot dessa ”stenåldersmetoder”. Det är
verkligen dags att förbjuda stridsåtgärder
mot arbetsgivare med anställda som inte
är med i facket. Förbundets uppfattning
är den att arbetstagare som av olika skäl
valt att stå utanför facket ska slippa facklig
inblandning. Det är hårresande av vissa
fackförbund fortfarande driver stridsåtgärder mot företag med sådana anställda.
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Intervju

Sverige ska bli världens
företagarvänliga land
Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Sverige. Och regeringen vill att Sverige
ska ha ett företagsklimat i världsklass. Småföretagarnas Riksförbund frågar statssekreterare
Catharina Håkansson-Boman hur näringsdepartementet har tänkt sig att skapa ett företagsklimat
som gynnar nya företag och får befintliga att växa.

Vad innebär din roll som statssekreterare och vilka frågor ligger på ditt bord
just nu?
- Som statssekreterare är det min uppgift
att driva och ansvara för frågor som departementet arbetar med. I mitt fall handlar
det frågor inom området näringspolitik.
En majoritet av Sveriges småföretagare
anser att de höga arbetsgivaravgifterna är
enskilt största hindret för att kunna driva
sitt företag. Hur ser ni på det?
- Som centerpartist och statssekreterare
med ansvar för näringspolitiska frågor
tycker jag att sänkta arbetsgivaravgifter
är en viktig fråga. Det var också därför
som vi under förra mandatperioden drev
igenom en sänkning av arbetsgivar- och
egenavgifter.
En av era åtgärder är att det ska vara
enklare att starta och driva företag. Hur
skapas ett företagsklimat som genererar
nya företag och som får befintliga att
växa?
- Regeringen vill att Sverige ska ha ett
företagsklimat i världsklass. Vårt arbete
för att uppnå det handlar om att underlätta, uppmuntra och förbättra möjligheterna för företag som vill starta, växa
och utvecklas i Sverige. För att skapa
goda villkor har regeringen under förra
mandatperioden bland annat förbättrat
trygghetssystemen för företagare, sänkt
bolagsskatten, sänkt arbetsgivar- och
egenavgifterna, förbättrat 3:12-reglerna
och slopat förmögenhetsskatten. Regelbördan har hittills minskat med 7
procent och skatterna för företag har
sänkts med närmare 50 miljarder kronor.
Men vi är inte färdiga, nu utreder vi
företagsbeskattningen, planerar för att
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halvera tjänstemomsen och införa enklare
skatteförfarande, allt i syfte att förbättra
företagsklimatet.
Idag förlorar Sverige industrijobb varje
dag. SFR vill se en ökad industriproduktion inom landet - Vad är er uppfattning?
- Näringspolitiken är huvudsakligen
generell. Politiken måste vara ödmjuk
inför att vi inte på förhand exakt kan veta
vad som blir nästa stora innovation, vilken
affärsidé som kommer att utvecklas bäst
eller vilka entreprenörer som kommer att
bli mest framgångsrika. Därför måste vi
arbeta med ett brett näringslivsfokus verka
för spelregler och ramvillkor som främjar
start och utveckling av företag i alla branscher och sektorer.
Sysselsättningsminskningen inom
industrin är en del av en strukturomvandling som pågått en längre tid. Dessa
strukturella förändringar är något som
är ett naturligt inslag i ett föränderligt
näringsliv. För att vi ska kunna möta dessa
förändringar och ta vara på de möjligheter
som förändringen innebär är det viktigt
att verka för dynamik och hög omställningsförmåga såväl bland företag som i
arbetskraften.
I departementets åtgärdsplan pratar
ni om ett dynamiskt och innovativt näringsliv. Hur ska det uppnås?
- Att verka för ökad innovation i näringslivet är en av de stora framtidsfrågorna.
Ska vi kunna hävda oss och behålla vår
konkurrenskraft måste vi bli bättre på att
skapa innovativa och framgångsrika företag, effektiva förvaltningar, högkvalitativa
offentliga tjänster och ekonomisk tillväxt
kombinerad med hållbar utveckling.

Vi har nyligen inlett ett arbete med att
formulera en ny svensk innovationsstrategi
som ska tas fram under 2011-2012. Den
nationella innovationsstrategin syftar till
att skapa bästa möjliga förutsättningar
för människor, stora, medelstora och små
företag, offentliga förvaltningar och verksamheter, regioner och forskningsaktörer
att vara innovativa - det vill säga att möta
utmaningar, behov och efterfrågan med
nya eller bättre lösningar. Hela regeringen
och samtliga departement involveras i
arbetet med strategin som utformas i
dialog med hela samhället. Senare under
mandatperioden kommer regeringen även
att presentera en forsknings och innovationspolitisk proposition med ytterligare
förslag till hur vi kan bli stärka innovationskraften i Sverige.
Ett av kraven från SFR har varit att
egenavgiften för entreprenören ska vara
minst 5 % lägre än arbetsgivaravgiften för
anställd personal. Vad har åstadkommits i
den frågan?
- Detta krav har regeringen mött och
genomfört. Från den 1 juli 2010 kan
enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag begära avdrag med fem procent
av underlaget för egenavgifterna
(högst 10 000 kr/år. Minskade egenavgifter ökar företagarnas disponibla inkomster
och gör det mer attraktivt att starta och
driva företag.
Hur ska möjligheter skapas för företagen att ta sig an och ge ungdomar yrkespraktik och en god start i förvärvslivet?
- Vi vill öka inslagen av praktik i arbetslivet och göra det till en naturlig del av
yrkesutbildningen. Regeringen har stärkt
satsningarna på yrkesinriktade utbild-

mest

ningar, genom att utöka antalet utbildningsplatser bland annat inom yrkesvux
och yrkeshögskolan. Genom Riksdagens
beslut om en reformerad gymnasieskola
från läsåret 2011/2012 införs även en
gymnasial lärlingsutbildning som en alternativ, parallell väg till yrkesexamen inom
gymnasieskolans yrkesprogram.
Vi är övertygade om att detta innebär
fördelar såväl för individer som för företag.
Med dessa förändringar stärker vi kompetensmatchningen och underlättar ungas
etablering på arbetsmarknaden. Företagen
får möjlighet att knyta kontakt med elever
i utbildning, vilket underlättar anställning
och rekrytering.
Hur ska man öka rörligheten på arbetsmarknaden och även antalet sysselsatta i
Sveriges företag?
- En del av lösningen för att öka sysselsättningen är att sänka företagens tröskel för
att anställa. Här har regeringen genomfört
flera olika åtgärder. Det har blivit enklare
och billigare att anställa genom bland
annat halverad arbetsgivaravgift för unga,
sänkta socialavgifter och införandet av
nystarts-, nyfrisk- och instegsjobb.
Men det är självklart också så att efterfrågan är en grundförutsättning för att
företag ska kunna expandera och anställa.
Regeringen har även genomfört en rad
insatser som bidrar till att öka efterfrågan
på företags varor och tjänster. Det handlar
dels om köpkraftsstimulerande åtgärder
såsom införandet av jobbskatteavdraget
och avskaffandet av förmögenhetsskatten,
dels om skattereduktion för hushållsnära
tjänster och införandet av ROT-avdraget.
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Rekordstark tillväxt av
kvinnlig företagsamhet
Under 2010 sökte sig nästan 30 000 kvinnor till företagande,
vilket är rekord. Totalt sett var 2010 inte något rekordår för den
totala företagsamheten. Men bland kvinnor var ökningen högre
än vad som uppmätts tidigare, visar Svenskt Näringslivs statistik
av företagsamheten i Sverige.
Kvinnor leder fler företag
Christer Mård, ansvarig för Svenskt Näringslivs regionverksamhet
drar slutsatsen att viktig trolig orsak är införandet av Lagen om
valfrihetssystem. Den har gett kvinnor som tidigare inte kunde
starta företag inom sitt yrkesområde möjlighet att förverkliga sina
affärsidéer.
Cirka 23. 000 svenska företag drivs av kvinnor och det
motsvarar 30 procent av alla med ansvar för ett företag. Dit
räknar Svenskt Näringsliv personer med F-skattsedel, delägare
i aktiva handelsbolag, vd:ar och ordinarie styrelseledamöter i
aktiva aktiebolag. Statistiken visar att även om fler svenskar söker
sig till företagande finns fortfarande stora regionala och lokala
skillnader. I Danderyd ansvarar mer än 25 procent av invånarna
i yrkesverksam ålder för ett företag. Motsvarande andel i Oxelösund är 6 procent.
Resultatet visar ändå att lokala och regionala politiker kan
påverka utvecklingen. Fortfarande bedrivs nästan all skola, vård
och omsorg i privat regi i många kommuner. Ambitionen från
alliansens sida är också att fler kvinnor ska ges möjlighet att realisera sina företagsamma visioner inom dessa områden, vilket man
anser bidra till en positiv utveckling i hela landet.
Netto ökade antalet företagsamma kvinnor 2010
med 4,0 procent vilket var en mer än dubbelt så snabb ökning som för männen (1,9 procent). Sedan 2001 har andelen
kvinnor i arbetsför ålder som är engagerade i företagande ökat
från 5,5 procent till 6,9 procent. Motsvarande andel bland
män har ökat från 10,4 procent 2001 till 11,7 procent 2010.
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Förslaget till det nya
Region-Sverige:
1. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland,
Västernorrland.
2. Gävleborg, Dalarna,
Uppsala, Västmanland,
Örebro, Sörmland.
3. Stockholm.
4. Värmland, Västra
Götaland.
5. Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge.
6. Gotland.
7. Halland.
8. Skåne

Nya storregioner
- en viktig näringspolitisk fråga

Regionfrågan är mer aktuell och hetare än någonsin.
Kartan över Sveriges regioner håller på att ritas om.
Ambitionen är färre och större mer bärkraftiga regioner.
Det handlar det om att bilda stabila regioner som uppfyller
ansvaret när det gäller till exempel trafik, miljö, energi, forskning
och utveckling. Från näringslivet sida har framförts att det är
viktigt att bygga attraktivare regioner som lockar arbetskraft och
som även fungerar på en internationell marknad. Viktiga inslag är
infrastruktur och kompetensförsörjning.
Ett förslag på framtida regionindelning har lämnats in till styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting. Förslaget är ett
diskussionsunderlag och man är angelägen att hur gränserna ska
dras måste vara en lokal överenskommelse. De nya storregionerna
i Sverige beräknas att genomföras tidigast 2015.
Förslaget till det nya Region-Sverige
enligt lägesrapporten:
• Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland som redan har
fått regionstatus av riksdagen.
• Värmland och Västra Götaland har tillsammans låtit utreda
bildandet av en gemensam region, och kommer att ta ställning
till en sammanslagning i juni. (En sådan sammanslagning stöttas av författarna till lägesrapporten).
• Stockholms län bildar en egen region. Med en befolkning på
över två miljoner bör Stockholms län inte bli större än i dag.
• Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten går
samman i en Norrlandsregion
• Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg bilda en Svealandsregion och
• Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge
bildar en Götalandsregion

Ingvar Kamprads

hetaste tips till företagare
➤ Håll kostnaderna nere ➤ Ligg rätt i tiden ➤ Våga gå din egen väg ➤ Våga göra misstag
➤ Utveckla och finslipa ditt koncept ➤ Se varje problem eller motgång som en möjlighet
➤ Var självkritisk ➤ Var ett föredöme för medarbetarna ➤ Skaffa dig ett bollplank
➤ Vårda dina personliga kontakter

BOKTIPS
Skapa ditt
varumärke

av Henrik Nilsson och
Per Roth

Författarna har båda arbetat som varumärkesstrateger under många
år, de har även utbildat
andra i varumärkesutveckling och driver
numera Helsingborgs
Varumärkesbyrå.

CITATET
Framtiden
väntar inte

av Stefan Fölster och Johan
Kreicbergs

Boken tar upp Sveriges problem
att attrahera de mest avancerade
företagen och jobben. Även
enklare arbeten är självklart
nödvändiga, men Sverige ska
inte vara ett land som konkurrerar med låga löner utan med
kunskap och innovation.

Våga vilja företag
av Lena Törner

Att starta och driva företag i Sverige är
inget för veklingar, det är en tuff och
hård skola. Det räcker inte med att tro
på universum och önska att uppdrag
ska falla ner från skyn.
Boken handlar om det som ingen talar
högt om. Hur hanterar du prisdiskussion med kund, hur roddar du ditt företag i en lågkonjunktur. Går det att ha
en annan värdegrund än pengafokus?

AMF-chefen Ingrid Bonde
till SvD Näringsliv om att
starta eget företag

”Det skulle jag aldrig klara.
Jag skulle inte våga. Däremot
vågar jag nog det mesta som
anställd i en organisation. Då
är jag inte rädd för någonting.
Jag har funderat på vad den
skillnaden kan bero på men
inte kommit fram till något
bra svar”
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15 Frågor

15 frågor
till SFR-medlemmen Erik Sjölander
”Ta bort alla särregler och kräv att alla myndigheter
hjälper istället för stjälper företagare”
1. När startade du ditt företag?

Mitt första företag var ett HB, som vi
startade i mitten av 1980-talet. Därefter
har jag, själv eller tillsammans med andra,
startat och drivit 10-15 företag i olika
företagsformer och inom olika branscher.
2. Vad var anledningen till/
drivkraften bakom att du startade
eget?

Vi ville göra något tillsammans, men
senare har det nog varit viktigast att få
bestämma själv.
3. Vad har varit den största
utmaningen med att starta företag?

Att inse att det ”vanliga sociala skyddsnätet” med a-kassa, sjuk- och föräldrarpeng
ed mera, inte skulle gälla fortsättningsvis.
Naturligtvis även samhällets inställning
till företagare (att vi är opålitliga och
behöver speciella regler).
4. Nämn några viktiga
framgångsfaktorer under din
företagsetablering?

Att försöka hålla sig till en plan samtidigt
som man måste vara öppen för att ta
chansen när den kommer. Att aldrig svika
en kund eller ge vika på kvalitet är andra
väsentliga faktorer.
5. Vad anser du är viktiga
egenskaper för en entreprenör?

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

Att i handling visa vad man pratat om, det
vill säga ta bort de särregler som missgynnar företagande (t.ex. 3:12-regler, a-kassa
m.m.), men för företagandet som helhet
är lika sjukförsäkringsvillkor, sänkning av
arbetsgivar-/egenavgift och anpassning av
LAS viktiga frågor.

Det har varit lite olika beroende på vilken
period av mitt företagande jag befunnit
mig i.

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

Under olika skeenden av mitt företagande
har olika människor betytt mycket, eller
rent av varit avgörande. Det har varit viktigt att ha andra företagare att diskutera
problem och möjligheter med, att få del av
andras erfarenheter och kompetens.
9. Vilka tre saker vill du vilja ändra
på i samhället som skulle gynna ditt
entreprenörskap?

Ta bort alla särregler för företagare, som
till exempel inom sjukförsäkringssystemet.
Inför regeln även för företagare att man är
oskyldig till motsatsen är bevisad, vilket
gäller till exempel Skattemyndighet och
tillståndmyndigheter. Kräv av våra myndigheter att de, i egenskap av dem som
experter betalda av skattemedel, ska hjälpa
till istället för att i första hand granska,
kritisera och utgå från att företagare har
”skumma” avsikter.

Att vara envis och annorlunda än andra
(5-årstrotsig), att våga tro på sig själv och
sin idé. Därutöver skadar det ju inte med
någon form av kunskap, lite pengar och
kontakter.

10. Vad är det roligaste med att
driva eget företag?

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

11. Vad inspirerar och motiverar dig?

Försök att hitta samarbetspartners, helst
inom andra branscher, för det kan ge dig
nya kunder och helt nya kunskaper. Var
öppen, lyhörd och förberedd inför förändringar som kommer så att du kan utnyttja
det temporära monopolet du kan få.
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7. Vilken är den viktigaste politiska
frågan för företagare just nu?

Att få bestämma själv och ta snabba
beslut, men också att få ta konsekvenser av
sina beslut.
Att försöka göra saker bättre, både för
människor (både företagare och andra)
och för miljön.
12. Har du någon förebild?

Min farfar! Generellt imponeras jag av
människor som har ett mål, vågar gå sin
egen väg och stå för detta.

14. Vad gör du om fem år?

Enligt mina barn så håller jag på med
något som är kopplat till företagande, men
ingen vet idag riktigt vad det kan vara.
15. Varför tycker du att man ska
vara medlem i SFR?

Det är viktigt att ständigt vara en blåslampa på våra offentliga beslutsfattare så
att de försöker förstå företagandets villkor.
Och hur avgörande företagande är för
ett samhälles utveckling, både lokalt och
nationellt. Vi behöver alla blåslampor vi
kan få, men SFR är den organisation som
har bäst förståelse för de små ägarledda
företagen och är mer ”direkt på” än de
övriga. Konkurrens behövs även inom
detta område.

Fakta
Namn: Erik Sjölander
Ålder: 55 år
Bostadsort: Fagervik i Timrå
Bolagets namn: Fisk och Vattenvård AB
Ägare: Jag själv
Huvudverksamhet: konstruktiva

uppdrag för att medverka till att miljön
blir bättre, i synnerhet för vattnets liv

Vision: Att kunna visa för eventuella
barnbarn på förbättringar av miljön
där vi medverkat
Motto: Vi fixar det eftersom det verkar

intressant och ingen har gjort det
tidigare!

Foto Carina Kindkvist
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Tomas Danielsson
Stressdoktorn ger råd om hur du hittar en balans i livet!
Det ställs allt högre krav på att vi ständigt ska vara tillgängliga och ”uppkopplade”.
- Ingen klarar i längden att jobba dygnet runt. Det är viktigt att hitta en balans i livet, säger Tomas Danielsson beteendevetaren och en av Sveriges mest uppskattade och anlitade
föreläsare om stress och konceptet stressagility.

Han är mest känd som stressdoktor
och för att ha myntat begreppen tokstress,
vaccinationer mot stress, additionsstress,
stresshypokondri och nu senare stressagility – där stressen används som drivmotor
och lustskapare.

Mångfacetterad
stressföreläsare
Tomas Danielsson beteendevetare från
Örebros högskola, och specialiserad på
stresshantering. Till vardags åker han
runt och håller föredrag eller handledda
seminarier, där han delar med sig av sina
kunskaper och erfarenheter. När Bra Affärer ber Tomas att berätta lite om sig själv,
summerar han snabbt att han genomfört
föreläsningar för cirka 600 000 åhörare
i Norden (både handledda seminarier,
inspirationsföreläsningar och i större förvaltnings/koncern projekt) om att förstå
stressens gåta och att sätta gränser.
Han har gjort 700 radio- och teveframträdanden och medverkat i 2500
intervjuer. Tomas har också en egen
forskningsmottagning där han behandlar
personer med långvariga stressymptom.
Han titulerar sig beteendevetare, författare, inspiratör och föreläsare. Han möter
ofta stora grupper med tvåstegsföreläsningar kombinerade med handledning för
chefsgrupper och har under sina tjugofem
år som föreläsare träffat på de flesta arbetsmiljöer inom kommun, landsting, stat och
företag. Kort sagt, han har varit med ett
tag och vet vad han talar om.

Strategi för återhämtningsöar
Tomas förklarar att småföretagare är en

utsatt grupp som lätt hamnar i stressfällan
på grund av alla krav och måsten. Gränsen mellan arbete och fritid är oftast otydlig. Och genom dagens utvecklade teknik
med mobiltelefoner, bärbara datorer och
surfplattor, är vi ständigt uppkopplade.
- Man ska vara tillgänglig, effektiv och
framgångsrik. Och småföretagaren har
oftast många järn i elden och flera roller
att axla med ansvar för både produkter,
personal, kunder, administration och
affärs- och organisationsutveckling, säger
Tomas som förklarar att han själv ägnar
dagen då Bra Affärer ringer upp honom
till administrativa sysslor i hemmet som
ligger i stadsdelen Sörby i centrala Örebro.
Att se till att ha papper och planering i
ordning är också ett sätt att motverka
stress, framhåller han.
– Som företagare är det viktigt att lägga
upp en strategi med återhämtningsöar.
Entreprenörer är oftast tidsoptimister som
ska göra allt - nu. Pauser och kafferasten
skjuts fram eller stryks på agendan. Och
det är livsfarligt eftersom hjärnan behöver
pauser. Det är inte farligt att ha många
järn i elden – så länge man känner att
man har kontroll – och skapar utrymme
för återhämtning emellanåt.
Stress uppstår när du tappar kontroll
och kroppen förbereder sig för kamp och/
eller flykt. Direkta konsekvenser är ökad
puls och höjt blodtryck. Vanliga symptom
är yrsel, huvudvärk, klump i magen, en
känsla av allmänt obehag och handlingsförlamning som förlamar kreativitet,
nytänk och produktion.
- En sådan stressförlamning medför
rädsla, osäkerhet och en ”tänk-om”-mentalitet. Detta stimulerar inte utveckling

och effektivitet. Istället börjar många
organisationer producera och arbeta med
fel saker under stress. ”Man far runt och
beslut tas i panik. Ungefär 80 procent av
allt vi hetsar upp oss över kan betraktas
som helt onödig ”tokstress”, konstaterar
Tomas Danielsson.

Stress som lustfyllda
utmaningar
Men stress behöver inte alltid vara negativt. De som lär sig hantera den ofrånkomliga, nödvändiga stressen kan vända
den till lustfyllda utmaningar. Då ökar
prestationen och resultatet vilket medför
en positiv känsla och stimulans. Stressen
beter sig olika för olika människor och
åldersgrupper. Problemet när det gäller lite
yngre personer så saknas ofta ett samband
mellan vision, dröm och verklighet, menar
Tomas.
- De fantiserar om egen karriär, men de
har ingen egen verklig erfarenhet att luta
sig mot. De får ofta en fel och orealistisk
beskrivning av omgivningen, framför allt
i media, som förskönar bilden av hur det
är att till exempel driva eget företag. Det
skrivs bara om unga bloggare som lyckas
bli miljonärer, men betydligt många fler
söker entreprenörslyckan och landar platt
fall i konkurs. Men det skrivs det inget
om?, konstaterar han.
Tomas ”stressdoktorn” Danielsson anser att livet är som en hinderbana
där man med rätt inställning och ”tänk”
kommer att känna lust och ha mindre
fokus på hindren. Han föreläser numera
flitigt om nya begreppet Stressagility, som
är en kunskap som utgår från att stress,
rätt använd, inte måste vara skadlig utan
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fungerar som drivmedel och lustskapare
bara man har kontrollkänslan med sig
hela tiden. För att Stressagility ska fungera
krävs först och främst ledare som har mod
att gå före och locka lagets upptäcksmekanismer. Ledaren behöver inte vara bäst
eller mest sakkunnig, men måste våga leda
och ta ansvar. Genom denna ledartyp skapas medarbetare med lust och kreativitet
som självgående vågar gå in i förändringsarbete.
- ”Vi måste få bort de chefer som bara
ropar ”leverera” och få fram chefer som
bryr sig om sin personal. Då kommer
medarbetarna att leverera, under lust och
effektivitet. Det är viktigt att bejaka kaos
och förändring. Försök hitta bästa vägen
bland hindren, var inte rädd för vanlig
trötthet, tag rast utan skuld - och se till
att ha roligt. Våga släppa loss barnet inom
dig då och då och ha mod att vara lite
busig. Det främjar lusten, ledarskapet
och kamratskapet, understryker Tomas
Danielsson.

Kommunikation motverkar
stress
En av nycklarna som motverkar stress är
kommunikation. Våga ta upp konflikter till
ytan. Och samtala om allt! Vardagens konflikter beror till 80 procent på missförstånd.
- Vi måste börja prata med varandra öppet om hur vi mår och hur vi kan hjälpa
varandra att hitta tillbaka till lusten, både
på arbetet och hemma, säger han avslutningsvis.

Han tycker att arbetsledarna runt om i
Sverige har ett stort ansvar.
– Vi behöver ett ledarskap i arbetslivet,
chefer som visar att de inte är odödliga. I
stället för ledare med mantrat: ”kör, kör
och var lojal - så får du vara kvar” behöver
vi dem som frågar: ”hur mår du egentligen?”, förklarar Thomas som är född, uppvuxen och bor i Örebro. Han studerade
på dåvarande högskolan i Örebro med
inriktning mot ekonomi. Deltog under
studietiden i ett arbetsmiljöprojekt, något
som fick honom att gå över till beteendemedicinsk inriktning vilket han sedermera
tog examen i. Ett val han inte ångrar idag.
- Jag är så glad att jag har förmågan att på
ett pedagogiskt sätt prata om något som
är så viktigt för så många människor. Och
att människor verkligen lyssnar och tar till
sig av det jag säger - och att det jag säger
kan göra skillnad i positiv bemärkelse.

Är du själv stresstålig?
- Nej, det är jag inte. Stress är något man
måste lära sig att leva med och att hantera.
Men jag är noga med mina återhämtningsöar och ser till att skapa utrymme
och tid för att kunna umgås med mina
barnbarn. Det är något jag aldrig prioriterar bort, det är viktigt för mig.

Vad gör dig stressad?
- Funderingarna över hur jag ska klara av
att gå i pension fem år. Att livet går så fort
och det är så mycket jag vill hinna meddet gör mig stressad.

Så undviker du
stress
Sluta jämför dig med andra
- andra hinner inte heller
Våga välja bort
Sätt rimliga mål för arbete, familj
och fritid
Erkänn dina begränsningar men
säg också vad du är bra på
Ta tag i vardagskonﬂikterna
Ge kroppen rätt dos av kost, motion och sömn
Ta minst en dag i veckan utan
krav och förväntningar, då kan
hjärnstressen svalna.

Stressdoktorns
Magiska tal

2
7
30

ta två minuters paus varannan timme utan mobil, dator,
tankar på det som stressar.

sov sju timmar per natt.
Viktigt för återhämtningens skull.
ta 30 min rask promenad
varje dag utan att vara
uppkopplad eller nåbar.

Fakta
Tomas Danielsson
Ålder: 60 år i mars 2011
Familj:Hustru Monika, dotter
med familj och barnbarnen samt
hunden Pixie
Yrke: beteendevetare…
Känd för: Sveriges stressdoktor
Aktuell med: slutfas på ny
bok sedan tidigare utnämnd
Länsförfattare
Stolt över: att fått förtroende i så
många sammanhang från såväl
arbetsplatser som media
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Juristen

Hur en företagare skyddar sig och sin familj
inför en olycka eller ett eventuellt dödsfall
en företagare har inte ett lika bra
skydd för sig och sin familj som en
anställd, om han skulle drabbas av en
olycka, eller gå bort under tiden som han
bedriver sin verksamhet. Och en företagares plötsliga bortgång, drabbar inte bara
hans familj utan även kompanjoner och
anställda med flera. Varje år drabbas flera
företagarfamiljer av att den person som
i praktiken är den ende som känner till
verksamheten ordentligt - och som dessutom är den drivande kraften-, plötsligt
avlider efter en kort tids sjukdom eller
genom en olycka.

Förbundet har tidigare i ett pressmeddelande av den 10 januari 2011, beskrivit ett fall där en småföretagare råkade
ut för en bilolycka, lyckligtvis utan dödlig
utgång, men i alla fall med allvarliga
kroppsskador. En konsekvens av olyckan
blev att han förlorade runt en miljon
kronor i form av avbrott i sin verksamhet.
Och detta trots att han lämnade sjukhuset
i förtid för att ta hand om sina kunder.
Det finns nämligen inga allmänna försäkringar som täcker denna typ av förlust.

för att undvika att den kvarvarande parten
ska behöva driva rörelsen vidare tillsammans med den avlidnes släktingar.

jag vill därför här nedan ge några
kortfattade råd till den som vill skydda sig
och sin familj inför en eventuell olycka.

Om du utser en boutredningsman, som
Du kontinuerligt förser med information
om Din privata ekonomi och rörelsens
utveckling, kan denne ta hand om boet
om Du skulle avlida och även hjälpa till
med en eventuell avveckling av rörelsen.
Eller i vart fall vara ett generellt stöd för
dödsbodelägarna i alla ekonomiska frågor.

vad bör du då tänka på om Du vill
skydda Din familj och Din kompanjon
• Skriv ett kompanjonavtal
• Upprätta ett testamente med
förordnande av boutredningsman
• Teckna ett antal försäkringar; t. ex i
form av avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga eller någon form av livförsäkring
• Håll i största möjliga mån rörelsens
verksamhet skild från Din privata
ekonomi
lägg upp det hela så här:
Kontakta en kunnig person som kan
hjälpa Dig med att upprätta ett heltäckande kompanjon-avtal som reglerar
vad som ska hända med verksamheten vid ena partens död. I ett
sådant avtal regleras även vem
som har rätt att ta över andelarna eller aktierna i bolaget
till ett på förhand bestämt pris.
Kompanjoner brukar också
ha en ömsesidig försäkring på
varandras liv, vilken underlättar
finansieringen vid ett utköp av
andelarna eller aktierna. Detta

detsamma gäller ett testamente. Om
Du inte är gift utan sambo är det särskilt
viktigt att Du har ett välformulerat och
genomtänkt testamente. Om Du inte har
det kan det komma flera obehagliga överraskningar, t. ex i form av att Du kanske
måste lösa ut arvingar i förtid, vilket kan
kosta mycket pengar.

när det gäller försäkringsfrågorna kan
Du som medlem i förbundet utnyttja den
medlems-förmån som Förbundet erbjuder
genom Trygg Hansa. Genom paketet
”Trygga Firman” kan Du skydda Dig
mot det mesta som kan inträffa. Trygg
Hansa har också försäkringsexpertis som
kan hjälpa Dig till rätta med alla Dina
frågor. Som medlem får Du också mycket
konkurrenskraftiga premier på deras
försäkringar.
Om du slutligen undviker att gå i
personlig borgen för rörelsens åtaganden
och dessutom genom äktenskapsförord
försöker håller Din privata egendom skild
från rörelsens, kan detta också vara en bra
åtgärd om en katastrof skulle inträffa.
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

Skatter
Sociala avgifter:
Bolagsskatt:
Inkomstskatt:*
Kapitalskatt:
moms:
Förmögenhetsskatt:

31,42%*
26,3%
43%
30%
25%
Finns ej, avskaffad 2006

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:

1 dag
Semester:
minst 25 dagar enligt semesterlagen
Sjuklön % på lön:
80% av lön
Sjuklön antal dagar:
dag 2 - 14
uppsägningstid: enligt LAS minst en månad
Anställningstid
Uppsägningstid
2-4 år
två månader
4-6 år
tre månader
6-8 år
fyra månader
8-10 år
fem månader
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:

7,4%
1,3 miljoner
910 000

1082 miljarder SEK
292 680 mn euro
1 SEK / Euro = 0.11
Borgerlig minoritetsregering
JA
Konstitutionell monarki
9,3 miljoner

andel av privata företag med färre än 10 anställda: 96,2%
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Sverige v

s Finland

Skatter
Sociala avgifter: 24-25 % beroende på företagens lönesumma*
Bolagsskatt:
26%
Inkomstskatt:
42%
Kapitalskatt:
28%
moms:
23%
Förmögenhetsskatt:
Finns ej, avskaffad 2006
Föräldraledighet:
Moderskapsledighet 105 dagar, föräldraledighet 158 dagar.
Faderskapsaledighet 18 dagar, pappamånad 12+24 dagar
ersättning vid sjukdom
Karensdag:
Se sjuklön
Semester:
Minst 25 dagar enligt semesterlagen
Sjuklön % på lön: Om anställningsförhållandet har varat
minst en månad, har arbetstagaren rätt att under den tid
hindret varar få sin fulla lön till utgången av den nionde
vardagen efter den dag han eller hon insjuknade. I anställningsförhållanden som har räckt under en månad har
arbetstagaren rätt under samma tid till 50 % av sin lön.
Sjuklön antal dagar:
52 veckor inom 18 månader
uppsägningstid: enligt LAS minst en månad
Anställningstid
Uppsägningstid
0-1 år
14 dagar
1-4 år
en månad
4-8 år
två månader
8-12 år
fyra månader
mer än 12 år
sex månader
arbetslöshet:
7,9%
% som jobbar inom offentlig sektor: Tjänstesektorn sysselsätter 1,7 miljoner finländare (2009) varav de offentliga
sektorn sysselsätter ca 600 000 människor (staten 140 000
och lokalförvaltning 460 000)
antal privata företag: 320 682/5 377 738 =0,0596
(källa: Statistikcentralen och Befolkningsregistercentralen).
Prognos för 2011: ~85 miljarder EUR)
Statsskuld:
75,152 miljarder EUR (31.12.2010
Bnp: 171,2 miljarder EUR till marknadspris (prel uppgift 2001)
valutakurs dKK/ SeK:
1 Euro = 8.80 SEK
politisk styrning:Venstre (V) och Det Konservative Folkeparti (K)
medlem i eu:
Ja
Statsskick:
Replubik
antal invånare:
5 377 738
andel av privata företagen med färre än 10 anställda:
Finska Statistikcentralen använder följande klassificering:
Färre än 5 anställda 88,6%; 5-49 anställda 10,4%
[Källor: Exportrådet, Ekonomifakta, Eurostat, SSB Norge, Försäkringskassan, SCB, Finlands näringsliv, Befolkningsregistercentralen.
*Inkomstskatten i Sverige och Finland utgår från en person som har en genomsnittlig lön
* Sociala avgifterna i Sverige består av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och allmän pensionsavgift
* Socialavgifter i Finland fördelas i folkpensionsavgift och sjukförsäkringsavgift och betalas av arbetsgivaren.
Sjukförsäkringspremien innehålls av lönen och redovisas av arbetsgivaren. Omfattar även lagstadgad olycksfallsförsäkring, som omfattar tre olika försäkringar.
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Nyheter

Allianspartier kräver undantag
för sjuka
Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern har alla pekat ut
vilka förändringar de vill se i sjukförsäkringen. Men de har inga
planer på att gemensamt skapa tryck på Moderaterna. De delar
som de anser snabbast bör förändras är:
- Det är för svårt för sjuka att får förtidspension. Idag prövas om
personen aldrig kan antas kunna komma tillbaka till arbetslivet.
KD vill mjuka upp regeln med ”sannolikt inte” kan arbeta igen.
- Undanta fler sjuka från att pröva sin arbetsförmåga mot hela
arbetsmarknaden
- Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan inte bedöma
arbetsförmåga olika.
Alliansens små partier hoppas se förändringar redan framåt april.
[Kommunalarbetaren]

Dags att satsa, Anders Borg!
Sverige har kallats tigerekonomi och liknats vid Pippi Långstrump av internationella storheter som OECD. Men många
företag har trots den starka ekonomin det svårt. Riksbankens
räntehöjningar drabbar företagen hårdare än hushållen, och den
allt starkare kronan ger mindre marginaler för exporterande
företag. Därför bör Anders Borg prioritera skattesänkningar och
andra reformer som gynnar företagen framför skattelättnader för
hushållen. Den i valmanifestet utlovade momssänkningen för
restauranger bör komma snabbt, och i nästa steg är det sänkta
arbetsgivaravgifter som bör prioriteras, för att kompensera företagen för räntehöjningarna och därmed öka deras möjligheter att
nyanställa.
[Hallands Nyheter]

Förändring betyder väl inte
automatiskt försämring?

Arbetsförmedlingen impopulär
hos unga
Ungdomar är rejält missnöjda med arbetsförmedlingen. Enligt
svenskt Näringsliv har de lägre förtroende för Arbetsförmedlingen än de har till privata arbetsförmedlingar, bemanningsföretag
och jobbcoacher. En undersökning utförd av Svenskt Näringsliv
och Demoskop visar att ungdomar mellan 18 och 25 år inte litar
på Arbetsförmedlingen. 41 procent uppger att de har lågt eller
mycket lågt förtroende för den. Sex procent av de undersökta
ungdomarna som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen ansåg
att de fått hjälp med att hitta ett arbete. Medan drygt två tredjedelar uppgav att de inte fått någon hjälp.
[LO-tidningen]
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Arbetslöshetsrisken för tillsvidareanställda unga är två-tre gånger
högre än för deras äldre kollegor. Dessutom hamnar många i en
karusell av tillfälliga jobb och kortare arbetslöshetsperioder - en
tydlig signal om att regelverket för permanent och tillfälligt
anställda behöver harmoniseras. Svenskt Näringsliv har länge
påtalat detta och vi har ett brett stöd i forskningen. OECD betonar i sin nyligen publicerade rapport att Sverige behöver komma
tillrätta med dualiteten i anställningsskyddet genom att lätta på
reglerna kring de fasta anställningarna.
[Sundsvalls Tidning]

Låga förväntningar på ny
las-förhandling
Låga förväntningar på ny las-förhandling. Efter två års kallt
krig gör nu LO, PTK och Svenskt Näringsliv ett nytt försök att
komma vidare med den omstridda frågan om turordningsregler
vid uppsägningar. Di.se har tagit pulsen på LO:s avtalssekreterare Per Bardh och Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren.
[Dagens Industri]

Arbetsgivaravgifter
Sverige har, enligt uppgift, världens högsta arbetsgivaravgifter.
Det är ju emellertid inte särskilt intressant huruvida de svenska
företagen åderlåts via skatter eller avgifter utan det är de totala
kostnaderna för företagandet som är intressanta.
[Bolagsfakta]

”Stimulera efterfrågan i
ekonomin”
Trots att lönekostnaden för att anställa en ung person har sänkts
med flera tusen kronor i månaden är det svårt att se några direkta
effekter på sysselsättningen. Finns det inga jobb att få - då har
sänkta löner eller lägre arbetsgivaravgifter ingen betydelse. Men,
om inte sänkta löner är svaret på hur vi ska få fler jobb till ungdomar - vad ska vi då göra? Finns det inga lösningar?
[Dagens Arena]

Konkurrensfördel på väg bort?
Elupproret bland företagen i Småland är ett tecken på små och
medelstora företag som reagerar. Allt fler investeringar förläggs
utomland och som skäl för detta anges osäkerhet i engerifrågor.
Enligt Svenskt Näringsliv behövs viktiga åtgärder som stark
tillsyn över monopolmarknaderna, elnätsverksamheten och ett
tydligt kundfokus. Hur marknaden fungerar måste utredas gällande budgivning, öppenhet och övervakning mm.
[Gnosjöregionen.se]

Het debatt om mobbning i
arbetslivet

Höjda barnbidrag ger fler jobb än
jobbskatteavdragen

Kränkande särbehandling i arbetslivet var ett hett ämne när det
diskuterades vid ett seminarium i riksdagen. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström ansåg att mobbning är ett problem som
finns på de flesta arbetsplatser och som vi alla bär ett ansvar för.
– Jag tror att mycket beror på brister i ledarskap och brist på
civilkurage hos andra på arbetsplatsen. Det handlar om brister i
organisation, stöd och handledning och att någon tar tag i de här
problemen.
[Arbetsliv]

Regeringen har ju haft mycket svårt att beskriva vilken faktisk
nytta jobbskatteavdraget har inneburit. Långtidsutredningen
skriver vidare att planerna på en generell sänkning av arbetsgivaravgifter inte är en bra åtgärd för att stimulera en ökad sysselsättning. Det innebär att man avvisar den generella sänkningen av
arbetsgivaravgifter för ungdomar. Bättre med höjda barnbidrag.
[Helagotland]

Färre företagskonkurser

Är en hög arbetslöshet de
anställdas fel?

I Sverige minskade konkurserna, inklusive enskilda firmor, med
5 procent under 2010. Stefan Fölster, chefekonom på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, menar att svenska företag
har dragit lärdom av tidigare kriser: - Svenska företag kan ha
garderat sig bättre än tidigare, vis av erfarenhet från 1990-talskrisen och IT-kraschen. Därtill kom att svenska konsumenter aldrig
behövde dra åt svångremmen
[Fastighetsnytt]

Blir arbetslösheten verkligen lägre, om de anställda får betala mer
i a-kassa, och få lägre ersättning vid arbetslöshet, medans företagen får mer bidrag, ju högre arbetslösheten är, genom sänkta
arbetsgivaravgifter och FAS 3bidrag? Beror inte arbetslöshet även
på att företagen misslyckats med att saluföra sina produkter? Om
vi som är anställda ska betala a-kasseavgift efter hur arbetslösheten ser ut, borde inte samma gälla företagen?
[Mål & medel]
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Krönika

Företagande förutsätter
gott självförtroende
Som egen företagare får man vara beredd att ständigt återuppfinna hjulet, att
förnya sin lyskraft och utveckla sin verksamhet. Att stå still är synonymt med stagnation. Konstant framåtrörelse krävs. Ta tiden
i handen och turen i håret och häng med i
loppet. Som företagare måste du vara steget
före dina kunder och konkurrenter. Betrakta
din omvärld med vaken blick och öppna sinnen. Vad efterfrågas just nu och vilka behov
kommer att uppstå om ett år?
Själv startade jag ett bolag reaktivt. För
att mina uppdragsgivare inom media och
alla föreläsar- och konferencieruppdragsgivare föredrog fakturering från ett bolag.
Plötsligt en dag vaknade jag upp och
bestämde mig för att skriva min första bok
”Bortom mammas gata” en själbiografisk
skildring som fick fina priser och recensioner. Jag insåg att jag var unik och fyllde ett
behov. Precis som du som just läser dessa
rader är unik och har egenskaper som kan
göra dig framgångsrik i det du väljer att
ägna din kraft åt. Odla din originalitet. Det
finns inte två av dig eller för att citera Oscar
Wilde: ”var dig själv för alla andra är redan
upptagna”.
Min bok öppnade en ny dörr till ett författarskap och otaliga föreläsningsuppdrag.
Att göra det man brinner för och det som
får hjärtat att slå en extra volt är alltid lönsamt. För mig var pengarna aldrig målet.
Det är självförverkligandet och stoltheten i
skapandet. Det är insikten om att jag kan
så ett frö av förståelse hos min läsare, väcka
nya tankar och inspirera dem till att gå sina
egna vägar.
Min senaste och femte bok heter ”Min
stora feta grekiska kokbok” och kom nyligen

FrIda Företagare
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ut på Bonnier Fakta. Det är en hybridbok,
en form jag själv har uppfunnit eftersom
det var något jag saknade i den oändliga
kokboksfloran. Boken rör sig mellan genrerna och blandar recept med historier om
rötter och rätter, om mat och minnen. Det
är en solspäckad och rosmarindoftande resa
genom mina grekiska landskap. När jag
botaniserade bland böcker om Grekland
kunde jag inte finna något som berättade
om kulturen, historien, traditionerna och
måltidens roll från antiken till det moderna
samhället. Så jag skapade det jag saknade.
Dessvärre kommer den inte att sälja som
Billy-bokhyllan men jag blev lite lyckligare av att skapa något nytt.

Idag äger och driver han sex företag med
en omsättning på mer än 60 miljoner. Ett
av hans bolag, Sterner Stenhus, expanderar
ständigt och nu blickar Elias mot nya marknader. Blott 30 år gammal. När jag berättar
för honom om en av mina mest inspirerande
vänner, hotellkungen Bicky Chakraborty,
som på ett par decennier byggt sitt eget
imperium samtidigt som han stödjer idrottsoch volontärverksamhet, ler Elias. ”En
dag är jag han”, säger han och jag irriteras
över de där pojkarnas självklara tilltro till
sig själva. En gnutta storhetsvansinne, ett
kryddmått galenskap och modet att gå lite
för långt är egenskaper som alla vi entreprenörer behöver anamma.
Alexandra Pascalidou

Det är alltid förtjänstfullt att vara
först, att bryta ny mark och trampa
upp egna stigar. Och precis när jag
skriver detta och för en gångs skull
känner mig lite nöjd med mig själv
träffar jag Elias, en trebarnsfar som
nyss fyllt 30. Han startade sitt första
företag när han var 19 år. Ett städjobb
ledde till ett annat, nöjda kunder blev
hans bästa marknadsföring och de
krävde mer av Elias tjänster som
ständigt bjöd på det där lilla extra. Ett
leende, ett ”visst kan jag riva din vägg”
och ”måla din hall”. Snart inbegrep företaget även bygg- och fasadrenovering. ”Hur
lärde du dig det?” undrar jag och Elias ser
ut som ett frågetecken. ”Det är bara att lära
sig” svarar han som om det vore världens
enklaste sak. Han berättar hur han en dag
fick in en miljonorder och plötsligt behövde
ett femtiotal anställda för att klara jobbet.
”Hur hittade du dem” frågar jag och Elias
berättar att han åkte hem till Hallunda och
erbjöd alla som hängde på arbetsförmedlingen jobb.

© Anders Suneson/Tantiloop Film
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Vinnare av korsord i Bra Affärer
samt Annonsbilaga nr. 1/2011
Bra Affärer Nr. 1/2011
1. Per Kjellgren, Allservice Bottna
2. Jarl Kollberg
3. Gunnar Westerfors
4. Per Svensson, Fotovision
Annonsbilaga Nr. 1/2011
1. Jenny Stenberg
2. Berit Fredriksson
3. Krister Zelmerlööw
4. Carsten Köneke
5. Bonnie Hjärne-Witting
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Vinn ett lottpaket från
Svenska Spel
Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 65, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 26 april 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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Småföretagaren - en förutsättning för svensk välfärd

Jag är inte bara småföretagare
- jag är morfar också!
Över hälften av alla småföretagare önskar att de kunde arbeta mindre för att
hinna med att umgås med familj och vänner. Många arbetar så mycket att de
är stressade, sover dåligt och rent allmänt missköter sin hälsa. För oss i SFR är
det självklart att människor som driver eget företag ska ha samma
rätt till trygghet och hälsa som alla andra medborgare. Men,
en småföretagare idag har sämre socialt skyddsnät, A-kassa
och sjukersättning, än den som är anställd. Det här är ett problem som våra politiker måste åtgärda.
Om vi ska få fler företagare för att trygga jobben och välfärden, behöver vi ge småföretagaren en enklare vardag.
Många regeringar har lovat minskat myndighetskrångel
men vi ser tyvärr bara problemen växa. Vi i SFR tror
det är viktigt att våra politiker får veta hur verkligheten
faktiskt ser ut för en liten företagare – hur mycket tid
hon eller han egentligen får lägga på orimliga uppgiftskrav och andra pålagor.
Om en företagare tycker att en regel är fel eller ett
uppgiftslämnande oberättigat borde det finnas
möjlighet att överklaga beslutet hos Riksrevisionen. En av fördelarna skulle vara att
Riksrevisionen då får en löpande insyn i
vad myndigheterna belastar oss småföretagare med.

www.smaforetagarna.eu

