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SFR hade höga mål för 2011
Vi siktade mot 25 000 medlemmar och att kunna erbjuda 
medlemsförmåner som skulle vara bland det bästa som fi nns 
att få i en svensk organisation. Vi lyckades nå nästan 20 000 
och det är en stor prestation. Övriga mål har nåtts med råge. 

Med det senaste inlagda avtalet med SEB får våra medlemmar en säker
och trygg bankkontakt med en unik service. Betalterminalsavtalet som 
snart är klart ger våra medlemmar tillgång till betalningsterminaler till 
mycket låg kostnad.  Vi kommer fortsätta att arbeta för att även sänka betal-
kostnaderna. Nya förmåner inom PR och medieträning är nyligen inlagda 
och mera är på gång.

Den totala bredden i vårt förmånsutbud gör att de � esta medlemmar 
kan spara in medlemsavgiften till förbundet � era gånger om varje år.
Dessutom utgör SFR en röst som skarpt och rakt på sak nagelfar och påtalar 
för politiker vilka åtgärder som behövs i det svenska näringslivsklimatet för 
att småföretagen ska blomstra och utvecklas. Det är endast i denna sektor 
som man kan räkna med nyanställningar i framtiden. Vi skriver debatt-
artiklar liksom brev till riksdagsledamöter och ministrar angående förhål-
landen som vi, efter kontakt med medlemmarna, upplever viktiga att för-
ändra. De enskilda politiker vi trä� ar ger intryck av att de tycker det är 
värdefullt med direktkontakter med företagare.

Att vi så öppet kritiserar, utan att försköna ordvalet, gör att vissa poli-
tiker anser oss besvärliga och till och med oseriöst kritiska. Vi ger dock inte 
kritik utan att samtidigt lämna förslag på konkreta åtgärder för att rätta till 
missförhållanden och orättvisor som gäller för småföretagare.
Tyvärr � nns det politiker i det dominerade regeringspartiet med uppfatt-
ningen att vi och � era andra organisationer representerar särintressen som 
man inte ska lyssna till. Detta trots att alla är överens om att småföretagen, 
som vi företräder, är den del av arbetsgivarna som kan skapa arbetstillfällen. 
Istället fortsätter man den gamla S-politiken med inriktning på de stora 
företagens ”Väl och ve”. De skapar tyvärr, totalt sett, inga nya jobb i Sverige.
Vi har i brev till regering och riksdag krävt att personalliggarlagen ska tas 
bort eller i varje fall utvärderas enligt beslut när den antogs. Vi får till svar 
att den fungerar bra och skattemyndigheten använder den smidigt och inte 
alltför bokstavligt.

De uppgifter vi får från företagare visar att verkligheten är tvärtom. Skat-
temyndigheten klampar ofta in i bästa ma�  astil och utövar sin myndig-
hetsmakt. Så fort det � nns minsta oklarhet drar de till med böter utan på-
pekande eller varning i motsatts till vad politikerna tror. Småföretagare och 
politiker tycks inte alltid leva i samma Sverige. Samma förhållande gäller 
för deras agerande med kassaregisterlagen. Om säljaren väljer att sätta upp 
ett anslag som erbjuder kunder kvitto, istället för att ställa fråga till kunden, 
� nns exempel på att de utan pardon bötfällt med 10 000 kronor. Ganska 
löjligt att en korvsäljare ska behöva stå och fråga alla kunder i en kö om de 
vill ha kvitto om det � nns ett tydligt anslag om det. Dessutom står det inte 
i anvisningarna att erbjudandet om kvitto ska vara muntligt. Det står ”Som 
företagare måste du alltid erbjuda kunden ett kvitto”.

Stra� et står inte i rimlig proportion till det eventuella felet. Landets 
ledare pratar gärna om miljö och uthållighet.  Att då använda 60 000 träd 
för att tillverka kvitton, vilka till största delen slängs, verkar kortsiktigt, 
missriktat och illa genomtänkt.

Nu med hela 2012 framför oss är målet 
att SFR ska bli ännu vassare och bättre och 
att alla kontakter som vi skapat ska utvecklas. 
Medlemsnyttan ska ökas genom att be� ntliga 
avtal ska förhandlas om och förbättras. Med-
lemmarnas möjlighet till identi� ering som 
medlemmar hos oss ska stärkas genom en rad 
åtgärder. 

Leif Svensson

Ledare

Stockholm: Fleminggatan 51
08-654�19�00 / info@odenresor.se D I N  E X P E RT  PÅ  R E S O R

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.

Medlemsavgift 1
30 kr/månad

Vi vet att många småföreta-
gare lever ett otryggt liv.  

Det vill vi ändra på!
Ett medlemskap i SmåA gör att du kan känna dig trygg 
även om du skulle bli arbetslös. Försäkra dig i Sveriges 

största a-kassa för företagare.

Vi försäkrar företagare i alla branscher.  
Även familjemedlemmar som deltar  

i verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.

Det räcker inte att vara medlem i en företags- eller 
branschorganisation, du måste också vara medlem i en 

a-kassa för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Så för din trygghets skull,  
ring SmåA på 08-723 44 00  

eller besök www.smakassa.se och bli medlem.

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa  Box 6057, 102 31 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1  Telefon 08-723 44 00  www.smakassa.se
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POPULÄR MEDLEMSFÖRMÅN
Vår juridiska och avtals och skatterättsliga rådgivning 
är en väldigt populär förmån. Under 2011 � ck 495 företag hjälp. 
Detta har sparat dessa företag mycket tid och pengar. Denna 
förmån är unik såtillvida att vi har väldigt snabb återkoppling 
och att alla medlemmar kan få hjälp tre gånger på ett år.
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KALLELSE TILL STÄMMA
Årets stämma kommer att hållas i Ängelholm.
Margretetorps Gästgivargård den 21 april 2012, kl 09.00

Anmälan om medverkan ska vara kansliet tillhanda 
senast 22 mars, 2012

Motioner till stämman skall vara kansliet tillhanda 
senast 27 februari 2012

Kallelsen fi nns på www.smaforetagarna.eu

NYTT  NYTT  NYTT
Vi lanserar en ny medlemsförmån på vår hemsida!
Våra medlemmar kan gratis annonsera i vår annonssajt.
Inloggning för inläggning av annonser sker med 
medlemsnumret. Du hittar den på hemssidans startsida.



Profi len: Stefan Einhorn

Alla mår bra av att göra gott
– snällhet är en lönsam a� är

Boken ”Konsten att vara snäll” som 
översatts till 18 språk och sålts i över 
300 000 exemplar blev genombrottet för 
Stefan Einhorns författarskap. På den själv-
klara frågan om han är snäll, svarar han:
− Jag försöker att vara snäll och vara en 
god medmänniska. 
Snällhet handlar enligt Einhorn om att 
leva med etiken i sitt hjärta. Han förtyd-
ligar också att snällhet och klokhet går 
hand i hand. Den snälla människan är inte 
dum, mesigt snäll eller svag, utan tvärtom, 
mycket klok och har insett att det vi gör 
för andra gör vi också för oss själva. Äkta 
snällhet är att ha mod att stå upp för det 
som är rätt. Säga emot när något är fel. 

Att snällhet lönar sig för såväl indivi-
der, entreprenörer som företagsledare, är 
Stefan Einhorn övertygad om. Han menar 
till och med att snällhet är den viktigaste 
enskilda framgångsfaktorn i våra liv. I 
hans föreläsningar pratar han också om 
vishet och det visa ledarskapet.
− Jag tror alla innerst inne vill vara en god 
människa. Vi mår bra av att göra gott och 
vi vet också att samhällen med ett utbrett 
etiskt tänkande är mer välfungerande än 
andra samhällen.

För Stefan Einhorn som är professor och 
överläkare på Karolinska institutionen, 
där han också utsetts till bästa läraren, 
innebar ”snällboken” nya möjligheter och 
en ny riktning i livet. Han har skrivit � era 
populärvetenskapliga böcker om medicin 
och en religions� loso� sk bok - En dold 
Gud. År 2003 gjorde han skönlitterär 

debut med Den sjunde dagen och 2005 
publicerades boken Konsten att vara snäll. 
Genombrottet förvånar honom än idag.
– Budskapet, att godhet lönar sig, är ju 
inte något nytt, det är evigt. Jag bara 
paketerade det på ett nytt sätt. För mig 
personligen blev det en positiv vändpunkt 
i mitt liv och har medfört att jag kan ägna 
mig ännu mer åt mitt författarskap och 
att föreläsa. Stefan har gett ut samman-
lagt nio böcker. Den senaste ”Änglarnas 
svar” kom ut i september 2011. Han ger 
närmare 70 föreläsningar per år, då han 
talar om etik på arbetet, goda relationer, 
ledarskap, bemötande i vården och inte 
minst konsten att vara snäll. 

Stefan är son till de framstående polsk-
judiska cancerläkarna Jerzy och Nina Ein-
horn. Båda var världsberömda cancerfors-
kare som överlevde förintelsen. De avled 
själva i cancer år 2000 respektive 2002. 
Stefan valde tidigt att gå i sina föräldrars 
fotspår med sikte på att bli chef och pro-
fessor. Han gjorde rekordsnabb karriär, 
disputerade vid bara 24 års ålder och är 
idag professor i molekylär onkologi vid 
Karolinska Institutet samt överläkare vid 
radiumhemmet. Vid 40-års ålder, mitt i 
karriären, hamnade han i en livskris. Han 
upplevde inte längre att de yttre fram-
gångarna i hans karriär gav någon inre 
tillfredsställelse och stimulans.  Att skriva 
blev ett sätt att ta sig igenom krisen.
− Jag började fundera på vad som var 
viktigt i livet. Strävan efter karriär och 
framgång kändes plötsligt meningslös. 
Jag fattade en rad tu� a beslut och slussade 

successivt ut mig själv ur den akademiska 
karriären för att ägna mig åt sådant som 
kändes bra och berikande i livet; som etik, 
kärlek och visdom. Att skriva och vara ute 
och föreläsa är fortfarande det som idag 
ligger närmast mitt hjärta, säger Stefan 
som arbetar till större delen (80 procent) 
med författandet och resterade tiden som 
professor och läkare på Karolinska. 
Han lutar sig bekvämt tillbaka i skinn-
so� an där vi slagit oss ner för en prat-
stund, och verkar nöjd med livet. Utanför 
pågår julhandeln för fullt i ett gråregnigt 
Stockholm. Det är vinter – en ovanligt 
”snäll” vinter med nästintill vårvarma 
vindar. På frågan: Är du lycklig? Är svaret 
både ja och nej. 
− Det går upp och ner. Jag har perioder 
då jag känner mig harmonisk men också 
perioder då jag grubblar mer och känner 
mig osäker över framtiden. Det sägs att 
livet ska vara så säger han med viss ironi i 
rösten. 

Stefan tror att alla har behov av att 
stanna upp då och då och re� ektera över 
livets centrala frågor och inte bara prata 
om alldagliga saker som egentligen inte 
betyder något. 
− Vi måste våga lyfta väsentliga livsfrågor 
i möten med varandra, ställa raka frågor 
om livet och hur vi egentligen mår.
Han blir själv uttråkad av meningslösa 
diskussioner och ämnen.
− I ett samhälle där de basala kraven är 
säkerställda och det inte � nns någon över-
hängande fara för krig eller svält eller

�

Professorn och överläkaren Stefan Einhorn blev snällambassadör med hela svenska folket genom 
succéboken ”Konsten att vara snäll”. 
 − En titel jag gärna tar på mig och är stolt över, säger mångsysslaren som blivit framgångsrik 
genom att våga lyfta fram och öppet debattera fundamentala livsfrågor.

fortsättning på nästa sida

Stefan Einhorn, 56 år
Om snällhet: handlar om att leva med etiken i sitt hjärta. Senaste boken: Änglarnas svar Uttråkad av: 
meningsslösa samtal och ämnen Viktigast i livet: meningsfull sysselsättning och goda relationer

”Jag tycker det är fel att man 
inte får göra skatteavdrag för att 
donera medel till välgörande 
ändamål. Det bör man ändra på!”
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andra hot, blir också sökandet efter en me-
ning i livet mer påtaglig. 

Han är inte politiskt aktiv och ser inte 
politiken som en plattform för hans bud-
skap. 
− Politik handlar mer om hetsiga valkam-
panjer och konfrontationer mellan partier. 
Det är inte rätt forum att debattera mina 
frågor och tankar. 
Han identi� erar sig med judendomen och 
kallar sig agnostiker vilket grundar sig på 
att han anser att frågan om det � nns en 
Gud är obesvarad. 
När det gäller företagarpolitiken så säger 
Stefan Einhorn att det inte är något han 
funderar på eller är särskilt insatt i. 
− Jag tycker däremot att det är fel att man 
inte får göra skatteavdrag för att donera 
medel till välgörande ändamål.  Det bör 
man ändra på!

Det är en vanlig onsdag. Närmast på 
Stefans agenda står lunch med en vän. 
Därefter ska han till Karolinska sjukhuset 
och föreläsa för läkarstudenter om ”Kon-
sten att vara en god doktor”. Han konstate-
rar att kvällen faktiskt är fri, vilket inte är 
så vanligt. Däremot hade han två föreläs-
ningar under gårdagen. 
− Jag ser mig inte som en entreprenör eller 
företagare. Har heller aldrig haft ambi-
tionen att starta ett företag och få det att 
växa. Det viktiga är att själv utvecklas 
och må bra, då kommer framgångarna 
automatiskt.
Han startade sitt första bolag, en enskild 
� rma, för cirka 20 år sedan. 
− Då skrev jag En liten bok om cancer 
och � ck en slant för besväret. Jag föreläste 
några gånger per år och kom på så vis 
igång med företagandet, som mer eller 
mindre varit ett verktyg för att få ägna mig 
åt det jag vill och förvalta mina inkomster. 

Att marknadsföra sig har inte heller 
varit Stefan Einhorns ”grej”. En hemsida 
� nns, men det är allt.
− På hemsidan lägger jag ut information 
om mina böcker, föreläsningar och kon-
taktuppgifter. Jag är inte ute och säljer in 
mig. Den dag jag inte får några bokningar 
eller ingen köper mina böcker längre, är 

det tid att fundera på att göra något annat, 
konstaterar han krasst. 

Dagens informationssamhälle med 
social media och internet, anser Einhorn 
har medfört både förändringar och nya 
möjligheter. Samhället har också blivit mer 
komplext. Idag interagerar alla med alla 
– och är ständigt uppkopplade. Kommu-
nikationen går snabbare, sker i nya former 
och sammanhang. 
− Det gäller att ha förmåga och omdöme 
att � ltrera och sortera bland all informa-
tion. Men också våga stänga av informa-
tions� ödet, det ständiga bruset och lyssna 
till och lita på visdomens inre röst som 
� nns inom oss alla. 

Det allra viktigaste i livet anser Stefan 
är att ha en meningsfull sysselsättning och 
goda relationer. Han hämtar själv inspira-
tion och motivation till sina böcker och 
föreläsningar genom relationer och möten 
med människor. Meningsfulla och djupare 
samtal är ett bra sätt att utveckla sin egen 
visdom, säger han. 

Hur är du som person?
– Drivande och ny� ken. Jag tar mig gärna 
an nya utmaningar. Visst, jag tar gärna 
tag i de stora livsfrågorna och tycker det är 
viktigt att fundera över tillvaron och livets 
mening, men det betyder inte att jag är en 
djup person som ständigt grubblar, snarare 
tvärtom. Jag är ny� ken på livet och på 
människor. 

Stefan anser att det är otroligt viktigt att 
ha förebilder som inspiration och vägledare 
i livet. Själv har han sin pappa som stor 
förebild. 
− Han var oerhört drivande, socialt kom-
petent, prestigelös och en klok visionär. 
Precis som min farfar. Läkaren och profes-
sorn Karl-Henrik Robèrt, som grundade 
den ideella stiftelsen ”Det naturliga steget” 
är en annan person som jag ser upp till. Vi 
har arbetat tillsammans såväl inom forsk-
ningen som i andra projekt.

Vad gör du om fem år? 
Stefan lutar sig framåt över bordet och fun-
derar en stund och säger att inget i framti-

den är hugget i sten. Han är själv öppen för 
förändringar, nya projekt och idéer.
− Det som jag gör just nu känns rätt; 
att skriva och föreläsa. Men i framtiden, 
vet jag inte. Kanske ett heltidsjobb igen? 
Välgörenhet? Det får tiden utvisa, livet har 
många överraskningar i beredskap. Men 
förhoppningsvis är jag både snällare och 
klokare än vad jag är idag. 

Några av Stefan Einhorns böcker:

I Medmänniskor skildras den goda hand-
lingens kraft i korta, fristående berättelser. 

Den sjunde dagen. Skönlitterär bok om 
livets mening.

Konsten att vara snäll. Genombrottsbo-
ken där snällhet lyfts som den viktigaste 
enskilda framgångsfaktorn i våra liv. 

En dold Gud. Beskrivning av människans 
famlande efter tillvarons djupaste grund är 
en osannolik och, frestas man säga, otids-
enlig prestation.” 

Vägar till visdom. Visdom – det kan låta 
som något ouppnåeligt, gammaldags och 
passé. Idag talar vi hellre om � exibilitet, 
kompetens och att vara smart. Inget kunde 
vara mer fel, hävdar Stefan Einhorn. 

Änglarnas svar (senaste romanen). Äng-
larnas svar är en roman som ställer frågor. 
Om svek, försoning, överlevnadsstrategier 
och om det extraordinära ansvar varje för-
älder har för sina barn. 

”Den absolut viktigaste ingrediensen på receptet för fram-
gång är att veta hur man ska komma överens med andra” 
Theodore Roosevelt

”Bättre vara snäll än stark”
Bamse, världens starkaste Björn 

Nyheter

Dejting ska få fart på 
a� ärerna 
Manlig företagare söker kvinnlig dito. Och 
vice versa. Företagardejting ska få fart på 
näringslivet i Norrtälje. Män och kvinnor 
har mycket att lära av varandra. Det anser 
kvinnliga a� ärsnätverket Freija, organisa-
tionen Företagarna Roslagen och Norrtälje 
kommun. Tillsammans drar de igång en 
satsning på företagardejting där tio par, tio 
kvinnor och tio män, ska trä� as regelbun-
det under 2012 för att utbyta erfarenheter. 
[Norrtälje tidning]

Ge de små företagen 
en ärlig chans
Släpp in småföretagen i o� entlig upphand-
ling. Med den förhoppningen lanserar Upp-
handlingsstödet en ny vägledning - som ska 
hjälpa myndigheter att göra just detta. Dela 
upp upphandlingar i mindre kontrakt. Infor-
mera om möjligheten att tillsammans med 
ett annat företag åberopa varandras kom-
petens för att ta sig an ett uppdrag. Lämna 
gott om tid för anbud. Renodla och anpassa 
kraven i upphandlingen till småföretagens 
behov. Det är några av de handfasta råd som 
Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet 
bjuder på i sin senaste vägledning. [IDG.se]

Falsk trygghet 
LAS Lagen om anställningsskydd, LAS 
leder till bekymmer för svenska företag och 
företagare, såväl i goda som i dåliga tider. I 
goda tider leder LAS till lägre tillväxttakt. 
Att man undviker att anställa trots att man 
behöver mer personal. Medarbetare som pre-
sterar sämre än vad de skulle kunna göra och 
felrekryteringar som inte går att rätta till. I 
sämre tider innebär den komplicerade lagen 
och kostsamma uppsägningsprocesser, förlo-
rad nyckelkompetens, skev ålders- och köns-
struktur bland medarbetarna och försämrade 
framtidsutsikter. [Svenskt Näringsliv]

Nya regler inom 
socialförsäkringen?
Från årsskiftet gäller en rad nya regler inom 
socialförsäkringsområdet. Det kommer till 
exempel bli möjligt för båda föräldrarna att 
ta ut 30 dagar med föräldrapenning sam-
tidigt under barnets första år. De som fått 
maximal tid med tidsbegränsad sjukersätt-
ning och som inte har någon sjukpenning-
grundande inkomst kommer också att ha 
möjlighet att få sjukpenning. Läs mer om 
bakgrunden till regeländringarna inom 
sjuk- och föräldraförsäkringen samt bidrag 
på Socialdepartementets www.regeringen.se/
sb/d/1474 [Försäkringskassan]

Färre karensdagar för 
egenföretagare 2013
Från 1 januari 2013 kommer den som har 
eget företag att kunna välja en karensdag 
istället för minst sju karensdagar som reg-
lerna ser ut idag. Tidigare har egenföretagare 
kunnat välja bara en karensdag om man 
betalade en högre egenavgift, men nya regler 
förra sommaren ändrade detta till minst sju 
karensdagar. Efter kraftiga reaktioner från 
både företagare och den politiska opposi-
tionen har nu regeringen backat och ett för-
slag ska ut på remiss redan under början av 
2012 så att det kan komma med i höstbud-
geten. [ekonomi-info.nu]

Nytt EU-patent en 
försämring
EU planerar att anta ett nytt patentsystem. 
Men förslaget innebär i praktiken en kraftig 
försämring enligt telekombolaget Ericsson 
som bedömer att förslagen tyvärr inte upp-
når det uppsatta målet om ett väsentligen 
bättre patentsystem än dagens europeiska 
patentsystem och nationella patentsystem. 
”Att sjösätta det nya patentsystemet enligt 
de nuvarande förslagen är som att starta ett 
� ygplan med bara en vinge och hoppas på 
att det går att ordna under � ygningen. Vi 
har väntat i � era årtionden på ett bra EU-
patentsystem, så vi kan vänta ytterligare en 
tid för att få ett snabbt, väl fungerande och 
kostnadse� ektivt system på plats.”
[Debatt, Dagens Industri]

Sverige på väg att 
spåra ur
Landets vägar, broar och järnvägar håller 
inte måttet. Bristande investeringar hämmar 
tillväxten och får näringslivet att kräva kraft-
tag. Det är mycket järnvägsspår i regeringens 
infrastruktursatsning som presenterades i 
årets höstbudget. För de kommande två åren 
avsätts fem miljarder kronor extra, varav 
3,6 miljarder till järnvägen. Trots det är 
Sverige ett av de länder i Europa med sämst 
banunderhåll. Lägg därtill långa sträckor av 
undermåliga vägar och få investeringar, så 
uppenbarar sig en infrastruktur med stora 
brister. [Sveriges Näringsliv]

Profi len: Stefan Einhorn
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e-handel
7 Tips för att etablera din verksamhet på 
nätet …
Nätet har blivit räddningen för vissa företag och den enda möjligheten för andra.  

DN:s expert på företagande Anders Andersson ger några tips på vad som är viktigt för 
att lyckas med din e-butik.
1. Sälj rätt produkt. Det gäller att hitta något som är unikt eller billigare än det som 
säljs. Det bör inte vara saker som kostar för lite. Det är svårt att få ihop kalkylen.
2. Bygg en seriös hemsida. Hur din webbshop ser ut påverkar hur många av 
besökarna som handlar i den. Utseendet ska matcha de produkter du säljer. Är det en 
lågprisbutik ska det inte se ut som du säljer något dyrbart.
3. Ha en bra logistik. När du driver en webbshop kan du tjäna på att låta ett annat 
företag sköta logistiken. Då slipper du hålla med ett eget lager och du får experter som 
kan sköta fraktkostnaden.
4. Skapa trygghet. Det är oerhört viktigt att kunden känner sig trygg med att handla 
i din butik. Annars klickar han eller hon sig snabbt vidare. En professionell design och 
en tydlig avsändare ger trygghet
5. Googleoptimera. Många av de framgångsrika nätbutikerna får 80-90 procent av 
sina kunder via Google. Det lönar sig därför att lägga resurser på sökordsoptimering. 
6. Använd sociala medier. Genom att marknadsföra dig genom bloggar, twitter och 
övriga sociala medier kan du få � er besökare.
7. Ha olika betallösningar. Betalningar via din webbshop sker genom mellanhänder 
som Payex, Payson, Dibs och Auriga. 
Brandos grundades 2006 av vännerna Fredrik Juto och Karl-Johan Pantzar. Kamraterna 
letade en gemensam företagsidé och fastnade för skoförsäljning på nätet vilket uppfyllde 
deras kriterier på tillväxt och storlek.  

… och 5 tips på hur du lyckas etablera 
e-handel i Norden
För att försäljningen ska lyckas när du lanserar i ett annat nordiskt land bör fem saker 
� nnas på plats.
1. Rätt betallösningar. Ta reda på hur kunderna vill betala i det land du ska sälja 
i. I Danmark är det Dankort som gäller – det är viktigt både som betalmetod och 
som trygghetsstämpel. I Finland är betalning via internetbank populärast och i Norge 
kortbetalningar.
2. Rätt språk. Det bästa är såklart om hela sajten är översatt, men det viktigaste är 
att välkomna kunderna på deras eget språk. Se till att det är ett bra och nutida språk ni 
använder – ska ni lansera i Danmark bör ni anlita en dansk att  skriva. Ska du lansera 
i Finland är det ännu viktigare att  butiken översätts, eftersom bara en minoritet av 
� nländarna har svenska som  modersmål.
3. Rätt utcheckning. Varje land har sina betalmetoder och sina rutiner – anpassa 
utcheckningen efter dem. Låt någon som bor i landet gå igenom utcheckningen. 
Det � nns skillnader som man kanske inte tänker på, men som kan sätta krokben för 
försäljningen.  Kolla upp vad som gäller i varje land och anpassa.
4. Strunta i  medlemskap. Svenska e-butiker ber ofta kunderna att bli medlemmar 
i en klubb innan de slutför köpet. Det gör man inte alltid i de andra nordiska länderna 
och då kan det skada konverteringen rejält.
5. Var lokal. Man bör ha en lokal postadress, helst en vanlig gatuadress. I exempelvis 
Danmark leder en postbox-adress tankarna till blu� öretag. En riktig adress ger 
trovärdighet. Man kan knacka på dörren och få sina pengar tillbaka. Det är viktigt att 
ska� a sig koll på reglerna kring tullar. 

1

2

Vad  kostar det 
att gå in på en 
ny marknad?
Enligt Makes You Local, som 
hjälper webbutiker att eta-
blera sig i nya länder, kostar 
det omkring 50 000 kronor 
att etablera sig i till exempel 
Danmark. Då ingår en dansk 
postadress, översättningar, 
lokalanpassning av sajten och 
möjligheten att ta betalt med 
Dankort. Makes You Local 
bygger just nu upp ett europe-
iskt nätverk där lokala bolag 
kan erbjuda etableringshjälp i 
en rad europeiska länder.
[Källa: internet world)

Fem snabbaste 
sätten att få 
mer tid
Du ska inte jobba mer, hårdare 
eller snabbare – utan smartare. 
För att kunna göra det måste du 
bli chef över din tid. 

Fem snabbaste sätten
att få mer tid:

1. Behandla tid som pengar.
2. Bli inte e-postens fånge.
3. Delegera mera.
4. Sätt stopp för onödiga möten. 
5. Planera och förbered allt.

Bli tidsrealist
Ett enkelt knep för att få fram 
den tid en uppgift tar i verk-
ligheten är att multi plicera 
tiden du tror att en uppgift tar 
med tre. Tror du att det tar en 
halvtimme, skriv in 1,5 timme i 
kalendern.
[Källa: tidningen Chef]

Forskare tvek-
samma till hjärn-
gympa i mobilen
Att träna hjärnan är inne. Det 
kan man göra genom wordspel 
på smartphone, snabbläsnings-
kurser och webbsajter som följer 
hjärnans framsteg. Hjärnforskar-
na varnar för stress. Hyperstres-
sade, twittrande hjärnor kan till 
slut bara producera twitterkorta 
tankar, säger Martin Ingvar, 
professor i klinisk neurofysiologi 
vid Karolinska sjukhuset. Det 
är bevisat att det går att träna 
hjärnan, att ge den hjärngympa. 
Grundläggande för att lära sig 
nya saker är tillräckligt med 
sömn och regelbunden fysisk 
aktivitet. Om du dessutom 
kopplar det till lust är chansen 
större att du minns det du lärt 
dig.  Sov bra, njut av vänner och 
rör på dig. Och tänk på att hjär-
nan är ett komplext system som 
behöver återhämtning uppmanar 
professorn i tidningen Chef. 

Boktips

Sälj det med ord 
av Mattias Åkerberg och Christer Wiklander, Roos & Tegnér förlag
Sälj det med ord – konsten att skriva reklam, som riktar sig till den som är ny-
� ken på jobb inom reklambranschen. En tes författarna driver är att kreativitet 
aldrig kan uppstå utan hårt arbete.

Come together: The business wisdom of Beatles
av Richard Courtney, George Cassidy, Turner Publishing Company
I boken samlas och jämförs episoder av popgruppens karriär till management 
tips. Budskapet är att knepen gruppen tog till under sin karriär kan anpassas till 
företagande:
• Ta hjälp av vänner– ta stöd hos släktingar och vänner i början av ditt företa-
gande ” With a little help from my friends”
• Skaff a dig en utomstående manager – (i detta fall Brian Epsten), samt en viss 
struktur och veckosammanträden
• Dumpa ballast – (Stu Sutcliff e och sedan trummisen Pete Best) Gör dig av 
med människor som inte bidrar, är intresserade eller hänger med  
• Var förberedd – ifall en nyckelperson försvinner eller plötsligt avlider (i Beatles 
fall Epstein)
• Lyssna på kritik – oavsett hur ovälkommen den är
• Var försiktig med privatlivet – (Yok Ono och John som skapade sin egen en-
klav) Det kan, som i det här fallet, förstöra gruppdynamiken. Viktigt att också 
� er medarbetare än ”huvudpersoner” får lysa ibland.
• Och framför allt – se till att ha kul och behålla skojfriskheten

Innovators DNA av Je�  Dyer
Professor Jedd Dyer är medförfattaren till boken som framhåller att det � nns 
fyra grundstenar till innovation som föder nya a� ärsidéer. Dessa är att ställa frå-
gor, observera andra, att nätverka och sist men inte minst att experimentera. För 
att en idé ska ha tid att utvecklas till en innovation är det viktigt att organisatio-
nen är generös med tid för att låta idéerna formas och mogna.

Mannen med guldhåret  
av Donald Trump och Robert Kiyosaki, Plata publishing
Han är mest känd för sitt hår och sin trumpna min. I den här boken förklarar 
han varför vissa kan bygga framgångsrika företag när andra misslyckas. Svaret 
är Kung Midas beröring. 

Sälj det med ord – konsten att skriva reklam, som riktar sig till den som är ny-
� ken på jobb inom reklambranschen. En tes författarna driver är att kreativitet 

Författaren Olof Röhlander lär dig hur du blir bäst när det gäller i 
boken ”Det blir alltid som man tänkt sig”. Han ger också rådet att ta 
till en trigger för att bli alert och vara på topp under en viktig presenta-
tion. Idrottare har ofta triggers som de inte skäms för att visa upp. Det 
är sällan man ser cheferna slå sig i ansiktet, slå händerna på låren eller 
peppa sig själva genom olika gester som idrottsstjärnorna gör. Triggern 
ska användas precis innan det är dags att prestera och fungera som en 
av- och på knapp. 

Ska� a dig en trigger för 
ökad prestation 

Så når du fram-
gång med ditt 
telefonsamtal 
Kroppsspråket hörs via telefonen. 
Här är några tips på hur du får 
igenom ditt budskap på telefon, 
från konsulten Ingrid Magnusson. 
• Stå upp och prata eller höj 
blicken, klangen blir piggare och 
mer inbjudande
• Le – det når fram
• Att tala lugnt och långsamt ger 
ett seriöst och tryggt intryck. Ett 
fast och lugnt tempo är svårare att 
avbryta
• Lyssna och lär av teves nyhets-
uppläsare
• Förbered telefonsamtalet lika 
väl som ett personligt a� ärsmöte

Undvik att:

• Halvligga i stolen, det hörs.
• Sänka eller trycka ihop hakan. 
Det påverkar röstklangen
• Tala för fort utan paus, det ger 
ett osäkert intryck och är lättare 
att avbryta
• Kolla mail och knappa på da-
torn samtidigt, det hörs tydligt 
när man är ofokuserad
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Vem satsar mest på 
småföretagen 2012? 
Bra A� ärer frågar Sveriges politiska partier hur deras agenda ser ut för 2012. 
Vad har de för prioriteringar, målsättningar och hur har de lyckats gå från 
ord till handling sedan valet 2010?

Miljöpartiet

1. Vad har Miljöpartiet drivit - eller bidra-
git till att driva igenom för frågor sedan 
valet 2010 som gynnat småföretagarna?

Vi är mycket besvikna på att regeringen har gjort 
alldeles för lite för småföretagen. Vi har drivit 
sänkta arbetsgivaravgifter, slopat sjuklönean-
svar för småföretagen, minskad byråkrati och 
regelkrångel för Sveriges företag och att staten 
inför reformer för att öka tillgången på riskkapital 
till företagen. Dessa frågor ingår i vår budget och 
vi kommer fortsätta att pressa regeringen för att 
införa en företagsvänligare politik. 

2. Vad har varit de största utmaningarna 
i företagarpolitiken under perioden och 
hur har Miljöpartiet arbetat för att hantera 
dessa utmaningar? 

Den största utmaningen är helt enkelt att många 
småföretag verkar under alldeles för små mar-
ginaler, krångliga regelverk och ogynnsamma 
skatteregler som försvårar för små företag att bli 

lönsamma och utvecklas. Dagens småföretag är 
morgondagens storföretag och därför är det viktigt 
att satsa betydligt mer på de mindre företagen än 
vad regeringen gör i dag. Vi har en rad förslag i vår 
budget som gynnar småföretagen.

3. Vad anser Miljöpartiet är avgörande frå-
gor för att företag lättare kan starta, växa 
och bidra till det svenska välståndet? 

Vi vill åtgärda de två problem småföretagarna i 
undersökningar själva pekar ut som de största hin-
dren för att nyanställa och växa – den höga nivån 
på arbetsgivaravgiften och det betungande sjuk-
löneansvaret. Vi föreslår en permanent sänkning 
av arbetsgivaravgiften med 12 miljarder kronor. 
Sänkningen görs genom att arbetsgivaravgiften 
sänks med 10 procentenheter på en lönesumma 
upp till maximalt cirka 830 000 kronor. Egenföre-
tagare får motsvarande nedsättning av egenavgif-
ten. Vi föreslår också att helt avska� a sjuklönean-
svaret för företag med upp till tio anställda. Detta 
skulle förbättra de ekonomiska marginalerna och 
öka möjligheterna att utvecklas och anställa � er. 

4. Vilket ställningstagande har Miljöpartiet 
i frågan om LAS (Lagen om anställnings-
skydd). Och hur aktiva har ni varit i den 
debatten?

Miljöpartiet ser inte i dagsläget några behov av 
en översyn av LAS. Vi stöder nuvarande ”två-

personundantaget”, att ett företag med högst tio 
anställda har rätt att undanta två personer från 
turordningsreglerna i fall det blir nödvändigt med 
neddragningar av antalet anställda. När det gäller 
försämringar i arbetsrätten för unga så tycker 
Miljöpartiet att det är fel väg att gå. Inget verkar 
heller tala för att turordningsreglerna i LAS skulle 
vara en förklaring till den stora ungdomsarbetslös-
heten i Sverige.

5. Hur arbetar partiet för att ha god in-
blick i den värld och verklighet som före-
tagaren lever i?

Vi tycker det är jätteviktigt att trä� a så många 
företag och människor som möjligt i verkligheten 
och har ett mål om att möta 250 000 människor 
innan nästa val. Dessa möten ska leda fram till 
den valplattform vi som ska ligga till grund för 
MP i valet 2014. Vi har en rad företagsbesök 
inbokade redan i vår. 

6. Vad är era viktigaste prioriteringar un-
der 2012? 

Att underlätta för småföretagen för att skapa 
många nya jobb står högt på vår agenda. Investe-
ringar i infrastruktur, forskning och utbildning 
gör Sverige starkare och det ingår också i våra 
prioriteringar. 

1. Vad har Moderaterna drivit eller bidra-
git till att driva igenom för frågor sedan 
valet 2010 som gynnat småföretagarna?

Vi har bland annat drivit ändringar i expertskatten 
som gynnar arbetskraftsinvandring, lättnader 
i 3:12-reglerna och införande av avdragsrätt 
för forskning, vilket ytterligare stärker företags 
utvecklingsmöjligheter. Vi har även sänkt momsen 
på restaurang- och cateringtjänster. 

2. Vad har varit de största utmaningarna 
i företagarpolitiken under perioden och 
hur har partiet arbetat för att hantera 
dessa utmaningar?

Vi kan bli bättre på att kommersialisera idéer i 
Sverige. Finanskrisen har gjort sig påmind, inte 
minst i våra exportföretags orderböcker och en 
annan utmaning är hur vi får � er växande företag 

och välutbildade människor som är attraktiva på 
arbetsmarknaden. Vi tror att vår jobbpolitik, vår 
innovationsstrategi och våra välskötta o� entliga 
� nanser ger oss styrka under de kommande åren.

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

Vi har en helhetssyn på den svenska ekonomin 
där ordning och reda i de o� entliga � nanserna är 
främsta punkten. Kapitalkostnader i Sverige är 
mycket låga jämfört med andra länder. Risk-
premien för att låna pengar till svenska staten 
är minimal. Det påverkar hela räntekurvan och 
därmed även företag som planerar att investera i 
Sverige. Riskpremien tillhör världens lägsta, vilket 
till stor del beror på att vi har utgiftstak för staten, 
balanskrav för kommunerna och ett överskottsmål 
för den o� entliga sektorn. Allt det innebär goda 
grundförutsättningar för företagande.

4. Vilket ställningstagande har Modera-
terna i frågan om LAS (Lagen om anställ-
ningsskydd). Och hur aktiva har ni varit i 
den debatten?

Moderaterna har varit tydliga med att vi värnar 
om om den svenska modellen och den ordning där 

arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar för 
att komma överens om villkoren på arbetsmark-
naden. För oss är grundläggande förändringar i 
anställningsskyddet eller turordningsreglerna inte 
aktuella. 

5. Hur arbetar partiet för att ha god in-
blick i den värld och verklighet som före-
tagaren lever i?

För oss är det viktigt att lyssna och vara närva-
rande i människors och företagares vardag. Vår 
näringspolitik tar fasta på synpunkter och berätt-
elser om förutsättningarna i Sverige för företagare 
och entreprenörer. Ett bra exempel är regelförenk-
lingsarbetet.   

6. Vad är era viktigaste prioriteringar un-
der 2012?

Att bibehålla ordning och reda i de o� entliga 
� nanserna.

Socialdemokraterna

1. Vad har Socialdemokraterna drivit - eller 
bidragit till att driva igenom för frågor se-
dan valet 2010 som gynnat småföretagarna? 

Utgångspunkten för Socialdemokraternas närings-
politik är att underlätta för entreprenören att 
starta och få tag i kapital, att anställa, expandera 
och att exportera. Vi vill också att det ska vara 
enklare och tryggare än i dag att röra sig mellan 
företagande och lönearbete. Näringslivspoliti-
ken ska stimulera � er att starta företag, få � er 
småföretag att anställa och stärka innovations-
kraften i mindre företag. I det socialdemokratiska 
budgetförslaget som presenterades under hösten 
2011 har vi bland annat föreslagit en strategisk 
samverkan mellan näringslivet, staten och forsk-
ningen för att stärka konkurrenskraften i � era 
framtidsbranscher. Vi föreslår också möjligheter 
för företagare att göra ett riskkapitalavdrag samt 
att man tillsätter en riskkapitalfond med särskild 
fokus på innovativa små- och medelstora företag. 
Vi vill också sänka arbetsgivaravgiften för små- 
och medelstora företag.

2. Vad har varit de största utmaningarna 
i företagarpolitiken under perioden och 
hur har partiet arbetat för att hantera 
dessa utmaningar?

Den � nansiella krisen sedan 2008 har gjort det 
svårt för många företagare att få tillgång till risk-
kapital och därigenom försvårat möjligheterna att 
omsätta sina idéer och innovationer. Därför la vi 
fram förslag om ökad tillgänglighet för riskkapi-
tal i det socialdemokratiska budgetförslaget som 
presenterades under hösten 2011.

3. Vad anser Socialdemokraterna är avgö-
rande frågor för att företag lättare kan starta, 
växa och bidra till det svenska välståndet? 

Tillgången till riskkapital men också till välutbil-
dad arbetskraft är viktiga frågor för att stimulera 
företagandet i Sverige. Enligt Svenskt Näringslivs 
undersökning har 7 av 10 företagare svårt att 
rekrytera utbildad personal och därigenom tvingas 
säga nej till order. Produktionen hålls därför 
tillbaka och försvårar ökade tillväxtmöjligheter. Vi 
vill också se över regelkrånglet för företagare och 
entreprenörer, och tycker att regeringens arbete 
kring detta varit undermåligt.

4. Vilket ställningstagande har Socialde-
mokraterna i frågan om LAS (Lagen om 
anställningsskydd). Och hur aktiva har ni 
varit i den debatten?

Arbetsrätt handlar om möjligheter till in� ytande 
över den egna arbetssituationen, god arbets-
miljö och goda arbetsvillkor. En viktig grund för 
arbetsrätten är turordningsreglerna i lagen om 
anställningsskydd, LAS. Eftersom arbetsgivaren i 
dag själv avgör om det föreligger arbetsbrist skulle 
ett borttagande eller en försvagning av turord-
ningsreglerna innebära kraftigt ökad otrygghet 
och rättslöshet för de anställda. 

5. Hur arbetar partiet för att ha god in-
blick i den värld och verklighet som före-
tagaren lever i?

Vi försöker lyssna in vad olika företagare och 
entreprenörer tycker genom att trä� a dem enskilt 
eller genom olika företagarorganisationer, samt 
myndigheter som jobbar med frågorna. 

6. Vad är era viktigaste prioriteringar un-
der 2012?

Se svaret på första frågan.

Politik
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1. Vad har kristdemokraterna drivit eller bi-
dragit till att driva igenom för frågor sedan 
valet 2010 som gynnat småföretagarna?

En förbättring som Kristdemokraterna har med-
verkat till är att förbättra 3:12-reglerna så att nivån 
på schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs från 
2,5 till 2,75 prisbasbelopp. Kristdemokraterna 
driver också på för att minska eller helst ta bort 
sjuklöneansvaret för småföretagare.

2. Vad har varit utmaningarna i företagar-
politiken under perioden och hur har parti-
et arbetat för att hantera dessa utmaningar?

En stor utmaning är regelförenklingar, som är av 
stor betydelse för att kunna få ett väl fungerande 
småföretagande. Tyvärr är det lättare att införa regler 
än att ta bort dem. Därför riskerar företagare alltid 
att få nya pålagor medan förhoppningarna att slippa 
tidigare administrativa bördor sällan infrias. På det 

området � nns det mycket kvar att göra, förändring-
arna i 3:12-reglerna, revisionsplikten mm som har 
gjorts är bra första steg, men långt ifrån tillräckligt. 
Vi har också drivit kravet på ett riskkapitalavdrag för 
att få fram mer riskkapital, inte minst till småföreta-
gen. Detta utreds nu i företagsskatteutredningen. Vi 
kommer fortsätta jobba för ett snabbt införande.

3. Vad anser kristdemokraterna är avgö-
rande för att företag lättare kan starta, 
växa och bidra till det svenska välståndet? 

Det måste bli enklare och billigare att driva 
företag och att anställa personal. Regelförenk-
lingsarbetet måste gå vidare i snabbare takt och 
när ekonomin tillåter bör arbetsgivaravgifterna 
sänkas, särskilt för småföretagare. Bättre villkor 
för riskkapital är också en hjärtefråga för oss.

4. Vilket ställningstagande har Kristde-
mokraterna i frågan om LAS (Lagen om 
anställningsskydd). Och hur aktiva har ni 
varit i den debatten?

Det är ett faktum att LAS innebär ett problem 
för mindre företag och det måste på något sätt 
förändras. Vi vill dock inte lagstifta. Detta är i 
första hand en fråga för arbetsmarknadens parter 
att lösa. Det har redan kommit igång en process 
på tjänstemannasidan som bådar gott.

5. Hur arbetar partiet för att ha god in-
blick i den värld och verklighet som före-
tagaren lever i?

Vi har många politiker som är engagerade i före-
tagarfrågor och som i egenskap av förtroendevalda 
besöker olika företag för att lyssna på deras erfaren-
heter och förslag. Mats Odell, som är ordförande i 
riksdagens näringsutskott, har under hösten besökt 
många företag, främst småföretag, runtom i Sve-
rige. I vårt parti � nns också � era aktiva medlem-
mar som själva är eller har varit företagare.

6. Vad är kristdemokraternas viktigaste 
prioriteringar under 2012?

I centrum för Kristdemokraternas politik kom-
mer barn och ungas uppväxtvillkor att stå. I det 
sammanhanget ryms frågor om familjepolitik 
och skolpolitik, men förstås även åtgärder för att 
minska ungdomsarbetslösheten. Där kan längre 
provanställningstider, lägre arbetsgivaravgifter 
och förbättringar i lagen om anställningsskydd 
vara aktuella. Det är positivt att regeringen nu 
börjat ett konkret arbete med att ta fram den nya 
lärlingsprovanställningsformen som vi tror öppnar 
upp för � er unga att tidigt komma in på företag 
och därmed kunna visa vad man går för.

1. Vad har vänsterpartiet drivit igenom för 
frågor sedan valet 2010 som gynnat små-
företagarna?

De tre viktigaste frågorna som vänsterpartiet har 
drivit har varit slopande av sjuklöneansvaret för 
företagare med upp till tio anställda, skatteincita-
ment riktat till små och medelstora företag för att 
stimulera forskning och utveckling och export-
stöd riktade till små företag. Vi har också tagit 
upp frågor som berör företags rättstrygghet som 
annons- och fakturaskojare, att företagare inte ska 
ha sämre försäkring än anställda och att företagare 
ska ha rätt att välja en karensdag och vikten av att 
den statliga servicen � nns i hela landet och inte 
bara i storstadsregionerna.

2. Vad har varit utmaningarna i företa-
garpolitiken under perioden och hur har 
partiet arbetat för att hantera dessa utma-
ningar? 

Infrastrukturens betydelse kan inte nog betonas 
när vi pratar om företags möjligheter att fungera. 

De senaste två åren har visat på stora brister både 
när det gäller telefoni, bredband och järnvägs-
nätet. Vi har i samband med budget föreslagit 
satsningar för att komma till rätta med bristerna. 
Utan en fungerande infrastruktur kommer Sverige 
att stanna. 

3. Vad anser vänsterpartiet är avgörande 
för att företag lättare kan starta, växa och 
bidra till det svenska välståndet? 

Det � nns givetvis många frågor som är viktiga för 
om en företagare ska våga växa. Det handlar om 
sjuklönefrågan, social trygghet som att det � nns 
arbetskraft. Men den kanske viktigaste frågan är 
att det måste � nnas en marknad och att den är 
någorlunda förutsägbar. Det innebär att det måste 
� nnas en ekonomisk stabilitet i omvärlden och att 
hushållens ekonomi inte försämras. En statlig inves-
teringspolitik som utgår från ett kretsloppstänkande 
skulle gynna företag inom miljöteknikområdet och 
lägga grunden till ett ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart samhälle. Särskilda insatser behövs för att 
underhålla och bygga ut infrastrukturen i Sverige. 

4. Vilket ställningstagande har Vänster-
partiet i frågan om LAS (Lagen om an-
ställningsskydd). Och hur aktiva har ni 
varit i den debatten?

Vänsterpartiet månar om LAS och ser ingen an-
ledning att försämra de anställdas trygghet.

5. Hur arbetar partiet för att ha god in-
blick i den värld och verklighet som före-
tagaren lever i?

Förutom kontakter med olika företagsorganisa-
tioner är ändå mötet mellan oss politiker och 
företagare viktig för att öka förståelsen mellan po-
litikens roll och företagarens situation. Det � nns 
bristande kunskaper inte bara bland politiker utan 
också bland företagare hur samhället fungerar och 
hur politiska beslut fattas.

6. Vad är era viktigaste prioriteringar un-
der 2012?

Vi kommer att fortsätta att driva slopande av 
sjuklöneansvaret för företag upp till tio anställda 
med en avtrappning till 15 anställda. Underhåll 
och utbyggnad av järnvägsnätet måste påskyndas. 
Avslutningsvis är det viktigt att företags möjlighet 
till krediter inte försämras i den � nanskris som nu 
råder. Vi skulle gärna se � er fristående Sparbanker 
som ett komplement till de stora a� ärsbankerna 
och att SBAB tar ett större ansvar för att hålla 
räntorna nere. 

1. Vad har Sverigedemokraterna drivit för 
frågor sedan valet 2010 som gynnat små-
företagarna?

En av de stora utmaningarna inför framtiden är 
att stimulera landets företag till att våga och vilja 
anställa. Det är bland dagens småföretag som 
morgondagens mellanstora och stora företag � nns. 
I vår budget föreslås införandet av en permanent 
arbetsgivaravgiftsrabatt för de tio första anställda. 
För att � nansiera detta återställer vi den generella 
sänkningen av arbetsgivaravgiften. För denna sum-
ma avsätter vi 10 miljarder för rabatten för de tio 
första anställda. Många företag har svårt att hitta 
kompetent arbetskraft. Missmatch har blivit ett allt 
större problem. Vi föreslår införandet av en helt ny 
anställningsform, lärlingsanställning, som innebär 
att den som anställer en ung lärling befrias från 
arbetsgivaravgift. Provanställning ska kunna ges i 
12 i stället för 6 månader. Lönen föreslås vara 75 % 
av ingångslön.  Ett annat förslag är ett utökat starta 
eget-bidrag, dels så att det omfattar även ungdomar 
(i dag är det 25-årsgräns, vi föreslår att det sänks till 
20) och dels så att det sträcker sig längre i tid (i dag 
är det 6 månader, vi föreslår att det höjs till 9). 

2. Vad har varit de största utmaningarna i 
företagarpolitiken under perioden och

hur har partiet arbetat för att hantera 
dessa utmaningar?
 
Att fånga upp den svenska innovationsrikedomen 
som alltför ofta stannar som just idéer. En av 
orsakerna är brist på � nansiering. Vi väljer att till-
skjuta mer pengar till forskning och riskkapital för 
att tillvarata vårt lands stora innovationsrikedom. 
O� entliga satsningar på FoU blir allt viktigare, 
forskningen blir mer avancerad. Det kräver ett 
mer långsiktigt perspektiv för att omsätta idéer till 
verklighet. Samspel mellan forskning, företagande 
och politik måste stärkas. Småföretagen har små 
eller begränsade möjligheter att söka riskkapital på 
marknaden. Vi tycker att staten ska öka tillgången 
till riskkapital genom införandet av en statlig, 
marknadskompletterande riskkapitalfond. Finan-
siering sker från Vattenfall, genom vinstutdelning 
av upp till 5 mdr om året om vinstutrymmet � nns. 
Forskningsanslaget ska ha ett särskilt fokus på 
kunskapsintensiva branscher.

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

Se fråga 2.   

4. Vilket ställningstagande har Sverigede-
mokraterna i frågan om LAS (Lagen om 
anställningsskydd). Och hur aktiva har ni 
varit i den debatten?

Sverigedemokraterna ställer sig bakom LAS, men 
föreslår att antalet undantag från turordningsreg-
lerna utökas från dagens två till att istället omfatta 

fem. Rörligheten på arbetsmarknaden är så mycket 
större i dag än när reglerna kom till. En regeländ-
ring hjälper företagen att våga anställa � er. De får 
samtidigt större möjligheter att behålla nyckelper-
sonal. Vi har debatterat frågan och har med den 
i våra budgetar och i enskilda motioner. Men det 
� nns � era andra frågor som vi driver mer aktivt. 

5. Hur arbetar partiet för att ha god in-
blick i den värld och verklighet som före-
tagaren lever i?

Vi strävar efter att ha rätt kompetens i rätt utskott. 
Vår ledamot i arbetsmarknadsutskottet, Sven-Olof 
Sällström, har mångårig erfarenhet av att driva fö-
retag och är därmed väl insatt i de möjligheter och 
svårigheter som landets företagare står inför. Vi har 
löpande kontakt med näringslivet och utbildnings-
väsendet, olika myndigheter och bolag, för att hela 
tiden hålla oss uppdaterade. Vi lyssnar på olika ak-
törer utanför politiken för att få en så verklighets-
nära företagarpolitik som möjligt. Tillsammans 
är vi en grupp ledamöter och politiska sekreterare, 
från främst arbetsmarknadsutskottet, skatteutskot-
tet, näringsutskottet och utbildningsutskottet som 
arbetar fram en organisk och hållbar politik som 
syftar till att förbättra för landets företagare. 

6. Vad är era viktigaste prioriteringar 2012? 

Samma som i höstbudgeten 2011. Lärlingsjobb, 
utbildningssatsningar, utökat starta eget-bidrag 
och sänkt arbetsgivaravgift för de tio första 
anställda. Fler förslag � nns i budgeten och i 
vårt arbetsmarknadspolitiska inriktningspro-
gram: sverigedemokraterna.se/� les/2011/10/
SD.Hostbudget.2011.pdf http://sverigedemokra-
terna.se/� les/2011/03/arbetsmarknadspolitiskt_
program.pdf

1. Vad har Centerpartiet drivit eller bidra-
git till att driva igenom för frågor sedan 
valet 2010 som gynnat småföretagarna?

Vi jobbar varje dag med sikte på att Sverige ska ha 
ett företagsklimat i världsklass. En central fråga är 
att steg för steg sänka skatter och andra kostnader 
för småföretagen. Sedan valet 2010 har regeringen 
satt igång ett ambitiöst arbete med att se över fö-
retagsbeskattningen, främst för aktiebolag, för att 
gynna investeringar och skapa � er jobb. Från den 
1 januari 2012 halveras restaurangmomsen, vilket 
gynnar alla de småföretagare som är verksamma i 
den branschen. Infrastruktur är också av stor vikt 
för företagen. Sedan valet har regeringen gjort 
en rad satsningar på detta område. 5,8 miljarder 
kronor på vägar och järnvägar har presenterats, 
liksom en halv miljard till bredbandsutbyggnad. 
Centerpartiet har varit en drivande kraft i samt-
liga av dessa frågor. 

2. Vad har varit de största utmaningarna 
i företagarpolitiken under perioden och 
hur har partiet arbetat för att hantera 
dessa utmaningar?

Den ekonomiska oron i vår omvärld oroar och 
utmanar eftersom Sverige är ett litet och exportbe-

roende land. Politikens uppdrag, menar Center-
partiet, är att värna om landets ekonomi men sam-
tidigt ha kraft och mod att satsa på jobbskapande 
åtgärder för framtiden. Här ligger ibland en utma-
ning i att övertyga andra om att bättre villkor för 
småföretagen är det som leder till nya jobb.   

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

Att fortsatt sänka kostnaderna så att småföretagen 
kan, vill och törs satsa, växa och anställa. Det 
handlar både om lägre skatter och att minska 
regelbördan. Frågan är viktig för samhället som 
helhet eftersom det handlar om jobb och pengar 
till välfärd, men frågan är också viktig för den 
enskilde entreprenören som ska ha chansen att 
tjäna pengar på sin verksamhet. 

4. Vilket ställningstagande har Centerpar-
tiet i frågan om LAS (Lagen om anställ-
ningsskydd). Och hur aktiva har ni varit i 
den debatten?

Centerpartiet har under lång tid slagits för en 
� exiblare arbetsrätt där parterna på arbetsmark-
naden kommer överens. Det är därför glädjande 
att det nu tas initiativ på detta område från bland 
annat PTK och Svenskt Näringsliv. Från Center-
partiet har vi tydligt uttalat att företag med tio 
anställda eller färre ska undantas från turord-
ningsreglerna, och det fortsätter vi att arbeta för. 
Vi tycker det är självklart att ett litet företag måste 
prioritera kompetens och erfarenhet före antalet 
anställningsår. Den nuvarande arbetsrätten är 
ett hinder som gör att företag inte vågar anställa, 

och det drabbar framförallt människor som stått 
utanför arbetsmarknaden länge, t ex ungdomar 
och utlandsfödda. 

5. Hur arbetar partiet för att ha god in-
blick i den värld och verklighet som före-
tagaren lever i?

Inom Centerpartiet � nns mycket samlad erfaren-
het av att bedriva företag själv eller inom familjen, 
men det � nns alltid anledning att uppdatera sig, 
lyssna och förbättra sin kunskap och förståelse 
för företagens villkor. Det sker på en rad olika 
sätt, men ett värdefullt verktyg är möjligheten 
till personliga möten. Centerpartiet uppmuntrar 
därför sina förtroendevalda att besöka företagen i 
dess vardag, och sådana besök och möten ordnas 
kontinuerligt. 

6. Vad är era viktigaste prioriteringar un-
der 2012? 

En nyckelfråga är att fortsatt driva på för att 
företagen ska få sänkta kostnader och en enklare 
vardag. Dessutom vill Centerpartiet uppmärksam-
ma och främja ungas företagande och innova-
tioner. Sverige behöver � er människor som satsar 
på sin idé i eget företagande, det är så vi får � er 
jobb som växer fram. Bland dagens ungdomar 
� nns det många som besitter både idéer och driv-
kraften att starta eget företag. Centerpartiet vill 
bland annat att satsningen på Ung Företagsamhet 
ökar så att alla gymnasieelever ges möjlighet att 
starta ett eget företag under skoltiden.
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1. När startade du ditt företag?
Jag startade JM Dental Lab AB tillsam-
mans med min man Mats 1988. Vi 
började hemma i vår villa i Sköllersta, 
anställde vår första medarbetare efter ett 
år och utökade verksamheten ytterligare 
efter två år då vi � yttade in till Örebro. 
Idag är vi 10 personer. År 2007 tog jag 
och min man ett sabbatsår för att söka nya 
utmaningar i Dubai och blev kvar där i 
ett år. Vår medarbetare Bo och hans fru 
Ann-So�  tog hand om företaget när vi var 
borta och gick även in som delägare. När 
vi kom tillbaka till Sverige förverkligade vi 
en vision vi fyra haft sen tidigare. År 2009  
startade vi ytterligare ett företag Bergsla-
gens Destilleri AB som just nu är under 
uppbyggnad i den gamla � na trästaden 
Nora. Min man har gått in på heltid för 
att bygga företaget medan jag driver JM 
tillsammans med Bo och Ann-So� .
  
2.  Vad var drivkraften bakom att du 
startade eget?
Vi hade jobbat några år som anställda och 
ville prova vår egen förmåga. Jag och min 
man har alltid haft en drivkraft att ta oss 
an utmaningar.
 
3. Vad var största utmaningen att 
starta företag?
Den största utmaningen eller svårigheten 
var att vi inte hade en massa pengar själva 
och det var svårt att övertyga banken om 
att få låna till ett startkapital. Till slut 
hittade vi en leverantör av tandteknisk 
utrustning och förbrukningsmaterial som 
gav oss ett års kredit, så att vi kunde starta 
upp. Efter ett år kunde vi betala tillbaka 
hela lånet och det var en skön känsla.

4. Vad har varit viktiga 
framgångsfaktorer i startandet och 
etablerandet av företaget?
All den kunskap vi hade tillsammans och 

15 frågor
till  medlemmen Jill Lihnell

”Vi måste jobba för att Sverige ska få
ett bättre klimat för småföretagare”

att vi var kända för att göra bra arbeten.   
Detta tillsammans med en stor skopa en-
vishet och min mans obotliga optimism. 

5. Vad anser du är viktiga 
egenskaper för en entreprenör?
Att vara modig och envis är viktiga egen-
skaper. Man får inte ge upp även om det är 
motigt ibland. Det vänder alltid förr eller 
senare.

6. Har du några goda råd och tips 
till andra företagare?
Ta hjälp av en auktoriserad bokföringsbyrå 
så du kan fokusera på ditt företagande och 
slipper lägga tid på bokföring. Dessutom 
kan de hjälpa dig med regler och liknande 
som du måste hålla reda på. Sätt alltid kun-
den i första rummet. Det är kunderna som 
är huvudsaken.  Håll hög servicenivå och 
ge aldrig vika på kvaliteten. Var � exibel.
 
7. Vilken är den viktigaste politiska 
frågan för företagare just nu? 
 Ansvarsbiten för företagare är alldeles för 
tung. Vi borde till exempel inte behöva 
betala sjukfrånvaron för våra anställda. 
Det kan bli riktigt svårt ekonomiskt om 
man har otur. Speciellt för mindre företag. 
En annan viktig men svår fråga är om man 
råkar ut för en anställd som gör allt för att 
försvåra och förstöra för företaget. Att då 
inte ha möjligt att avskeda en sådan person 
kan få allvarliga konsekvenser för företaget 
och även drabba övriga anställda. Det är 
inte så lätt att bevisa att denna person inte 
bör jobba kvar, och det tar mycket energi 
och fokus från företagandet. Alltså behövs 
lättnader inom LAS. Vi företagare är ju 
bara vanliga människor som har en vision 
om att göra något mer. Vi ser till att ge an-
dra människor arbete och borde premieras 
för detta och inte ses som skurkar. Vi vill 
ju bara att företaget ska fungera så bra som 
möjligt. 

8. Vilken/vilka person(er) har betytt 
mest för dig i ditt företagande?
De� nitivt min man. Han är alltid opti-
mistisk och väldigt trygg i sig själv. Vi 
har alltid varit ett perfekt team. Han är 
visionär och optimist medan jag är realist 
och analytisk. Sen har vi våra kunder som 
faktiskt betyder allt för oss. Utan dem och 
deras förtroende till oss hade det ju inte 
blivit något.

9. Vilka tre saker skulle du vilja 
ändra på i samhället som skulle 
gynna ditt entreprenörskap?
Sverige borde vara mer stolt över sina 
företag och företagare som ser till att 
hjulet snurrar. Vi måste använda tjänster 
som � nns i Sverige och inte handla från 
andra länder som inte är i närheten av våra 
regler för mänskliga rättigheter och LAS. 
Det är inte konkurrens på lika villkor och 
kommer ta död på vår egen arbetsmark-
nad. Ett exempel är våra svenska bönder. 
Vad gör vi utan dessa fantastiska företa-
gare som förser oss med mat? I Sverige har 
vi lagar för djurens väl vilket är förenat 
med vissa kostnader. Vad får den svenska 
bonden för tack när han följer lagarna och 
därmed ligger på ett högre pris per kilo? 
Att ingen vill köpa. Alla vill ha det billiga 
alternativet från utlandet där kraven inte 
alls är lika hårda. Samma problem gäller 
för vår bransch. Många tandläkare och 
även folktandvården köper gärna bil-
liga tänder gjorda i Kina. Där tjänar en 
anställd cirka 5 kronor/timma. Hur ska vi 
någonsin kunna konkurrera med detta?! 
Våra anställda vill inte tjäna 5 kronor/
timma och inte vara utan trygghetslagar. 
Och patienten, vill de ha tandersättningar 
i munnen som de inte har en aning om 
vilka material de innehåller. I Sverige har 
vi väldigt höga krav på vad materialen får 
innehålla vilket kontrolleras av Social-
styrelsen. Fattas bara annat! Men är det 
konkurrens på lika villkor? Dessutom har 
vi miljöaspekten. I upphandlingar med 
landstingen har de krav på att vi ska ha 
en miljöpolicy och vara miljömedvetna, 
vilket är helt rätt. Men hur kan man 
då i nästa stund tycka att det är ok att 
� yga arbeten fram och tillbaka över hela 
jordklotet? 
Den viktigaste frågan tycker jag är att vi 
ska kunna konkurrera på lika villkor.

10. Vad är det roligaste med att 
driva eget företag?
 Utmaningarna och känslan av tillfred-
ställelse när företaget går bra. 

11. Vad inspirerar och motiverar dig?
Att hela tiden försöka bli bättre på det 
jag gör. Man blir aldrig fullärd utan varje 
dag är en utmaning där man kan lära sig 
något nytt och utvecklas både inom yrket 
och personligen. Det är det som gör det så 
spännande att leva och vara företagare.

12. Har du någon förebild?
Det får bli min pappa för att han varit 
extremt arbetsam och envis och för att han 
alltid haft drömmar som drivit honom 
framåt. Inom företagsvärlden är Jens 
Spendrup en beundransvärd person, för 
vad han åstadkommit som företagare och 
för hans ödmjuka personlighet. Han har 
dessutom behållit företaget i en annars 
nedläggningshotat ort och inte � yttat det 
till någon storstad, vilket han ska ha en 
eloge för. Det är viktigt att även glesbygd 
får ha kvar sina arbeten.
  
13. Har du något tips på en bra bok 
som hjälpt dig i dina företagsbeslut?
 Nej, inte som hjälpt mig i några företags-
beslut men en bok som haft betydelse för 
mig personligen är Alkemisten av Paulo 
Coelho. Boken går ut på att man ska hålla 
fast vid sina drömmar och följa sitt hjärta.

14. Vad gör du om fem år?
 Jag jobbar förhoppningsvis kvar på mitt 
företag och vi har utvecklat oss ännu mer 
inom ny teknik. Sen vore det trevligt om 
jag hade lite mer fritid så jag kan göra det 
jag helst av allt vill nämligen resa och se 
nya platser i världen.

15. Varför är du medlem i SFR? 
Det är bra för småföretag att organisera sig. 
Som ensam liten företagare har man inte 
mycket att säga till om. Men tillsammans är 
det lättare att få gehör för viktiga frågor. Vi 
måste jobba för att Sverige ska få ett bättre 
klimat för småföretagare, att reglerna ska bli 
lättare och att det ska bli bättre lönsamhet 
så att vi kan anställa � er människor.

Namn: Jill Lihnell
Bor: Örebro
Huvudverksamhet: JM Dental Lab 
AB är ett tandtekniskt laboratorium som 
tillverkar tandersättningar av olika slag; 
bland annat tandimplantat, kronor och 
broar, estetiska lösningar, tandproteser
Fritidsintressen: Jag har fullt av 
intressen men inte så mycket fritid 
Motto i livet: Ge aldrig upp!

15 frågor
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Juristen

Förbundets rådgivningspanel upplever 
nu att det är hög tid att sätta stopp för 
blu� akturorna. De väller fortfarande in 
hos våra medlemmar som nu fått nog och 
räknar med att politikerna ska göra något.

Vi har skrivit om blu� akturorna i ett 
tidigare nummer av Bra A� ärer och på 
Förbundets hemsida � nns dessutom ett 
antal råd om hur man ska förfara om man 
får en sådan. 

Det är nu fl era företagarorganisationer 
som enhälligt ställer krav på politisk hand-
ling mot blu� ande företag. Från regering-

Blu� akturorna än 
en gång

ens håll har det antytts att det är polisens 
sak att hantera blu� akturorna. Vi delar 
inte denna uppfattning eftersom den hårt 
arbetsbelastade polisen inte har resurser att 
hantera blu� akturorna och de � esta anmäl-
ningarna endast resulterar i att utredningen 
läggs ned i brist på bevis. 

Polisanmälningarna mot blu� aktur-
orna slår dessutom alla rekord. Under 
förra året har man fått in cirka 15 000 
anmälningar. Omsättningen av denna typ 
av bedrägliga fakturor uppskattades till 1,2 
miljarder konor.

Regeringen har förklarat sig öppen att 
diskutera ytterligare åtgärder mot blu� ak-
turorna men anser att de förslag som hittills 
lyfts fram kan innebära en inskränkning i 
avtalsfriheten. Man har i alla fall annon-
serat en hearing i frågan i början av mars 
2012 då � era företagarorganisationer har 
inbjudits att medverka. 

Låt vara att blu� öretagen i princip inte 
har en chans i domstol eftersom de saknar 
bevis för sina krav men det är illa nog att 
företagarna får lägga massor med tid, kraft 
och pengar på att bestrida och skicka till-
baka fakturor och inkassokrav. Bara hotet 
om inkasso och kronofogden skrämmer 

dessutom upp många att betala.

Man vill inte för sitt liv få en be-
talningsanmärkning. En sådan kan 
ta mycket långt tid att tvätta bort 
och kan störa all kreditupptagning i 
många år. Företagare som vågar ta faj-
ten mot blu� öretagen ska inte heller 
behöva riskera att få sin kreditvärdig-
het ifrågasatt.

Förbundet har föreslagit en ändring i 
kreditupplysningslagen så att juridiska perso-
ner likställs med privatpersoner när det gäller 
tidpunkten för registrering av betalningsan-
märkning.  

Vad du bör göra
Stryk ett streck över blu� akturan och skriv 
att betalningsskyldighet inte föreligger efter-
som någon beställning inte gjorts och sänd 
fakturan tillbaka till företaget. Alternativt 
kan du göra på samma sätt som med faktu-
ran ovan men skriv i förekommande fall att 
betalningsskyldighet inte föreligger efter-
som avtalet ingåtts av misstag eller genom 
vilseledande uppgifter. Om blu� öretaget ändå 
skulle skicka en betalningspåminnelse eller ett 
inkassokrav, gäller det att du håller dig lugn 
och konsekvent fortsätter att bestrida kravet 
på samma sätt som tidigare och med samma 
motivering. I de � esta fallen ger företaget då 
upp och lägger ned det hela. Om du redan 
gått i fällan och är betalningsskyldig kan du 
alltid försöka förhandla med företaget om 
en reducering av beloppet. Låt dig dock inte 
luras till att trä� a en uppförelse om betalning 
av ett lägre belopp om du inte är betalnings-
skyldig.
Om du är betalningsskyldig och inte kan 
ångra dig, är det bäst att betala fakturan för 
att få saken ur världen.
Men kom ihåg att du aldrig ska betala för 
något som du inte beställt!
Förbundets generella råd blir avslutningsvis 
följande. 
Avtala aldrig per telefon utan be om 
en skriftlig o� ert på erbjudandet. Om 
du inte får ett skriftligt erbjudande så 
ska du tacka nej. Avsluta då samtalet 
och låt dig inte luras in i något som 
du inte vill ha.

Djursholm den 10 januari 2012
Wiggo Lindgren 

Profi lenNytt från SFR

Likställ skattekontrollen i Sverige!
Vi får fl er uppgifter från 
våra medlemmar inom restau-
rang- och frisörbranschen om 
att Skatteverkets behandling av 
personalliggare inte är förutsäg-
bart. Vad som skrevs i lagråds-
remissen verkar ha förbleknat, 
trots att den bara är några år 
gammal.

Regler om personalliggare 
är ganska omfattande för de två 
branscher som berörs: frisör och 
restaurang. Reglerna de� nierar 
vilka som ska skrivas in (inte 
fru/man men sambo och barn 
över 16 år), hur detta ska göras, 
personalliggarens utförande och 
förvaring (över 2 års lagring) 
och så vidare. Eftersom under-
laget till lagen var som en del i 
regler om, så blev den inte väl 
beredd för just personalliggare. 
Dessutom angav regeringen i 
februari 2006 att man skulle 
”följa hur de nya kontrollåt-
gärderna utvecklas och att ut-

värdera systemet så snart det är 
meningsfullt att göra detta.” Ef-
ter snart sex år verkar man inte 
ha kommit till den insikten än, 
vilket är märkligt. Var det även 
den skrivningen som gjorde att 
reglerna blev otydliga och ska-
pade stort manöverutrymme för 
Skatteverkets personal?

Om personalliggaren inte 
förvaras på den plats eller förts 
i den ordning som anges (vilket 
Skatteverket verkar kunna änd-
ra när de vill och företagaren 
har skyldighet att ha kontroll på 
detta) så tvingas företaget betala 
10 000 kronor i kontrollavgift. 
Dessutom 2 000 kronor per 
person som Skatteverket anser 
fanns i lokalen vid deras besök. 
Företagaren får därefter försöka 
bevisa att man inte varit slarvig 
och vilka som arbetade i före-
taget och inte var kunder m.m. 
Om ett sådant här kontrollsys-
tem ska � nnas måste naturligt-

vis bevisbördan ligga på de som 
är professionella på regelverket, 
det vill säga på Skatteverkets 
personal. 

I lagens underlag anger re-
geringen om att bedömningen 
av om kontrollavgift ska tas ut 
ska bedömas ”restriktivt”, det 
vill säga som regel ska den inte 
tas ut. Vi får � er informationer 
från våra medlemmar om att 
de inte upplever denna ”rest-
riktivitet”.  Regeringen skrev 
”Kontrollavgift tas inte ut vid 
obetydliga överträdelser” och 
”Skatteverket måste göra en 
nyanserad och inte alltför rest-
riktiv bedömning av kontroll-
avgiften”.

Vid beslutet om införande 
av lika moms inom restaurang-
branschen beslöt Borg och Lööv 
att de skulle sätta myndigheter 
att bevaka att detta beslut skulle 
resultera i sänkta priser eller 

ökat antal anställda. Vi anser 
ju inte att politiker och statliga 
tjänstemän vare sig kan eller 
ska bestämma över enskilda 
företag, men någon motsva-
rande utfästelse framkom inte 
vid införande av personallig-
gare och kassaregister. Trots att 
man konstaterade att det skulle 
innebära ökat arbete och ökade 
kostnader för företagen. Vem 
tänkte regeringen den gången 
skulle stå för � olerna?

Varje handläggare från 
Skatteverket verkar få göra sina 
egna bedömningar i frågan, 
vilket skapar en juridisk osäker-
het. Otrygga företagare bidrar 
sannolikt inte på rätt sätt för att 
utveckla landet.
Om man inte har förmågan att 
avska� a personalliggare direkt 
så kan man i vart fall ta bort 
regeln om kontrollavgift. Det är 
en försumbar intäkt för staten 
så den ändringen går att genom-
föras genast!

Erik Sjölander
SFR styrelsemedlem
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Krönika: Alexandra Pascalidou

Vinn ett lottpaket från 
Svenska Spel
Sänd in lösningen till Småföretagarnas
Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. 
Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 
2 mars vill vi ha din lösning. De fem först 
öppnade rätta lösningarna vinner ett 
lottpaket från Svenska Spel.
Rätt lösning och namn på vinnarna 
presenteras i nästa nummer av Bra A� ärer.

Härom året började jag 
tro på tomtar

FRIDA FÖRETAGARE  © Anders Suneson/Tantiloop Film

Vinnare av korsord i Bra A� ärer samt Annonsbilaga nr. 5/2011
Bra A� ärer 1.Bibi Tamas 2.Ulla Dobo 3.Bonnie Witting 4.Lars Ljungström 5.Barbro Jansson
Annonsbilaga 1.Jan Holmerup 2.Brita Ruin 3.Gunnar Ahl 4.Inger Ritzman 5.Anne Gerzén

Anders Suneson 2 januari 2012
Frida-08_0112

Bra A� ärer Annonsbilaga
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Det var när jag föreläste om Kvinnligt 
ledarskap i företagsamma Gnosjöregionen. 
När man talar om driftiga, innovativa 
entreprenörer framträder ofta bilden av en 
djärv man med uppkavlade skjortärmar 
som tagit patent på någon teknisk deli-
katess och ser världen som sin spelplan. 
Kvinnan anas med förklädet i bakgrun-
den. Gnosjöandan har fått en maskulin 
etikett trots att en tredjedel av alla fö-
retagare i regionen är kvinnor. Många 
av dessa osynliggjorda hjältar möter jag 
denna gråklädda vinterdag.

Åsa är arvinge till Hestra-handskarna 
som bland annat värmt Pernilla Wibergs 
starka händer. Det var Åsas farfar, Martin 
Magnusson, som startade handskfabriken. 
Åsas far, Olle, tog så småningom över 
� rman och blev en av de första svenskarna 
att knyta kontakter i kommunistkapitalis-
tiska Kina. Firman diskuterades � itigt vid 
matbordet bland männen. Åsas två bröder, 
en äldre och en yngre, var delaktiga. Åsas 
frågor avfärdades av fadern med ”det inte 
är lönt att förklara för du begriper ändå 
inte”.  Åsas mor, som hjälpte till att packa 
på lagret tills hon gick i pension, tyckte 
att dottern skulle vara glad att hon slapp 
ta över.

När generationsskiftet stod för dörren 
insåg Åsa att hennes båda bröder och en 
kusin skulle få ta över. Själv skulle hon 
bara få stå som delägare. ”Kul att jag kan 
få vara med och bestämma” sa Åsa. ”Det 
är bara på pappret”, löd faderns korthugg-

na svar. Så � ck Åsa en bunt pengar för att 
hålla vantarna ifrån � rman. 

Åsa sparade ett litet kapital och investe-
rade resten i familjens första utlandsresa 
till Kreta. Efter inköp av några angora-
kaniner började hon tillverka tomtar 
i en liten bod i Örnaholm. För att 
få ekonomin att gå ihop vikarie-
rade hon som lärare och städade 
tillsammans med man och barn 
på Hestra-handskens kontor där 
hennes bröder bossade. Familjen 
hjälptes åt och sonen � ck kom-
ponera tomtekroppar på fritiden. 
En dag när sonens kompis ringde 
och frågade om de skulle gå ut 
svarade pojken: ”Nej, för jag sit-
ter och sätter ihop tomtejävlar.” Så 
döptes revoltdockorna till tom-
tejävlar. Sju år senare kunde Åsa 
ta ut sin första lön. Idag, femton 
år senare, kan familjen leva gott på 
tomtejävlarna som säljs i enorma 
mängder över hela världen. Tomtarna 
har blivit så populära att till och med 
börsnoterade företag kopierar dem. 

”Nu har jag bevisat att jag kan driva 
en framgångsrik tomtefabrik. Jag tog inte 
över något färdigt koncept utan byggde 
allt från grunden” säger Åsa stolt. En av 
tomtarna sitter och vakar vid mitt fönster 
som en påminnelse om att vi aldrig får 
underskatta revanschlusten som drivkraft 
och att innovationsförmågan inte sitter 
mellan benen.
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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.
Ny avtalspartner som tillkommit sedan förra numret av BraA� ärer är:
BEER & DIAMANT PR ger våra medlemmar kraftig rabatt när det behövs hjälp med PR 
eller medieträning.
Läsa 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

 

BEER & DIAMANT PR


