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Just nu extra mycket
Hyundai för pengarna!

Just nu har vi ett extra förmånligt
erbjudande på Hyundai i30. Och
dessutom har du som är medlem
i Småföretagarnas Riksförbund
extra bra rabatter. Läs mer på
www.smaforetagarna.eu.
Och som vanligt när du köper en
Hyundai får du det extra omfattande garantipaketet 5 year Triple
Care. Där ingår 5 års Nybilsgaranti
med fri körsträcka, 5 års Vägassistans och 5 års Serviceassistans.
Börja ditt bekymmersfria bilägande
med en provkörning hos oss!
Hyundai i30 Kombi
1.6 CRDi e-BasePlus
Kampanjpris 172 900

kr

Förmånsvärde 1 421 kr/mån (netto)
Leasingkostnad 1 754 kr/mån

www.hyundai.se

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 5 års Serviceassistans • 5 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 12 års Rostskyddsgaranti
Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt. *Leasingavgifterna är exkl. moms och exempel på finansiering via Hyundai Finans i 36 mån. Första förhöjd hyra 20%, restvärde 45%.
Bränsleförbrukning vid blandad körning: i30 (1.6 CRDi/1.6 aut) 4,5–6,9 l/100 km, CO 2 119–162 g/km. Miljöbil enl. definition i förordning 2007:380. Bilen på bild är extrautrustad.

Närmaste återförsäljare hittar du på www.hyundai.se eller genom att ringa 020-677 677.
HY1101_i30_210x148.indd 1

2011-01-10 10.36

BLI TRYGGARE FÖR DINA
KUNDER REDAN IDAG!
Dina kunder vill göra affärer med en trygg företagare, precis som
du. Därför har vi tagit fram Trygga Firman, en paketlösning som
försäkrar småföretagare på ett enkelt sätt, nu anpassad för dig som
är medlem i Småföretagarnas Riksförbund. Med Trygga Firman får
du ett skräddarsytt skydd som gör dig till en tryggare och attraktivare företagare.

Teckna Trygga Firman direkt på telefon!
Ring 0771-111 765 och få firman rätt försäkrad, snabbt och enkelt!

RING

0771-111 7
OCH FÅ D

IN
RABATT!
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i samarbete med

Ledare

BraAffärer
Tiden går fort när
man har roligt
Jag tycker att det var alldeles nyligen som jag skrev
ledaren till förra utgåvan av denna tidning. Det beror
säkert på att allting går så bra och att vi etablerat oss
väl enligt våra planer. Vi arbetar väldigt brett och på
många fronter med att försöka påverka opinion och
beslutsfattare i frågor som rör småföretagarnas villkor och vi får uppmärksamhet och uppskattning från
många håll. Inte minst har vi fått igång en bra dialog
med enskilda riksdagsledamöter och grupperingar där
vi tas på största allvar och får värdefulla och insiktsfulla
kommentarer till våra aktiviteter. Det uppskattas på de
flesta håll att vi följer vårt motto ”mer rakt på” även
om det någon gång har sagts att vi är för kritiska mot
regeringen. Det sista tog vi nästan som en komplimang
eftersom det inte är vår uppgift att bara applådera genomförda åtgärder utan att vara en pådrivande kraft i
arbetet att väsentligt förbättra småföretagarnas förhållanden.
I ett politiskt blockläge, som vi haft, har det sannerligen inte varit lätt att få gehör för våra frågor. Inför valet
var det en strid på kniven mellan de båda blocken att skaffa
röster och småföretagarfrågor kom definitivt i skymundan. Ibland kände vi oss som Johannes Döparen i bibeln
som såg sig som ”en ropandes röst i öknen”. Nu verkar
det lättare efter det att det rödgröna blocket splittrats.
Vi har envist påpekat för alla som velat lyssna och i våra
diskussioner med riksdagsledamöterna att det så kallade
sjuklöneansvaret för företagen är djupt orättvist och ett
stort hinder för nyanställningar. I en pågående enkät på
vår hemsida visar det sig att 86 % säger sig vilja nyanställa eller kanske vilja nyanställa om sjuklöneansvaret
togs bort. I denna enkät svarade nästan ettusen företag.
Miljöpartiet visar i sin vårmotion som nyligen publicerats att de nu, fria från de röda, kan uttrycka egna
åsikter. Det är glädjande att de föreslår ett avskaffande
av sjuklöneansvaret för företag med mindre än 10 anställda. De vill också sänka arbetsgivaravgifterna upp
till en viss lönesumma. Bra första steg på vägen mot
ett vänligare samhälle för småföretagarna. MP har ju
även tidigare visat sig småföretagarvänliga. De var det
parti som lade förslaget om undantagsreglerna i LAS för
småföretagarna.
Nu är det upp till Alliansen att visa att de kan se förtjänsterna i förslagen från MP eller, mindre troligt, att
övriga oppositionspartier hoppar upp på vagnen i frågan.
Arbetet med medlemsförmåner fortsätter. Varje månad kommer det nya sådana, som redovisas på
hemsidan och vi har flera intressanta
på gång. Vår strävan är att de ska
vara bättre och fler än vad som kan
fås i andra organisationer.
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Patent och varumärkesskydd
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Din Bil Sverige AB
Nytt förmånsavtal
Vi kan presentera ett nytt förmånsavtal för våra medlemmar
med Din Bil Sverige AB ett helägt dotterbolag till Volkswagen
AG och representerar bla varumärkena Volkswagen, Skoda,
Audi och Volkswagen transportbilar. Din Bil Sverige AB säljer ca
45´000 bilar per år fördelat på 36 försäljningsställen i Sverige.

Vill du ha en bil som är snabbare, snyggare och smartare?
Då ska du satsa på en Mercedes-Benz! Du vet
väl att du har särskilda förmåner hos oss? Som
medlem i Småföretagarnas rikförbund får du
extra bra villkor och rabatter. Allt du behöver
göra är att visa ditt medlemsbevis hos närmaste
Mercedes-Benz återförsäljare. Då får du följande
rabatter:
– 10 % rabatt på personbilar
– 12 % rabatt på transportbilarna Vito/Viano
– 14 % rabatt på transportbilen Sprinter/Vario

På väg mot en utsläppsfri framtid
Ett av våra viktigaste mål är att belasta miljön
så lite som möjligt. Sedan slutet av 2010 kan vi
erbjuda 85 olika modeller, som belastar miljön
betydligt mindre, utan att ge avkall på säkerhet,
komfort och körglädje.
Välkommen till Mercedes-Benz värld!

Leif Svensson, Förbundsordförande
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Intervju

Patent och
varumärkesskydd
”De immaterialrättsliga skydden bör ligga högt på
agendan. Motsatsen kan bli en kostsam läxa”

Ola Bergfeldt
Patent och varumärkesskydd
är viktiga frågor för företagare,
men långt ifrån alla vet vad som
gäller och vilka rättigheter som
finns. Bra Aﬀärer har tagit hjälp
av Ola Bergfeldt, kommunikationschef på PRV, för att reda
ut alla begrepp och ta reda på
vad som är viktigast att känna
till i denna snåriga djungel av
patent, varumärkesskydd och
designskydd.
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1. Vad är PRV för verksamhet och
vad är ert främsta uppdrag?
PRV är den myndighet i Sverige som
hanterar frågor om immaterialrätt,
d v s patent, varumärkesskydd och designskydd. Även upphovsrätt ingår som en
del av immaterialrätten. Upphovsrätt är
dock ett skydd som inta kan registreras,
det är en ensamrätt man får automatiskt
när man skapat något som håller en viss
verkshöjd.
PRV:s främsta uppgift är att bedöma om
ansökningar till patent, varumärkesskydd
och designskydd uppfyller de krav som
ställs. Gör de det premierar vi de sökande
med en värdefull ensamrätt. En annan
viktig uppgift är att öka kunskapen om de
olika skydden så att företag och individer
kan ta egna beslut om och när de ska
skydda sig.
2. Vad är viktigt för företagare att
veta när det gäller patent och varumärkesskydd. Och vad finns för
olika skydd som man som småföretagare bör känna till?
Immaterialrätt är något som företagare
egentligen inte kan välja bort, bland annat
för att man måste förhålla sig till de skydd
andra innehar. Risken är stor att man till
exempel råkar göra intrång i någon annans rättighet och får problem på grund
av det. Det kan vara förödande för den
egna verksamheten. Om och hur man ska
skydda sina produkter och sin verksamhet bör man ta ställning till tidigt, redan
i sin affärsplanering. Sedan kan det vara
försent.

Det finns olika typer av immaterialrättsliga skydd. Som företagare behöver du kanske flera skydd. Det är inget självändamål
att t ex ansöka om ett patent. Coca Cola
har till exempel inte tagit patent på sitt
recept eftersom det då skulle bli offentligt.
Istället satsar de mycket pengar på marknadsföring. Här är en kort beskrivning av
de vanligaste skyddsformerna:
- Varumärkesskydd. Skyddar ett varumärke – till exempel ett ord, en bild eller
en logotyp.
- Patentskydd. Skyddar en teknisk idé eller
en funktion.
- Designskydd. Skyddar en produkts
utseende.
- Upphovsrätt. Skyddar konstnärligt skapande – till exempel musik, litteratur och
andra konstnärliga verk.
3. Slarvar företagare med att
skydda sina idéer, produkter och
namn osv?
Slarvar tror jag inte man kan säga. Som
småföretagare är det mycket man ska
tänka på och få personer som ska göra jobbet. Eftersom immaterialrätt inte är helt
enkelt är det lätt att knuffa det åt sidan
lite till förmån för andra uppgifter som
man har bättre kunskap om och som ger
en snabb positiv effekt för verksamheten.
Tyvärr kan det bli kostsamt om man har
otur. Det lönar sig nästan alltid att ta till
sig lite kunskap och eventuellt ta hjälp av
någon som vet vilken nytta du som småföretagare kan ha av immaterialrättsliga
skydd. Det finns till exempel många olika
sätt att tjäna pengar på att aktivt jobba

med sina rättigheter. Ett sådant är att
licensiera ut en rättighet. Då kan du tjäna
pengar på din licens samtidigt som någon
annan gör jobbet.
4. Det finns en bild av att det är
alldeles för krångligt och dessutom
kostar det en hel del att ansöka om
patent. Stämmer det?
Bilden stämmer ganska väl. Det är lite
krångligt för den som inte har kunskapen.
Men man måste se det i ett större perspektiv. Om du ansöker om ett patent som ska
ligga till grund för hela eller delar av din
verksamhet, då bör du hantera frågan strategiskt i din affärsplanering. En fråga man
bör ställa sig är om din produkt eller din
verksamhet kommer att generera så mycket
intäkter över tid att det lönar sig med ett
skydd. Det kan finnas situationer när
det rent affärsstrategiskt är bättre att inte
skydda sig. Det finns experter, så kallade
patentombud som kan hjälpa dig att göra
den bedömningen. Patentombuden kostar
självklart en del pengar, men det är ofta en
bra investering. Dessutom ökar sannolikheten att du ska få igenom din patentansökan med hjälp av ett erfaret patentombud.
Kostnaden för att få ett patent varierar
kraftigt, delvis beroende på hur mycket
du väljer att göra själv. Om du anlitar ett
patentombud kan det kosta mellan 80 000
till 100 000 kronor att få ett svenskt patent. Om du till exempel vill ha ditt patent
även i Tyskland och Storbritannien kostar
det ca 100 000 kronor till. Klarar du av
att själv göra din ansökan kan kostnaden
stanna vid ca 5 000 kronor för ett svenskt

patent. På PRV:s hemsida finns utförliga
mallar och instruktioner som stöd.
5. Hur många ansökningar får ni in
varje dag?
PRV får in ca 2 500 patentansökningar
per år.
6 . Finns det vissa branscher som
det är särskilt viktigt att ansöka
om patent-, varumärkes och/eller
designskydd?
Teknikintensiva branscher med omfattande konkurrens är frekventa ansökare
av framför allt patent. Läkemedelsindustrin är ett bra exempel på en sådan
bransch. De har långa utvecklingstider
och omfattande kostnader för forskning
och utveckling. Då är det helt avgörande
att man kan skydda sina produkter så
att man hinner tjäna in de pengar man
satsat innan konkurrenterna kommer in
på marknaden. Man kan också se det ur
ett samhällsnyttigt perspektiv. Om inte
skyddsrätterna fanns skulle många företag
inte ha samma utvecklingstakt. Det skulle
inte gagna utvecklingen i vårt samhälle.
7. Kan man i vissa fall nekas patent?
Ja det händer. Vi kräver att det som ska få
ett skydd bidrar till den tekniska utvecklingen. Vi bedömer också en patentansökan
ur ett nyhetsperspektiv och ur ett särskiljande perspektiv, lösningen måste skilja sig
väsentligt från redan existerande lösningar.
Sedan tittar vi också på den så kallade
industrialiserbarheten, det vill säga att det
verkligen fungerar, inte bara en gång.

8. Vad gör ni för att få ﬂer företagare att inse vikten av patent och
varumärkesskydd?
Vi jobbar mycket med utbildningar. Då
handlar det dels om utbildningar som
berättar vilka skydd som finns, hur de
fungerar och hur man går tillväga för att
skaffa sig skydd. Vi har också utbildningar
som fokuserar på företagens affärsnytta
med de olika skyddsformerna, alltså hur
man kan tjäna pengar genom att jobba
aktivt med sina rättigheter.
Vidare så träffar vi många företag på olika
event, mässor och i andra forum där vi
har möjlighet att föreläsa och berätta om
immaterialrätt. Men vår viktigaste kanal
är prv.se, vår hemsida som är en regelrätt
uppslagsbok för alla entreprenörer och
företagare. Den är nyligen omarbetad
och anpassad så att de med lite mindre
kunskap om immaterialrätt, till exempel
många småföretagare, ska ha lättare att ta
till sig den kunskap som behövs.
10. Kan du ge något allmänt råd
eller medskick som kan vara viktigt
för småföretagare att känna till?
Jag skulle vilja ge ett allmänt råd. Även
om man som småföretagare har mycket
att tänka på bör de immaterialrättsliga
skydden ligga högt på agendan. Det
kostar alldeles för mycket om man får problem på grund av att man saknar skydd.
Det finns allt för många exempel på
verksamheter som har hamnat i trångmål
som de inte lyckats ta sig ur utan omfattande kostnader och med tvärstopp i sina
affärsambitioner.
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15 Frågor

15 frågor
till SFR-medlemmen Nina Jansdotter
”Att öka medvetenheten kring företagsamhet och
småföretagare som en enorm tillväxtfaktor för Sverige.”
1. När startade du ditt företag?

Jag var 19 år då jag startade mitt första
företag, en ridsportbutik i Flyinge i Lund.
Eftersom hästar var mitt största intresse
såg jag en möjlighet att kunna förena mitt
intresse med företagande. Sedan dess har
jag varit entreprenör och aldrig haft ett
”riktigt jobb”.
Den verksamhet jag driver idag, som
började med vanlig karriärcoachning av
nyckelpersoner och chefer på mellanstora
och större företag, men har nu utvecklas
till att även omfatta konceptet ”affärsängel” – där jag går in och stöttar och
hjälper företag att nå ut med sin affärsidé
genom bland annat PR, Social media och
marknadsföring. Det handlar om en långsiktig investering där jag bidrar med min
kunskap och mitt nätverk för att hjälpa
företag att förpacka sin idé och nå ut med
den. Målsättningen är att det ska bli en
lönsam affär för båda partner.
2. Vad var anledningen till/drivkraften
bakom att du startade eget?

Jag har nog alltid känt mig som en outsider, som inte passar in i det ”vanliga” systemet. Jag älskar känslan av att ha friheten
och ansvaret att själv bestämma här, nu
och med vad jag ska jobba. Att driva företag är en livsstil för mig. Och 95 procent
av alla jag umgås med är företagare.
3. Vilken var den största
utmaningen att starta företag?

I början var det att få in tillräckligt
mycket pengar för att få levebröd för
dagen. Utmaningen med min verksamhet
är att hitta en balans mellan kortsiktiga
och långsiktiga projekt, där jag både är
ute och föreläser och coachar, vilket ger
snabba intäkter och samtidigt tar mig tid
att skriva böcker, vilket är ett betydligt
mer långsiktigt och varumärkesbyggande
projekt som också ger bäst resultat på
längre sikt.
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4. Vad har varit viktiga
framgångsfaktorer i startandet och
etablerandet av ditt företag?

Jag är exceptionellt bra på att synliggöra
mig själv. När jag startade min verksamhet bestämde jag mig för att jag skulle
vara med i minst 10 tidningar det första
året – det slutade att jag medverkade i 38
stycken. Inget säljer sig själv. Det gäller att
ligga i och utnyttja de kanaler och verktyg
som finns, som till exempel press- och tvsajter, sociala medier som Facebook, som
jag för övrigt har skrivit en bok om som
kommer ut i vår. För mig har sociala medier blivit en helt ny och givande affärsidé.
5. Vad anser du är viktiga
egenskaper för en entreprenör?

Att ha drivkraft och våga synliggöra sig
själv och det man åstadkommer. Det handlar mycket om att – våga – marknadsföra
och sälja sig själv. Dessutom är det viktigt
att ha affärssinne och att kunna strukturera tid och resurser. Min uppfattning är
att alla kan bli framgångsrika. Alla har
egenskaper som kan utvecklas och som de
kan bli bra på. Olika människor har olika
styrkor; en del är analytiska och lite mer
introverta, andra är mer framåt utåtriktade. Det gäller att hitta sina styrkor att
bygga vidare på och sedan hitta människor
att samverka med som kompletterar sina
egna egenskaper och ambitioner. Det man
har naturlig fallenhet för blir ofta det som
oftast är mest framgångsrikt och särskiljande i din affärsstrategi.
6. Har du några goda råd och tips
till nya företagare?

Långsiktighet och uthållighet är viktigt.
Bygg vidare på dina styrkor och det du
tycker är roligt och det som är äkta. Det
är viktigt att man brinner för sin sak, det
går inte bara att ha ”pengar” som enda
drivkraft. Då får du svårt att övertyga och
få med kunder, investerare och andra som
är avgörande för din framgång.

7. Vilken är den viktigaste politiska
frågan för företagare just nu?

Att öka medvetenheten kring företagsamhet
och småföretagare som en enorm tillväxtfaktor för Sverige. Småföretagarna utgör en
enorm potential till att skapa fler arbetstillfällen. Det är viktigt att lyfta frågor som är
relaterat till småföretagande och även göra
det enklare att starta och driva företag. Att
inför entreprenörskap redan på lågstadiet i
skolan kan vara ett sätt att öka medvetenheten och tidigt få insikt i dessa frågor.
8. Vilken/vilka person(er) har betytt
mest för dig i ditt företagande?

Mina föräldrar och min mormor. De har
alltid funnits där för mig, stöttat mig hela
tiden, från det att jag startade min ridsportbutik vid 19 års ålder. De har aldrig tvekat
på att jag skulle lyckas, utan snarare uppmanat mig att våga gå min egen väg vilket
gjort att jag känt mig trygg i mina beslut
och vägval och det har även påverkat mig att
bli den person jag är idag. Jag är också fjärde
generationen företagare i släkten. Det känns
förstås extra kul att föra traditionen vidare.
9. Vilka tre saker vill du ändra på
i samhället som skulle gynna ditt
entreprenörskap?

Återigen vill jag lyfta småföretagarnas
betydelse för tillväxt och nyskapande av arbetstillfällen. Att kontinuerligt lyfta frågan:
Vad gör vi för att underlätta för Småföretagarna? Några viktiga åtgärder är: förenkla
regler och processer, och öka informationen
generellt om Småföretagande. Det måste
vara enkelt att starta och driva företag.
10. Vad är det roligaste med att driva
eget företag?

Att kunna påverka och bestämma själv.
Ibland gör man misstag och tar fel beslut,
och det kan vara jobbigt. Men det vägs upp
av den positiva känslan när det går bra och
känslan att lyckats åstadkomma något helt
själv. Självkänslan stärks av att veta att jag
faktiskt kan påverka min framtid varje dag.

11. Vad inspirerar och motiverar dig?

Jag tycker om att vara ute mycket. Jag
cyklar en hel del och får många goda idéer
under mina cykelturer. Jag är mycket i
stallet, tränar även yoga och går långa
promenader. Oftast jobbar jag samtidigt
som jag är ute och går. Det är möjligt
tack vare den digitala utvecklingen. På så
vis kan jag både njuta av att vara ute och
promenera och samtidigt vara produktiv.
Det funkar jättebra för mig!
12. Har du någon förebild?

Det ska väl vara Pippi Långstrump så fall.
Hon var en sann entreprenör. En tuff tjej
som gick sin egen väg och vågade stå upp
för sina åsikter och var lite lagom charmigt obstinat.
13. Har du något tips på en bra bok
som hjälpt dig i dina beslut?

”Do what you love and the money will
follow”, av Marsha Sinetar. För mig blev
den boken vägledande då jag var i valet och
kvalet då jag läste den om jag skulle våga
satsa fullt ut på företagandet eller om jag
skulle satsa på en karriär som beteendevetare/personalansvarig på något företag.
Budskapet i boken var att gör det du älskar
så kommer du att lyckas och bli lycklig.
Efter jag läst boken var det ett enkelt beslut
för mig. Och ett beslut jag aldrig ångrat!
14. Vad gör du om fem år?

Jag håller på med föreläsningar och
skriver böcker och går in och stöttar
företag till en framgångsrik utveckling.
Förhoppningsvis har något av de bolag
jag investerat i blivit en framgångsrik och
lönsam affär, vilket gjort att jag har rikligt
med ”kapital” att använda för att fortsätta
utveckla mitt företag och göra det jag
tycker är så fantastiskt roligt.
15. Varför är du medlem i SFR?

Jag blev ganska nyligen tipsad om att
föreningen fanns. För mig är det självklart
att engagera mig i dessa frågor som jag
brinner så starkt för. Jag vill vara med och
påverka och skapa bästa möjliga företagsklimat för Sveriges småföretagare, med
ambition att det ska vara enkelt, lönsamt
och roligt att driva företag.

Fakta
Namn: Nina Jansdotter
Bor: Lund
Huvudverksamhet: Föreläsande,

coaching, PR och sociala medier,
Affärsängel
Vision: En bättre värld
Motto: Våga förverkliga dina drömmar

Foto Carina Kindkvist
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Renata siktar mot stjärnorna
− blir den första svenska kvinna ut i rymden
Renata Chlumska. Känns namnet bekant? Hon har cyklat från Nepal till Sverige,
kört motorcykel från Indien och hem, bestigit världens högsta berg, paddlat och
cyklat runt stora delar av USA. Nu väntar det ultimata äventyret – rymden!
Möt företagaren och Sveriges mest världsberömda äventyrerska.
Trots Renatas unika meritlista som omfattar den ena hårresande expeditionen efter
den andra, säger hon att hon inte är någon
superkvinna, utan en helt vanlig tjej. En
vanlig tjej med ett ovanligt intresse och en
stor passion för utmaningar och äventyr.
− Född och uppvuxen i Malmö kan det
tyckas underligt att jag som 25-åring
besteg världens högsta berg. Men vägen
dit var varken självklar eller kort utan har
formats genom åren. Mitt intresse för friluftsliv, resor och fysiska utmaningar har
dock alltid funnits där och har lärt mig att
till exempel att inte vara rädd för att prova
nya saker, säger Renata som nyligen tackat
ja till sitt livs expedition och exceptionella
rymdprojekt. Det kostar Chlumska närmare 2 miljoner kronor, för att resa med
Richard Bransons Virgin Galactic ut till
rymden och tyngdlösheten.
− Det är mycket pengar. Men det garanterar mig en plats bland de 200 första
”turistresenärerna” i rymden. Det är
fantastiskt med tanke på att enbart 500
människor varit i rymden. Och för mig
som professionell äventyrerska, ser jag det
som en investering.

Äventyr – ett naturligt vägval
Att ha äventyr som ett stort intresse och
passion är en sak men att ha det som sin
livsnäring är inte lika självklart. Men
för Renata mognade hennes passion och
intresse till en övertygelse och blev så
småningom det naturligaste vägvalet.
− Jag funderade mycket på vad jag ville
göra och hur jag skulle kunna fortsätta
med mina expeditioner och uppdrag
och samtidigt ha ett arbete som passar
in i livsbilden. Jag började arbeta inom
Skånes Idrottsförbund och där träffade
jag Göran Kropp. Han blev beviset på att
det går att ha ett väldigt ovanligt intresse,
bli världsbäst på det, och göra det till en
framgångsrik affärsidé. Det var då jag
bestämde mig: jag ska bli äventyrerska,

foto: Fredrik Blomqvist

säger Renata som pratar lika lustfyllt och
inspirerat om det som om det var igår.
Hon gick sin första klätterkurs sommaren 1995. Och efter resor till Nepal och
Himalaya var förälskelsen ett faktum.
Drömmarna om att själv kunna nå en hög
topp växte snabbt.

Personlig tragedi blev
hennes livs utmaning
Som professionell äventyrerska är man
väl medveten om att olyckor kan ske. Det
enda som är säkert inför varje expedition
är att det aldrig blir som man tänkt sig.
− Man vet aldrig hur äventyret ska sluta.
Det som är säkert är att det är upp till en
själv att göra det bästa av alla situationer.
Viktiga egenskaper är därför att snabbt
kunna ställa om, hitta nya lösningar och
ta rätt beslut i skarpt läge, säger Renata.
Hösten 2002 skedde en oväntad och tragisk vändning i Renatas liv då hon fick ett
samtal med beskedet att hennes livskompanjon och man Göran Kropp förolyckats
i en klättring i Neapel.
− Det är förstås inget man någonsin kan
förbereda sig på. Tillvaron vänds upp och
ner och man ser ingen väg ut. Sakteligen
lyckas man ändå ta sig tillbaka uppför
denna långa och tunga uppförsbacke och
börjar trots allt se ljusglimtar.
Att ta sig igenom sorgen och förnekelsen
har varit en av hennes livs utmaningar.
Samtidigt kan hon se vissa paralleller med
att genomföra en extrem expedition.
− En bergsklättrare måste inte bara orka
till toppen. Den stora utmaningen är att
klara att ta sig ner till baslägret efteråt.
På Mount Everest är det fler som dör på
vägen ner än upp. Att förlora någon man
älskar kan följa samma kurva. Man håller
sig samman fram till begravningen, sedan
kommer den verkliga pärsen. Men det
går att ta sig igenom. Och jag gjorde det
med hjälp av ett ovärderligt stöd från min
familj och mina vänner.

Uppskattar friheten
som företagare
Renata har varit egen företagare sedan
1996. Hon har inga anställda utan tar vid
toppar in konsulter.
− Det bästa med att vara företagare är
friheten att bestämma själv, vilka uppdrag
man ska jobba med och hur företaget ska
utvecklas. Sedan finns en ständig oro när
det blir för tyst på telefonen en längre tid.
Jag tro mina personliga egenskaper; att jag
är orädd, nyfiken, utåtriktad och en problemlösare har bidragit till att jag lyckats
med mitt företag. Det pratas mycket om
att det är så byråkratiskt och krångligt att
vara egenföretagare, men det är inget jag
upplevt som särskilt besvärande.

Har alltid nästa äventyr
i tankarna
Förutom hennes mer extraordinära
expeditioner, omfattar hennes företagsverksamhet testning av utrustning och
material inom friluftslivs- och äventyrsbranschen. Största delen består av
föreläsningar och skräddarsydda utbildningar, vilket delvis finansierar hennes
expeditioner. Alla föredrag är uppbyggda
kring Renatas expeditioner. Skräddarsydda kurser och utbildningar kan tangera
områden som förändringsprocesser, kriser
eller nystarter. Dessutom driver hon friluftsanläggningen Böda Äventyr på norra
Öland.
− Mina erfarenheter från mina expeditioner går att tillämpa inom alla verksamheter, företag, föreningsliv och skolor, då det
handlar om att våga satsa, anta utmaningar och tänja gränser, se möjligheter och
framför allt tro på sig själv.
− Som äventyrare har jag givetvis alltid
nästa äventyr i tankarna. Det måste vara
något som utmanar, utvecklar och inspirerar mig. Sedan måste det gå att förpacka
idén/projektet till ett gångbart och helst

➤
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lönsamt koncept. En annan viktig aspekt
är att det faller inom ramarna för mitt
varumärke. Det är viktigt att fundera
en gång extra på var man ska synas och
vilka projekt man ska medverka i, menar
Renata.

Hur ryms då det smått
sensationella rymdprojekt
inom ramarna för Renata
Chlumska varumärket?
¬− Det känns självklart ganska långt från
min friluftsverksamhet på Öland. Men
det är helt klart i linje med äventyrerskan Renata. Oavsett är detta en chans
jag aldrig skulle missa, det är en dröm
som går i uppfyllelse. Att jag som första
svenska kvinna har fått möjligheten att
följa med på en resa ut i rymden – känna
tyngdlösheten och uppleva jorden i ett annat perspektiv, är något som jag har drömt
om länge.
Under hösten 2012 bär det av. Då åker
Renata på expeditionen med Virgin
Galactic, som grundades av Sir Richard
Branson och ingår i hans Virgin Group.
− Det är ju inget som man går omkring
och tänker är möjligt. Men nu har det
blivit verklighet, vilket är fantastiskt! Och
när jag fick förfrågan från Nätresebyrån
i Malmö, svarade jag direkt ett klart och
tydligt; JA!
Renata är inte bara företagare, äventyrare
utan även trebarnsmamma. Att kombinera
mammarollen, familjelivet med resor och
uppdrag är ett komplicerat livspussel - en
utmaning i sig.
− Det är ett ständigt pusslande som kräver
väldigt god planering och framförhållning. Men också en flexibel inställning att
saker och ting kan förändras och att man
måste anpassa sig och ta stöd och hjälp om
det behövs.

Stöd från familjen är viktigt
Hon bor i Jönköping tillsammans med
sambon deras två gemensamma barn samt
sambons sjuårige son från ett tidigare
förhållande.
− Många har en bild av att jag är så stark
och klarar allt. Men bara för jag är äventyrerska innebär det inte att jag inte blir
stressad över saker. Jag behöver också tid
att varva ner och ladda batterierna. Det
gör jag bland annat genom att träna och
vara ute i naturen.
Renata förklarar att hon sedan hon fick
barn är mindre riskbenägen än tidigare. Och när det gäller rymdprojektet
så förklarar hon att det är den säkraste
expeditionen hittills. Och hon har fulla
stödet från sin familj, vilket har varit en
förutsättning.
− Det är inte farligare än att ta bilen
hem från en föreläsning på kvällen. Det
är en fantastisk möjlighet. Jag får prova
på något nytt, knyta nya kontakter med
människor inom en helt ny bransch som
är under utveckling, och där nytt material
och ny utrustning ska testas. Och det här
är bara i startskedet; att vanliga människor får en möjlighet att åka till rymden.

Vad gör du om fem år?
Jag har fått en unik möjlighet. Det jag nu
måste fundera på är hur jag ska ta till mig
detta och manövrera det företagsmässigt.
Men min magkänsla säger att det är helt
rätt satsning. Jag hoppas, inom fem år, att
Spaceport Sweden är etablerat och håller
på att utveckla rymdäventyr och bygga
upp en rymdindustri i Sverige och att
jag är deras ambassadör. Min personliga
målsättning är att bestiga månens högsta
berg − det vore väl häftigt, säger den blivande rymdfararen och avfyrar ett härligt
spontant rungande skratt.

Rymdexpedition Virgin Galactic
Virgin Galactic är ett brittiskt företag
som grundades av Sir Richard Branson
och ingår i hans Virgin Group. Planerna
är att arrangera turistresor till rymden
från och med år 2012 från USA, delstaten New Mexico. Kontrakt skrevs den
26 januari 2007 för färder från Spaceport Sweden, Kiruna flygplats, år 2012.
Renata är den första svenska som bokat
plats på den rymdfarkost som tidigast
2012 kommer att åka ut i rymden.
Expedition 2.0
Den nya verksamheten Expedition 2.0
handlar om att fler ska börja tänka på
fritiden, jobbet och livet som ett äventyr,
som ger kraft och inspiration att förverkliga drömmar och mål. Expedition 2.0
och utgår från omgivningen snarare än
att fokusera på äventyrarens egna mål.
Via sajten expedition två punkt noll bygger Renata en interaktiv plattform för
sina och andras äventyr.
USA-Expedition
Under 439 dagar rundades USA:s lägre
48 stater, en sträcka på 18 200 km av
egen kraft. Den 15 september, dagen
för målgång på expeditionen, utnämns
till ”Renata Chlumska Day” av Seattles
borgmästare.
Swedish Everest Cleaning
Expedition
Projektansvarig för Swedish Everest
Cleaning Expedition. Blev första
svenska och tjeckiska kvinna att nå
toppen av Mount Everest på en av de
snabbaste expeditionerna någonsin.
Swedish Shishapangma
Expedition
Blev första Svenska att nå över 8 000
meter utan syrgas genom att nå Central
Summit på 8 006 meter. Körde motorcykel hela vägen från Indien genom
Pakistan, Iran, Turkiet och Europa till
Sverige.

Kortfakta

foto: Kaj Bune
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Namn: Renata Chlumska
Född: 9 december 1973 i Malmö
Bor: Jönköping och i sommartid på
Öland
Sysselsättning: Egen företagare,
professionell äventyrare och föreläsare
Familj: Sambo, två söner och bonusson.
Drivkraft: Min nyfi kenhet, att jag
älskar utmaningar och testa gränser
Styrka: Jag är nyfi ken, orädd,
utåtriktad och en problemlösare
Svaghet: Otålig, svårt att ha tråkigt
Bästa expeditionsminnet: Att
bestiga Mount Everest. Känslan att stå
där på toppen, plockar jag ner då och
då, för den är obeskrivlig! Men även min
USA-expedition är ett fantastiskt minne
som kommer att finnas med mig jämnt.

Juristen

Skriv bra avtal så slipper du tvister
Inte alltför sällan kommer småföretagare till
oss jurister först när ett samarbete med en
annan affärspartner brakat ihop. Oftast beror detta på att man saknar avtal eller har ett
alltför bristfälligt sådant. Tvister kan t.ex.
uppstå med affärskontakter, kunder och leverantörer och före detta anställda. Förbundet vill därför ge
Dig några tips och råd till
förebyggande av sådana
avtalstvister.
Vad Du bör tänka på
om Du vill ha ett bra
samarbete
Skiftliga avtal är
bättre än muntliga
och har större bevisvärde när det
gäller avtalets
olika detaljer.
Det ska tydligt framgå vad
som förväntas
av båda parter och avtalet
ska täcka in det
som man verkligen kommit
överens om.

Ett skriftligt avtal tvingar parterna till eftertanke om vad man egentligen vill åstadkomma med ett samarbete och vad som ska
hända om man vill bryta detta.
Vissa branscher har standardavtal till exempel byggbranschen. Även hyresavtal och anställningsavtal är ofta standardiserade. Det
är då enklast att använda sådana.
Vid anställningar av nyckelpersoner t.ex
inom försäljning bör man tänka på möjligheten att teckna en så kallad konkurrensklausul. En sådan förhindrar t.ex. en
försäljningschef från att säga upp sig för att
omedelbart efter anställningens slut påbörja
en direkt konkurrerande verksamhet.
Jag brukar säga att det är bättre att anlita
en jurist när Du ska skriva ett avtal istället
för att göra det efteråt då Du redan hamnat i en tvist. Juristen kan ge Dig ett råd om
vilken typ av avtal som Du ska använda för
den aktuella situationen och vilka särskilda
punkter i ett avtal som man regelmässigt bör
tänka på.
Vad Du bör känna till om det uppstår problem och om Du hamnar i
en avtalstvist
Om inte tvisten kan lösas på annat sätt får
man göra det vid domstol. Detta är dyrbart
och man bör därför tänka efter noggrant

innan man drar någon inför skranket. Även
om man har en rättsskyddsförsäkring blir
det ofta en ganska hög självrisk. Och vid s.k.
småmål får man inte sina ombudskostnader
betalda av motparten även om man vinner.
Om det uppstår problem t.ex. i form av en
obetald faktura kan Du börja med att skicka
ett inkassokrav och sedan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Tingsrätten är därefter nästa instans
som man får vända sig till om man inte kan
komma överens.
Rättsskyddsförsäkringar är bra att ha, men
självrisken gör att man bör räkna på vad rättegången kan kosta och väga detta mot vad
man kan vinna. Man måste vara säker på att
företaget klarar av kostnaden för en långvarig och dyrbar process. Om du skulle hamna
i en tvist med ett försäkringsbolag kan Du
först begära en överprövning av bolagets
beslut inom försäkringsbolaget och sedan
gå vidare till Försäkringsförbundets prövningsnämnder. Tänk på att företag inte har
två veckors ångerrätt vid muntliga avtal per
telefon. Det skyddet gäller för närvarande
endast för konsumenter.
Mitt tips blir alltså slutligen följande: ”Gör
tydliga avtal så slipper Du onödiga tvister”!
Wiggo Lindgren, vice ordförande, advokat
och ansvarig för förbundets rådgivningspanel

Skitjobb och lumpen var/är viktigast för våra ungdomar!
Socialdemokrattoppen Karin Wanngård
kallade säljarjobb för skitjobb och bevisar
därmed att någon lösning på ungdomssysselsättningen kan man inte vänta sig
av socialdemokratiska politiker. Tvärtom,
detta uttalande visar hur totalt oförstående
socialdemokraterna är för de stora problemen med arbetslösheten.
Många av oss minns vår ungdoms ständiga jagande efter extraknäck, speciellt på
sommaren. Det kunde gälla potatisskörd,
jordgubbsplockning eller skogsplantering.
Man jobbade för att spara ihop till någonting som man absolut ville ha, en cykel, en
moppe eller kanske den där dansklänningen
som mamma eller pappa vare sig hade råd
med eller ville att dottern skulle köpa.
Detta skapade en förståelse för ekonomi och
att det lönade sig att vara flitig. I lumpen
så lärde sig svenska pojkar att hålla tider,
att tala högt, att umgås med grabbar från
andra miljöer och att helt enkelt få växa upp
under handledning av duktiga befäl.

Med socialdemokraternas inställning till
provjobb och slopande av den allmänna
värnplikten så går Sveriges ungdomar en
dyster framtid till mötes.
Det politiska läget skapar dock chanser
för Maud Olofsson och centern och Maria
Larsson för kristdemokraterna om de kan
hjälpa småföretagare och blivande företagare så att det blir lönsamt att anställa
ungdomar och skapa jobb.
Wanngårds knytnäve i magen på tiotusentals provisionsavlönade säljare som jobbar
med telemarketing, besök, etc visar att SFR
behövs mer än någonsin.
Eftersom socialdemokraterna är helt nollställda på vad som skapar Sveriges framtid
och moderaterna har blivit högfärdsgalna
och glömt småföretagarna helt, så är det
här chansen för de här två småpartierna att
ta sig över fyraprocentsgränsen och finnas
kvar i svensk politik. Låt SFR lobba så att
ungdomarna får jobba och vi får en bättre
tillväxt och slipper ungdomsarbetslösheten.

Debatt

Jan B Westman, hedersordförande SFR
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Varumärket
viktigare
än affärsidén
Den som lever i tron att varumärkesbyggande handlar om kostamma marknadsföringsinsatser och reklamkampanjer – bör tänka om! Det är alla samlade insatser företaget gör, säger och levererar som gör skillnad. Små som
stora handlingar är lika viktiga, enligt varumärkesstrategen Åsa Myrdal Bratt
som därmed slår hål på vissa myter om varumärkesbyggande.

12

− Ett starkt varumärke är nödvändigt för
alla företag, små som stora, som vill vara
med och konkurrera. Många gånger finns
en allt för snäv syn på vad ett varumärke är,
säger Åsa.
Varumärkeslöfte som styrverktyg
för verksamheten
Åsa har bakgrund från Handelshögskolan i
Stockholm och 20 års professionell erfarenhet av kommunikation, pr och reklam och
har bland annat ansvarat för DI:s Varumärkesskola . Idag driver hon det egna
bolaget Myrdal Bratt Partners, är ansvarig
kursledare i Affärsstrategi och Varumärkesstrategi på Berghs School of Communication. Hennes arbetsvardag består till stor
del av att hjälpa företag att själva komma
fram till hur de vill uppfattas inom ett par
år – och att praktiskt nå dit. Först i tanken,
sedan i handling.
− Tidigare var uppfattningen att varumärkespositionering var reklam, nu är
varumärkespositionering allt som ett
företag säger och gör. Ett starkt varumärke
är nödvändigt för ett företag som vill vara
med och konkurrera och det borde vara
självklart för företagsledningen att följa
upp varumärkets styrka, säger Åsa, som
har hjälpt både små och stora företag att
använda varumärkeslöftet istället för affärsidén som styrverktyg för verksamheter.
Alla arbetar i samma rikting mot
gemensamma mål
Alla företag gynnas av att bygga starka
varumärken. Och det är samma principer
i varumärkesbyggandet för ett småföretag
eller ett större bolag, business to business
eller konsumentföretag, framhåller Åsa
Myrdal Bratt.
− Det handlar om att ta sikte framåt och
bestämma hur företaget vill uppfattas - rationellt och emotionellt - av dem som man
vill ha som de mest lojala kunderna. Sedan
riktas alla processer och rutiner så att allt
man säger och gör går i samma riktning.

par vi dricker ur, bemötandet av kunder till
affärsstrategiska beslut. Varumärket är en
samlad bild av alla signaler som företaget
sänder ut, små som stora. Det handlar
om att ge en tydlig bild av vad företaget
står för. Det är inte minst viktigt för att
attrahera nya medarbetare och under själva
rekryteringsprocessen, menar Åsa.
En inspirerande och tydlig målbild ger
organisationen ny kraft och beslutsamhet
där detaljer och delar hänger samman och
bildar en helhet och där medarbetaren
känner att han/hon är en del av ett större
sammanhang än enbart sin bestämda roll.
− Det handlar till stor del bara om att göra
rätt och inte om att ta fram sluga strategier.
Det kan låta enkelt! Men för mig är varumärkespositionering, dels en konstform,
men samtidigt också något rakt och enkelt.
Varumärke är en distinkt identitet
och ett löfte
För många kan begreppet varumärke verka
luddigt. Vad är definitionen på varumärke?
− Ett varumärke är en distinkt identitet
som förknippas med ett löfte om en viss
upplevelse/leverans. Löftet talar om vad
företaget står för och de värden som omgivningen förknippar med företaget och vad
som gör företaget unikt. Varumärke handlar om agerandet inom ett företag; summan
av tankar, känslor och åsikter som skapar
en medveten och omedveten förväntan

bland kunder och alla andra intressenter,
säger Åsa och tillägger:
− Vi vet att kundernas val i allt högre grad
görs utifrån känslomässiga faktorer snarare
än utifrån produktegenskaper. I och med
att det funktionella/påtagliga erbjudandet
i nästan alla branscher är mer likt idag,
när alla snabbt kopierar varandra och har
tillgång till samma information, blir varumärkespositioneringen det som särskiljer ett
företag från andra. Företagets personlighet,
värderingar och emotionella aspekter blir
därför mycket viktigare.
Praktisk verklighet eller bara fina
drömmar
Det är viktigt att företaget eller organisationen upplevs som ärligt och äkta i sitt beteende och sin kommunikation – och aldrig
lovar något man inte kan hålla. Återigen
är målet med att positionera och bygga
varumärken att skapa en positiv och tydlig
målbild för att bli effektivare och tydligare i
vem man är, vad man vill och hur man ska
ta sig dit (vilka värderingar och beteenden
som ska styra förflyttningen). Detta ska
sedan fungera som ett yttre ramverk och
guidelines i såväl interna som externa samarbeten med kunder och övriga intressenter.
− Har du bra strategier, måste du också ha
bra modeller för att få dem att genomsyra en
komplex organisation. Man kan vara överens,
men blir det man är överens om inte en praktisk verklighet, blir det bara fina drömmar.

Åsa arbetar enligt varumärkesgurun Larry Lights metodik, ”varumärkespyramiden”. Där analyseras fem komponenter som ligger till grund för
varumärkets löfte: värderingar hos kunderna, erbjudandet och kundnyttan på ett funktionellt plan (rationalitet), emotionell nytta, vilken personlighet företaget har samt vad det är i erbjudandet som utgör ett bevis på
att löftet stämmer.

Det är viktigt att kunna förmedla en enkel,
trovärdig och sammanhängande historia
om varifrån man kommer och vart man
är på väg. Att få med sig all personal är en
avgörande faktor, säger Myrdal Bratt.
− För mindre företag kan det på ett sätt
vara lättare att bygga sitt varumärke, då det
är en smidigare förankringsprocess med
färre personer i organisationen.
Skapa en tydlig bild av vad
företaget står för
Att bygga varumärket behöver inte betyda
stora kostsamma reklamkampanjer eller
marknadsföringsinsatser. Det handlar om
att sätta en riktning och sedan strikt och
konsekvent följa den i alla handlingar.
− Det handlar om allt ifrån vilka kaffekop-
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Landskampen

Sverige vs
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/GBP:
Politisk styrning:
Medlem i EU:
Statsskick:
Antal invånare:

7,4%
1,3 miljoner
910 000

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

Andel av privata företag med färre än 10 anställda: 96,2%

14

Storbritannien
Skatter
Sociala avgifter: Sociala avgifter beräknas på inkomstband
men standardavgift är 13,8 % - (obs, även arbetsgivaren
betalar standardavgiften på 1,6 procent)
Bolagsskatt: Nyss sänkt till 26 % (från 28%) och ska ner till
23% 2014
Inkomstskatt: Basic rate = 20 % upp till £35 000; Higher rate
40 % upp till £150 000; Additional rate £50% över £150 00
Moms:
23%
Förmögenhetsskatt:
Finns ej, avskaffad 2006
Föräldraledighet:
För mödrar normalt 52 veckor; för fäder 1-2 veckor
Ersättning vid sjukdom
Karensdag: Sjuklön utbetalas om man är sjuk minst fyra
dagar i rad – tre dagar är karens MEN det vanligt är att
arbetsgivaren betalar – detta utformas i anställningskontrakt eller i fackföreningsförhandlingar
Semester: 28 dagar, men dessa kan inkludera allmänna
helgdagar (ca 9 dagar per år)
Sjuklön % på lön: max £81.60 per vecka. Arbetsgivaren
kan (enligt anställningskontrakt) betala mellanskillnad.
Sjuklön antal dagar:
28 veckor
Uppsägningstid: en vecka om anställningen varat en
månad till 2 år; om anställningen är mer än 2 år: gäller 1
vecka per helt anställningsår upp till 12 år
Arbetslöshet: Arbetslösheten 4,6 procent (april månad 2011)
% som jobbar inom offentlig sektor: antal enterprises
4 923 320 varav privatägda 4 834 045 (Siffror från 2009)
Antal privata företag: 4 834 045. Antal invånare ca 62
miljoner
Statsskuld:
BNP:
Valutakurs GBP/SEK

£1 trillion = ca £40 000/per hushåll
US dollars 2 100 miljarder (2009)
1 GBP = 10,30 SEK

Politisk styrning: Koalitionsregering Conservative/Liberals
Medlem i EU:
Ja
Statsskick:
Monarki
Antal invånare:
62 miljoner
Andel av privata företagen med färre än 10 anställda:
Antal anställda 2-19: 944 105; Antal anställds 0-1: 3 803 100
Källa: Exportrådet
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Nyheter

Småföretagen Sveriges draglok

Intelligent eller bara på hugget!
Människor som lyckas bra på intelligenstester gör ofta bra ifrån sig i
livet. Nya rön från USA och den vetenskapliga tidsskriften Proceedings of the National Academy of Science, antyder att IQ-testerna
i själva verket mäter graden av motivation hos en människa. Den
som har ansträngt sig extra på testerna har med andra ord lyckats
bättre än de som bara engagerat sig halvhjärtat. Man frågar sig
därför om IQ-testerna verkligen mäter intelligens eller något annat?
Hårt arbete, hård fokusering på uppgiften samt förmåga att inte ge
upp utan en extra ansträngning, är de faktorer som ger bäst resultat.
Ännu bättre och mer slående blir resultatet om en belöning väntar
efter arbetet, om det går att tjäna pengar på sina poäng.
[DI/TT]

Kraftig ökning av Rut
År 2009 var den totala skattereduktionen för hushållsnära tjänster
750 miljoner kronor. Det motsvarar en dryg promille av den slutliga skatten. För 2010 hade skattereduktionen ökat till 1340 miljoner kronor, en ökning med nästan 80 procent jämfört med 2009.
[DI/TT]

Landets swmåföretagare mår allt bättre. Varannan företagare
räknar med ökad lönsamhet framöver och var tredje behöver anställda fler. Vi ser en bredare och fördjupad konjunkturuppgång
hos småföretagen, bilden är väsentligt starkare än för ett halvår
sedan, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom Swedbank. Enligt
rapporten, som Swedbank gjort tillsammans med Företagarna, är
det småföretagarna som drar Sverige och står för närmare 80 procent av sysselsättningsökningen. Om vart tredje bolag planerar
att anställa beräknas det ge 65 000 nya jobb.
[DI]

Var det menat så?
De regler som styr svensk arbetsmarknad är till för att skydda
arbetstagaren. Men det faktiska resultatet blir ofta ett annat;
människor som inte kommer vidare i karriären. Man kör fast på
jobbet, skriver Björn Lindgren, ekonom på Svenskt Näringsliv.
De regler som styr svensk arbetsmarknad är till för att skydda
arbetstagaren. Men resultatet blir ofta att människor fastnar på
ett jobb de inte vill ha.
[Svenskt Näringsliv]

Pressmeddelanden
Gör om och gör rätt

Var finns översynen av reglerna för
företagare? Allt fler medlemmar
i Småföretagarnas riksförbund
med enskild firma beskriver sina
problem med Försäkringskassans
bedömning. Det allvarligaste
problemet just nu är att man inte
har rätt att vara sjukskriven annat
än 0 eller 100 %. (För anställda
finns även möjlighet att vara sjukskriven 25, 50 och 75 %.) Varför
gäller inte samma regler för sjuka
och skadade egenföretagare som
för anställda? För varje diskriminerande behandling av företagare
kommer vi längre ifrån att Sverige
skulle uppfattas som företagarvänligt. Snälla politiker: Ge landets
seriösa företagare ert stöd för att
medverka till att Sverige blir en
företagarvänlig nation, att även företagare får mänskliga rättigheter!
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Regeringen och
småföretagarna

Hur går det med regelförenkingsarbetet?
Pernilla Tollin, politisk handläggare i
Socialförsäkringsutskottet, skriver lite
svävande att det är ett pågående arbete
och att det är en bit kvar innan de nått
målet – vilket SFR verkligen kan skriva
under på. Faktum kvarstår att de under
sin första regeringsperiod missade grovt
när det gäller att uppfylla sina löften att
minska regelkrånglet med 25 procent.
Beträffande ”sjuklöneansvaret” får SFR
till svar av Pernilla att Sverige har mycket
gynnsamma villkor för företagare, vilket
enligt SFR visar bristen på kunskap och
förståelse för de riktigt små företagarnas
förhållanden. Detta trots att det med
övertygande bevisning framgår att det är
småföretagarna som driver Sverige framåt.
All tillväxt och all nyanställning netto
sker i småföretagen. Varför inte tänka om
och stimulera dem som tar Sverige framåt?

Den splittrade oppositionen
och småföretagarna

Före valet i höstas skrev Småföretagarnas
Riksförbund om ”De röd/gröna och småföretagarna” och konstaterade att de hade ganska
god koll på vad som borde göras för de små
företagarna men att de skarpa förslagen saknades. En tid efter att de förlorade valet och
splittringen i gruppen närmast är total, är det
lätt att konstatera vilka som stod för idéerna
och vilka som bara pratade i luften. Av de
vårmotioner som trillat in från de två röda och
gröna partierna, är Socialdemokraterna mest
tydligt otydlig, Vänsterpartiet är väl kanske
inget favoritparti för så många småföretagare,
men har mycket tydliga ambitioner och vet
var pengarna ska tas. Miljöpartiet verkar
ha tagit sats efter splittringen och visar nu
vilka som troligen låg bakom tankarna kring
småföretagandet i det röd/gröna valmanifestet
i höstas. SFR kommer noggrant att följa Miljöpartiets fortsatta strävan som det parti som
vill vara småföretagarnas röst i politiken.

Upphandlingsregler
missgynnar småföretag!

Stat, kommuner och landsting i Sverige
upphandlar varor och tjänster för mer
än 400 miljarder kronor per år (400
000 000 000 kr/år!). Av dessa konkurrensutsätts i verkligenheten en alltför
liten andel, bland annat på grund av
att det blir allt vanligare med mycket
stora förfrågningar, som endast ett fåtal
leverantörer har möjlighet att lämna
anbud på. Utvecklingen går mot fler
samlade inköpsorganisationer. Det i sin
tur medför att volymerna blir större och
likaså avståndet till möjliga mindre leverantörer. Att såväl regering som statliga verk pratar om ”ökad konkurrens”
och att ”underlätta för småföretag” är
nog bra, men några förändringar i den
riktningen är svåra att spåra. För att
uppnå riktiga förändringar måste man
använda perspektivet från småföretagare, vilket vi gärna hjälper till med.

Teknikpanik
- ny webbplats ger hjälp
Ny teknik ger nya möjligheter och underlättar jobb och fritid –
oftast. Ibland blir det för mycket när tekniken strular, mobilen
ringer i tid och otid, mejlen strömmar in och sociala medier pockar på uppmärksamhet. Som en hjälp mot IT-stress har Prevent,
med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän, lanserat
en särskild webbplats. Där kan du läsa om konsten om att undvika teknikpanik. PTK har två representanter i projektgruppen:
Anders Eklund, Lärarförbundet och Börje Sjöholm, Unionen.
[PTK]

Motivation.se
- Sveriges nya ledarskapssajt
Motivation.se är Sveriges nya ledarskapssajt som erbjuder läsare
dagliga nyheter, trender, krönikor, expertråd, samt reportage och
intervjuer med företag och personer med koppling till motivation, ledarskap och topprestationer.

folksjukdom
Sotlunga, förslitningsskador, hörselskador, cancer, ledvärk, musarm med mera är fysiska yrkesskador som svenska arbetare och
tjänstemän led av under industrisamhället. Numera lider sex av
tio kontorsanställda av informationsstress, en press att ta in och
hantera alltför stora mängder information. Men informationsstress tas ännu inte på riktigt allvar av vare sig myndigheter eller
näringslivet – trots att effektiva motmedel finns.
[Kristianstadsbladet]

Småföretagare jobbar mer och
tjänar mindre
Svenska småföretagare jobbar 20 procent mer än en genomsnittlig anställd. Det motsvarar tio arbetsveckor på ett år. Samtidigt
tjänar anställda mer än företagarna, i genomsnitt 30 procent mer
per timme. Rapporten visar att Sverige är ett av länderna i Europa med lägst nyföretagande samt att nio av tio nya jobb skapas
i småföretagen, vilket gör dem väldigt viktiga i svensk ekonomi.
[Barometern]

Lösningen finns i
företagsklimatet
En mycket stor andel av dem som har ett funktionshinder saknar
arbete. Den traditionella politiken är inriktad på subventioner
för att stödja personer med funktionshinder. Enligt en rapport
från Svenskt Näringsliv är det lokala företagsklimatet en viktig
förklaring till hur situationen ser ut för funktionshindrade.
[Svenskt Näringsliv]

Stöd till arbetslivsinriktad
rehabilitering
Arbetsgivare inom privat näringsliv kan få ekonomisk ersättning
för upp till hälften av kostnaderna när någon av de anställda
genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Svenskt Näringsliv
och LO har genom den gemensamma AGS-fonden avsatt medel
till individuell rehabilitering.
Ersättningen gäller både arbetslivsinriktad rehabilitering och
insatser som görs i förebyggande syfte. AFA Försäkring bedömer
i varje enskilt ärende om kostnaden för den aktuella rehabiliteringsåtgärden kan betalas.
[Industriarbetsgivarna]

Lönestatistik i din telefon
Akademikerförbundet SSR släpper tillsammans med nio andra
Saco-förbund den uppgraderade mobilapplikationen Akademikerlön. Den finns både till iPhone och Android-telefoner – och är
gratis! Appen är tänkt att ge översiktlig information om löneläget
I januari 2010 förändrades artistskatten. Fram till dess kunde
för olika akademikeryrken. Den ska också sprida bra tips och
en idrottare befinna sig i Sverige under en kortare tid än sex
argument för att få ut mer av lönesamtalet. Det är också möjligt
Trygga företagaren
ettegna
prisvärt
för dig
som driver
eget.betala 15 procent i skatt. Men sedan införde
månader
och bara
för användaren
att lägga inär
sina
tips.grundförsäkringsskydd
Lönetipsen går även
Riksdagen
olycksfallsförsäkring,
och vårdförsäkring
ochatt
duklubbarna
betalar skulle börja betala arbetsgivaravgift vilatt delaDutillfårvänner
och bekanta viatjänstegrupplivförsäkring
Facebook.
ket0771-62
innebar53
en 53
ökning
endast från 191 kr/mån.
eller med drygt 30 procent. - Jag har efterlyst
[Akademikerförbundet
SRR] Välkommen in på närmaste kontor, ring
ett
alternativ
till
den
tidigare artistskatten för att vi i Sverige ska
besök seb.se/enklaﬁrman
ha samma förutsättningar som andra länder i Europa vad gäller
konkurrensen om arbetskraft, säger Christer Englund, ordförande i Svenska Ishockeyförbundet.

Expertskatten ska locka hit
stjärnor

Därför skapade vi Trygga företagaren.

Informationsstress vår nya

Krönika

Profilera för
att profitera
Välkomna till kommersialismens kalas i den globala byn.
Här är allt till salu. Du och jag och våra mödosamt förlösta varor
och tjänster. På vår gatumarknad råder hård konkurrens med ett
informationsflöde som överträffar verklighetens tsunamivågor.
Individer, länder, kommuner, bloggare, skolor, företag – alla slipar
sina vapen och vässar sina varumärken. Knepet är att profilera för
att profitera. Att framstå som störst, bäst och vackrast genom strategiska slogans och slagkraftiga stridsrop som gör att just din röst
inte drunknar i flodvågorna.
Men vänd dig inte om. Ty hack i häl har du en ny generation
som är drillad i varumärkestänkande. De föddes med en reflexmässig ryggradskänsla i konsten att sälja sig själv och odla sin
image. På en millisekund laddar de upp en smart statusuppdatering på Facebook, skriver en slogan på twitter, laddar upp några
bilder på bloggen och retuscherar sin profil. 90-talisterna är som
de grekiska gudarna. De renodlade sina karaktärsdrag in absurdum. Zeus var den ständigt otrogne ledaren, Hefaistos hade elden
som logotyp, Atena var krigets gudinna med ugglan som symbol,
Afrodite sålde på sin skönhet och Apollon blev känd för sina bevingade ben. Som föredömliga varumärken väckte de känslor och
kommunicerade sin identitet utan att trassla till det för mycket.
De bankade in sina budskap genom kroniska upprepningar tills
vi inte längre behövde närmare presentationer. Sen dess vet vi vad
ugglan symboliserar. Som om jag skulle viska: ”För att du älskar
det goda” eller ”Because you’re worth it. Alla fattar direkt. För
att inte tala om varumärken som lagt beslag på enstaka bokstäver: Mmmmmmm. Eller parfymmakare som säljer dyra droppar
fyllda av illusioner om ett lyckligt liv.
Att bygga ett varumärke är som att levandegöra en streckgubbe. Receptet kräver intelligens, ihärdighet och intensitet, lydighet och långsiktighet. Det kräver en konsekvens som börjar vid
din dörrmatta och slutar i dina kunders drömmar. Så kavla upp
ärmarna och Just do it.
Alexandra Pascalidou

FRIDA FÖRETAGARE
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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
15 juni 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. 2/2011
Bra Affärer 1. Per Kjellgren, Allservice Bottna
Annonsbilaga 1. Inger Ritzman, 2. Gerd Lidström, 3. Bonnie Witting, 4. Bert Ström, 5. Michael Halén
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Reklamfilm på Internet
är ett effektivt sätt att
marknadsföra sig

Din billigaste och mest effektiva
marknadsföring
Reklamfilm på Internet är det mest kostnadseffektiva du kan göra inom
marknadsföring. Du har kostnad för att producera din reklamfilm
men inga kostnader att publicera den. Filmen lever och
levererar år efter år nya kunder och affärer åt dig.
Vi hjälper dig hur du får en effektiv
marknadsföring med reklamfilm och
reklamfilmer på Internet.

Medlemserbjudande

Din egen reklamfilm
från 2.500 kronor!

Du har som medlem förmånen att få din egen
reklamfilm från 2.500 kronor för 3 minuter. En film
som dag och natt, år efter år jobbar åt dig för att få
nya jobb och kunder. Du har alltid minst 20% rabatt
på våra produkter och tjänster som medlem i
Småföretagarnas Riksförbund.

Läs mer på:
www.reklamfilm.eu/smaforetagarna/

www.reklamfilm.eu

