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Nu har vi specialutbildat 150 rådgivare, så att de är extra bra på att ta hand dig som är småföre tagare.  
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avancerad hjälp från oss. Boka tid för rådgivning på seb.se/foretagspaketet, så berättar vi mer. Välkommen!

Därför får du en personlig rådgivare.
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Att jobba 
mycket och 
länge
Politikerna talar mycket om att vi ska jobba mer och 
längre. Det fi nns en grupp som redan gör det, nämligen 
Sveriges småföretagare! Det är den enda kraft som idag 
positivt kan ändra på arbetslöshetssiff rorna i Sverige.                                                                                                                                        
Småföretagare har ingen 40 timmars vecka och arbetar 
betydligt längre än snittåldern för arbetstagare vilket är 
upp till 58 års ålder.

Men regeringen missar helt detta faktum och gör 
inget för att säkerställa framtidens tillväxt och välstånd. 
Att underlätta för små företag att växa!
Detta trots att statistiken visar att den största delen av 
nya jobb (9 av 10) på den svenska arbetsmarknaden, som 
tillkommit under de senaste årtionden, skapats i småfö-
retagen.

Regeringens underlåtenhet i dessa så viktiga frågor 
ger dem ett klart underbetyg när det gäller tillväxtska-
pande åtgärder för de svenska företagen.
Inte ens de utlovade regelförenklingarna har man orkat 
med. Det utlovades 25 procent regelförenklingar. Det 
blev sju procent regelförändringar och inte helt säkert 
förenklingar. Denna passivitet i sitt förhållande till före-
tagen kan mycket väl straff a sig i nästa val.

Om regeringen tror att man fortsatt kan negligera 
Sveriges småföretagare och först under valåret åter börja 
lova förbättringar och sedan tro att de ännu en gång kan 
vinna val på tomma löften, tror de fel!
Vi ska genom personliga möten, brev till riksdagsleda-
möter och med debattartiklar bearbeta alla partier för 

att få dem, allians som opposition, 
att förstå allvaret i våra förslag till 
förbättringar.

Vi vill ha ett småföretagar-
klimat i världsklass! Då måste vi 
få politiker att ställa upp.

Leif Svensson
Förbundsordförande

Ledare

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

Därför får du en personlig rådgivare.
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15 frågor
till medlemmen och mjölkbonden Stig Eneman

Stig Eneman, 57 år, bosatt i Östra Alvara några kilometer norr 
om Löttorp på Öland, fi ck i början av året ta emot Svensk mjölks 
guldmedalj av självaste Kung Carl XVI Gustaf. Detta för att ha 
levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Stig berättar här 
om utmaningarna för liten mjölkbonde i en värld där kvantitet 
värderas högre än kvalitet.

1. när startade du ditt företag?
Lantbruket har gått i arv i fl era generatio-
ner och har utvecklats och vuxit under åren 
Jag tog över som mjölkbonde efter min far 
Helmer 1981. Min far gick sedan bort år 
1989 och sedan dess har jag drivit lantbru-
ket själv. 
  
2. Vad var drivkraften bakom att 
driva ett eget lantbruk?
Det är en generationsgård som drivits i tre 
generationer där August Eneman tog över 
kring 1900. Beslutet att ta över efter min 
far växte successivt fram, men intresset har 
nog funnits där sedan barnsben. Jag hade 
från början en yrkesutbildning som VVS-
montör. Men efter min militärtjänstgöring 
började arbeta med farsgubben (1975), och 
på den vägen är det. 
 
3. Vad var största utmaningen att 
börja driva eget lantbruk?
Jag vet inte om det fanns någon särskild 
utmaning. En lantbrukares vardag är 
ständigt full av utmaningar, så det blir 
mer en naturlig del av livet. Jag har gjort 
en del investeringar, satsat och byggt om 
verksamheten, vilket varit en utmaning. 
Utvecklingen inom jordbrukspolitiken som 
innebär att det är kvantitet som räknas - 
inte kvalitet är ett av de största problemen 
för oss mindre bönder. 

4. Vad har varit viktiga 
framgångsfaktorer för ditt lantbruk?
Att jag har tagit det lagom försiktigt så att 
jag vuxit in i arbetet och även utvecklat 
verksamheten successivt med olika inves-
teringar. 

15 frågor

5. Vad anser du är viktiga 
egenskaper för att lyckas som 
företagare och lantbrukare?
Att vara lantbrukare är ett sätt att leva. 
Man måste vara beredd på långa arbets-
dagar och att stiga upp tidigt vid femtiden, 
även på söndagsmorgon när andra är lediga. 
Det är ett tuff t och slitsamt arbete så man 
måste nog vara lite av en hårding för att 
klara det.  

6. har du några goda råd och tips 
till andra företagare i din bransch?
Jobba hårt. Det är det som ger resultat. Det 
är också viktigt att trivas med sitt arbete – 
och det gör jag verkligen.  
 
7. Vilken är den viktigaste politiska 
frågan just nu? 
Att underlätta för företagare att anställa. 
För många enmansföretagare som mig 
själv så är det omöjligt att bli sjuk eller ta 
ledigt eftersom det är för dyrt att ta in en 
ersättare. Man bör också se över den jord-
brukspolitik som förs nu som innebär att 
hela landsbygden utarmas och små bönder 
tvingas lägga ner. Det är bara de stora 
lantbruken som överlever, de som mass-
producerar. Det fi nns många unga bönder 
som tar – och får lån av bankerna – för att 
bygga upp stora verksamheter. Det gör att 
de hamnar i en lånekarusell som de inte 
kan komma ur. Vem ska ta över en sådan 
verksamhet? För mig har det varit viktigt 
att att inte vara beroende av lån, och ha 
kontroll på ekonomin. Det gör att jag kan 
avveckla min verksamhet när som helst om 
jag vill.  

8. Vilken/vilka person(er) har betytt 
mest för dig i ditt företagande?
Det är viktigt med kollegor som vet vad 
lantbrukslivet handlar om och som kan 
stötta både fysiskt och psykiskt i svåra tider. 
För det går vi ju alla igenom ibland. Min 
mor Ingegerd, 83 år, har betytt mycket då 
hon ställt upp på gården med hushållet och 
även varit behjälplig med en rad sysslor i 
lantbruket genom åren. 

9. Vilka tre saker skulle du vilja 
ändra på i samhället som skulle 
gynna ditt entreprenörskap?
Att man satsade mer på att hålla liv i lands-
bygden och i lantbruken. Allt är ekonomi 
idag – vilket är tragiskt. Jag önskar att små 
lantbruk fi ck mer stöd, istället för nedskär-
ningar. Förut fanns rådgivare till gårdar 
och på 70-talet fanns avbyteri där mindre 
gårdar betalade en mindre avgift än de 
större för att ta in extrahjälp på gården. Det 
är alldeles för dyr timpenning för att kunna 
ta in extraresurser idag. 

Foto: Bo Lundquist
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faktaruta
namn: Stig Eneman
bor: Östra Alvara några kilometer norr 
om Löttorp på Öland
ålder: 57 år
huvudverksamhet: Mjölkbonde. 
Jordbruksfastigheten omfattar 100 
hektar betesmark och skog. Därutöver 
fi nns tio hektar sidoarrenden med både 
jordbruk- och betesmark. I princip är 
det vallfoder som skördas. Det ska räcka 
till de i snitt 35 mjölkkor som fi nns 
och ungefär lika många ungdjur. I snitt 
uppgår mjölkproduktionen till 9,5 ton 
mjölk per ko och år. 

10. Vad är det roligaste med att 
driva eget företag?
 Friheten. Just friheten att bestämma över 
sig själv och närheten till djuren och natu-
ren är det bästa med att vara mjölkbonde.

11. Vad inspirerar och motiverar dig?
Att få ta alla beslut själv och därmed 
bestämma hur verksamheten ska utvecklas 
på ett bra sätt. Det ställer höga krav men är 
också det som motiverar mig i vardagen. 

12. har du någon förebild?
Nej, jag har ingen särskild förebild. Det 
handlar snarare om att arbeta på och bilda 
sin egen uppfattning om vad som är bäst 
för sig själv och för sitt lantbruk. Och där-
efter ta beslut i den riktningen.
  
13. har du något tips på en bra bok 
som hjälpt dig i dina beslut eller i 
ditt företagande?
 Nej, jag försöker att inte ta in för mycket 
av det som sägs och görs utifrån, utan gör 
det jag kan så bra som möjligt. Det jag 

behöver lära mig i vardagen, ser jag till att 
lära mig själv. Jag har nu lärt mig att betala 
räkningar via datorn. Det är något nytt, en 
ny rutin och det känns bra! 

14. Vad gör du om fem år?
 Det vet jag inte. Det beror på hälsan. Men 
förmodligen har jag avvecklat mina kor vid 
det laget. Min verksamhet är för liten för att 
någon ska ta över. Jag har 35-40 kor. Min 
granne har 250 kor. Och det är ju enbart de 
stora som har en framtid som det ser ut idag.

15. Varför är du medlem i sfr? 
Jag stödjer det arbetet som görs för att un-
derlätta för småföretagare – det är viktigt. 
Sedan styr ju ekonomin till stor del vad 
som är möjligt att genomföra och inte. Men 
det är bra att någon driver på politikerna.

16. bonusfråga: du har levererat 
mjölk av högsta kvalitet under 23 
år. hur kändes det att i början av 
året få svensk mjölks guldmedalj av 
Kung Carl XVi gustaf?

Foto: Bo Lundquist

”sverige måste jobba för en levande 
landsbygd och ett levande lantbruk”

För mig handlar det inte om att suga ur så 
mycket mjölk som möjligt utan att djuren 
är friska och mår bra. Jag känner en stolthet 
över att ha lyckats leverera prickfri mjölk 
fl era tusen gånger. Det ger bekräftelse på 
att man gör något bra och att man lyckats i 
yrkeslivet som egen företagare. 
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Om du kan läsa 
det  här får du 
10 % rabatt 
 som belöning.
För det betyder förmodligen att du är med i Småföretagarnas Riksförbund. Hos oss får 
alla medlemmar 10 % i rabatt på månadsavgiften för mobiltelefoni. Dessutom bjuder 
vi på fritt inträde och ett antal fria månadsavgifter, och du kan även kostnadsfritt ringa 
internt inom företaget.

Om du behöver en mobiltelefon löser vi förstås det också. Ring oss på 0200-23 23 23 
eller besök någon av våra återförsäljare, så får du veta vad vi har för erbjudanden just 
för dig. Glöm inte att ange avtalsnumret 890420-T.

Välkommen till Tele2!



M e d l e M s s i d o r n a  -  d e b at t,  n y h e t e r ,
i n f o r M at i o n  f r å n  s M å f ö r e ta g a r n a

Förbundet har haft sin 
årliga stämma
I ett vårlikt Skåne på fantastiska Margretetorps Gästgifvaregård 
hölls nyligen Förbundsstämma för SFR. Historiens vingslag 
tycktes sväva över begivenheten eftersom här enligt uppgift 
funnits någon form av gästgivarverksamhet i ungefär 800 år. 
Alla deltagare verkade mer än nöjda och förhandlingarna löpte 
smidigt under ledning av hedersordförande Jan. B. Westman.
Inför stämman hölls på fredagen ett styrelsemöte efter sedvanlig 
agenda med en nöjd styrelse som konstaterade att medlemsantalet 
väl överskred 20 000 och att tillströmningen verkar öka. Vår med-
lemstjänst har jobbat hårt och förtjänar en stor eloge för detta.
Verksamheten i förbundet har enligt verksamhetsberättelsen varit 
mycket aktiv med väl över 100 publicerade pressmeddelanden 
och debattartiklar, varav många har sänts även till enskilda riks-
dagsledamöter och andra beslutsfattare. Detta har bland annat 
lett till fl era givande möten. Det märks att SFR har etablerat sig 
som en aktör att räkna med.
Förbundets hemsida har under året uppgraderats och justeringar 
sker fortlöpande efter behov. Det har medfört ett ökat intresse 
och en ökad aktivitet. Uppfattningen är att hemsidan är väl 
fungerande och mer modern.
Medlemstidningen Bra Aff ärer har kommit ut enligt plan fem 
gånger under 2011 och distribuerats i över 20 000 exemplar till 
förutom medlemmar även politiker, bibliotek, vårdcentraler och 
övrig press i landet. En nyhet som framkom i samband med 
stämman är att tidningen framöver också kommer att ligga på 
alla kontor för SE-Banken, tillgänglig för såväl personal som 
kunder.  
Den Juridiska rådgivningspanelen har kraftigt utökat sin verk-
samhet och hanterat 495 ärenden under 2011.
Många nya förmånsavtal har tecknats under året. Medlemmarna 
har nu tillgång till det bästa och mest omfattande program som 
fi nns i branschen.
Förbundet har haft representanter på plats under Almedals-
veckan och besökt partistämmor allt med avsikt att etablera fl er 
och djupare kontakter med omvärlden.
Från stämman kan noteras att styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
för det gångna verksamhetsåret och dessutom, med undantag för 
en suppleant, omvaldes för ett nytt.

Efter det konstituerande möte som följde på stämman ser dagens 
styrelse ut som följer:
Ordförande: Leif Svensson, Höganäs
1:e vice ordförande: Wiggo Lindgren, Djursholm
2.e vice ordförande: Jennifer Lind, Huddinge
Sekreterare: Lennart Erlandsson, Ängelholm
Övriga ledamöter: Erik Sjölander, Fagervik
 Carina Kindkvist, Stockholm
            Siv Öberg, Luleå
 Nina Jansdotter, Lund
Suppleanter: Lars Strömberg, Helsingborg
 Peter Th örn, Lomma (nyval)

Inför det nya verksamhetsåret vill styrelsen verkligen tacka alla 
som lagt ned oerhört mycket arbete på att förverkliga våra dröm-
mar och mål. Ingen nämnd och ingen glömd. Vi är på god väg 
att nå våra hittills satta mål och att skapa nya.

Styrelsen. Nedre raden fr v. Siv Öberg, Luleå. Leif Svensson, 
Höganäs. Nina Jansdotter, Lund. Jennifer Lind, Stockholm. Wiggo 
Lindgren, Stockholm. Övre raden fr v. Lennart Erlandsson, Ängel-
holm. Erik Sjölander, Fagervik. Carina Kindqvist, Stockholm. Peter 
Th örn, Lomma. Saknas på bilden Lars Strömberg, Helsingborg.

Kansliets ansvariga Maria Adolfsson och valberedningens 
CG Lindholm.

Medlemstjänsten VD Petri Savolainen och avdelningschef 
Eva Villata.

 

Nyvald suppl som ersätter Rune 
Jansson från Floda. 
Peter Th örn, Lomma.

Om du kan läsa 
det  här får du 
10 % rabatt 
 som belöning.
För det betyder förmodligen att du är med i Småföretagarnas Riksförbund. Hos oss får 
alla medlemmar 10 % i rabatt på månadsavgiften för mobiltelefoni. Dessutom bjuder 
vi på fritt inträde och ett antal fria månadsavgifter, och du kan även kostnadsfritt ringa 
internt inom företaget.

Om du behöver en mobiltelefon löser vi förstås det också. Ring oss på 0200-23 23 23 
eller besök någon av våra återförsäljare, så får du veta vad vi har för erbjudanden just 
för dig. Glöm inte att ange avtalsnumret 890420-T.

Välkommen till Tele2!
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Varken M eller S
begriper företagsamhetens problem!

Statsministern tror inte på låga ingångsungdomslöner 
eller sänkta arbetsgivaravgifter – det gör inte heller 
sossarna.

Grunden till hela samhället är småföretagsamheten som skapar 
mellanstora - och stora företag och arbetsplatser. Ett litet företag 
behöver kanske decennier för att växa men för att växa krävs det 
framför allt företagare som vill växa och kan växa.

Ungdomsarbetslösheten kan lösas genom att småföretagarna 
får lägre kostnader för att anställa unga – med lägre kostnader 
menas att man accepterar låga ungdomslöner. Därför är det fan-
tastiskt bra att ett politiskt parti har kommit med sådana förslag. 
Men de två mäktigaste i svenska partipolitiken kan inte tänka sig 
att ha låga ingångsungdomslöner eller sänkta arbetsgivaravgifter 
utan påstår att detta inte skulle ge något resultat. Jag kan av egen 
erfarenhet vidimera att unga människor som får en chans till ett 
jobb, även med låg lön, så småningom efter något år är värda en 
högre ersättning och på så sätt kan de succesivt göra karriär. Det 
är bättre att en ung människa får en liten lön än kommer in i 
bidragsmentaliteten eller får försörjning på annat sätt. Risken för 
sysslolösa ungdomar att komma snett i samhället är mycket stor 
och kan leda till att vi får en ny grupp kriminella och risken är 
att om inte småföretagen på olika sätt stimuleras kommer vi inte 
att få fl era småföretagare och då får vi inga arbetsplatser i framti-
den och slutet blir att vi får färre människor som bidrar med sina 
arbetsinkomster till att bygga och försörja framtiden.

Reinfeldt: ta på dig småföretagarens arbetskläder och tänk hur 
du skulle göra om du var en enmansföretagare i 30-årsåldern och 
hade familj att försörja. Det bekvämaste är precis vad ni gjort, ni 
har ägnat er åt att vara anställda. Få av dagens politiker har en 
aning om vilka problem det är att dra igång ett företag. Vi ska 
vara tacksamma för Volvos utbildningsdrive men hela samhället 
måste ha fl era riktiga jobb. Fruktansvärda konsekvenser kan det 
bli om vi inte får bot på ungdomsarbetslösheten och inte heller 
får fl er småföretag och då betyder det självklart att våra skatte-
inkomster i framtiden kommer att minska därför att det fi nns få 
som anställer.

Jag känner tusentals småföretagare som vill växa om de kan få 
kalkylen att gå ihop. Men politikerna måste begripa att det är 
ungdomen och småföretagen som är den enda chansen för Sveriges 
höga standard i framtiden. Tänk om – tänk till – uträtta något nu.

Jan B Westman

Vad händer med LAS?
När Lagen om anställningsskydd (LAS) tillkom för 
snart 40 år sedan var den avsedd att stärka anställdas 
trygghet och rättigheter. I dagens arbetsmarknad med 
möjlighet till nya anställningsformer och snabbväx-
ande bemanningsföretag är den en otidsenlig relik 
som borde förpassas till elefantkyrkogården.

LAS är otidsenlig eller omodern konstaterade den konsekvens-
utredning som LO och Svenskt Näringsliv gemensamt gjorde 
2011. De konstaterar att ”strukturomvandling och produktivitet 
påverkas negativt av anställningsskyddet”.
LAS är ungdomsfi entlig enligt samma utredning. ”Ungas sys-
selsättning sjunker med striktare anställningsskydd”. Äldre 
anställda med många anställningsår vågar inte byta arbetsgivare 
med risk att råka ut för ”sist in först ut” vid neddragningar. 
Ungdomar får svårare att komma in på arbetsmarknaden när 
rörligheten minskar.
LAS skapar inlåsningseff ekter och är genom sina otaliga undan-
tag en osäkerhet för arbetsgivaren. Som småföretagare och liten 
arbetsgivare har man en gräns på tio anställda för att kunna 
undanta två personer från turordningsreglerna. I vissa fall vågar 
man kanske inte anställa person nummer elva. Senare anställda 
har kanske bättre utbildning och högre kompetens vilket inte 
turordningsreglerna tar hänsyn till.
I försök att kringgå turordningsreglerna i LAS har nya anställ-
ningsformer tillkommit. En arbetsgivare kan i dag stapla dessa på 
varandra och om det inte räcker så hjälper bemanningsföretagen 
gärna till med arbetskraft. Denna bransch växer så det knakar. 
Det var väl inte meningen med LAS?
En annan variant är vad man skulle kunna kalla de ”ofrivil-
liga företagarna”. Det har gått så långt att till och med statliga 
företag som SR och SVT uppmanar folk att starta eget och jobba 
mot faktura i stället för att anställa. Den osäkerhet och sociala 
otrygghet som egenföretagande innebär trivs inte alla med.
Man kan fråga sig om politiker och fackförbund håller fast vid 
LAS endast i egenskap av en helig ko? Småföretagarnas Riks-
förbund menar att det är dags att inse att LAS och framför allt 
turordningsreglerna är en föråldrad lag som inte längre speglar 
de verkliga förhållanden på svensk arbetsmarknad. Tillåt förnuft 
och fl exibilitet att väga tyngre. Släpp in ungdomarna på arbets-
marknaden.

Lennart Erlandsson, Förbundssekreterare

M e d l e M s s i d o r n a  -  d e b at t,  n y h e t e r ,  i n f o r M at i o n  f r å n  s M å f ö r e ta g a r n a
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Vakna Reinfeldt!
20,3 procent ungdomsarbetslöshet och ökad  
kriminalitet

Nu får det vara nog, regeringen måste till och tänka om, och inte 
gå i gamla socialistiska spår.
Vad som krävs för att regeringen ska vakna och inse att Sverige 
håller på att gå sönder är att man tänker om. Ungdomar som 
inte kan svenska trots andra generation, inte har jobb utan enda 
kontakten kanske är kriminella gäng, går en dyster framtid till 
mötes för sig själva och för samhället.
Det gäller att jobb måste skapas liksom framtidstro. Vad kan 
regeringen göra?

1. Halvera arbetsgivaravgiften omgående. Det är en feltänkt 
skatt som de anställda ofta inte begriper att arbetsgivaren får 
betala och gör att många småföretagare inte kan få kalkylen att 
gå ihop.

2. Sänk lägsta lönerna för ungdomar. Det är bättre att tjäna 
lite än inget alla och få in en fot i arbetslivet.

3. Tala om för småföretagarna att det kan vara extra lönsamt att 
anställa unga entusiaster.

4. Kostar det för mycket tycker Borg och co, tag då istället och 
höj momsen, det är mera rättvist, men ungdomen kan vi inte 
svika längre.

Jag har själv erfarenhet av småföretagarvärlden och vet att det 
först och främst krävs produktidèer och en obyråkratisk orga-
nisation för att få igång ett projekt men satsningarna bör alltid 
grunda sig på prestationsersättningar för att nya idéer och fö-
retag ska kunna få den dynamiska kraften och att våga anställa. 
Det går alltid bra för hårt arbetande småföretagare om det po-
litiska klimatet är sådant att man uppmuntras. Det finns säkert 
500 000 småföretag som vill anställa om kalkylen kan gå ihop. 
Men det gäller att tänka om. Arbetsgivaravgiften är en felaktig 
skatt och facket ska inte tillåtas tvinga upp lägsta lönerna för 
att själva ta makten. Visst ska vi ha ett bra fack, men när det gäl-
ler ungdomslönerna så borde man vika sig även på LO-sidan. Så 
också när det gäller ungdomslöner så borde man vika sig även på 
LO-sidan. Så också när det gäller provisionsrelaterade löner.

Jan B Westman
50-års erfarenhet av småföretagande och av att anställa, speciellt ungdomar.

Konsekvensanalyser av 
regeringen?
Som företagare känner man sig ibland uppskattad av vår reger-
ing. Ibland pratar de om att de ser företagandet som framtid för 
nationen, och vi har till och med kallats för nationens hjältar. I 
praktisk handling märker de flesta av oss inte mycket av detta. 
Regeringen har till exempel uttalat att reglerna ska minska 
med 25 procent så att det ska ”åstadkomma en märkbar positiv 
förändring i företagens vardag”. Har du märkt något av detta? 
Då är du inte ensam. När Riksrevisionen granskade frågan visade 
det sig att 73 procent av företagarna inte märkt någon skillnad i 
regelbördan under de senaste åren. Det var till och med så illa att 
en hel del företagare upplevde att regelverket blivit krångligare.
Reglerna om personalliggare och kassaregister är exempel på 
regler som lagts på vissa grupper av företag, utan att följa upp 
effekten av reglerna. Dessutom finns det alltför många exempel 
där Skattemyndighetens personal betett sig som ”Gestapo” när 
de stormat in för att granska dessa. Enligt Riksrevisionen har reg-
lerna om personalliggare kostat företagen 365,5 miljoner kronor 
under perioden 2006-2010.  Det är pengar som hellre borde 
kunnat användas på bättre sätt. Enligt Småföretagarnas under-
sökning uppgav 50 procent av företagarna att det kostat dem mer 
än 20 000 kronor vid införandet av reglerna om kassaregister. 
Man kan fråga sig varför vissa branscher ska beläggas med denna 
extra skatt?
Under perioden 2006-2010 har företagens kostnader för regler 
inom skatteområdet ökat med 582 miljoner kr till 6,93 miljarder 
kronor (RIR 2012:6). Under den borgerliga regeringsperioden 
2004-2011 har Skatteverkets förvaltning ökat kostnaderna med 
nästan 1 miljard (16,4 %) till nästan 6,7 miljarder kronor/år 
(ESV). ”Överfiskalen” Borg vet då hur man stimulerar företa-
gande! Vi får alltså betala mer för att bli ytterligare kontrollerade. 
Var finns den positiva attityden till företagare då?
Tänk om regeringen minskat regelbördan inom områden som 
inte besvärar oss företagare. Eller att minskad statlig administra-
tion flyttats över till oss företagare. Då kanske det inte är vi som 
är ”otacksamma”? 
En inte helt okänd man från Tärna, som av en journalist bads 
förklara sin skidåkning, svarade att ”Det är inte lönt att förklara 
för den som inte begriper.” Så kan det väl inte vara med vår 
regering i alla fall?

Erik Sjölander, Näringspolitiskt ansvarig, Småföretagarna.

M e d l e M s s i d o r n a  -  d e b at t,  n y h e t e r ,  i n f o r M at i o n  f r å n  s M å f ö r e ta g a r n a
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Evighetsgäldenärer tror inte
längre på privat företagsamhet
Småföretagarna kontaktas inte sällan av medlemmar och småföretagare som råkat illa ut genom konkurser och 
andra bekymmer. Hela deras värld har rasat samman. Förutom den privata skam som en ekonomisk motgång 
innebär, har man hamnat med en massa obetalda skulder, förstörda relationer och arga leverantörer. 

Nu har alliansregeringen tagit initiativ till en ändring i aktie-
bolagslagen genom att man vill skapa en fristregel att talan om 
personligt betalningsansvar måste väckas i allmän domstol inom 
fem år från det att fordran kom till. I så fall skulle man skapa ett 
bättre företagsklimat genom att företagare som suttit i ett kon-
kursbolags styrelse, skulle slippa denna långvariga oro och vånda.  

Småföretagarna uppskattar regeringens initiativ men 
undrar om den föreslagna lagändringen är tillräcklig för att kom-
ma åt problemet. Borde inte fristen sättas till ännu kortare tid 
till exempel tre år som i övriga Norden. Borde man inte göra en 
ändring i räntelagen som i dagsläget ger en fordringsägare en 
orimligt stor ränteavkastning på gamla fordringar. Räntelagens 
bestämmelser ger idag en avkastning på gamla fordringar som 
nästan närmar sig ockernivåer.
Det är också i de föreliggande fallen oklart från vilken tidpunkt 
räntan ska beräknas. Från tidpunkten då skulden uppstod eller 
från den dag kravet riktats mot den före detta styrelseledamoten? 
Borde man inte förbjuda uppsökande indrivningsverksamhet mot 
provision?  Och borde man inte ändra de snåriga och i praktiken 
svårtillämpade reglerna om kontrollbalansräkning på så sätt att 
de mjukas upp med regler om förmildrande omständigheter.

Småföretagarna anser att det borde fi nnas möjligheter att 
vidta provisoriska lagändringar i avbidan på att hela remissförfa-
randet och lagstiftningsarbetet går i mål med det nya förslaget. 
Förbundet har visionen att det i Sverige måsta skapas ett företa-
garklimat i världsklass. En förutsättning för vi ska lyckas med 
detta är att vi då också får politiker och lagstiftare på samma nivå.

Den gamla lagstiftningsmodellen kanske är förlegad och 
måste ses över. Det måste gå mycket snabbare att vidta åtgärder 
mot till exempel oetiska skuldindrivningar än vad det gör idag.

Både i detta fall och i fallet med bluff akturorna, visar politi-
kerna en stor handfallenhet när det gäller att vidta omedelbara 
åtgärder. Kanske kommer vår vision att uppfyllas på ett mycket 
negativt sätt – vi får ett företagarklimat i världsklass för oetiska 
och kriminella företag.

Wiggo Lindgren, 1 v ordf. småföretagarna.

Staten brukar normalt se till att få betalt men hur går det för 
alla andra. Ofta leder problemen också till påfrestningar i den 
drabbade företagarens familj.

När en likvidation och konkurs är avslutad brukar man kunna 
pusta ut eftersom eländet då klarlagts och man vet vad man 
slutligen blivit skyldig. Sedan börjar några svåra år då man får 
leva på lök och ris och göra avbetalningar på skulderna så gott 
man kan. Många drabbas också så svårt att de måste genomgå en 
skuldsanering innan de kan komma på grön kvist.

Många men inte alla, orkar efter några år komma igen och 
starta nya verksamheter med många anställda och nya stora 
ekonomiska åtaganden.  Dessa personer måste man kalla för 
samhällets hjältar eftersom de betyder så mycket för näringslivets 
fortsatta utveckling. I Sverige är en konkurs fortfarande ett per-
sonligt trauma och inte som i USA en naturlig avveckling av ett 
misslyckat aff ärskoncept.

Det är nu det händer. När man äntligen kunnat pusta ut och 
se framåt igen. Då kommer kallhamrade indrivningsföretag fa-
randes som har som enda aff ärsidé att gräva i gamla skulder och 
arkiverade akter. Företag som alltså specialiserat sig på att driva 
in mycket gamla fordringar med stöd av aktiebolagslagens regler 
om personligt betalningsansvar. 

Man letar upp fordringsägare till konkursdrabbade företag och 
skaff ar deras godkännande att mot provision driva in fordran. 
Utan att göra en tillräcklig utredning om kontrollbalansräkning 
har upprättats, skickar man ett kravbrev till den person som gått 
i konkurs. Personen får sedan en vecka på sig att betala. Om 
vederbörande nekar eller inte hör av sig, skickas ett erbjudande 
om förlikning. Om personen fortfarande inte vill förlikas, star-
tar företaget en process. Men om man går med på en förlikning 
innebär det ofta bara att man bara öppnat dörren för att få fl er 
krav på sig från konkursen.

Om man bara behöver spara bokföringsmaterial i sju år och 
det som idag fi nns möjlighet för någon att väcka talan grundad 
på personligt betalningsansvar inom tio år, uppstår ju en lucka 
som från bevissynpunkt kan bli förödande; och man i efterhand 
vill visa att man skött sitt uppdrag som styrelseledamot.

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning 
på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det ska driva opinionsbildning för liberal marknadseko-
nomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.
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Guiden som gör dig till 
egen företagare
När du känner att det är dags att göra slag i din före-
tagsidé kan det vara bra att ta hjälp av experter för att 
få grepp om hur du ska gå vidare.

Almi, IFS och NyföretagarCentrum – kan bidra med inspiration 
och gratis rådgivning. De hjälper även med aff ärsplan och budget. 
Bolagsverket och Skatteverket - hit skickar du en ansökan för 
att registrera företaget. De har en gemensam webbtjänst som 
kallas Företagsregistrering. Via skatteverket får du din F-skattse-
del som är en förutsättning för att driva eget bolag.

Andra saker viktiga att komma ihåg:
- registrera domän och e-postadress
- ordna smarta banktjänster skaff a bankgiro för in- och utbetal-
ningar
- gör en aff ärsplan och budget för din verksamhet. 

När du är redo kontaktar du banken för vidare hjälp med fi nan-
siering för dig och ditt företag
- För dig som startar och driver eget företag är det viktigt att se 
över behovet av fi nansiella lösningar både för företaget och för 
dig som företagare och privatperson. Här kan vi som bank hjälpa 
till med specialiserad kompetens inom till exempel fi nansiering, 
försäkring, placeringar med mera och med produkter och tjänster 
som förenklar livet som företagare, säger Mats Torstendahl, som 
är chef för Kontorsrörelsen i SEB.
En viktig fråga som lätt hamnar i skymundan när man är startar 
företag är försäkringsskyddet. Som egen företagare ansvarar 
du själv för att du är rätt försäkrad, till skillnad från den som 
är anställd. Som anställd omfattas man normalt av fl era olika för-
säkringar utöver det statliga skyddet, och den tryggheten behöver 
du som företagare själv hitta lösningar för.
Också här kan rådgivaren på banken hjälpa dig att se över dina behov.

Här kan du få mer information och tips om ditt företagande:
Almi/IFS (www.almi.se), NyföretagarCentrum (www.nyforetagar-
centrum.com), SEB (www.seb.se)

HÄLSOKONTROLL+
Småföretagarnas Riksförbund

Bra Balans i Sverige AB   Artillerigatan 10   114 51 Stockholm   Telefon 08-661 62 00 
info@balansis.se   www.balansis.se   Org. nr. 556707 0171   Bg. 5913-5475

Vi erbjuder dig som är medlem i Småföretagarnas Riksförbund  
en hälsokontroll utöver det vanliga. 
Hos oss får du inte bara en hälsokontroll utan även rådgivning
och kunskap om hur du kan hålla dig frisk hela livet.    

Hälsokontrollen består av två besök:

Vid första besöket träffar du en av våra sköterskor som 
som är viktiga för din hälsa. 

Du kan även ta extraprover såsom PSA-prov (prostata), 
TSH-prov (sköldkörtel) m m .

 
 
 

Inför besöket skall du vara fastande 4 timmar innan din tid.  

Vid besök två träffar du en av våra hälsopedagoger/hälsoutvecklare.  
Ni går tillsammans igenom provsvaren, därefter gör ni en 

ligare kan 

 förbättra din hälsa. 

Kostnaden för båda besöken är endast 1890 kr/per person.
Vi tar inga årsavgifter, du betalar endast för de personer som bokas.

Vi gör hälsokontrollen i din region  
på följande orter under 2012 och 2013:

Stockholm Uppsala
Göteborg

Norrköping
FalunLinköping
SundsvallMalmö Örebro
ÖstersundVäxjö Västerås
UmeåJönköping Nyköping

Hälsodiplom+ 
2012

Hälsodiplom tilldelas årligen företag som erbjuder och genomför  

Hälsokontroll+ på alla sin anställda för att bibehålla och utveckla en god hälsa.  

Företaget uppmuntrar sina anställda att göra hälsosamma livsstilsval  

genom att årligen genomgå Hälsokontroll+.

Hälsodiplom är beviset för ett medvetet och strukturerat hälsoarbete.

Utfärdat till:

Gunnar Thryselius, VD Bra Balans i Sverige AB

www.balansis.se

+

Bra Balans i Sverige AB

Vid Hälsokontroll+ får du 6 månaders fri tillgång till BalansJakt eller HälsoSupport

Erbjudande:

– Mats Rönnberg,  
Trevis Måleri

“Hälsokontrollen var 
en väckarklocka”
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genom att årligen genomgå Hälsokontroll+.
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Vid Hälsokontroll+ får du 6 månaders fri tillgång till BalansJakt eller HälsoSupport
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Trevis Måleri

“Hälsokontrollen var 
en väckarklocka”

HÄLSOKONTROLL+
Småföretagarnas Riksförbund

Bra Balans i Sverige AB   Artillerigatan 10   114 51 Stockholm   Telefon 08-661 62 00 
info@balansis.se   www.balansis.se   Org. nr. 556707 0171   Bg. 5913-5475

Vi erbjuder dig som är medlem i Småföretagarnas Riksförbund  
en hälsokontroll utöver det vanliga. 
Hos oss får du inte bara en hälsokontroll utan även rådgivning
och kunskap om hur du kan hålla dig frisk hela livet.    

Hälsokontrollen består av två besök:

Vid första besöket träffar du en av våra sköterskor som 
som är viktiga för din hälsa. 

Du kan även ta extraprover såsom PSA-prov (prostata), 
TSH-prov (sköldkörtel) m m .

 
 
 

Inför besöket skall du vara fastande 4 timmar innan din tid.  

Vid besök två träffar du en av våra hälsopedagoger/hälsoutvecklare.  
Ni går tillsammans igenom provsvaren, därefter gör ni en 

ligare kan 

 förbättra din hälsa. 

Kostnaden för båda besöken är endast 1890 kr/per person.
Vi tar inga årsavgifter, du betalar endast för de personer som bokas.
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Din väg till bättre hälsa



Profi len

�fortsättning på nästa sida

Han är ung, ger ett ödmjukt och över-
tygande intryck. Han är ett bevis på att 
det går att lyckas trots att man har förut-
sättningarna emot sig. Leo är vältalig och 
pratar snabbt och engagerat. Om hur han 
växte upp i en förort utanför Stockholm. 
Hur svårt han hade i skolan eftersom han 
hela tiden ifrågasatte lärarna - enbart för 
att försöka förstå och för att få dem att se 
utifrån ett annat perspektiv – tänka utan-
för boxen. Man fängslas snabbt av hans 
berättelse. 
− Jag var nog ganska omöjlig som elev 
och frågade hela tiden: Varför? Han ler 
lite åt tanken innan han fortsätter lite mer 
allvarsamt:
 − Vi lever med en massa beslut och 
övertygelser som vi hämtat från omgiv-
ningen. Men vi ifrågasätter sällan varför 
vi gör si eller så eller har de åsikter som vi 
har. Ännu mer sällan funderar vi över hur 
dessa beslut påverkar vår vardag, säger Leo 
som gärna lyfter fram betydelsen av sin 
familj som består av mamma som jobbar 
inom vården, pappa som är sjukskriven 
och syster som går på dagis och så han 
själv som numera är egen företagare. 

Se möjligheter - öppna ögonen
Leo inspirerar. Han är en orädd uppstick-
are som trots sin unga ålder gör starka 
avtryck, och får människor att börja tänka 
annorlunda och inse att det går och ändra 
på saker och ting. För honom handlar det 
om att öppna ögonen.  Att Sverige måste 
bli mer accepterande mot olikheter och 
förstå att det fi nns människor där ute som 
kan bidra och som gör skillnad. Han re-
fererar ofta under samtalet till Fryshusets 
tidiga, innovativa lösningar på struktu-

SVERIGES SUPERTALANG

leo razzak
TAR PLATS OCH FÖRÄNDRAR FÖRDOMAR

Han kallar sig social entreprenör.  
Med sitt eget liv som referensram, tar 
han sig an svåra frågor som rör iden-
titet, mångfald och ungdomsproble-
matik. Vid 25 års ålder är han redan 
ett känt namn som möts av respekt 
och beundran både bland politiker 
och företagsledare. Möt Leo Razzak, 
en ung inspiratör och en av Sveriges 
supertalanger och mest anlitade förelä-
sare just nu. 

rella samhällsproblem.  Och det var där 
allt började för Leo. 
Vi träff as i all enkelhet på Kulturhuset, 
mitt i centrala Stockholm. Det är bara 
några dagar sedan som det uppmärksam-
mats ett så kallat hedersmord i Lands-
krona på en ung 19-årig fl icka, som bragts 
om livet innan det knappt börjat. Leo 
känner väl till problemen. 
Han berättar om hur allt började när han 
kom i kontakt med Fryshuset, en tid då 
han och hans kompisar av många ansågs 
som farliga värstingar. De var förbannade 
och besvikna på skolan, samhället och på 
vuxna. Kvinnor och fl ickor var några som 
hela tiden riskerade familjens rykte och 
skulle därför ständigt bevakas och straff  
utmätas.
– Jag var en vilsen, liten pojke med rätt 
mycket problem. Fryshuset hjälpte mig att 
tänka annorlunda och förstå att man kan 
göra något åt sin situation. Jag insåg att 
allting inte är svart eller vitt.

Dialoggrupper förändrade attityder
Leo blev snart engagerad i det sociala 
projektet Elektra, som gick ut på att unga 
killar som lever i så kallade hederskulturer 
involverades i dialoggrupper för att prata 
med varandra och på så vis förändra sig 
själva och sina attityder.
− Efter cirka sex månaders dialog så hade 
vi lärt oss en massa som fi ck oss att tänka 
om och förändras som personer. Arbetet 
blev väldigt framgångsrikt och belöna-
des med ett stipendium och diplom av 
dåvarande integrationsminister Mona 
Salin. Efter det så fi ck vi frågan om vi 
inte kunde tänka oss att hjälpa andra 
ungdomar genom att gå ut och agera som 

Projektet Sharaf Hjältar nominerades 
för kunskapspriset som delas ut av 
Kronprinsessan Viktoria.
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Leo blev nominerad till Stora 
Talarpriset 2010.

Min personliga värdegrund:
Passion Inspiration Motivation 
Relation Kommunikation
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positiva förebilder och hålla föreläsningar. 
Och på den vägen är det, förklarar Leo 
som tog sitt uppdrag på fullaste allvar trots 
att han då bara var 17 år. Han blev en vik-
tig nyckelperson för utveckling av projektet 
och Elektras arbete med unga killar. 

Som projektledare för verksamheten 
har Leo sedan spridit budskap till tusentals 
ungdomar under fl era år. Han har både 
utbildat och påverkat beslutsfattare på både 
kommunal och regional nivå liksom poli-
ser, socialsekreterare, lärare, organisationer, 
förbund & företag. 
− Utbildningarna har främst handlat om 
hur vi drar nytta av det multikulturella 
Sverige som växer fram. Nyckelorden 
som jag arbetar med är heder, integration, 
mångfald, identitet och kultur. Jag har 
även jobbat med spridning av Fryshuset 
som koncern i Sverige och utomlands 
ibland annat Tyskland Frankrike, USA, 
Holland Norge och Danmark, berättar 
Leo entusiastiskt.

En lösningsorienterad 
social entreprenör 
På senare tid har intresset för det sociala 
entreprenörskapet vuxit allt starkare. Som 
social entreprenör försöker Leo se lösningar 
på samhällets mest angelägna problem 
inom framför allt integration, arbetsmark-
nad och skola, men även inom nyfattigdo-
men och äldreomsorgen. Han ser bilden av 
ett dynamiskt Sverige där olika kvalitéer 
och gruppsammansättningar formas och 
kan fortsätta att utveckla innovation och 
kreativitet i framtiden.
− För att det ska bli verklighet måste 
näringsliv, off entlig och ideell sektor 
samarbeta mer, jobba bättre tillsammans. 
Här ser jag lösningar där många andra ser 
problem. Det fi nns modeller som ännu inte 
är etablerade och det är det jag jobbar på, 
säger han övertygat. 

Under 2010 startade han sitt egna bolag 
och fortsatte att jobba med integrations- 
och mångfaldsfrågor. Ambitionen har varit 
att genom övertygelse och engagemang få 
alla att förstå att mångfald är berikande. 
Det handlar inte om blåa eller bruna ögon, 
blont eller svart hår, vit eller mörk hy … 
utan var och ens mänskliga kvalitéer, un-
derstryker han. 
Leo arbetar med Fryshusandan, ett inspira-
tions- och utbildningsprogram för alla som 
arbetar med ungdomar i hela Sverige. Sam-
tidigt är det full fart på hans aff ärsverk-
samhet som social entreprenör. Han tar allt 
mer plats och är aktiv i debatten, vågar sig 
hela tiden in i nya projekt, jobb och forum.  
Han är full av självförtroende och full av 
hopp om att förändra och påverka forman-
det av ett globalt framtida Sverige.
−  Under förra året har jag jobbat mycket 
med mitt egna bolag vilket inneburit att 
jag gått ner i tid från heltid till 40 procent 
på min tjänst med Public Aff airs på Frys-
huset. Förut blev jag inte sedd för den jag 
är. Nu tar jag min revansch, säger han och 
de bruna ögonen glittrar till lite. 

Beröra och förändra
En lyckad arbetsdag för Leo är just när han 
lyckats förändra, förmedla nya tankar och 
insikter som berör och som påverkar någon 
individ att börja tänka annorlunda och 
kanske se livet utifrån ett annat perspektiv 
– och utan fördomar. Det är då han mår 
bra, känner sig nöjd – att hans arbete ger 
resultat. 
− Det känns riktigt bra att jag genom 
mitt arbete har fått möjlighet att påverka 
och förändra andra människors vardag 
och värdegrund. Att nå fram med mitt 
budskap och se att det gör skillnad; det gör 
mig lycklig. 

Leo säger att han lärt sig mycket genom 
sitt företagande. Bland annat ha kontroll 
på och ta ansvar för sin egen ekonomi. Han 
känner sig inte direkt som en entreprenör, 
men defi nitivt som en ”doer”. Och han re-
kommenderar starkt appen ”Min fi rma” . 
– Den är jättebra och hjälper mig att ha 
full kontroll på utgifter och intäkter. I mitt 
jobb som entreprenör har jag oregelbunden 
inkomst, men försöker lägga undan så fort 
jag tjänar mer. Jag har bland annat öppnat 
ett barnhem i Bangladesh tillsammans 
med min familj. Det har varit ett mål för 
mig och min pappa. Så det känns jättebra. 

Enligt Veckans Aff ärers aff ärssajt CSR, 
är Leo en av de 30 personer som förutspås 
påverka hållbarhetsarbetet i företagen mest 
under 2012. Med motiveringen: ”För att 
vara någon med så lite respekt för auktori-
teter är det förvånansvärt många auktorite-
ter som lyssnar på vad Razzak har att säga 
om att se mångfald ur ett aff ärsperspektiv.” 
Leo var också i början av året med på plats 
15 på listan över Sveriges 101 superta-
langer.
− Det är förstås en stor ära att få sådan 
positiv uppmärksamhet. Jag kan bara tacka 
för att jag har ett sådant stort förtroende. 
När det gäller mål för framtiden så hop-
pas Leo att han kommer att ha fortsatt 
förtroende för att målinriktat kunna arbeta 
vidare med det han brinner för. Han fram-
håller snabbt hur viktigt han tycker det är 
det är att sätta upp mål i livet. 
− Min pappa har drabbats av leukemi för 
ett tag sedan. Nu handlar mina drömmar 
mest om att få vara frisk och kry. Det enda 
positiva med att komma i kontakt med dö-
den, är att man lär sig uppskatta livet ännu 
mer, säger han innan vi bryter upp – och 
en av Sveriges supertalanger vandrar lugnt 
vidare ut i Stockholmsvimlet.  

Profi len

� Leo Razzak utsågs i början 
av 2012 som nr 15 av Sveriges 
101 supertalanger 2012, 
av Veckans Aff ärer, med 
motiveringen:
”En av Talarforums mest 
efterfrågade och anlitade 
föreläsare i jämställdhets- 
och integrationsfrågor, 
trots sin unga ålder. Känner 
hälften av topparna i svenskt 
näringsliv på förnamnsbasis 
och förändrar fördomar på 
storföretag på löpande band.

namn: Le Razzak
ålder: 25 år 
bor: Stockholm, Norsborg
tror på: att förändringar kan 
göra skillnad

www.leorazzak.com
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Stockholm: Fleminggatan 51
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Spara & tjäna – se världen med Odenresor!
Bästa Företagare och SFR-medlem! Vi vet efter 50 års arbete vikten 
av bra service, ett gott kunnande och att kunna leverera prisvärda 
resor till våra kunder. Lyx eller lågpris – vi erbjuder allt – du väljer. 
Vi har unika avtal och representerar 505 fl ygbolag, 80�000 hotell 
och 30 hyrbilsföretag över hela världen. Börja utnyttja dina med-
lemsförmåner – med Odenresor – kan du se världen och spara och 
tjäna samtidigt. Läs mer på www.smaforetagarna.eu

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med 
• att utnyttja dina medlemsförmåner
• att tjäna in återbäring
• Eurobonus, Frequent Flyer, SAS Credit points

Köp Oden Presentkort 
Odenresors presentkort gäller 
vid inköp genom Odenresor 
Stockholm eller Göteborg 
och ger dig råd att resa bättre. 
Presentkort kan användas för 
resor över hela världen. Allt 
du behöver göra är att 
använda det som dellikvid vid inköp hos Odenresor.

Gör en bra deal – köp din resa hos Odenresor

Göteborg: Viktoriagatan 3 
031-743�43�80 / gbg@odenresor.se www.odenresor.se

använda det som dellikvid vid inköp hos Odenresor.

P R E S E N T K O R TVarje kort är på 500 kr och används inom 5 år när det passar dig bäst. Köper du 20 st presentkort à 500 kr mot faktura på 10 dagar, får du ett present-kort à 500 kr från Oden Resor AB.

SvanStrömSgruppen 
SmåföretagarnaS 
rikSförbundS leverantör 
av data- och kontorSmateriel.

beStäll i butik eller via  
www.SvanStromSgruppen.Se



Nyheter

Så ska Sverige vinna 
stjärnorna
Tre förändringar pekas ut som nödvändiga 
för att Sverige ska bli mer attraktivt, enligt 
en undersökning som beställts av Svenskt 
Näringsliv . Grundfrågan i studien är hur 
ska Sverige kunna locka både svenska och 
utländska talanger.
- För det första bör förändringar ske på 
bostadsmarknaden
- För det andra måste det bli enklare och gå 
snabbare att validera en utländsk examen
- För det tredje måste marginalskatten 
sänkas
[Dagensmöjligheter.se]

Ljusare utsikter för de 
svenska småföretagen
De svenska småföretagens konjunktur (1-49 
anställda) har fortsatt att försvagas sedan i 
höstas. Men företagen räknar med ljusare 
konjunktur under det kommande året. 
Hälften av småföretagen visar på en ökad 
omsättning. Det tyder på ett relativt fördel-
aktigt orderläge och ett tecken på att den 
svagare omvärldskonjunkturen hittills haft 
en relativt begränsad eff ekt på de svenska 
småföretagen, säger Jörgen Kennemar eko-
nom på Swedbank.
[Swedbank.se]

Dialog och förhandling 
- detta är tillåtet
Ökade kontakter mellan upphandlande 
myndigheter och leverantörer leder till bättre 
upphandlingar. För att minska den osäker-
heten har Upphandlingsstödet tagit fram 
vägledningen ”Dialog och förhandling inom 
LOU och LUF” (pdf). Här beskrivs när det 
är tillåtet för en upphandlande myndighet 
att ha en dialog med leverantörer och när det 
är tillåtet att föra förhandlingar. Det tipsas 
också om hur dessa kontakter kan genom-
föras rent praktiskt.”Dialog och förhandling 
inom LOU och LUF” fi nns att ladda ner i 
pdf-format.
[IDG.se]

Orterna måste bli mer 
attraktiva
Värmland är tillsammans med Kalmar de 
län där fl era orter inte är tillräckligt attrak-
tiva för att folk ska fl ytta dit. Något som hin-
drar företagens rekrytering och expansion. 
Det visar Svenskt Näringslivs rekryterings-
enkät. 
– Vi kan inte avläsa vilka orter det handlar 
om, men självfallet är det en besvärande 
situation. Både för länen som får dåligt 
betyg genom att ha för många icke attraktiva 
orter och för företagen som ställs inför stora 
problem med rekryteringen, säger Patrik 
Karlsson som svarat för rapporten.

ICA-såpan - bevis på 
framgångsrik marknads-
kommunikation
Guldäggsplaketten delas ut av Sveriges An-
nonsörer, och belönar en reklamköpare som 
tillsammans med sin byrå under en längre 
tid visat hur marknadskommunikation kan 
bidra till att öka kundens konkurrensför-
måga.  I år gick alltså priset till Icas ex-vd 
Kenneth Bengtsson, för matvarujättens 
reklamsåpa, som gått under tio års tid.
[Dagensmedia.se]

Utbildningsministern 
vill ha lägre 
ingångslöner för unga 
Receptet mot den höga ungdomsarbetslös-
heten är kortare, mer praktiskt inriktade 
yrkeskurser för skoltrötta som annars hoppar 
av gymnasiet, lägre ingångslöner för ungdo-
mar samt uppluckrad arbetsrätt. Detta enligt 
utbildningsminister, tillika Folkpartiets 
partiledare, Jan Björklund.
[Källa: DI.se]

Fler företagskonkurser, 
nu även i Stockholm
Företagskonkurserna ökar i snabb takt 
under inledningen av 2012. I uppgången på 
åtta procent drogs även Stockholms län in i 
den negativa spiralen. Fler konkurser bland 
transport- och byggföretag indikerar en ny 
konjunkturförsvagning, som slår hårt mot 
framför allt nystartade företag på den hårt 
konkurrensutsatta marknaden.
[Källa: Bolagsfakta]
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Sveriges mäktigaste 
kvinnor 2012
1 (NY) Susanna Campbell, 38 år, tillträ-
dande koncernchef 
2 (3) Lena Olving, 55 år, SAAB, vice vd 
3 (1) Malin Frenning, 44 år, TeliaSonera, 
affärsområdeschef 
4 (2) Annika Falkengren, 49 år,SEB, vd och 
koncernchef 
5 (5) Mia Brunell, 46 år, Kinnevik, vd 
6 (4) Magdalena Gerger, 48 år, Systembola-
get, vd 
7 (7) Ingrid Bonde, 52 år, AMF Pension, vd 
8 (9) Ann Carlsson, 45 år, Apoteket, vd 
9 (6) Elisabet Salander-Björklund, 53 år, 
Bergvik Skog, koncernchef 
10 (13) Rima Qureshi, 47 år, Ericsson, chef 
cdma mobilsystem 
11 (8) Gunilla Nordström, 53 år, Electrolux, 
chef vitvaror asia pacific 
12 (22) Eva Nygren, 56 år, Reilerskoncernen, 
tillträdande koncernchef 
13 (29) Eva Gidlöf, 54 år, Tieto Sverige, vd 
14 (18) Eva Karlsson, 45 år, SKF Sverige, vd 
15 (25) Kerstin Gillsbro, 50 år, Jernhusen, vd

Veckans Affärers undersökning bygger på 
enkätsvar och intervjuer med cirka 400 
personer. Undersökningen är betygsatt efter 
fyra kriterier i en skala mellan 1-20. 
1) Position: Avser makt och/eller inflytande. 
2) Ekonomiskt ansvar: Framförallt i form av 
intäkter. 3) Bransch: Branschernas framtids-
utsikter och senaste tidens tillväxt. 4) Trend: 
Det mest subjektiva kriteriet och avser en 
bedömning av personens framtida karriärs-
potential ur ett rekryterarperspektiv
[Källa: Veckans Affärer]

Attityder till 
företagande är viktigt 
Bor du i Fagersta, Skinnskatteberg eller Em-
maboda? Då bor du i en av landets tio mest 
sårbara kommuner. I studien, som gjorts av 
Svenskt Näringsliv och Tillväxtverket, listas 
Sveriges kommuner efter hur pass sårbara 
de är. Detta med hänsyn till hur beroende 
kommunerna är av stora företag som finns 
på orten, arbetsmarknadssituation och hur 
många företag som finns i kommunen.
Anders Bornefalk, analytiker på Tillväxt-
verkat som gjort studien, menar att det är 
viktigt att det blir lättare att driva ett eget 
företag för att lösa situationen. ”Attityder 
till företagande är viktigt. Kommunen 
måste underlätta för folk att satsa på att bli 
företagare. Dessutom gäller det att förbättra 
kontaktytor mellan politiker, tjänstemän och 
företagare.”
[Källa: Tillväxtverket]

Infrastruktur 
viktigt för Sveriges 
konkurrenskraft
Bristen på tunga infrastrukturprojekt i Sve-
rige leder till att globala företag söker sig till 
andra länder där de kan utveckla innovatio-
ner som i sin tur skapar nya företag och ökad 
sysselsättning enligt Jan Edling, analytiker 
vid Vinnova. Han varnar för att underinves-
teringar i infrastruktur leder till försämrad 
konkurrensförmåga då det bristande under-
hållet och högre driftskostnader ökar kostna-
derna för företag och hushåll. Samtidigt gör 
eftersläpningar i modernare infrastruktur att 
Sverige blir ett andrahandsval när företagen 
väljer att investera.
[Källa: DI.se]

Reformer krävs 
för att stärka 
industrinationen 
Reformer krävs för Sverige ska förbli 
och stärkas som uthållig industrination. 
Förändringar av skatteregler och infrastruk-
tur behövs, kompetensförsörjningen är av 
avgörande betydelse. Frågan är inte om 
arbetskraftsinvandring behövs, utan vilka 
politiska reformer som kommer krävas för 
att människor – såväl i Sverige som utanför 
landet – ska välja att arbeta, bo och verka 
här. Det skriver Annie Lööf, partiledare för 
Centerpartiet och Helena Lindahl, Bygdsi-
ljum, riksdagsledamot (C) och näringspoli-
tisk talesperson.
[Källa: Västerbottens Kuriren]

LAS är inte slang av 
namnet Lars
LAS (Lagen om anställningsskydd) måste 
bort eller förändras för att ungdomar ska 
komma in på arbetsmarknaden säger röster 
i debatten och i media. Nu har även Jan 
Björklund folkpartiet givit sig in i debatten 
och kräver ändringar i LAS och ungdomslö-
ner. Vi i arbetarerörelsen är av en bitvis helt 
annan åsikt, vi ser LAS som en skyddslag för 
löntagarna. LAS ser till att arbetsgivaren inte 
kan göra sig av med anställda som under sitt 
yrkesliv har arbetat så hårt och på sådana sätt 
att de har slitit ut sina kroppar. Las ser till 
att inte ungdomar tvingas ta arbete till låga 
ersättningar just därför att de är ungdomar. 
LAS en skyddslag även för ungdomar och 
det är istället arbetsgivarna som borde se till 
att de unga kommer in på arbetsmarknaden 
inte LAS, skriver Thomas Olsson ordförande 
i SEKO Södra i ett debattinlägg. 
[Källa: J-nytt.se]

Susanna Campbell
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1. Vad har Folkpartiet drivit eller 
bidragit till att driva igenom för frågor 
sedan valet 2010 som gynnat småföre-
tagarna?

De viktigaste förbättringarna är förenkling 
av expertskatten, som ska underlätta när det 
gäller kompetens som företagen saknar. De så 
kallade 3:12-reglerna har förenklats. Vi får inte 
heller glömma bort investeringssparkontona 
som ger bättre förutsättningar för sparande och 
kapitalbildning i Sverige, något som efterfrå-
gats. Slutligen så har det gjorts förbättringar i 
trygghetssystemen för företagare

2. Vad har varit de största utmaning-
arna i företagarpolitiken under perio-
den och hur har partiet arbetat för att 
hantera dessa utmaningar?

Eftersom vi haft oro på de internationella 
fi nansmarknaderna så har det i sig varit en 
utmaning att säkra långsiktigt stabila statsfi -
nanser i Sverige. Det tjänar företagandet på. 
Genom regeringens politik har vi i Sverige 
bland de allra bästa statsfi nanserna i hela 
Europa. Ekonomisk oro får dock inte hindra 
att vi hela tiden för en politik som syftar till att 
skapa fl er och växande företag. En annan ut-

maning är att vi inte nått så långt som vi borde 
i förenklingsarbetet. Det är svårt att bedriva 
regelförenklingar på ett eff ektivt sätt! 

3. Vad anser Folkpartiet är avgörande 
frågor för att företag lättare kan starta, 
växa och bidra till det svenska välstån-
det?

Vi måste gå vidare med att sänka skatter för fö-
retagande så att det blir lättare att växa och an-
ställa. Regelverket runt företagande är alldeles 
för omfattande. Här fi nns fortfarande mycket 
att göra. Folkpartiet anser att en solnedgångs-
paragraf bör införas som innebär att regler tas 
bort automatiskt om de inte används under en 
viss tid. Dessutom måste vi alltid slå vakt om 
och värna den fria konkurrensen. Kommuner 
ska till exempel inte konkurrera med privata 
företag. Inför utmaningsrätt! Det är inte minst 
viktigt för att främja kvinnligt företagande. En 
långsiktig energipolitik är också av betydelse 
för en bra företagspolitik. God tillgång till el 
till stabila priser är viktigt. Slutligen så måste 
vi se hela entreprenörskedjan från starten i 
förskolan genom t ex snilleblixtarna till den 
vuxna entreprenören.

4. Vilket ställningstagande har Folkpar-
tiet i fråga om LAS (lagen om anställ-
ningsskydd). Och hur aktiva har ni varit 
i debatten?

Folkpartiet anser att en svensk fl exicurity-
modell måste skapas. Vi anser att den danska 
arbetsmarknadsmodellen med ett modernt och 
fl exibelt anställningsskydd som kombineras 

med generösa villkor för dem som förlorar sina 
arbeten samt ett system där större vikt läggs 
vid kompetens och kompetensutveckling vore 
något att införa också i Sverige. Turordnings-
reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) 
bör grundas på den anställdes personliga 
kompetens, i stället för på anställningstid samt 
att företrädesrätten till återanställning för 
personer som sagts upp på grund av arbetsbrist 
bör kortas från nio till sex månader. 

5. Hur arbetar partiet för att ha god 
inblick i den värld och verklighet som 
företagaren lever i?

Genom att våra företrädare träff ar företagare, 
företag och deras organisationer. Sedan har vi 
också många medlemmar i Folkpartiet som är 
företagare själv som kommer med viktig input. 
I samband med att Folkpartiet just nu arbetar 
fram ett nytt partiprogram så kan vem som 
helst lämna synpunkter på frågor som man 
vill att vi ska driva.Detta kan göras genom vår 
hemsida www.folkpartiet.se Vi vill gärna att 
många småföretagare svarar på den enkäten!

6. Vad är era viktigaste prioriteringar 
under 2012?

Att Sverige fortsätter att utvecklas till ett land 
med ett allt bättre företagsklimat. Regeringen 
håller på att lägga om politiken i rätt riktning, 
men det tar tid och allt kommer inte att hända 
bums. Men paradorden är för oss att det ska bli 
mer lönsamt och enklare att vara företagare. 

Vem satsar mest på 
småföretagen 2012? 
I årets första nummer av Bra Aff ärer hade vi ett uppskattat uppslag där 
riskdagspartierna berättade om vad de åstadkommit hittills sedan vallöftet 2010. 
Och hur agendan ser ut för 2012. Här erbjuds nu läsarna Folkpartiets svar på 
frågorna då deras svar saknades i det tidigare inslaget. 

Politik
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Många spännande 
marknader för
svenska företag

Krönika: Ingela Hemming

Det råder ekonomisk osäkerhet på 
många håll. Flera av de marknader som 
vanligtvis är de huvudsakliga export-
marknaderna för svenska företag har svå-
righeter gäller både skuldkris och fram-
tida tillväxt. Samtidigt är Sverige en liten 
marknad. Många företag behöver hitta 
andra marknader för att kunna växa vi-
dare. Vi mäter årsvis hur de svenska små- 
och medelstora företagens utlandsaff ärer 
utvecklas i SEB:s Företagarpanel, som 
består av några tusen små- och medelsto-
ra företag. I vår senaste mätning är det 
något färre företag, 40 procent, än för ett 
år sedan (44 procent) som svarar att de 
på något sätt gör aff ärer med utlandet. 
När det gäller försäljning till utlandet 
hamnar våra nordiska grannländer högst 
upp följt av Tyskland.

Jag tillbringade nyss en vecka i 
USA, dit jag blivit inbjuden att hålla 
tal på svenska ambassaden i Washing-
ton i samband med ett stort möte med 
Svensk-amerikanska handelskammarens 

liknande kultur och där man talar ett 
språk som de fl esta svenskar behärskar 
bra. Dessutom spås den ekonomiska till-
växten i USA bli betydligt högre än den i 
eurozonen under kommande år.

Visst fi nns det hinder som man som 
företagare behöver ta sig över om man 
vill ge sig in på den stora marknaden i 
väst. I vår undersökning pekade många 
på växelkursförändringar. Här fi nns det 
många bra lösningar som din bank kan 
hjälpa till med! Ett annat hinder som 
hamnar högt upp är tullproblem. 

Det fi nns många sätt att hitta kon-
takter på den amerikanska marknaden 
– många använder sig förstås av Internet 
för att lotsa sig fram. Men för att få hjälp 
med att sedan sålla ut bra aff ärskontak-
ter så fi nns exempelvis Svensk-amerikan-
ska handelskammarens representanter på 
plats runt om i landet. Läs mer på http://
sacc-usa.org/

Ingela Hemming
SEB:s Företagarekonom

representanter runt om i landet. I sam-
band med resan ställde vi några frågor i 
panelen kring hur företagen ser på just 
den amerikanska marknaden. Det visade 
sig att många företag bland dem som gör 
aff ärer med USA har blivit mer positiva i 
sin syn på aff ärsmöjligheterna i landet de 
senaste åren. Nästan hälften, 48 procent, 
tror att företagets utlandsaff ärer kommer 
att öka. Elva procent tror att utlandsaf-
färerna kommer att öka mycket, medan 
endast fyra procent tror att aff ärerna 
kommer att minska.

Bland företagen som bedriver 
utlandshandel och som idag handlar 
med USA tror också på att aff ärsmöjlig-
heterna i just USA är stark. USA är den 
marknad man upplever har den snabbast 
ökade aff ären bland de marknader man 
handlar på. Den här positiva bilden blev 
bekräftad under min USA-resa, där jag 
hade möjligheten att samtala med många 
entreprenörer i olika branscher. USA 
är en stor välutvecklad marknad, med 

Boktips:

Våga misslyckas
– a� ärsutveckling utan prestige
Boken handlar, precis som titeln avslöjar, om att bli medveten om vad som 
skapar framgång i företagande och i livet. Författaren Britta Sjöström berättar 
sin historia om hur hon under alldeles för många år jobbade under devisen att 
allt var möjligt och inget var tråkigt. Tills det inte höll längre. 
- Att våga misslyckas är det första steget mot att lyckas, och jag ger i boken 
några nycklar till framgång, säger författaren. Boken lanserades 16 mars av 
Bokförlaget Redaktionen.



som professionellt hjälper vd). En bra 
inställning är att behandla medarbetarna 
som kunder, eftersom medarbetarna är 
företagets viktigaste kanal till omvärlden 
och till kunderna. 
– Det gäller att prata och lyssna på med-
arbetarna; vad tycker de och hur agerar 
de?  Vad de säger och gör både profes-
sionellt och privat har stor betydelse för 
företaget. 
Caisa Alpsten säger att sociala medier 
har fått en ny innebörd för kommunika-
tion i stort. 
– Konsekvensen av att inte ha medarbe-
tarna med sig kan bli väldigt omfattande 
då ”negativ ryktesspridig” sprids snabbt 
till väldigt många människor. Medan 
det motsatta, rekommendationer och 
positiva uttalanden från lojala medarbe-
tare, får positiv effekt på företaget och 
dess produkter och tjänster.
Vaccinet mot negativ ryktesspridning 
är ett rikt informationsflöde som gör att 
alla känner sig välinformerade och god 
kommunikation som gör att alla känner 
sig delaktiga. Det skapar en god stäm-
ning och höjer motivationen på arbets-
platsen och inte minst bidrar till att alla 

Tala och lyssna
= engagerade och lojala medarbetare

Information och kommunika- 
tion är viktigt även för små 
företag. Det handlar om att 
fokusera på människorna, få 
alla att arbeta åt samma håll 
och prata samma språk, säger 
Caisa Alpsten specialist inom 
internkommunikation och 
kommunikativt ledarskap.

Hur man arbetar med information 
och kommunikation i ett bolag kan vara 
avgörande för medarbetarnas engage-
mang och prestation – och bolagets 
framgång. Det handlar om att få alla 
i företaget att förstå vart bolaget är på 
väg. Att jobba åt samma håll och prata 
samma språk, säger Caisa Alpsten. 
Bolagets vd har ALLTID informations-
ansvaret (även i stora företag, men där 
kan man ha en informationsansvarig 

förstår och i bästa fall sympatiserar med 
företagets mål och vision. 

Några viktiga tips på vägen…
• Tänk på att medarbetarna är din 
viktigaste kanal till dina kunder och 
omvärlden. Vad de gör och säger har 
stor betydelse för företaget. Om de är 
positiva eller negativa ambassadörer för 
ditt företag kan få stor genomslagskraft 
inte minst genom social media.

• Var lyhörd. Att vara närvarande, en 
god lyssnare och lyhörd inför olika sig-
naler och reaktioner från medarbetarna 
är viktigt för en företagsledare.

• Delge information. Att som vd/ledning 
löpande dela med sig av information 
och kunskap skapar ett öppet arbetskli-
mat samt engagerade och motiverade 
medarbetare. 

• Aktivt förhållningssätt. Som företagsle-
dare är det viktigt att själv söka informa-
tion både inom och utanför företaget för 
att bli framgångsrik i sin ledarroll.
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Juristen

Att tänka på när man hyr
lokal för sin verksamhet

rådgivningspanelen erbjuder 30 minuters rådgivning utan kostnad
SFRs rådgivningsservice är mycket uppskattad av medlemmarna. Under för-
bundets korta tid har redan mer än 500 frågor besvarats. Många frågor har 
rört arbetsrätten och även klagomål på telefonförsäljning av telefonabon-
nemang och annat. Andra frågor har rört kunder som inte vill betala och 
allmän a� ärsjuridik. 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.

Du har kanske tänkt Dig att starta ett 
företag eller expandera Din nuvarande verk-
samhet.  Då behöver Du en lokal eller en 
ny större lokal. Här nedan kommer några 
tankar om vad Du i så fall behöver tänka 
på; både rent praktiskt och juridiskt. 
Om Du driver en verksamhet som är 
beroende av myndigheternas tillstånd, 
måste Du tänka på att lokalen är godkänd, 
till exempel för vissa verksamheter såsom 
restaurang eller livsmedelsförsäljning. Och 
för ett mindre eller nystartat företag kan det 
vara lämpligt att hyra in sig i ett kontorsho-
tell där all administrativ service redan fi nns.
När Du hyr en lokal ska Du vara noggrann 
med att kontrollera lokalens yta så att hyran 
blir riktig. Det är aldrig fel att be hyresvär-
den kontrollera ytan. Annars kommer Du 
att betala för kvadratmeter som inte fi nns. 
Var sedan särskilt noga med om lokalen lig-
ger i en fastighet som ägs av en bostadsrätts-
förening. Om Du har otur kan bostads-

rättshavarna få för sig att vilja ändra Dina 
öppettider och annat. Det är också viktigt 
att det av avtalet framgår vad som ingår 
i hyran, till exempel el, vatten och värme 
m.m. Frivillig skattskyldighet för moms 
har också införts för att skapa neutralitet 
mellan rörelseidkare som driver verksamhet 
i egna respektive förhyrda lokaler.
Se upp framför allt upp med oseriösa 
hyresvärdar som har bråttom och vill att 
Du snabbt ska underteckna ett hyresavtal 
utan att Du först får tillfälle att läsa genom 
innehållet. Anlita advokat om Du är minsta 
tveksam om att det hela inte kommer att gå 
rätt till.

Vad Du bör tänka på om Du vill få till 
stånd ett bra hyresavtal

Avtalstidens längd brukar normalt vara tre 
år. Kan vara längre i vissa branscher.

Indexklausul kan förekomma om avtalsti-
den är tre år eller längre. Hyran knyts då 
till konsumentprisindex (KPI).

Avstående från besittningsskydd förekom-
mer om hyresvärden redan då han hyr ut 
lokalen vet att han kan komma att behöva 
den för egen räkning inom en inte alltför 
kort framtid. Hyresvärden vill i dessa fall 
gardera sig mot att vid uppsägning behöva 
utge skadestånd och följa reglerna om upp-
skov med avfl yttning.

Gör upp med hyresvärden om hur Du ska 
få ersättning för Dina investeringar i loka-
len om Du skulle vilja fl ytta eller skulle bli 
uppsagd för avfl yttning. Det vanligaste nu-
förtiden är att hyresvärden står för kostna-
derna för hyresgästanpassningen och sedan 
lägger dem på hyran. Du har i alla fall alltid 
rätt att överlåta verksamhetslokalen med 
hyresnämndens godkännande. 

Rivningskontrakt förekommer om hyres-
värden redan vid uthyrningen vet om att 
han om några år kommer att riva fastig-
heten för att bygga nytt. Här föreligger 
en besittningsskyddsbrytande grund för 
uppsägning men det vanligaste i denna 
situation är i alla fall att hyresvärden under 
byggtiden tillhandahåller en provisorisk 
lokal och att Du sedan får fl ytta in i någon 
av de nya lokalerna.

Vad Du bör känna till om det uppstår 
problem
 
Om Du blir uppsagd från lokalen för 
avfl yttning och inte vill fl ytta utan ersätt-
ning/skadestånd ska Du inom två månader 
från uppsägningen hänskjuta tvisten till 
hyresnämnden för medling.  Du har alltid 
rätt till ersättning om inte hyresvärden kan 
anvisa en godtagbar alternativ lokal.

Djursholm den 7 maj 2012
Wiggo Lindgren 
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Krönika: Alexandra Pascalidou

Nu har jag ritat min första vägskylt. 
Vem trodde det? 

frida företagare  © Anders Suneson/Tantiloop Film

Anders Suneson 27 april 2012
Frida-10_0212

Att jag skulle få göra saker jag aldrig 
drömde om. Att jag skulle få uppdrag som 
tvingar mig till att stå på tå och sträcka 
mig långt utöver mina givna gränser. 
Men det är just det som är entreprenörens 
främsta utmaning. Att aldrig väja för 
uppdrag. Att alltid hitta nya vägar och lös-
ningar. Att förnya sin lyskraft. Att öka sin 
kreativitet och produktivitet. Trots att jag 
ligger nerbäddad i infl uensa. 

Det ärofyllda uppdraget från Teknik-
företagen innebär att jag fi ck rita den nya 
vägtrafi kskylten för svensk industri. Jag 
som knappt kan rita streckgubbar och 
fi ck en femma i bild bara för att jag var så 
bra på att argumentera för min infantila 
konsts förträffl  ighet.
Innan har hedersuppdraget gått till konst-
nären Ernst Billgren. Att få efterträda den 
store konstnären gjorde mig inte direkt 
mindre nervös. Men när jag såg hans 
trista skapelse fi ck jag luft under ving-
arna. Entreprenörskap kräver en gnutta 
storhetsvansinne. Det saknar jag, trots att 
jag försöker påskina motsatsen. 

Det saknar även många kvinnor och 
människor som växt upp i fattigdom som 
ofta tvivlar på sin egen förträffl  ighet . Alla 
vi som inte föds och fostras med ett ge-
nuint självförtroende får helt enkelt skaka 
fram det. Det är aldrig för sent att skaff a 
sig lite storhetsvansinne. Ställ dig bara 
framför spegeln och affi  rmera din storhet 
som ett mantra som slutligen bankas in 
bakom pannloben. Spela allan så blir du 
det snart. När alla till slut tror att du äger 
världen så övertalas du själv därom.

Vägskylten ska avtäckas och invigas på 
Tekniska museet av självaste Handelsminis-
tern. Vad den föreställer? En jordglob istäl-
let för den där spetsiga, trista, hårda fabrik 
med rykande skorsten. Min vägskylt ersät-
ter röken med bokstäver och internationella 
tecken som symboliserar mänsklighetens 
evolution. Det är dagens industri. Resul-
tatet av miljoner människors möda. Alla 
de anonyma själar som plikttroget går 
till sina jobb i gryningen och blott re-
duceras till en siff ra i statistiken. Alla 
de som aldrig får framträda på en 
scen eller signera sina verk. Alla de 
människor som aldrig hyllas för sin 
entreprenörsanda. Alla de som oav-
sett passion, prestation eller transpi-
ration aldrig kan räkna med oväntat 
klirr i kassan eller bonusar. Utan alla 
dem hade svensk industri inte varit så 
framgångsrik. 

Vi är ett litet land med hög inno-
vationskapacitet som kröner EU-
kommissionens mätningar. Otaliga 
är de svenska innovationer som inta-
git världen. Från pacemakers till platta 
paket som kan skruvas upp till hållbara 
möbler till humana priser. Men vi behöver 
världen. Vi behöver välmående marknader 
som kan importera våra alster. Vi behöver 
använda den kulturkompetens och den 
mångfald som fi nns inom svensk industri 
så att vi kan tolka, avläsa och spegla värl-
den. Den värld som behöver bejaka alla de 
gömda hjältar som är kugghjul i en skakig 
världsmarknad med växande klyftor. Den 
värld som måste synliggöra de osynlig-
gjorda som bäddar för Bra aff ärer.
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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 
9 juli 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 A� ärer.

Vinnare av korsord i bra aff ärer samt annonsbilaga nr. 2/2012
bra aff ärer  1.Kerstin Pettersson, 2.Freddy Persson, 3.Ulla Dobo, 4.Susanna Gesteby, 5.Anne Gerzén
annonsbilaga  1.Birgitta Lövberg, 2.Britt Mari Norin
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dina Medlemsförmåner
Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fl er. Vår uttalade ambition är att skapa de fl esta och 

bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation.

SEB har av Privata A� ärer blivit utsedd till årets småföretagsbank 2008-2009 och 2011. 
SEB har de senaste åren satsat på paketlösningar och företagsrådgivning med inriktning 
på småföretagare. Genom vårt samarbetsavtal får våra medlemmar tillgång till Sveriges 
bästa bank för småföretagare med speciella förmåner och service.

Läs mer om dem på vår hemsida. www.smaforetagarna.eu 

Vårt mål är att det ska ”betala” sig många gånger om att vara medlem hos oss. En 

småföretagare som är medlem hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de 

stora företagen har.

Har du som medlem ett förslag om tillägg kontakta kansliet via telefon eller mail. 

Vi beaktar och bearbetar alla förslag som ni medlemmar lämnar.

småföretagaren
- en förutsättning
för svensk välfärd
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