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Mycket på gång
Sommaren är över och det är full fart inom politiken 
igen. Någon sa nyligen i morgonso� an i TV att i Sverige är 
man i stora drag överens om allting men letar efter småsa-
ker att debattera. Det har skett en polarisering och det tycks 
vara tillåtet att stjäla motparternas idéer och göra dem till 
sina egna. Moderaterna vill bli det främsta arbetarpartiet 
och Socialdemokraterna har blivit företagarvänliga…

Det är spännande att arbeta med småföretagarfrågor 
just nu. Man vet inte riktigt vilka man ska bearbeta hårdast 
för sina hjärtefrågor. En sak kan vi dock konstatera och 
det är att vi når fram med våra budskap och att vi ses som 
en viktig spelare i näringslivsdebatten. Tidningarna, även 
de stora, tar in våra debattartiklar i större omfattning och 
kommunikationen med partierna och de enskilda riksdags-
ledamöterna växer kraftigt dag för dag.
Vi har en klar agenda i höstens arbete som vi följer och som 
redan har gett genomslag. Förutom normal bevakning och 
kommentarer till det politiska skeendet jobbar vi med fram-
för allt tre huvudområden. Läs mer om dessa på sidan 6.

Utöver dessa tre viktiga områden är det i skrivande 
stund högaktuellt med höstens budget. Vi följer naturligt-
vis vad som händer och kommenterar. Det har, som van-
ligt, redan innan budgeten släppts gjorts utspel om viktiga 
punkter i den och Alliansen försöker plocka så många poäng 
som möjligt för att höja sina opinionssi� ror. En sak vi har 
reagerat mot är beskedet om sänkt bolagsskatt. Det gyn-
nar, menar vi, bara storföretagen som därmed kan ta hem 
större vinster och � ytta dem utomlands. En liten skatte-
sänkning på småföretagens eventuella lilla vinst bidrar inte 
till några nya resurser för honom att använda för att växa 
och utvecklas. Användes i stället dessa miljarder till att till 
exempel sänka arbetsgivaravgifterna för småföretagarna 
skulle vi direkt kunna se e� ekter i form av ekonomisk till-
växt och minskad arbetslöshet. Det är ganska intressant att 
notera att Svenskt Näringsliv och Unionen inte heller rosar 
förslaget med sänkt bolagsskatt 

Lär av omvärlden, implementera SBA (Small Business 
Act), ta bort sjuklöneansvaret helt 
för småföretagen och ge dessa � er 
och större möjligheter och inci-
tament för att växa. Låt oss få ett 
företagsklimat i världsklass och 
inte ett sämre sådant vilket senaste 
statistik visar. Enligt den är vi nu 
sämst i Norden.

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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Intresserad att bli styrelseledamot 
i Småföretagarnas Riksförbund?
Småföretagarnas Riksförbund med ständigt växande antal 
medlemmar har i dagsläget över 20.000 medlemma/företag. 
Styrelsen består av 8 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen 
kan enligt stadgarna också utökas. Mer information om 
styrelsen fi nns på hemsidan www.smaforetagarna.eu 

Nästa stämma hålls våren 2013. Medlemmarna är mycket nöjda 
med styrelsen, men det ingår i  valberedningens uppdrag att 
undersöka och föreslå det som valberedningen kommer fram 
till är lämpligast förslaget på styrelse till föreningsstämman.

Är du intresserad att vara med i styrelsearbetet eller har du 
någon bra kandidat, så skicka ett e-brev till valberedningen. 
valberedningen@smaforetagarna.eu 

I ditt e-brev vill vi att det motiveras och förklaras vad den 
föreslagna styrelseledamoten har för kompetens att tillföra 
styrelsen. Vidare att det beskrivs meriter och vad personen gör 
idag. Slutligen olika kontaktuppgifter.

Kandidater som valberedning bedömer skulle kunna vara 
intressanta kontaktas för vidare dialog.

Valberedningen



15 frågor
till medlemmen Jon Wagenius

Jon driver grupp- och konferensanläggning i Funäsdalen. Han drivs av alla möten med människor, 
att få göra a� ärer och få folk att trivas. Lite extra roligt när prins Carl-Philip gästade anläggningen 
– och var nöjd med besöket.

1. När startade du ditt företag och 
din verksamhet?
−1998 startade jag aktivitetsdelen, Stra-
patser, då som enskild � rma men i och 
med att Fjällbäcken lodge kom in i bilden 
bildade jag och min fru Mia aktiebolaget 
Strapatser i Funäsdalen AB där aktivite-
terna och konferensanläggningen ingår.

2. Vad var anledningen till och 
drivkraften bakom att du startade 
eget?
− Oj, oj,oj, man vill framåt! Åstadkomma 
något. När man är uppvuxen i Funäsdalen 
och annan glesbygd krävs det att man 
� yttar hemifrån när man börjar gymna-
siet. Jag gick i Östersund och Härnösand 
och utbildade mig till kock. Efter att ha 
jobbat runt omkring i Sverige och Norge 
på roliga säsongsjobb kom jag 1996 in på 
Storumans � älledarlinje. Där gick jag i 2 
år och det gjorde också att jag kunde � ytta 
hem igen till Funäsdalen. Jag började 
guida i de � äll jag gillar och känner mest 
för Funäs� ällen! Numera är drivkraften 
alla möten med människor, göra a� ärer 
och få folk att trivas. 

3. Vad var största utmaningen att 
starta företag?
− Visst är det en del papper hit och dit 
men den största utmaningen är att få 
tiden att räcka till och leva många år på 
existensminimum. 

4. Vad har varit viktiga 
framgångsfaktorer i startandet och 
etablerandet av ditt företag?
− Området, samarbeten, frugan och jag.

Strapatser i Funäsdalen AB, Jon Wagenius

� Bor: Funäsdalen � Huvudverksamhet: grupp och konferens
� Fritidsintressen: Konditions- och äventyrssporter samt golf och mat
� Gör om fem år: Fortsätter knegar på 
� Motto i livet: Gör man ett bra jobb nu kommer det att betala sig i framtiden

15 frågor

5. Vad anser du är viktiga 
egenskaper för en entreprenör?
− Framåt, kreativ och att aldrig säga nej 
och ösa på.

6. Har du några goda råd och tips 
till andra företagare?
− Det beror ju på hur länge man varit 
aktiv som egen företagare. Jag har själv 
varit egen sedan jag var 17 år, men lär mig 
fortfarande saker. Men som nyföretagare 
gäller det att tro på idén och jobba, jobba 
och sälja, sälja! Man kan ha en hur bra 
produkt som helst men får du inte ut den 
är det kört.

7.  Vilken är den viktigaste politiska 
frågan för företagare just nu?
−  Sociala avgifter och sjukersättningen.

8. Vilken/vilka person(er) har betytt 
mest för dig i ditt företagande?
− Pappa, frugan och drivna entreprenörer 
jag stött på eller bara läst om.

9. Vilka tre saker vill du ändra på 
i samhället som skulle gynna ditt 
entreprenörskap?
− Först och främst gillar jag inte centrali-
seringen av Sverige, allt och alla hamnar 
i städerna känns det som. Sedan är det 
återigen ett drev på företag och kommu-
ner som åker runt på diverse utbildningar. 
Det ska givetvis � nnas en möjlighet för 
utveckling genom studieresor och kon-
ferenser, men jag tycker att det i största 
möjliga mån är viktigt att stanna inom 
Sveriges gränser och gynna de lokala 
aktörerna. En tredje sak är att nätverka, 

vilket jag själv är ”kass” på. Men jag söker 
hela tiden nya kontakter. Det kan vara en 
a� ärsidé för någon som orkar och kan. Det 
är viktigt att få input och utlopp för ens 
egna och andras idéer. 

10. Vad är det roligaste med att driva 
eget företag?
−  Att ha byggt upp något som funkar och 
gästerna är nöjda. Bästa känslan som � nns 
är när gästerna summerar vistelsen och sä-
ger att det varit det bästa de varit med om. 
Jag har ganska många gånger blivit tårögd 
när jag fått gästernas uppskattande lovord. 
Prins Carl-Philip har också varit gäst hos 
oss och gillade det!

11. Vad inspirerar och motiverar dig?
− Att ge gästen en toppklassig upplevelse 
från det att dem kommer till Funäs� ällen 
till att dem lämnar oss.

12. Har du någon förebild?
− Ja, min mormor, Britta Ohlsson. Helt 
sanslös människa på att jobba och slita. 
Hon � xade allt och klagade aldrig.

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

14. Vad gör du om fem år?
− Då har vi byggt ut vår fantastiska konfe-
rensanläggning Fjällbäcken lodge. Inte så 
många � er bäddar än dagens 25, men � er 
gemensamma utrymmen och ännu bättre 
konferensmöjligheter. 

15. Varför är du medlem i SFR?   
− Återigen, nätverk. Många blir starka!

Mia
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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

Vi ser fram emot att möta dig!Vi ser fram emot att möta dig!

Inspiration och kunskap,  
affärsmöjligheter och 
nya vänner. 

Stockholmsmässan är Nordens 
största mötesplats med ett 
70-tal branschledande mässor 
och hundratals nationella och 
internationella kongresser,  
konferenser och evenemang 
varje år.

Tillägg till ledaren på sidan 3

Mycket på gång

1. Vår omfattande rapport ”Ett företagsklimat i världsklass, lär av 
omvärlden” har publicerats, tryckts och rönt stor uppmärksamhet. 
Vi kommer att presentera den i Riksdagen i oktober och räknar med 
stort intresse. Du kan läsa den på vår hemsida. Vi visar där att län-
der som Sydkorea och Kanada har förändrat sin näringspolitik med 
fokus på småföretagare och fått ett stort genomslag i form av tillväxt 
och sysselsättning. Sänkta kostnader och minskat regelkrångel har 
varit rätt medicin. Lär av omvärlden!

2. Genom Small Business Act (SBA) har vi aktualiserat och börjat 
föra fram vårt ständigt pågående arbete att förbättra företagsklima-
tet för småföretagare. Sverige antog redan 2008 denna handlings-
plan från EU och har förbundit sig att i stort implementera den i 
Sverige. Eftersom inte så mycket har hänt så går vi nu igenom den 
punkt för punkt i en serie artiklar och påminner våra politiker om 
vad som förväntas av dem. De första är redan ute och har publice-
rats i en rad tidningar. SBA uppmanar medlemsländerna att an-
passa alla lagar, bestämmelser och åtgärder till små och medelstora 
företag. Tänk småskaligt först säger de. Någon sa att vi mer eller 
mindre skulle kunna ta SBA som vårt Näringspolitiska program. Så 
nära ligger de föreslagna åtgärderna våra synpunkter. Vi kommer att 
envist jobba för att denna handlingsplan från EU ska få genomslag 
i Sverige.

3. Sjuklöneansvaret för företagarna är en viktig fråga som vi job-
bat med länge och nu börjar vi se resultatet av våra ansträngningar. 
Flera partier har tagit en positiv ställning i frågan och en del en-
skilda ledamöter från andra partier har meddelat att de stödjer oss 
och kommer att skriva motioner till Riksdagen i höst. Moderaterna, 
som parti, ignorerar frågan medan exempelvis Folkpartiet har tagit 
sig tid att direkt till oss försöka förklara varför de inte ställer sig 
bakom. Kanske har vi lyckats så ett frö även där. Socialdemokra-
terna vill ta bort ansvaret för den andra veckan vilket vi menar är ett 
dåligt och halvhjärtat försök att visa företagarvänlighet. Kostnaden 
för andra veckan utgör bara 10-15 procent av den totala kostnaden 
och minskar inte småföretagarnas rädsla för att anställa � er medar-
betare. Om man i stället, som vi vill, tar bort hela sjuklöneansvaret 
för småföretagare visar enkäter som vi gjort att 60-70 procent av de 
små företagen skulle anställa eller kunna tänka sig att anställa. Det 
skulle ge tiotusentals nya jobb i Sverige.

Facebook och Twitter är fan-
tastiska kanaler, tycker Nina 
Jansdotter styrelseledamot i 
Småföretagarna tillika bete-
endevetare, coach, författare, 
krönikör och föreläsare.
- Vi når ännu � er och kan 
blixtsnabbt få reaktioner från 
våra medlemmar. Vi har redan 
många som besöker sidan och 
som aktivt deltar. 
SFR � nns på Facebook sedan 
ett och ett halvt år och nu 
också på Twitter, två e� ektiva 
forum för det allra senaste som 
händer på området. Här släpps 
rapporter och pressreleaser och 
här kan medlemmar ge svar på 
aktuella frågor.
–Medlemmar kommenterar, ger 

Qatar Airways 
- Vi är som gjorda för den a� ärsresande

Nu lanseras Billhop, en svensk 
webbtjänst som gör det möjligt 
för privatpersoner och företag 
att betala räkningar med betal- 
och kreditkort direkt på nätet. 
Årligen distribueras 1,4 mil-
jarder räkningar i Sverige.1 
Majoriteten av dem betalas via 
internetbankerna samtidigt som 
en del fortfarande betalas över 
disk. Billhop är en ny webb-
tjänst för att säkert och smidigt 
betala räkningar med kort på 
nätet. Användarna kan därmed 
utnyttja de förmåner som kre-
ditkortet ger, även vid betalning 
av räkningar.

Vinn på ditt
medlemsnummer

Från och med augusti 2012 lottar vi 
ut � na vinster på medlemsnumret. 
Vinsterna är sponsrade av våra avtals-
partner. Presentkort från Balans och 
Odenresor till ett värde av 5000:- varje 
månad, varje kvartal en extravinst från 
Qatar Airways med ett presentkort på 
5000:- I juli 2013 lottas en VW up ut. 
Ni kan läsa mer på vår hemsida under 
medlemsförmåner. Vinnande med-
lemsnummer publiceras i Bra A� ärer 
och på hemsidan och i våra nyhetsbrev. 
Vinsterna kommer på posten.
Grattis till våra tidigare vinnare:
Augusti. 800024623 Vaggeryd.
September. 80004505 Kungens Kurva.
Oktober. 800027573 Oskarshamn.

– De mentala tröskeln kan vara 
nog så stor, men tekniskt är det 
mycket lätt.
– Vi vill ha kontakt med våra 
medlemmar, det ger oss kraft och 
energi att jobba på för ett bättre 
företagarklimat i det här landet.

Följ SFR på Facebook och Twitter! Odenresor
- Småföretagare och
Expert på Resor

Odenresor AB som varit medlem och 
förmånspartner i Småföretagarna 
sedan starten i januari 2010 kommer 
i höst att vara sponsor och bidragande 
till de månadsvisa dragningarna av 
presentkortsvinster på medlemsnum-
ret som startade i augusti och avslutas 
med en utlottning av en VW up i juli 
2013. Utöver att Odenresor bidrar till 
presentkort så har Odenresor ordnat 
ett samarbete där Odenresor och Qatar 
Airways, utsedda till världens bästa 
� ygbolag, kvartalsvis skall bidra med 
extra vinster i form av ytterliga resepre-
sentkort till ett värde av 5000:-/present-
kort. Du kan läsa mer om detta och vad 
Odenresor/Qatar Airways kan erbjuda 
på vår hemsida, http://www.smaforeta-
garna.eu/medlemsformaner/.
 Odenresor är en av Sveriges få obe-
roende och fristående resebyråer med 
verksamhet sedan 1957, som IATA 
medlem representerar de 505 � ygbolag 
över hela världen och har tillgång till 
över 80 000 hotell och 30 hyrbilsföre-
tag. Deras arbete som resebyrå i över 50 
år har gett unik kunskap om resor som 
de delar med sig genom Personlig ser-
vice till sina kunder för resor över hela 
världen, � yg,hotell,bil, och kryssningar 
för privat, grupp och a� ärsresor…
 

Qatar Airways är ett av världens 
snabbast växande � ygbolag, 
som � yger till över 100 destina-
tioner i världen. Nyligen utsågs 
Qatar Airways för andra året i 
rad till Världens Bästa Flygbo-
lag, framröstat av 18 miljoner 
resenärer.

uppmuntran och kommer med 
värdefulla idéer som inspirerar 
oss om hur vi ska gå vidare i 
opinionsarbetet. Det ger oss 
mycket ny kuskap om viktiga 
frågor, säger Nina Jansdotter. 
Förutom kontakt med styrelsen 
kommer medlemmarna i kon-
takt med varandra.
– Det är ett sätt att synliggöra 
sig själv, att � nnas med i ett 
nätverk med kollegor över hela 
landet i alla möjliga branscher 
men med starka gemensamma 
intressen!
Nina Jansdotter uppmuntrar 
alla som kanske ännu inte deltar 
i sociala medier att be någon 
om hjälp och upptäcka hur lätt 
det är.

Qatar Airways uppfyller de 
precisa behov som a� ärsre-
senärer ofta har. Oavsett om 
du vill arbeta, sova, äta eller 
bara koppla av med en � lm, så 
skapar vi en miljö som hjälper 
dig att komma fram förberedd 
till ditt viktiga möte. Dessutom 
fungerar vår prisade Premium 
Terminal i Doha, som är för 
Business Class resenärer, som 
en oas i öknen där du erbjuds 
service som du bara kan för-
vänta dig från Världens Bästa 
� ygbolag.
Qatar Airways � yger dagli-
gen med en Airbus 330 från 
Stockholm och Köpenhamn via 

Doha i Qatar ut i världen. Det 
tar endast 6 timmar till Doha, 
där man mellanlandar för en 
snabb och smidig transfer.
Flygbolaget har utmärkta 
förbindelser till Mellanöstern, 
Kina, Indonesien, � ailand, 
Singapore, Filippinerna, Sri 
Lanka, Australien och till 12 
destinationer i Indien.
Qatar Airways kan erbjuda 
olika kostnadse� ektiva avtals-
former för tjänsteresor. För mer 
information kontakta Mikael 
Lundström eller Per Westman 
på Odenresor, 08-654 19 00, 
eller info@odenresor.se
Välkommen ombord !

Betala dina räkningar med kreditkort på nätet
Billhop har inga fasta avgifter 
utan användaren betalar 3,5 
procent per transaktion. 

Fördelar med Billhop
• Utnyttja kreditkortets fi nan-
siella � exibilitet för att betala 
räkningar direkt på nätet
• Få bonuspoäng genom kredit-
kortet för betalda räkningar
• Tjänsten fungerar med kort 
från MasterCard, VISA och 
Diners Club
• Betala räkningar via bank-
konto kostnadsfritt
• Skapa diagram och rapporter 
och sortera räkningarna efter 

kategori eller mottagare
• Slipp bluff akturor genom inte-
gration med Varningslistan från 
Svensk Handel

Säkerhet
• Tjänsten använder ledande 
teknik för hög säkerhet enligt 
branschstandard
• Billhop är en registrerad 
betaltjänstleverantör som är 
godkänd av Finansinspektionen
www.billhop.se
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Vi deltar på Nyföretagscentrums 
Starta Eget mässa 
Den 20-21 oktober i Stockholm med denna monter. Besök oss gärna.



Profi len

�fortsättning på nästa sida

Som alla barn hade Anna-Lena Brundin en dröm om vad hon ville bli när hon blir stor. ”Jag ska 
bli komiker eller författare”, skrev hon i sin dagbok vid 12 års ålder. Och så blev det – såklart. 

8           9

För när Anna-Lena väl bestämt sig 
för något så fi nns inga hinder.
- Jag kan nog upplevas som extremt 
jobbig, nästan manisk, när jag går in för 
något, erkänner mångsysslaren som idag 
är en multiartist och arbetar som konfe-
rencier, moderator och sångerska– och 
lägg därtill en framgångsrik småföretagare 
sedan 25 år tillbaka.

Roliga timmen höjdpunkten
Drömmen att underhålla och locka till 
skratt uppstod när hon som nioåring 
gjorde succé på klassens Roliga Timmen 
– veckan solklara höjdpunkt i skolan för 
Anna-Lena som laddade stenhårt med en 
ny uppsättning varje vecka. 
- Jag levde för Roliga timmen i skolan. 
Där föddes min passion! Och sedan dess 
har det varit en självklarhet att jag skulle 
ägna mig åt komik, förklarar hon. 
Idag är hon en respekterad artist som vå-
gar prata om personliga saker på ett varmt 
och öppenhjärtigt sätt - och med glimten i 
ögat. Hon har hittat sin grej! Och följt sitt 
hjärta.  Och det är förmodligen det som 
också gjort henne så unik och framgångs-
rik. Just mångsysslare är så hon beskrivs 
av många och även av sig själv. På sin 
hemsida välkomnar hon besökarna med:

”Hej! Eftersom jag är mång-
sysslare och multiartist, kan 
det vara svårt att sätta � ngret 
på vad jag sysslar med. Här 
får du lite koll. Välkommen!

Medgång och motgång
I biogra� n skriver hon att som artonåring 
sökte till scenskolan, men kickades ut, 
vilket knäckte henne totalt. Avgörande för 
Anna-Lenas fortsatta karriär var mötet, 
1978, med den norska skådespelerskan 
Lill-Marit Bugge som sa: ”Skriv din egen 
pjäs, så får du själv huvudrollen.  Och det 
gjorde Anna-Lena vilket resulterade i för-
sta solopjäsen ”Matilda på prov” som hade 
premiär på Lilla Teatern i Lund. Därefter 
bildade hon gruppen ”Lunds Frivilliga Te-
atersällskap” med Lill-Marit Bugge. Efter 
två års slit med att sy kostymer, träna dans 
och akrobatik och skriva och åter skriva, 
döptes teatergruppen om till ”Teatergé-
nique”. Anna-Lena och Lill-Marit drog 
därefter till Berlin på en treårsturné. 
- Vi � yttade  sedan tillbaka till Sverige 
1986 och � ck förfrågan från teve om vi 
ville vara programledare för ett direktsänt 

rockprogram som hette ”Daily Live”. Och 
på den vägen är det. Daily Live - där jag 
var ena halvan av Nancy&Carina - blev 
mitt genombrott. 
Och därmed tog karriären fart ordentligt 
för Anna-Lena. 

Kärlek till katter 
Sedan har åren rullat på med olika projekt 
som avlöst varandra, både som författare 
och komiker.  Hon har skrivit böcker som 
”Det svider lite” som är en bok om helt 
vanliga människor som möts och blir kära 
i varandra och ”Nej, tack, jag åt nyss” är 
berättelsen om en � icka som heter Anna-
Lena som tappat kontrollen över mat. 
Hennes fascination och kärlek till katter 
har också mynnat ut i � era kattböcker 
som hon skrivit tillsammans med Sta� an 
Heimersson samt en kalender som såldes 
till förmån för hemlösa katter. 
Jag har vuxit upp med katt och kan inte 
tänka mig ett liv utan katter. Det är 
lika självklart för mig som att ha lakan i 
sängen, utbrister hon och förklarar vidare:
- Katter är verkligen speciella djur. De har 
ingen humor, kan bli sura och föroläm-
pade, och då tittar de nonchalant på dig 
och vänder baken till. Det är dessa små 
egenheter jag gillar med katter.

Anna-Lena Brundin
Kattälskaren och multiartisten 

lever sin dröm och har hittat lyckan i vardagen



Intensiv person
Anna-Lena berättar att hon är en intensiv 
person, en projektmänniska, som blir besatt 
av olika saker under olika perioder. 
- Ett tag var jag inne i en surdegsperiod, 
och då bakade jag limpor dagarna i ända, 
tills jag � ck ge bort bröd till alla mina 
vänner och bekanta. Det låter säkert galet, 
men det är sådan min personlighet är. Hon 
skrattar till vid tanken. 
–Nu har jag gett mig sjutton på att jag ska 
lära mig franska. Så just nu sitter jag och 
översätter en fransk � lm och har även vis-
tats mycket i Frankrike den senaste tiden. 
Parallellt tar jag gitarrlektioner, något som 
jag bestämt mig för att jag ska lära mig, 
betonar hon energiskt.

Humor och eftertanke 
I sina shower blandar Anna-Lena oftast dju-
paste allvar med ytligaste lekfullhet. Hon 
rör sig genom ämnen som manligt-kvinn-
ligt-mänskligt, åldersnojor, äktenskap, 
tvätten, klimakteriet, men hon är noga med 
att inte bli privat. 
- Jag är personlig, men inte privat, där � nns 
en viktig gränsdragning. Jag vill inte avslöja 
mina innersta tankar – de behåller jag till 

mig själv, understryker hon.
I övrigt skämtar hon om det mesta. 
- Jag tar upp vardagliga ämnen, som jag 
vet berör människor. Att skämta och göra 
narr av sig själv går ofta hem. Och så � nns 
det ämnen som är mer känsliga än andra. 
Pengar är ett sådant ämne som engagerar 
och upprör – så är det bara, säger hon lite 
fundersamt.

Magkänslan styr
Anna-Lena framhåller att hon ofta har en 
rad uppdrag på gång samtidigt, vilket kan 
tyckas kräva noggrann planering och orga-
nisering. Men det är inte min starka sida, 
erkänner hon. 
- Jag är inte den bästa på att strukturera och 
prioritera bland projekt och uppdrag. Men 
är däremot noga med att allt jag gör hänger 
ihop. Jag rättar mig inte efter vad som gäl-
ler eller vad andra säger, utan gör det som 
känns bra för mig, magkänslan styr. Även 
om jag inte är så strukturerad, så är jag ef-
fektiv och utnyttjar min tid väl. Många av 
mina böcker har skrivits när jag är på väg 
någonstans, i taxi, på buss eller tåg.

Ärvd drivkraft
Hon säger att hon har ärvt sin energi och 
sitt inbyggda driv från sin far som kallades 
stubinen. 
- Jag är sådan att jag kör för fullt tills jag 
slocknar – då sover jag i två dygn i streck 
och sedan är jag igång igen.
 Trots många projekt på gång samtidigt 
är Anna-Lena självkritisk och vill alltid 
leverera sitt bästa. Och från scen får hon 
betyget från publiken direkt. Bu eller bä. 
Ris eller ros. Den här direkta responsen 
från publiken, är något man måste vänja sig 
vid som komiker. Hög stresströskel tror hon 
därför är nödvändigt om man ska överleva 
som stand-up komiker. 
- Det är stor press och man måste kunna ta 
smällen att bli hårt kritiserad och våga möta 
en publik som sviker. Jag klarar det. Men 
det är viktigt att då och då helt koppla bort 
och koppla av, och det gör jag med goda 
vänner som inte är i branschen. Det är så 
jag hämtar nya krafter.

Erfaren företagare
Anna-Lena Brundin har varit småföretagare 
25 år sedan då hon startade sitt aktiebolag 
Brunte AB. Företagandet har mer varit 

ett verktyg för att kunna utveckla sig som 
den multiartist hon är. Men hon har under 
åren varit noga med att sköta sitt företag 
med omsorg. Bokföringen har hon anlitat 
experter till. Men ser till att ha kontroll på 
papper och bokföringsunderlag. 
- En gång i månaden tar jag ett projektmöte 
med mig  själv, tänder lite ljus, lagar en 
kopp té och tar på mig myskläderna och 
tar fram mina papper, kvitton och transak-
tionsunderlag. Jag försöker göra det till ett 
trevligt inslag istället för något som man 
våndas över. Och så rådgör jag lite med mig 
själv om olika saker. 
Anna-Lena Brundin tycker att det borde 
vara enklare att vara småföretagare, och 
lättare att anställa någon – då det känns 
orealistiskt idag. 
- Entreprenörskap borde uppmuntras mer. 
Liksom information om var man kan få 
hjälp och råd som småföretagare. Ofta kän-
ner man sig ganska ensam. 

Full fart framåt
Under 2012, rullar jobben på för Anna-
Lena Brundin med stand-up och skrivandet 
som bas. Även under sommaren som varit 
har jobben duggat tätt. Bland annat har 
Anna-Lena varit allsångsledare på Mal-
möfestivalen. Och förberedelser pågår för 
fullt inför den nya country showen ”Lösa 
tyglar” tillsammans med Skånepro� len Jan 
Sigurd. Premiären äger rum i Tommelilla 
19 oktober.
- Det  är en show som innehåller både sång 
och dans, så det blir otroligt kul! Det är 
verkligen fantastiskt när alla förberedelser, 
skriftligt material och framträdandet på 
scen klickar – och jag hoppas att det blir så. 

Är du lycklig?
- Jag är lycklig.  Men det har tagit 50 år 
innan jag insett att det är vardagen som är 
livet. Att det är vardagens små guldkanter 
som man ska ta vara på; som att äta en god 
frukost och sedan ha en hel dag full av ro-
liga arbeten framför sig. Nu när jag äntligen 
insett detta så lever jag i nuet på ett helt 
annat sätt – och är lycklig, kvittrar hon.
På frågan om visioner och planer för framti-
den, svarar Anna-Lena:
- Jag tar en dag i sänder, och en termin åt 
gången. Och som det ser ut nu är nästa 
termin full med jobb. Och jag vill fortsätta 
med det jag gör idag långt framöver, om det 
fortfarande känns lika bra som idag.

Profi len

Med ”nystartszoner” hoppas reger-
ingen skapa � er jobb för marginaliserade 
grupper. Mindre företag ska åtnjuta skatte-
lättnader genom att placera sin verksamhet i 
dessa av staten de� nierade problemområden. 
Men företagarna betalar ett högt pris för 
subventionen.

Sneglar man på Frankrike, där ett liknan-
de zonsystem redan införts, ringer genast en 
varningsklocka. Där har man sett hur före-
tag som startat inne i zonerna konkurrerat ut 
kringliggande företag. Systemet har därmed 
i många fall o� rat en fungerande verksamhet 
till förmån för en subventionerad och således 
bara � yttat runt jobben. En ytterligare risk 
med systemet tar Yves Zenou, professor i na-
tionalekonomi, upp i FORES rapport ”Från 

utsatt till utmärkt område”. Han skriver att 
� er arbetstillfällen i dessa zoner sannolikt 
har ett pris i form av förlorad produktionsef-
fektivitet. Företagen riskerar alltså att tjäna 
mer på skattelättnaderna än på konkreta 
förbättringar av verksamheten. 

En manipulation av företagens konkur-
renssituation kommer dessutom innebära en 
risk att företag utnyttjar systemet. Riktar sig 
lättnaderna endast till nystartade företag blir 
en konsekvens troligen att redan etablerade 
företag gör ”nystarter” i zonerna. En annan 
tänkbar utveckling är att företag endast for-
mellt lägger sin verksamhet i en nystartszon, 
trots att den operativa verksamheten sker på 
annan plats. Utöver det värde som går till 
spillo då företag ägnar sig åt taktisk plane-

Företagen blir zonernas förlorare

ring istället för åt själva verksamheten borde 
detta även innebära en stor administrativ 
kostnad i form av statliga organ som kontrol-
lerar regelefterlevnad.

Själva subventionen för nystartzonerna 
ska dessutom bekostas av övriga företag ute i 
landet. Finansieringen föreslås ske genom en 
höjning med 0,01 procent av den allmänna 
löneavgiften. Denna avgift är i praktiken en 
skatt, inbakad i de sociala avgifter som varje 
arbetsgivare betalar för de anställda. I dagsläget 
är det 9,21 procent av den anställdes årslön. 
En höjning innebär således en ytterligare skat-
tebörda för landets många småföretagare. Med 
detta i åtanke kommer det med all sannolikhet 
sticka i ögonen på dessa entreprenörer om före-
tagen i nystartszonerna plockar ut höga vinster.

Det ligger i sakens natur att alla statliga 
subventioner skapar obalans och orättvisa 
på marknaden. Grundfrågan är alltid om 
den förväntade förtjänsten av subventionen 
väger upp ett statligt ingrepp. Man måste 
också kunna avgöra om det önskade re-
sultatet faktiskt är en väntad konsekvens 
av subventionen. Frågan är hur regeringen 
resonerat kring nystartzonerna – huruvida 
dess invånare verkligen kommer gagnas av 
skattelättnaderna är högst ovisst. Klart är att 
systemet kommer skapa obalans och orättvisa 
i företagsklimatet.

Siri Steijer

Integrationsminister
Erik Ullenhag.

Foto Bertil Ericson.

Medlemsavgift 1
50 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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Nyheter

LO och Svenskt
Näringsliv har 
gemensam syn
Arbetsmarknadens parter är vana att stå för 
vitt skilda uppfattningar och intressen, inte 
minst i den o� entliga debatten. Men nyligen 
gick Svenskt Näringsliv och LO tillsammans 
ut och ställde ett antal gemensamma krav på 
alliansregeringen och oppositionspartierna. 
Bland annat skriver de båda organisationerna 
att de vill se långsiktighet, ökad samverkan 
mellan utbildning och arbetsliv, tydliga 
kvalitetsredovisningar, bättre möjligheter till 
omskolning och bättre villkor som underlät-
tar för både arbetstagare och arbetsgivare att 
hantera omställningar. Både LO och Svenskt 
Näringsliv tar också ställning för investe-
ringar i infrastruktur som järnväg, bostäder 
och på energiområdet. 
[SvD Brännpunkt]

Tobias Krantz             Urban Bäckström

”Svenska företag 
behöver ett bättre 
innovationsklimat”
Lång rad av misslyckanden. Svensk forsk-
ning kostar mycket pengar men resulterar 
alltför sällan i nya, framgångsrika produkter. 
Utmaningen vi står inför är att omvandla 
kunskapen till tydligare resultat som ger 
jobb och ekonomiskt välstånd, skriver 
Urban Bäckström och Tobias Krantz från 
Svenskt Näringsliv. För lite av vår forskning 
resulterar i framgångsrika varor och tjänster 
som skapar jobb och tillväxt. Därför behöver 
Sverige en ny innovationspolitik. Den nya 
politiken bör utgå från att de grundläggande 
förutsättningarna för entreprenörskap och 
företagande är den avgörande drivkraften.
[DN Debatt]

Statsministern 
efterlyser sparsamhet
Efter att festnotor hos en rad myndigheter 
uppmärksammats efterlyser statsminister 
Fredrik Reinfeldt ökad sparsamhet hos 
landets generaldirektörer. Landets generaldi-
rektörer är välbetalda och borde veta bättre 
än att slösa med o� entliga medel.
[DN]

Fel skattesänkning
Svenskt Näringsliv vill hellre se andra sats-
ningar från regeringen än sänkt bolagsskatt. 
Sänkningar av kapitalskatten och marginal-
skatten står högre på önskelistan. 
[DI]

Miljard till pensionsinfo 
gav klent resultat
Fack och arbetsgivare lägger hundratals 
miljoner varje år på att informera om tjäns-
tepensionerna. Trots det är tjänstepensionen 
fortfarande en vit � äck på kartan för många. 
Det syns bland annat på att bara en mino-
ritet brytt sig om att � ytta sitt pensionska-
pital till bolag med lägre avgifter. Under 
åren 2007-2011 har de tre organisationerna 
(PTK, LO och Svenskt Näringsliv) tillsam-
mans bränt över en miljard kronor på infor-
mationsverksamhet, enligt Dagens Industri. 
Pengar som plockas ur de egenkontrollerade 
pensionsbolagen Alecta och AMF Pension.
[DI]

Regeringens 
tåginvestering 
välkomnas
 Regeringens tåginvestering på 55 miljarder 
kronor välkomnades, framför allt av de 
regioner och kommuner som berörs. Också 
Svenskt Näringsliv gillade regeringens signal, 
även om godstra� kinvesteringarna lyser med 
sin frånvaro och menar att härmed är en 
negativ trend bruten. Och framhöll att det 
mest positiva är det höjda och långsiktiga 
anslaget för driftsunderhåll.
[DI]

Start för Sveriges 
första utbildning i 
praktisk innovation
Googol Innovation Academy lanserar Sveri-
ges första utbildning i praktisk innovation. 
Utbildningen riktar sig till de som arbetar 
inom till exempel forskning, utveckling, till-
verkning, marknadsföring och försäljning. 
Deltagarna utgår från konkreta utvecklings-
projekt från sina respektive företag, och 
arbetar tillsammans för att driva värdeska-
pande processer. Utbildningen har utformats 
av handledare med lång erfarenhet inom 
utvecklingsarbete från företag som Akzo 
Nobel, Astra Zeneca, Nestlé och Tetra Pak.
[Bolagsfakta.se]

Löfvens förslag 
om reducerat 
sjuklöneansvar
Stefan Löfven lanserade inför sommartalet 
ett förslag som innebär reducerat sjuklö-
neansvar för att underlätta för små och 
medelstora företag att anställa. Företag ska 
bara behöva betala sjuklön i en vecka om 
en anställd sjukskrivs. I stället ska staten ta 
ansvar genom sjukförsäkringen.

Förslaget i korthet:
- Arbetsgivarens kostnadsansvar för den 
andra sjuklöneveckan i sjukförsäkringen 
(sjukdag 8 – 14) avska� as.
- Förslaget beräknas försvaga de o� entliga 
� nanserna med 1, 5 miljarder kronor per år.
- Studier visar att arbetsgivarnas sjuklöne-
ansvar kan verka hämmande på viljan att 
nyanställa, i synnerhet då det gäller personer 
som uppfattas ha hög risk för sjukfrånvaro.
- Förslaget väntas, om det genomförs, kunna 
bidra till att arbetsmarknadens parter når 
en överenskommelse i förhandlingarna om 
omställningsavtal
[www.socialdemkraterna.se]

Miljardsatsning ska ge 
unga jobb
Regeringen vill ge 2,2 miljarder kronor extra 
nästa år för att få ner ungdomsarbetslöshe-
ten. Pengarna ska gå till lärlingsutbildningar 
och gymnasial yrkesutbildning. Satsningen, 
som kostar totalt 8,1 miljarder kronor under 
åren 2013-2016.
– Det är det här som är den stora samhälls-
utmaningen, sade statsminister Fredrik 
Reinfeldt (M) på en presskonferens. 
[DN]

Var är företagarna 
mest nöjda?
Det är en av frågorna som Svenskt Närings-
livs företagsklimatundersökning ska ge svar 
på. Undersökningen pågår under hösten 
2012. Drygt 70 500 företagare får genom 
undersökningen möjlighet att svara på frågor 
om attityder, regler, institutioner och kun-
skaper som de möter i vardagen. Undersök-
ningen ger viktig kunskap och syftar till att 
inspirera, sprida goda exempel och driva på 
förbättringsarbetet i kommunerna. Enkäten 
kommer i första hand att vara webbaserad 
men kommer även att kompletteras med pos-
tala utskick och telefonpåminnelser.
[Bolagsnytt.se]

Claes Sandgren, ordförande för IMM

Tydligare uppförandekod 
mot mutor
Institutet Mot Mutor (IMM) har tagit fram 
en uppförandekod som ska vägleda företag 
och o� entligt anställda om hur förmåner får 
användas för att främja organisationernas 
verksamhet. Under 2013 kommer IMM att 
lägga stor vikt vid att informera om den nya 
koden och dess tillämpning. Koden är ett 
komplement till den reformerade mutbrotts-
lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli i år.
[SvenskHandel.se]

Sverige fyra i 
konkurrenskraft
Sverige ligger på � ärde plats i världen när det 
gäller konkurrenskraft, enligt organisationen 
World Economic Forum (WEF). Det inne-
bär att Sverige har tappat en placering från 
förra året, och blivit omsprunget av Finland. 
Schweiz och Singapore ligger kvar på första 
respektive andra plats. Listan bygger på fak-
torer som teknisk utveckling, innovations-
klimat och arbetsmarknadens funktionssätt. 
Sverige faller dock tungt i � era kategorier, 
bland annat de svenska skatterna, restriktiva 
arbetsrättslagar och lättillgängliga � nanser. 
Sverige toppar däremot rankingen i katego-
rierna tillgång till högteknologi samt länder 
med små in� ationsförändringar. 
[SvD]

Small Business Act 
(SBA). Förträngd – 
Bortglömd?
Många tror att Sveriges medlemskap i EU 
har gjort det svårare att driva företag och att 
många krångliga regler kommer därifrån. 
Kanske är det så i någon mån men egentli-
gen är det, i det stora hela, precis tvärtom. Få 
vet om att det � nns något som heter ”Small 
Business Act” som alla EU:s medlemsländer 
antog i slutet av 2008 och är skapad för att 
underlätta för framför allt småföretagare.
[Småföretagarnas Riksförbund]

S:t Martins Gymnasium i Solna.
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Hur kreativ är din arbetsplats?
 - lite mer ”wild and crazy” gynnar  hälsan och företagsklimatet

Att bli lite ”wild and crazy” på arbets-
platsen gör att arbetsplatsen blir både mer 
hälsosam och fylld av glädje. Mycket humor 
och nära till skratt är goda egenskaper i 
ett företag enligt Farida Rasulzada som är 
doktor i psykologi och forskar i ämnet krea-
tivitet och lönsamhet i företagsvärlden och 
kring frågor som: Hur blir man kreativ på 
ett företag? Och hur påverkar det intjänings-
förmågan? 

Alla människor är kreativa till sin natur, 
men får inte alltid utlopp för sin kreativa 
egenskap på arbetsplatsen. Det, menar 
Farida, kan medföra problem. Ett kreativt 
företag eller en verksamhet välkomnar nya 
idéer, ger � nansiellt stöd och personlig 
uppmuntran till utvecklingsarbete, tillåter 
misslyckanden och bryr sig om medarbe-

10 frågor
som testar företagets kreativa förmåga 

 1. Uppmuntras medarbetarna att vara kreativa och
  komma med nya idéer på jobbet? 

 2. Vågar medarbetarna inom företaget ta egna initiativ
  även om resultatet är ovisst? 

 3. Är det tillåtet att misslyckas på arbetsplatsen? 

 4. Upplevs atmosfären på arbetsplats som levande och
  händelserik? 

 5. Finns det utrymme för humor och skratt på arbetsplatsen? 

 6. Är du som chef en god lyssnare/upplevs chefen som god 
lyssnare? Är det dialog snarare än monolog som förs inom fö-
retaget? 

 7. Finns tid till att tänka ut nya idéer? 

 8. Har de anställda inom företaget möjlighet att göra er
  hörda när det gäller hur företaget leds och utvecklas? 

 9. Används ett uppmuntrande språk på arbetsplatsen? 

 10. Uppmuntras medarbetarna till att samarbeta med varandra?

Är ditt företag kreativt?
Antalet JA på testet ovan ger svaret: 

tarnas sociala situation. I en sådan företags-
kultur � nns en lekfullhet, att få testa nya 
idéer och gott om tid för att utvärdera och 
re� ektera. Detta i sin tur skapar engagemang 
och motivation. Ju � er olika erfarenhet som 
möts, desto bättre kreativitet. 

Farida Rasulzada har baserat sin forsk-
ning på utveckling av kreativitet och innova-
tion inom den privata sektorn, där hon i � era 
år arbetat med och följt organisationskrea-
tivitet och personalens välbe� nnande. Det 
handlar om att skapa en balans mellan frihet 
och kontroll, och utveckla en mogenhet i 
organisationen. För mycket frihet ger ofta 
alldeles för många bollar att hålla i luften, 
vilket försämrar kreativiteten. Tydlighet är 
viktigt, men inte för mycket för då begränsar 
man kreativiteten.

Kreativiteten ska inte bara gälla produk-
tionen och det dagliga arbetet. Den ska även 
få blomma vad gäller a� ärsplaner, strategier, 
marknadsförning, försäljning. Och det bör 
� nnas en administrativ kreativitet, att ruti-
ner utvecklas för att skapa e� ektiva a� ärs-
strategier. Att medarbetarna känner till mål 
och visioner, och inom dessa ramar kunna 
ta sin egen väg, beskrivs också som viktiga 
faktorer. Liksom att det � nns en engagerad 
vägledande chef, som är närvarande och kan 
delegera kreativitet. 

E� ekten blir minskad stress och ökat 
välbe� nnande genom färre sömnstörningar, 
oro, irritation och andra stressrelaterade 
symptom. Man lär sig även att hantera 
stressiga arbetsmoment, och prata om det. 
Minskad sjukfrånvaro ökar lönsamheten, 
både med mindre kostnader och högre pro-
duktivitet med bättre kvalitet.

Alla organisationer hittar sin egen 
väg, det fi nns inga recept på kreativa 
arbetsplatser.

Källa: Farida Rasulzada

Antalet JA på testet ovan ger svaret: 

0-3
   Ja

4-6
   Ja

7-10
   Ja

Antagligen ges inte utrymme för kreativitet i bolaget. 

Exempel på företag: Företag som verkat länge på en sta-
tisk marknad utan hotande konkurrens, vilket kan leda till 
att företaget saknar förmåga att med kreativitet anpassa 
sig till förändringar. 

Inte ett superkreativt företag men har rätt förutsätt-
ningar att bli det! 

Exempel på företag: Har förmågan att vara mer kreativt än 
man är. Antagligen för att man inte värderar personalens krea-
tiva förmåga. Orsaken ligger ofta i att man har lämnat det kre-
ativa stadiet av att etablera företaget och nu ingått i stabilare 
stadium där energin läggs på organisationen. En plan saknas 
för att uppfatta den kreativitet som fi nns vilket gör att företaget 
är sårbart om något förändras snabbt. 

Förmodligen en organisation som kan prestera super-
kreativa resultat. 

Exempel på företag: Personalen ges tid att vara kreativa och 
företaget attraherar ännu fl er kreativa personer. Företaget kan 
snabbt anpassa sig till förändringoch det kan skapa innovativa 
och oväntade lösningar. Stämmer detta med ditt företag? 

Anställda som arbetar på 
en kreativ arbetsplats upp-
lever mindre stress och 
bättre hälsa.

Våga släpp loss humorn 
och lekfullheten – är upp-
maningen från många 
forskare.
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Juristen

Regler för representation

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.

Just nu är reglerna för representation 
verkligen på tapeten sedan de statliga 
myndigheterna och stiftelserna sprängt alla 
rimliga gränser för sådana kostnader.
Men vi småföretagare får nog i alla fall vara 
så vänliga att hålla oss inom skattelagstift-
ningens ramar för annars kan vi råka illa 
ut. Här nedan har jag gjort en samman-
ställning av de viktigaste bestämmelserna 
som vi måste följa. Skatteverket har givit 
ut allmänna råd (SKV A 2004:5) och med-
delanden (SKV M 2004:4) som reglerar 
vad som gäller för företagens avdragsrätt för 
representation.

I huvudsak gäller följande.
Utgifter för representation och liknande 
ändamål får dras av endast om de har 
omedelbart samband med näringsverksam-
heten, till exempel när det handlar om att 
inleda eller upprätthålla a� ärsförbindelser 
eller då utgifterna avser jubileum eller per-
sonalvård, (16 kap. 2§ IL). Avdraget får inte 
överstiga vad som kan anses skäligt. För 
utgifter avseende lunch, middag eller supé 
får avdraget inte överstiga 90 kr exklusive 
mervärdesskatt.

Utöver mat kan representation inne-
hålla utgifter för hotell, teater mm. Här är 
avdragsrätten mer � exibel.
Representationen kan rikta sig antingen 
utåt mot företagets a� ärsförbindelser, 
s.k. extern representation eller inåt mot 
företagets egen personal, personalfester och 
liknande s.k. intern representation.

Extern representation
Ett ovillkorligt krav för avdragsrätt är att 
det � nns ett omedelbart samband mellan 
representationen och verksamheten. Av-
dragsrätt gäller alltså inte när kostnaderna 
kommer av personlig gästfrihet, umgänge 
och liknande.
Representationen ska ingå som ett naturligt 
led i samband med a� ärsförhandlingar som 
har med näringsverksamheten att göra. 

Jubileum med mera
Avdragsrätt för representation kan också 
gälla vid större jubileer, invigningar och 
demonstrationer där representation används 
som ett led i företagets marknadsföring.  
Här saknas beloppsramar för avdragsrätt 
förutom vad gäller för måltider. Avdrag för 
måltid vid exempelvis jubileum är begrän-
sat till 90 kr exklusive mervärdesskatt per 
måltid och anställd. I övrigt är avdragsrät-
ten begränsad till skälig kostnad. (Med 
detta avses att lyxbetonad representation 
inte är avdragsgill.) Avdragsrätt medges 
i dessa fall även för en större krets. Såväl 
respektive till anställda och a� ärsbekanta 
innefattas i den krets som omfattas av före-
tagets avdragsrätt. Eftersom reglerna här är 
relativt förmånliga � nns vissa kriterier för 
hur de får tillämpas. Till exempel räknas 
jubileum endast när man � rar en betydande 
milstolpe i företagets historia,  till exempel 
ett 25- årsjubileum. Vidare är invigning i 
detta sammanhang begränsad till anlägg-

ning av betydande storlek i förhållande till 
bolagets omfattning och storlek.

Intern representation
Intern representation kan till exempel vara 
personalfester och informationsmöten. 
Gästfrihet av personlig art räknas inte till 
intern representation.
Avdrag medges för förtäring med 90 kr 
exklusive mervärdesskatt per person och 
måltid. För övriga kringkostnader medges 
avdrag med skälig kostnad som i  anvis-
ningarna uppskattas till 180 kr exklusive 
mervärdesskatt per person.

Seminarier, konferenser
Utgifter för utbildning och planeringskon-
ferenser omfattas inte av de vanliga reglerna 
för representation.
Dessa utgifter är avdragsgilla i sin helhet för 
företaget om den erhållna informationen 
antas vara till ekonomisk nytta för företaget 
och att det eventuella rekreationsinslaget 
är litet.
Om inslaget av rekreation är stort riskerar 
deltagarna att lönebeskattas. Som tumre-
gel bör utbildning hållas sex timmar per 
dag Företaget får då göra avdrag såsom för 
lön för kostnaden men även betala sociala 
avgifter på beloppet.
Det verkar vara mer fördelaktigt att kalla 
exempelvis en personalfest för seminarium 
då avdragsrätten är friare. Även mervärdes-
katten får ju dras av fullt ut om det är ett 
avdragsgillt seminarium istället för intern 
representation (utan utbildning).
Det är detta vi har sett exempel på när den 
ena myndigheten efter den andra drar av 
personalfester som seminarium.

Lycka till och smaklig måltid!

Djursholm den 29 augusti 2012
Wiggo Lindgren 

Syftet med studien var att ta reda på hur 
företagen använder sig av sociala medier.
– Vi vill gärna veta hur bolag tänker, och vilka 
värden de ser med att använda sociala nätverk 
internt inom sina bolag men också gentemot 
sina kunder säger Jesper Ritsmer Stormholt.

Självklart inslag på jobbet
”Det kommer inte dröja länge innan sociala 
verktyg blir lika självklart på jobbet som 
i våra privata liv”, säger Jesper Ritsmer 
Stormholt, regionchef för Google Enterprise 
Norden.  Han menar att social verktyg inte 
bara hjälper människor att snabbare komma 
i kontakt med varandra och arbeta smartare, 
utan för med sig ett helt nytt sätt att arbeta 
där man blir inspirerad av varandras idéer.

”Det här är bara slutet av början”
Robin Teigland, docent och forskare vid 
Center for Strategy and Competitiveness vid 
Handelshögskolan i Stockholm menar att 
nyckeln till konkurrensfördelar blir allt mer 

Sociala medier – tidstjuv eller värdeskapare?

Google har tittat närmare på sociala 
mediers inverkan på företagens 
tillväxt och kommit fram till en rad 
positiva faktorer. Företagen växer 
snabbare, är e� ektivare, får höjd 
kvalitet på arbetet, hitta lättare 
kompetens, fattar snabbare beslut – 
och får ökad kreativitet på jobbet. 

baserad på ett företags förmåga att engagera 
sig och samarbeta med sina anställda, kunder 
och andra intressenter i samskapandet av 
värde. I kärnan av denna proces � nns sociala 
medier då de erbjuder plattformar för utbyte 
och skapande av kunskap mellan individer, 
oavsett var de be� nner sig geogra� skt, vilken 
organisation de tillhör eller till och med 
vilket språk de talar. 
”Och vi är bara i ”slutet av början” när det 
gäller införandet av sociala medier av företag 
för samskapande av värde. Vi har fortfarande 
mycket framför oss då internet-, material- 
och produktionsteknologier snabbt avancerar 
framåt och närmar sig varandra.”

I studien undersöktes företag i sju eu-
ropeiska länder om hur de använder sociala 
medier i verksamheten. Av de svenska företag 
som svarade uppgav 62 procent att de använ-
der någon typ av sociala medier inom verk-
samheten. De svenska företagen ligger något 
efter resten av Europa på samtliga områden.

Ute i Europa är det kaos och vi som 
kämpade för Euron i Sverige och Norge kan 
hålla oss för skratt. Vi hade tur som slapp i 
nuläget men på lång sikt är det självklart att 
en valuta som reducerar växelkurser etc måste 
till, men det kräver vettiga regeringar hos alla 
medlemsländerna…
För att en stat ska fungera måste man få in 
skatter för att bland annat � nansiera välfärd, 
rättsväsende, försvar. Investeringar i infra-
struktur måste till, men man får inte glömma 
hur resurserna SKAPAS – våra stora � na 
företag kom till på förra och förrförra seklet. 
Och vår svenska arbetsfred gjorde det möjligt 
för småföretag att bli stora.  Men de senaste 
decennierna har facket och ATTITYDER-
NA mot arbetsgivarna och företagsledningar 
blivit allt sämre. Och storföretagen har fått 
allt tankearbete från politikerna och man har 
inte ägnat småföretagsamheten tillräcklig tid. 
Man har på regeringshåll glömt grundförut-
sättningarna för samhället nämligen att det 
SKAPAS ständigt nya jobb, som genererar i 
skatter och ofta har negativa attityder blåst 
mot arbetsgivarna från allmänheten. Man 
har inte förstått sambandet mellan optimis-
tiska glada arbetsgivare, hård arbetslönsam-
het och nya jobb – nu är arbetslösheten 
för ungdomar högre än någonsin. Det är 
skrämmande och det är nästan lika dåligt 

Fungerar Sverige i framtiden?

som ute i Europa. Oftast beror detta på poli-
tikernas slapphet och slöseri och BRIST PÅ 
FANTASI OCH FÖRSTÅELSE för de små 
företagarna. Man borde rikta sitt raseri och 
sin kritik mot först och främst den sjuka at-
tityden hos delar av allmänheten Man borde 
gå ut till alla att det väsentligaste är i grund 
och botten företagsamhet. 
De små företagen måste bli många � er och få 
växa som från till exempel tre till fyra anställ-
da. Redan där är det riskabelt för arbetsgi-
varen. Tänk om den nyanställde är en miss, 
då är det svårt att bli av med vederbörande. 
Därför är småföretagarna ofta fega och drar 
sig för att anställa. Det är bekvämare att ta 
jobb istället för att ge jobb. 
Vi som är småföretagare och under decennier 
lyckats arbeta upp oss till många anställda 
tvingas ofta att skriva på fackets kollektiv-
avtal, vi får låta facket få en representant 
som kan få jobba i fackliga frågor på betald 
arbetstid. Och just facket är nog det främsta 
hindret för företag att växa. 
Vi har lärt oss som småföretagare att ragga 
uppdrag, det är vi små experter på, och vi ser 
ofta möjligheter men vi måste vara modiga, 
måste � nansiera och riskera både hus och 
hem och familj och försöka se in i framtiden. 
Att börja med för politikerna vore t.ex. att 
det på varje löneutbetalning står hur mycket 

arbetsgivaren måste betala för just den 
löneutbetalningen. Då skulle så småningom 
ARBETSTAGARNA INSE hur mycket 
de kostar och det skulle öka förståelsen 
hos många anställda. Det � nns inte något 
företag idag som missbrukar sina anställda. 
Man har lärt sig klart att man måste skapa 
laganda, stimulera de anställda, betala bra 
och se till att deras trygghet � nns. Men man 
måste också förklara att företagen måste vara 
lönsamma och man måste också ha klart för 
sig att det måste bli många många � er små 
företag för att vi ska få nya stora företag i 
framtiden. Går inte det kommer Sverige inte 
att fungera och då vet vi vilka problemen kan 
bli. Se bara på Grekland. 

Jan B Westman, Hedersordförande SFR
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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 
20 oktober 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.

Dags att investera i oss själva!
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Bra A� ärer  1.Gert Dahlberg, 2.Lisbeth Hansen, 3.Anne Gerzén, 4.Brita Ruin, 5.Birgitta Lövberg 
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Bra A� ärer Annonsbilaga

Tillväxt behöver bränsle. Tillväxt 
behöver nya tankemönster och vidgade 
perspektiv. Tillväxt kräver att vi emellanåt 
lyfter glaskupan som omger oss för att an-
das in lite frisk luft. Lyfta blicken mot nya 
horisonter. Insupa nya intryck. Lyssna till 
andra röster. Men att det ska vara så för-
bannat svårt och skräckinjagande att satsa 
på sig själv som egen företagare. Att rädslan 
för uteblivna intäkter och stagnation på 
likviditetskontot ska bromsa mina behov. 
Att fruktan för framtiden ska fängsla mig i 
ett kortsiktigt tänkande anade jag inte. 

Det har varit en lång sommar. Trots 
eller kanske tack vare regelbundet regn och 
rusk har människor tagit långledigt. Från 
midsommar till sent i augusti har det varit 
omöjligt att trä� a folk, boka möten, dra 
igång nya projekt. Svenskar är kända för 
sina långa semestrar. Men i år har vi nog 
slagit semesterrekord. Som egen företagare 
inom media - och mötesindustrin leder 
maratonsemestrarna till total torka på före-
tagskontot. 

Men vad gör man av alla dessa döda 
dagar eller perioder som egen företagare 
utan semesterersättning, utan chefer som 
bokar utvecklingssamtal eller planerar 
vidareutbildningar? Vad gör man när man 
saknar en auktoritet som styr skutan, som 
kalkylerar på maximal nytta och som för-
ädlar ens bästa egenskaper. Det � nns dagar 
då jag verkligen längtar efter en chef. En 
ledargestalt som pekar med hela handen 
och lindar in sina befallningar i manipula-
tivt mjuka toner. En sådan som ser vad jag 
behöver, vet vart jag är på väg och kanali-

serar min kompetens och kapacitet i rätt 
riktning. 

Ibland känns det övermäktigt att vara 
sin egen chef/sekreterare/coach och arbets-
kamrat. Men jag är inte ensam om att vara 
ett enmansföretag. För ovanligt nog tillhör 
jag en majoritet då 75 procent av alla bolag 
i Sverige inte har några anställda. Vi är 
783 535 själar som är våra egna chefer. 
Som tar med oss jobbet på helger, se-
mestrar och sömnlösa nätter. 

Nu har min chef, det vill säga jag 
själv, bestämt att jag ska få det jag 
alltid saknat. Min chef vill ge mig 
det andra anständiga anställda får 
på stora företag. Inte glassiga Grand 
Hotel-kicko� er med astronomiska 
notor som betalas av skattepengar 
utan ren och skär utbildning. Chefen 
skickar mig på konferenser om den 
europeiska skuldkrisen, om mänsk-
liga rättigheter och annat som jag 
brinner för i Paris, London och New 
York.  

För en gångs skull ska jag inte 
föreläsa själv. Jag ska inte moderera, rap-
portera, arrangera. Jag ska bara trä� a 
premiärministrar, banbrytande arkitekter, 
aktivister från Tredje världen och publicis-
ter från International Herald Tribune och 
journalister från New York Times. Jag ska 
lyssna och lära. Allt detta utan direkta lön-
samhetskrav. Utan stulna blickar på pro-
duktivitetskalkyler. Som en intellektuell 
investering. En kompetensutveckling. För 
att jag är värd det. Efter alla år av blod, 
svett och tårar. Visst är det avdragsgillt? 
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HA HA 

HUNDRA

FRAM- 
FÖRDE 

SATELLIT KONDIS

SITTER PÅ 
PARKETT

STRÄVAN

VILAR 
PÅ SKÄR

UTSPE-
LAS

IDROTTS-
STJÄR-

NOR

SÄTTS 
SPADEN I 
PÅ FEST

ÄR RE-
SULTAT 
UNDER 
NOLL

FÅR SINA 
UTBROTT 
LÄNGD- 

MÅTT

DE SÄTTS 
I BYTE

GER NY 
NÄRING

RUBBAR

SLÄT OCH 
MJUK

DUM-
PADE 
BROR 
1967

FULL-
TRÄF-
FARNA
EFTER-

FÖLJARE

HÖGSKOLE-
PROVET

SJUNGIT 
BAKOM

ÄR VÄL 
AFFÄRS-
LUNCH

AN-
LÖPA

KORSAR

SMÅ 
FLYGFÄN

SAMLA-
DE ELIT-
TRUPPER 

2004

STILL-
HETEN

PLATS FÖR 
UTSLAG

HÖJD PÅ 
LÄNGDEN

TUMMEN 
UPP

SITTER 
SNED 

MÖSSA PÅ
VARA SOM 

SÄLJS

DE 
SKICKAS 

IVÄG 
SOM TRE 
KORTA, 

TRE 
LÅNGA 

OCH TRE 
KORTA

RÄNNA I 
VINTER-
TÄCKE

KÖR I 
UPPSALA

MISS- 
TÄNKA

KORGEN I 
MOSKVA

DEN FÖR-
PUPPAS

MYS-
PYSIG

FIXAR 
RECEPT

ÄR LYSAN-
DE LÖS-
NINGAR

FÖR-
STRÖ-
ELSE

HANDLING 
SOM GÖR 

ATT DU 
STYRKS

DIREKT-
SÄND-
NING

I RUGGAR
KOST-

NAD PÅ 
EN HÖFT

FÅR 
BAK-
SLAG

DYKAR- 
KURS

LAPPEN PÅ 
LANDET

NACKDEL

KYRKO- 
RUM

BEHAND- 
LINGARNA

TÄCKER 
KAPSEL

ORKAR

LEDER TILL 
BROTT I 

DEN UNDRE 
VÄRLDEN

BRODE-
RAT LITE 
EXTRA RÖK I KÖK

DRAG- 
KAMP

SAFT 
I FAST 
FORM

SITTA PÅ

UPPSLAG
SITTER 

SOM EN 
KÄPP I 

HJULET

LÄMNAR 
BOSS 

EFTER SIG

BLEV NI

DE 
MINSKAR 

VINSTMAR-
GINALEN

PYSER

SÄGER 
TACK VAR-

ANNAN 
GÅNG
DRYCK

DE KAN 
HA SINA 

PIPOR

TA FAST

LAGER- 
VARA

TACKLA 
FULT

ÄR VÄL 
REGN 

EGENT-
LIGEN

ÄR KOSTNA-
DER SOM 
BELASTAR 
VERKSAM-

HETEN

ÄR JÄMNA 
INKOMSTER

SITTER 
I BUR

FÄRD-
LEDERNA 

NAV 
FÖR SJ

ÄR DET 
FRID-
LYSTA

ÄR ETT 
BRA OM-

DÖME

HELA 
SURVEN
ÄR DIN 

FÖRTJÄNST
        A  S   K    A

        V A T T E N F A L L

        D R A R   U R   Ö L

        R A B A T T E R N A

       H A   I D E   D U

        G E L E   H A F F A

        S K A R V A T   Ö K

        G E   N A V   O R T

       C I R K A P R I S  I

    V    L  U  N E D   M E

G E N I A L A   L A R V E   S K Ö N

 N Ö D S I G N A L E R N A  O D

  J  S V A J   L  E  P A R A R

 R E P R E S E N T A T I O N  N Å

D I   R Ö   T I  T E N T A N  K

 K L O R N A   O D E N S E

 T E D   I D   R O N  E K

M I N U S   E T N A   O K

 G  K Ä M P E  T Å R T A

  A T L E T E R   S K E R  

      

ANSIK-
TENA

STÖRST 
PÅ FYN

DEN ÄR 
EN DEL 
I FÖRE-
TAGET

© Melon 
Produk-
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GÅR 
GENOM 
KANAL

KALLAS 
VÅRT 

YTSKIKT

VILL NOG 
HALL-
MAN

KOM MED 
544 -58

SÄTTA 
PÅ PROV

GER ÖVER- 
BLICK

ÄR SUR

START-
SIFFRA

I STAV I 
VERK

I RETUR
ORDNAR 
TRÄFF PÅ 

STAM-
STÄLLE

VILL DEN 
SOM ÄR 
FRIARE  

FÅ HÖRA

SLUMMER 
UNDER EN 
LÄNGRE 
PERIOD GE UPP

DIREKT 
FRÅN 

FABRIK

SKAPAR 
GNIST-
REGN I 
NATTEN

STARTAR 
LÖFTES-

RIKT
PLACE-
RADE

FYLLDE 
KISTAN
ANSAR 
HÄCK

FÅTT 
PRYGELVÄRDET

DYR 
KULA DOLLAR- 

GRIN

DEN HAR 
ELDSJÄL

WALLEN-
BERGS 

FINANS-
KONCERN

HAR 
PERSON 
MED BRA 
OMDÖME

RUNDA 
FÖR ETTA

BYGGDE 
PER ALBIN

ÄR ETT 
BOENDE 
SOM RA-
TATS PÅ 
LANDET 

ÄR DE 
SOM ÄR 
UPPÅT

GER EN 
FÖRSTA 
FRYS-
NING

SKYDDAS 
AV LOCK 
UNDER 
LUREN

VILL DEN 
SOM 

BYGGER 
BROAR

FÖLJDE 
EFTER 

SOVJET

ÅVÄXT

VÄDRA SITT 
MISSNÖJE
TRIMMAR 

LAGEN

ÄR SJUKDO-
MAR SOM 
GÅR I ARV
PÅ SLANT 

I TOKYO

MINDRE  
ORT PÅ 

HÖG HÖJD 
I SCHWEIZ 

SÄTTER 
TÄN-

DERNA I

STUDSA 
TILLBAKA RÖD TRÅD

SÄMJAN

DEN ÄR 
TVÅÅRIG

HAR TEMP-
RAMENT

SKULDE-
BREV

HAR FOT 
MED TAPP
PLACERAS 
PÅ RYGG

SITTER I 
FÖNSTRET

HAR BOSS 
SOM REST

KAN DEN 
SOM 

FASAR
GULLIGT

INFÖRDE 
BROR I 

REFORM DE FÖLL 
FÖR VASA

SPETS- 
PLUGG

STYRET

KALLAS 
ÄVEN 
NIOR

HADE 
ROVA

FRAM-
FÖRDES

STAT 
MED LAS 
VEGAS

STÖTEN

ÄR PUNG-
SLAGEN

HAR KAL-
LE SOM 
SPELAR

BÄR- 
HJÄLPEN

DEN ÄR 
EN BIT 
AV BIT

SÅDANA 
HAR ETT 

CENTRALT 
FÄSTE

ELÄNDE
VÄRDERA 

HÖGT

SNABBT 
TILL-
SLAG

HAN 
HADE 

SKOTT-
HÅL I 

PANNAN
RÄKNE-

EXEMPLET

DEN SKAT- 
TAR IN- 
TÄKTER

HAN ÄR 
EN LÄNK 
I KEDJAN
ÄR GRÖN-
GÖLING

RÖRELSE 
SOM 

DRIVS AV 
OMBUD

LEVE-
RERAR 

EN 
SALVA

BILDAS 
I SAL

GJORDE 
OM

GRIPS

DE KAN 
SÄGA 

TACK VAR-
ANNAN 
GÅNG

HAR 
SKUTAN 
VID SJÖ

GES 
FÖRE 

ORDER

DEN BÄR 
SINA 

KOTTAR

RÄTT ÅT 
KNE-
GARE

DE FALLER 
PÅ HÖSTEN

TAR MAN 
SIN HAND 

IFRÅN

ÄR UNDER-
LAG FÖR 

FOTBOLLS-
SPELARE
SLUMPAR

DET RIN-
NANDE 
VATTNET
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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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