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Nu har vi specialutbildat 150 rådgivare, så att de är extra bra på att ta hand dig som är småföre tagare.  
För någonstans på vägen, när företaget växer och du börjar anställa, så behöver du förmodligen lite mer 
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Därför får du en personlig rådgivare.
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Företagsklimat i
världsklass
Rubriken speglar det övergripande målet för vår 
verksamhet

Vi jobbar för att få politikerna att lägga grunden och stän-
digt verka för att målet ska uppnås. Det ska vara enkelt, ro-
ligt, lönande och tryggt att vara småföretagare i Sverige. Det 
är emellertid långt dit och undersökningar visar tvärtom att vi 
dalar i de listor som beskriver hur företagsklimatet utvecklats i 
86 länder världen. Läs mer om detta inne i tidningen.

Ett av de önskemål vi för fram i vårt Näringspolitiska pro-
gram är att sjuklöneansvaret för företagarna ska slopas.  Det är 
en av de huvudpunkter vi tar upp i våra möten med riksdags-
ledamöter och andra. Det skulle ge tusentals nya jobb direkt. 
Vi tror att det är möjligt att få en majoritet i Riksdagen för ett 
sådant beslut om någon eller några ledamöter bestämmer sig 
för att verkligen driva frågan. 

Enligt de undersökningar vi gjort på vår hemsida och via 
vårt enkätverktyg på nätet, där cirka 2000 medlemmar har 
svarat, skulle över 50 procent anställa en eller fl era nya med-
arbetare om sjuklöneansvaret togs bort och de vågade anställa. 
Detta innebär att bara bland våra medlemmar skulle fl er än 10 
000 nya jobb skapas. Enligt miljöpartiet, som tagit ett stäm-
mobeslut i frågan, skulle kostnaden för borttagandet vara strax 
över 2 miljarder kronor, om man begränsar det till småföreta-
gare, vilket kan räknas som felräkningspengar i statens budget.

Beträff ande turordningsreglerna i LAS råder en allt 
större enighet mellan olika partier och parter att de är skadliga 
för Sverige. De ger inlåsningseff ekter, tröskeleff ekter och en 
stel, ofl exibel arbetsmarknad som bland annat cementerar en 
arbetslöshet bland ungdomar som är bland de högsta i Europa.

De omåttligt höga arbetsgivaravgifterna och egenavgifter-
na i Sverige motarbetar självfallet också viljan och förmågan 
att anställa mer personal. Många småföretagare lever på mar-
ginalen i sin verksamhet samtidigt som de verkligen skulle be-
höva avlastning för att inte bränna ut sig själva. Att då nämnda 
avgifter dels är nästan dubbelt så höga som snittet i EU och 
dels till stor del är dolda skatter och inte avgifter, som man 
får något för, är ingen bra och företagsvänlig politik. En grad-
vis sänkning av avgifterna där man kan börja med att halvera 
dem på den första lönemiljonen skulle utan tvekan ge större 
eff ekt på arbetslösheten än de halvhjärtade och nästan verk-

ningslösa punktinsatser som alliansen 
hittills gjort. 

Måste det till ett regimskifte för att 
få en regering som lyssnar till dem som 
ser och lever med problemen – Sveriges 
småföretagare?
 

Leif Svensson, ordförande.

Ledare

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

Därför får du en personlig rådgivare.
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15 frågor
till  Guldhedsgården AB – Catering & Festvåning med anor från 40-talet

I norra Guldheden i centrala Göteborg ligger Guldhedsgården AB Catering och Festvåning, 
ett företag som har varit framgångsrikt i över 60 år. Killarna som driver det idag är Alexander 
Nordengren och Johan Nilsson. Båda två har arbetat inom restaurangbranschen som kock och 
köksmästare i fl era år på olika platser i världen. Alexander Nordengren och Johan Nilsson är de 
fj ärde ägarna sedan restaurangen startade hösten 1948 och de har idag haft restaurangen i tre år. 
Båda två är nya medlemmar i SFR sedan i början av året. 

1. När startade Ni Ert företag?
Den första december 2009.

2. Vad var anledningen till och 
drivkraften bakom att Ni blev egna 
företagare?
Efter gymnasieutbildningen i hotell- och 
restaurang, två år som kock och köksmästa-
re samt utbildning på restauranghögskolan 
i Grythyttan ville vi stå på egna ben. Efter 
denna långa tid ville vi försöka starta eget.

3. Vad var den största utmaningen 
med att starta företag?
Att kunna ta egna beslut. Att kunna styra 
sig själv. Att vara sin egen.

4. Vad har varit viktiga 
framgångsfaktorer i startandet och 
etablerandet av Ert företag?
Att skynda långsamt. Att försöka att ta 
hand om alla kunder i början och se till 
att de blir nöjda på alla sätt. När vi nu 
tittar i backspegeln ser vi att vi gjorde rätt. 
På detta sätt kan ett företag växa. 

5. Vad anser Ni är viktiga 
egenskaper för en entreprenör?
Att inte vara rädd för att misslyckas. Alla, 
som har startat eget, har säkert någon 
gång trampat på en mina. Man måste 
brinna för det man gör och ta de mot-
gångar som kan dyka upp. Säkerligen 
väntar det tuff a dagar men också härliga 
och sköna dagar. Men mest av allt kräver 
ett entreprenörskap mod. Att ”våga sig in i 
ringen” som vi säger.

6. Har Ni några goda råd och tips 
till nya företagare?
• Att fokusera på det man har startat upp
• Att tycka det är kul
• Att lyssna på sina medarbetare

15 frågor

Alexander Nordengren
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Företagets namn: Guldhedens AB 
Catering & Festvåning
Ägare: Alexander Nordengren 34 år, 
Johan Nilsson 31 år
Familj: Båda två har samboförhållande
Huvudverksamhet: Cateringservice 
för stora och små event 
Företagets vision: Att växa på sikt

• Att se till att det är kvalitet på det man 
tillverkar
• Att ha intresse för det man gör
• Att vara kreativ och inte vara rädd för 
hårt arbete
• Att alla kunder blir nöjda

Vi tror att dessa punkter är ett bra recept 
på att nå framgång med det man gör.
En annan viktig sak är att knyta kontakter 
med andra småföretagare, träffa duktiga 
och erfarna människor och utveckla sig 
ytterligare. 

7. Vilken är den viktigaste politiska 
frågan för företagare nu?
Att det kommer att finnas politiska beslut 
som gör det lättare och framför allt tryg-
gare att starta eget företag. En annan 
viktig sak är att det måste finnas lärlings-
system i alla branscher. Idag lyser sådant 
med sin frånvaro tycker vi. 

8. Vilken/vilka personer har betytt 
mest för Er i Ert företagande?
Här måste vi definitivt framhålla oss 
själva. Vi är lika viktiga båda två gente-
mot varandra. Vi försöker att bygga vår 
verksamhet på ett förtroende för varandra. 
Detta är en av de viktigaste faktorerna för 
att det ska ”funka” i ett litet företag som 
vi trots allt är. 

9. Vilka fyra saker skulle Ni vilja 
ändra på i samhället som skulle 
gynna entreprenörskap?
• Införa lärlingssystem
• Få alla ungdomar och vuxna att lägga 
pengar på mat, som egentligen är kultur, 
istället för att hänga runt på alla barer på 
klubbarna och konsumera öl och alkohol. 
Mat är inte billigt men vi tycker att alko-
hol är ännu dyrare. 
• Prestationsbaserat lönesystem med en 
trygg baslön för anställda. Det gäller bara att 
hitta en nivå så att det inte blir någon stress.
• Konsumera sig ur en kris om det skulle 
uppstå en sådan. Om vi konsumerar rätt 
så är vi ganska säkra på att ”hjulen börjar 
snurra” fortare i vårt samhälle. 

10.  Vad är det roligaste med att 
driva eget företag?
Att kunna prova sig fram på olika sätt utan 
att behöva fråga någon mer är sin kollega. 
Hitta egna lösningar. Frihet att utveckla. 

11.  Vad inspirerar och motiverar Er?
Att vi kan utveckla vårt företag. Att alltid 
få nöjda kunder som återkommer till oss. 
Få bra rekommendationer. Att få lön för 
mödan och då bara inte ekonomiskt även 
om detta är prioritet ett.
 

12.  Har Ni någon förebild?
Alexander: Mina förebilder är alla de idrotts- 
stjärnor man har varit i kontakt med (Alex-
ander har både spelat fotboll i Degerfors 
samt varit verksam i flera olika idrottsför-
eningar). Dessa toppidrottsmän/kvinnor 
har i tidig ålder kämpat och slitit för att nå 
en topplats inom sin idrott. Det kan jag 
översätta på mig själv som egen företagare. 
Vill man något så klarar man det oavsett 
bransch eller inom idrotten. Det handlar 
om att nå sina mål. 

13.  Har Ni något tips på en bra bok 
som hjälpt Er i Era beslut?
Bli din egen bästa coach/ Pia Nilsson 

14.  Vad gör Ni om fem år?
Hoppas att ha kunnat öppna butiker i 
Göteborg där produktionen kommer från 
Guldhedens Catering och Festvåning. 

15.  Varför är Ni medlemmar i SFR?
Därför att vi tyckte att det kunde leda till 
något positivt i förlängningen för oss i vår 
bransch. Det är många förmåner med att 
vara med och så får vi bra tips och råd. Vi 
vill också bidra med att kunna förbättra för 
alla andra småföretagare i vårt land. Vi får 
ut mycket mer av detta än vad det kostar oss.

Rune Jansson

Johan Nilsson
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Meteorologen och klimatdebattören

Pär Holmgren
hoppas på en bättre och hållbar värld

Många undrar nog vart han tog vägen. Meteorologen med det långa yviga håret som pratade 
väder och vind med hela svenska folket varje dag. Pär Holmgren har visserligen lämnat tv-rutan, 
men är som egenföretagare mer engagerad än någonsin i klimat - och hållbarhetsfrågor.

➤fortsättning på nästa sida

Pär Holmgren, 47 år.
Uppväxt: Uppsala.
Yrke: Meteorolog, författare och föreläsare.
Favoritårstid/favoritväder: Försommaren när naturen vaknar upp på riktigt, men innan det blivit alltför varmt.
Dold talang: Utnämnd som hedersdoktor i meteorologi vid Uppsala universitet 
Bakgrund: Mest känd som meteorolog i SVT men aktuell med en rad olika projekt. Sitter i SMHI:s insynsråd 
och Naturskyddsföreningens styrelse, föreläser och är på deltid lärare på Uppsala Universitet, spelar i rockband 
och skriver böcker. Har bland annat skrivit Meteorologernas Väderbok, Svenska himlar, Mat och Klimat och 
Torstens resa ut i vida världen.
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– Jag trivdes mycket bra både i rampljuset 
och på SVT, men det är inte riktigt min 
grej att köra på i samma hjulspår. Jag trivs 
bäst med starta, driva igenom och utveckla 
nya kreativa projekt och förändringsar-
beten. Därför lämnade jag SVT efter 20 
år. Det var också då jag startade mitt eget 
bolag för att kunna ägna mig fullt ut åt 
klimatfrågor.

Företagandet ett hjälpmedel
Genom att starta eget har Pär kunnat 
utveckla sin stora passion för miljö- och 
klimatfrågor och kombinerat det med sitt 
intresse för musik. Pär har eget rockband 
och länge haft en idé om att använda 
musiken som ett sätt att kommunicera och 
inspirera människor att tänka i nya banor.  
Genom att använda många olika kommu-
nikationskanaler hoppas han nå ut till den 
breda publiken med sina budskap. 
– Framför allt är det viktigt att skapa 
medvetande och debatt bland den yngre 
generationen. De är dagens unga som ska 
ta över världen och som påverkas av de 
beslut som vi vuxna tar, eller ibland låter 
bli att ta. Därför måste vi alla ta vårt an-
svar för att skapa en bättre och långsiktigt 
hållbar värld. 

Människan största boven
Pär är idag en framgångsrik mångsysslare 
som meteorolog, författare, föreläsare och 
inte minst aktiv debattör.  Problemlösande 
var det som en gång lockade Pär till me-
teorologyrket, liksom intresset av att förstå 
helheten. 

– Jag har alltid varit intresserad av ma-
tematik, fysik och komplexa processer 
som pågår hela tiden i atmosfären. Det 
var också det som väckte min passion för 
klimatfrågorna och mitt engagemang för 
hållbarhetsfrågor utifrån den humanitära 
perspektivet.
Pär Holmgren har skrivit ett antal upp-
märksammade väderböcker, bland annat 
”Meteorologernas väderbok” och ”Tor-
stens resa ut i vida världen”. Han föreläser 
också fl itigt och säger att tanken med hans 
föreläsningar inte är att skrämmas. Men 
samtidigt är det oundvikligt att måla upp 
en negativ bild där också människan är 
största boven.  
– Tanken är inte att skrämmas, utan att 
förmedla fakta; så här ser det ut – och vad 
gör vi nu? 

Det fi nns fortfarande mycket att göra åt 
situationen. Men ju längre vi väntar desto 
svårare blir det för våra barn och barnbarn 
att lösa problemen, betonar Pär med en 
höjd intensitet i rösten. Engagemanget är 
äkta och genuint – en livsstil. Även om det 
är självklart att motivationen avtar ibland, 
även för en eldsjäl. 
– Även jag hamnar i svackor ibland då 
allt känns ganska hopplöst. Men jag är 
optimistisk. Det är en sådan stor och viktig 
fråga att man inte får tappa drivet. Det är 
naivt och oansvarigt att förneka klimat-
hotet. Med det måste också få ta tid. Och 
för mig fi nns inget alternativ än att fotsätta 
kämpa, inte minst för att jag själv har tre 
egna barn som jag har ett ansvar för. 
Det görs också en hel del framsteg inom 
många områden. Pär nämner som exempel 
solenergi och elbilar. Han märker också 
av en ökad kunskap och förändrad attityd 
hos många människor, framför allt bland 
den yngre genrationen vilket är oerhört 
värdefullt. 
– Men fortfarande skrapar vi på ytan. Vi 
ser inte hotet i sin fulla vidd. För det krävs 
betydligt större förändringar – och dit är 
det jättelångt, säger Pär och menar att det 
är vi måste inse vilka konsekvenser överut-
nyttjandet av jordens resurser får. Jorden 
klarar inte hur mycket som helst.

”Vi behöver hjälpas åt”
Han nämner att världens totala utsläpp av 
koldioxid från fossila bränslen har mång-
dubblats bara sedan andra världskriget. 
Koldioxidhalten i luften har inte varit så 
hög på fl era miljoner år.
– En sak är säker: Vi behöver alla hjälpas 
åt! Samhället är inte så förändringsbenäget, 
vilket är baksidan av hela globaliseringen. 
Det gäller inte minst livsmedelsproduk-
tionen som gjort att länder idag är helt 

beroende av varandra. Att mindre än 50 
procent av den mat vi äter är producerad 
i Sverige, visar väl ändå att det är ”hål i 
huvudet” någonstans. Möjligtvis är det en 
kortsiktigt mer ekonomiskt lösning, men 
långsiktigt är det ohållbart! 

Integrera klimatfrågan
Framåt tror Pär Holmgren på att få upp 
klimatfrågan på agendan, i alla möjliga och 
omöjliga sammanhang, genom att koppla 
ihop kunskap, kommunikation, musik, 
konst och att bygga nätverk. Och på så vis 
öka förståelse och engagemang. Han är 
mitt i att starta ett nytt nätverk ”Artister 
för miljön”. Ett annat musikprojekt ”Crime 
of Century” rullar på. Det blir också en 
repris på förra årets elmopedturné –  en 
form av manifestation för klimatet. Men 
att förändra är svårt, och ibland faller höga 
ambitioner till tjat och dåligt samvete. 
Men det kan också bero på att vi har en 
komplex bild framför oss där klimatfrågan 
blivit allt mer politisk, från att ha varit 
naturvetenskaplig.
– För 10 år sedan var det stora hotet kli-
mat- och miljöpåverkan. Den stora frågan 
nu är problemen i världsekonomin och hur 
vi ska hantera de begränsade resurser som 
fi nns på vår jord. 

Hur kan var och en bidra till en bättre 
och hållbar värld? 
– Man kan tänka på hur man reser, hur 
man bor och vad man äter. När det gäl-
ler maten krävs en beteendeförändring 
till exempel att man försöker välja både 
närproducerat och säsongsanpassat. Ett 
enkelt tips är att välja tåg som transport-
medel istället för fl yg. Det gör jag själv till 
99 procent.

Några tips till småföretagare?
– Att inte lägga alla ägg i samma korg. Se 
till att man inte gör sig beroende av enbart 
en leverantör utan har fl er underleveran-
törer. Man kan välja el som är miljömärkt 
och ta med miljöperspektivet i upphand-
lingar. Vi kan alla bidra, och alla insatser 
gör skillnad. 

Som egenföretagare har Pär själv kunnat 
driva ett bredare och djupare engagemang 
om det han brinner allra mest för miljö, 
klimat och hållbarhetsfrågor. 
– Att driva eget har gett mig en möjlighet 
att stå på egna ben och friheten att göra det 
jag vill göra. Det är värden som inte går att 
mäta i pengar.  

Profi len

➤
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Småföretagare i världsklass
diskuterades på Spånskiva
Småföretagarnas Riskförbund arrang-
erade en Spånskiva den första mars för 
att öppet samtala med några experter 
om just småföretagandets vardagliga 
verklighet. Ett Näringspolitiskt Råd har 
nu bildats med syfte att nå visionen: 
Ett Sverige med småföretagarklimat i 
världsklass! De som ingår i detta råd 
kallas för Högtalare för att förtydliga att 
de ska förstärka och förmedla medlem-
marnas konkreta förbättringsförslag 
till politiker och övriga beslutsfattare.  
Inte enbart driva sina egna frågor. 

Viktiga frågor för
småföretagare

När styrelsen för Småföretagarnas Riksförbund an-
ordnade en Spånskiva för att diskutera hur förbundet 
ska arbeta framåt och vilka frågor som ska prioriteras, 
passade Bra Aff ärer på att fråga några av deltagarna vad 
de tycker är den viktigaste företagarfrågan just nu.  

Vilken fråga tycker du är viktigast för 
småföretagare?

Småföretagarna är Sveriges drivmotor.  
96 procent av alla registrerade företag 
i Sverige har mindre än tio anställda. 
Förbundets Vice Ordförande, Wiggo 
Lindgren berättade om Småföretagar-
nas vision och därefter fi ck alla uppleva 
en Ordbävning av dagens moderator 
”Ordläkaren” Anna Källdén. Spånski-
van delades upp utifrån VAD som ska 
kommuniceras och HUR. Detta första 
tillfälle välkomnade öppenhet med hög 
ambition och lite mer rakt på!

NAMN: Ulf Mattebo
FÖRETAG: Ägarledare
SVAR: En utmaning är att hitta 
rätt människor med rätt kom-
petens att rekrytera. Det är inte 
helt lätt idag och kan som jag 
ser det bli ett problem för före-
tag i framtiden.

NAMN: Britta Sjöström
FÖRETAG: Communikologen
SVAR: Att småföretagen får 
hjälp och stöttning med att 
sätta gränser i det vardagliga 
arbetet, och när det gäller att 
skapa stabilitet och tillväxt i 
företaget. 

NAMN: Malin Ström
FÖRETAG: CUIRL
SVAR: Jag har hittills inte upp-
levt några direkta problem i 
mitt företagande som jag vill 
lyfta fram. Däremot tycker jag 
det borde införas skattelättna-
der för småföretagare. Skatten 
är för hög.

NAMN: Ulf Bergman
FÖRETAG:

Stolt Kommunikation AB
SVAR: Största utmaningen som 
småföretagare är att få ihop 
verksamheten och få stöttning i 
vardagen. Jag känner att det fi nns 
ett behov av ett bollplank att bolla 
frågor och funderingar med.

NAMN: Paul Ronge
FÖRETAG: Paul Ronge Media AB
SVAR: Det är viktigt att vi som 
småföretagare framför våra 
krav och åsikter utan att verka 
gnälliga. Vi får lätt en sådan 
stämpel. Mer konkret skulle jag 
vilja se ett minskat krångel och 
syftar då på befi ntligt regelverk.

I dialog. Malin Ström 
och Angelica ”albert” 
Albertsson har givande 
diskussioner. 

Gemensamt in-
tresse. Utmaningar 
och möjligheter 
för småföretagare 
diskuterades på 
Spånskivan.

 Inledde arrangemanget. 
Leif Svensson och Wiggo 
Lindgren inledde Spån-
skivan med att berätta om 
förbundets ambitioner och 
engagemang.

Vrängde ord. Anna Käll-
dén stod för ett uppskat-
tat inslag. Här tillsam-
mans med arrangören 
för Spånskivan Angelica 
”Albert” Albertsson. 

Småföretagarna
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När lagen om kassaregister infördes 
uppstod en hel del besvär för de företag som 
drabbades, bland annat för att det inte fanns 
tillräckligt många godkända register på 
marknaden. Men också för att det blev dyrt 
med nya kassor, särskilt om man nyss köpt 
en ny innan regelförändringen kom. Nu har 
visserligen priset på godkända kassaregister 
sjunkit något, men det var nog bara kortva-
rigt eftersom Skatteverket nu vill stimulera 
de som säljer kassaregister genom att fler ska 
tvingas använda dessa speciella kassaregister. 
Även vid lägre summor och tillfälliga försälj-
ningar ska kassaregisterlagen gälla.

När jag berättar detta för min frisör, så 
konstaterar hon att ”Det blir kanske ingen 
skolresa för Lisa eftersom kostnaden för kas-
saregistret äter upp vinsten på loppisen.”
- Samma villkor ska gälla för alla företag, 
säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar 

Vem litar egentligen på småföretagare?
Hansson. Det kan nog vara riktigt, men 
varför ska det alltid anpassas efter de stora 
företagens resurser?

Om Skatteverket vill försvåra möjligheten 
att starta företag genom att lägga på ytterligare 
regler för de allra minsta kanske Skatteverket 
också kunde ta kostnaden. Man kan ju tänka 
sig att Skatteverket bekostar kassaregister och 
samtidigt minskar sin personal, eftersom kas-
saregister ska underlätta verkets kontroll.

Våren 2011 meddelade regeringen att man 
skulle utreda kostnaderna för regelkrångel. Vi 
inom Småföretagarna antog att aktiva företa-
gare skulle vara en tillgång för en sån utred-
ning. Men ack vad vi tog fel: småföretagare 
kan naturligtvis inte räkna, och dessutom är 
vi ju inte riktigt rumsrena, eller? Regeringen 
svarade efter sommaren på vårt erbjudande 
med ett artigt ”Nej tack, statstjänstemän-

nen kan själva!” Eftersom den nytillträdde 
näringsministern uttalat sin tilltro till småfö-
retagare så tog vi kontakt med henne i början 
av december 2011. Två månader senare fick vi 
svar av fru Lööf att hennes ”Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser” 
var väl kallade för detta uppdrag. För den 
som inte känner till den myndigheten så har 
den 60 anställda och kontor på 8 platser, bl.a. 
Tokyo och Washington. Kjell, med ett min-
dre transportföretag, konstaterar då att ”Vil-
ken småföretagare som helst måste väl förstå 
att byråkrater i Tokyo bättre kan värdera 
företagares kostnader för regelkrångel.”

”Misslyckande förutsätter en ansträngning. Det 
är därför somliga människor inte misslyckas” 
(Bengt Anderberg)

Erik Sjölander, Småföretagarna
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Bok vägleder medlemmar genom  
fakturadjungeln
Småföretag upplever att regelverket för fakturering, krav och inkasso är 
som en ogenomtränglig djungel av svårbegripliga paragrafer. Vilka regler 
behöver man förstå för att sälja mot faktura och få betalt? Vad måste stå på 
fakturan? Hur gör man för att kunderna ska betala snabbare? Hur ska man 
hantera krav- och inkasso? Vilka möjligheter finns det att kräva personligt 
betalningsansvar för bolagsföreträdare?

Frågorna är många och småföretagare har inte tid att sätta sig in i dem. 
Det gör att de drabbas av onödiga kreditförluster, likviditetsproblem och 
onödigt höga kostnader för administration och köpta tjänster för processen 
att få betalt.

Det här problemet har Peter Alkefjärd, själv småföretagare, tagit fasta 
på. Peter har 20 års erfarenhet av att utbilda, identifiera och genomföra 
förbättringar av företags rutiner och lösningar för att sälja mot faktura och 
få betalt (kreditbedömning, fakturering, kundreskontra, krav och inkasso). 
Erfarenheterna har han samlat i en bok ”Från faktura till betalt – 300 frå-
gor och svar”.

- Småföretagare har inte tid att ta sig igenom svårlästa och omständliga 
beskrivningar; de behöver snabbt och enkelt konkreta svar på just de frågor 
som blir aktuella i verkligheten. Det är därför som boken har lagts upp 
på ett helt annat sätt – frågor och svar uppdelade på nyckelord - jämfört 
med hur den här typen av facklitteratur annars brukar se ut, säger Peter 
Alkefjärd.

- Småföretagare behöver inte längre acceptera onödiga kreditförluster p.g.a. 
att man inte haft tid eller råd att skaffa sig de nödvändiga kunskaper man 
behöver för att sälja mot faktura och få betalt, avslutar Peter Alkefjärd.

SFR:s ledning har efter en granskning av boken beslutat att rekommen-
dera den till sina medlemmar. Genom ett avtal mellan SFR och Peter Al-
kefjärds företag Inkonomi-konsult kan SFR:s medlemmar köpa boken för 
200 kr istället för ordinarie pris 460 kr.

Frågor besvaras av Peter Alkefjärd, Inkonomi-konsult, tfn 08-581 660 76, 
mobil 070-850 54 14, e-post peter.alkefjard@inkonomi.se. Mer information 
om företaget och boken samt bildmaterial finns på www.inkonomi.se

Företagsklimatet 
i Sverige blir allt 
sämre

Alltsedan valet 2006 har olika företrädare för 
alliansregeringen eller partierna bakom talat om 
att i Sverige skapa ett företagsklimat i världsklass. 
I den Regeringeförklaring som då lades fram 
framhölls: ”Svenska småföretagare är nyckeln till 
att klara välfärden framöver”. Företagare i Sverige 
skulle få bättre villkor att växa och utveckla sina 
verksamheter. Lägre skatter och avgifter, mindre 
krångel och mycket annat skulle sätta fart på 
motorn i Svensk ekonomi - Småföretagarna. 
Maud Olofsson sa som nybliven näringsminister 
att regelkrånglet skulle minska med 25 procent. 
Hur blev det?

Efterhand som åren sedan dess har gått har 
politikerna i olika sammanhang följt upp detta 
med nya ”löften” om att förbättra för småföreta-
garna men ganska lite har blivit gjort. Jobbskat-
teavdragen har stulit allt finansiellt utrymme för 
att sänka arbetsgivaravgifterna, ta bort sjuklö-
neansvaret eller på annat sätt ge småföretagen 
motivation och möjlighet att expandera. Tvärtom 
så visar det sig i olika mätningar och enkäter att 
de är rädda för att nyanställa vilket ger en bestå-
ende arbetslöshet och sämre ekonomi för Sverige. 
Regelkrånglet består i stort sett oförändrat med 
endast marginella skillnader och inte alltid till 
det bättre.
Småföretagarnas Riksförbund har idogt under 
senare år påtalat bristen på förbättringar för sina 
medlemmar, i enlighet med givna löften, men 
responsen har varit klen. Somliga har i stället för 
att ta en dialog utmålat oss som för kritiska och 
besvärliga.

Nyligen har världsbankens ranking av villko-
ren för det privata näringslivet med tonvikt på 
småföretagare släppts. Man jämför villkoren i 
183 länder och efter alla utfästelser enligt ovan 
skulle man kunna tro att Sverige skulle kliva 
uppåt i tabellen. Kanske inte bäst i världen men 
förhoppningsvis topp 10 som förra året.
Det visar sig i stället att Sverige dalar på listan 
och faller till plats 14 med alla nordiska länder 
före sig. Både Danmark, Norge, Island och 
Finland är bättre. Av de områden som mäts 
försämrades Sveriges placering i nio av tio. Bara 
ett blev oförändrat (23:e plats). Så blev det med 
det utmålade företagsklimatet i världsklass. I Sve-
rige pratas det mycket men lite sker medan det 
händer betydligt mer på andra håll. 
Facit har kommit och de ansvariga borde vakna 
till.

Lennart Erlandsson, Förbundssekreterare SFR

Småföretagarna
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Nyheter

Kommuner måste gå 
före med ungdomslön
Folkpartiet lägger förslag i 100 av de största 
kommunerna
• Inför ungdomsavtal med lägre lön i kom-
muner och landsting 
• Inför kortare yrkeskurser för elever som är 
på väg att hoppa av gymnasiet
– Kommunerna är Sveriges största arbetsgi-
vare. Genom att gå före och teckna ung-
domsavtal, med lägre lön, kan fl er unga få 
jobb inom kommuner och landsting, säger 
Jan Björklund (FP).
[Folkpartiet]

Hållbar utveckling i 
mötesindustrin
Green Meeting Industry Council, GMIC, 
är en global organisation för miljö och 
hållbarhetsfrågor inom mötesindustrin.
Genom kunskapsspridning, utbildning och 
forskning ska man arbeta för en hållbar ut-
veckling inom mötesindustrin. Grundarfö-
retagen består bland annat av: Kistamässan, 
Stockholmsmässan, Visit Sweden, Göteborg 
Convention Bureau och Arenabolaget i 
Linköping.

Vad skapar magi i 
familjeföretagen?
I Sverige fi nns det gott om exempel på fram-
gångsrika familjeföretag som skapat starka 
varumärken och lika starka företagskulturer. 
Troligtvis är det just det som gör dem så 
kraftfulla. En närmare granskning av några 
av de mer kända familjeägda bolagen: IKEA, 
H&M, Kinnevik, MAX, Spendrups, visar 
att de gemensamt har en historia som inspi-
rerar och som lägger grunden för en stark 
kultur och ett säljande varumärke. Vidare 
har de drivkraftiga, karismatiska och okon-
ventionella ledare som har starka värderingar 
som präglar verksamheten och inte minst ett 
utpräglat sinne för aff ärer. [MyNewsdesk]

Rekordmånga nya 
företag 2011 
Nyföretagande Svenskarna satte nytt rekord 
i nyföretagande förra året. Hela 69 295 nya 
företag registrerades under 2011 hos Bolags-
verket. Jämfört med 2010 är det en ökning 
med 6,5 procent under förra året. Det visar 
siff ror från Nyföretagarcentrum Sverige och 
Bolagsverket. 
Enligt Mats Evergren, marknadschef på 
Nyföretagarcentrum, är det en ny rekordno-
tering sedan Nyföretagarbarometern startade 
i början av 1990-talet. 
– Trenden är att allt fl er väljer att starta aktie-
bolag, då kravet på aktiekapitalets storlek har 
sänkts till 50 000 kronor och kravet på att ha 
revisor har slopats för mindre företag. Hittills 
väljer 75 % av de nya aktiebolagen att inte ha 
revisor, enligt Nyföretagarcentrum.

Bara en tredjedel av 
företagarna tycker att 
företagarklimatet är 
gynnsamt
En tredjedel – 36 procent - av Sveriges 
företagare tycker att företagarklimatet är 
gynnsamt. En fj ärdedel tycker att det är 
ogynnsamt. Resten svarar varken/eller. Sam-
tidigt anser nästan hälften av företagarna – 
45 procent – att Alliansregeringen förbättrat 
företagarklimatet. Det visar senast undersök-
ningen från Stiftelsen ”Den Nya Välfärden” 
som sedan 2007 har mätt företagarklimatet 
två gånger om året. [Bolagsfakta]

Utseendet i fokus 
när företagarkvinnor 
beskrivs i media 
Kvinnor som driver företag beskrivs ofta 
med fokus på utseende istället för verksam-
het. Samtidigt har antalet artiklar om före-
tagarkvinnor ökat under de senaste tio åren. 
Det visar en ny studie från Tillväxtverket 
om hur företagarkvinnor gestaltas i media. 
Enligt studien beskriver de undersökta me-
dierna företagarkvinnor främst på två sätt. 
Den ena typen av företagare är superhjältin-
nan, som tar för sig på en global marknad. 
Den andra typen är lagomföretagaren, som 
med realistiska ambitioner driver det lilla 
eller medelstora företaget.
Företagarkvinnor behöver ständigt diskutera 
sin könstillhörighet i relation till företagan-
det, vilket påminner om att de inte utgör 
den ”normala” företagaren trots att 266 000 
kvinnor driver företag i Sverige. Men det är 
positivt att antalet artiklar om företagarkvin-
nor har ökat under de senaste tio åren – en 
signal om en förändring till det bättre, säger 
Gunilla Th orstensson, programansvarig för 
Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors 
företagande. [Tillväxtverket]
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Jämställt företagande 
först om 93 år
Trots att Sverige är ett av världens mest 
jämställda länder är bilden av kvinnors före-
tagande inte lika ljus. När andelen företa-
gande kvinnor jämförs ur ett EU-perspektiv 
hamnar Sverige på plats 20 av 27. En nyligen 
genomförd undersökning i år av Företagarna 
visar att om kvinnors andel av det totala 
antalet företagare ökar i samma takt som 
under de jämförda åren kommer det att 
dröja ytterligare 93 år innan antalet uppgår 
till lika många kvinnor som män.
[webfinanser.com]

Sluta diskriminera oss 
unga!
Ungdomsarbetslösheten är Sveriges största 
samhällsproblem. ”Sist in, först ut”-regeln 
är en princip som är direkt diskriminerande 
för oss unga. Regeln bör helt raderas från 
lagtexten, enligt alliansens fyra ungdomsför-
bund. I ett opnionsinlägg i Svenska Dagbla-

det framhåller de att idag har var femte ung 
person i Sverige inte något jobb att gå till på 
morgonen. Alltför många unga får med an-
dra ord varken visa sina kunskaper eller ut-
nyttja sin skapandekraft och kreativitet. Ett 
stort hinder för unga är den lagstiftning som 
gäller på arbetsmarknaden. ”Sist in, först 
ut”-regeln dikterar i vilken ordning uppsäg-
ning ska ske och innebär att arbetstagaren 
med längst tid som anställd har företräde 
framför arbetstagare med kortare anställ-
ningstid. Denna princip är direkt diskrimi-
nerande mot oss unga och måste slopas! En 
förändring av lagen skulle skapa en större 
rörlighet på arbetsmarknaden, för Lagen om 
anställningsskydd, Las, skapar även problem 
på andra sidan av myntet. Människor vågar 
inte byta arbetsplats eftersom de då tappar 
sin anställningstrygghet. 
[SvD Brännpunkt]

”Det måste bli billigare 
att anställa i utsatta 
områden”
Regeringen har tillsatt en utredning för att 
se hur ett system med nystartszoner i utsatta 
områden skulle kunna utformas. Syftet med 
nystartszoner är att det ska skapa dynamik 
i utsatta områden och öka sysselsättningen. 
Förhoppningen är att lägre kostnader för 
att verka och anställa i nystartszonerna ska 
leda till att fler får jobb och att fler företag 
startas. Ett villkor för sådana skattelättnader 
bör dock vara ett visst antal anställs lokalt. 
Regeringen har tillsatt en utredning för att 
se hur ett system med nystartszoner skulle 
kunna utformas.
[Regeringen]

Småföretagare räds 
sociala medier 
Småföretagare ägnar lite tid åt sociala 
medier. Detta trots att det är en grupp som 
skulle kunna tjäna mycket på att synas på 
Facebook och Twitter. Man ser inte samban-
det mellan webbnärvaro och affären. Sociala 
medier är numera en självklar del i de flesta 
stora företags kommunikationsstrategier. 
Men för majoriteten av småföretagen är 
Facebook, Twitter och bloggar outforskad 
mark. Endast 18,6 procent av småföreta-
garna använder Facebook i affärssyfte och 
blott 0,5 procent använder Twitter. Hela 81 
procent använder inte sociala medier alls. 
Det visar en undersökning av programföre-
taget Visma Spcs. [SvD]

Danska flexjobb - en 
modell för Sverige
Den danska modellen med flexjobb borde 
prövas även i Sverige. Genom den fram-
gångsrika reformen har en rad personer 
med nedsatt arbetsförmåga hittat tillbaka ut 
till arbetsmarknaden. I Sverige är det färre 
personer i arbete bland personer med nedsatt 
arbetsförmåga än för befolkningen i övrigt. 
I dag finns inte alla svar på frågan om hur 
reformen kan införas i Sverige och exakt vad 
det skulle innebära - inför detta faktum är 
vi ödmjuka. Men någon måste börja prata 
om att lösa ett problem som allt för länge har 
negligerats. [Dagens Samhälle Debatt]
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Nuvarande arbete:
• executive publisher för S
• chefredaktör M Magasin
• publisher Amelia Publishing 
Group
Tidigare arbeten: 
• publicistisk chef och vice vd för 
Bonniers Veckotidningar. 
• featurechef Aftonbladet 
• chefredaktör Vecko-Revyn
• reporter Svensk Damtidning
• reporter Husmodern

Framgångsrika

Amelia Adamo…
…om att göra en produkt kunden inte kan vara utan

Många ser nog Amelia Adamo som en av Sveriges verkliga framgångsrika entreprenörer. Själv 
kallar hon sig en intraprenör, ingen ”äkta” entreprenör.  Hennes knep för att driva igenom 
framgångsrika projekt är: bra och väl underbyggda argument.
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Du är idag anställd och som du själv 
utrycker det, ingen ”äkta” entreprenör? 
Ändå ser nog de fl esta dig som en sann 
och framgångsrik entreprenör. Vad tror du 
det beror på?
– Jag tror de fl esta inte riktigt skiljer på 
hur skapandet, byggande av en aff är har 
kommit till - om man är anställd eller 
har egen fi rma. Det viktiga är att man 
skapat arbetstillfällen och fått en bra aff är. 
Brukar alltid själv adressera mig som en 
”fuskis”, ingen äkta entreprenör, ingen 
som ligger vaken på nätterna och undrar 
hur jag ska få ihop lånen, utan en intra-
prenör som har det ekonomiska säkrat (i 
alla fall ett tag).

För dig verkar inget vara omöjligt – Hur 
lyckas du driva igenom dina idéer till 
framgångsrika projekt eller aff ärsverksam-
heter. Har du några bra knep?
– Mycket är omöjligt. Men jag har hållit 
mig i min egen nisch där jag samlat erfa-
renheter och kunnat göra om samma sak, 
allt bygger egentligen på samma sak: att 
kunna kvinnor. Att driva igenom projekt 
när man en gång lyckats nå framgång är 
inte svårt. Med den första satsningen var 
det värre. Då tog Aftonbladet en chans-
ning när de lät mig göra Söndagsbilagan 
som kostade fl era miljoner 1984 och 
företaget blödde. Den gick bra och sen har 
det gått lättare att få direktörer att lyssna. 
Knep: bra argument, väl underbyggda. 
Du har sysslat med någon form av tid-
ningsproduktion i hela ditt liv, stämmer 
det? Tror du att du hade lyckats lika bra 
om du hade ägnat ditt professionella liv åt 
något helt annat?
– Omöjligt att svara på. Duktig hade jag 

nog varit, men kanske inte haft samma 
känsla som detta jag gör nu. Några 
framgångsingredienser har jag inbyggda: 
energi, lämna bekvämlighetszonen och 
positiv problemlösning. Till detta kreativ.

Som småföretagarna nämns ofta 
bristen på tiden som en stor utmaning. 
Du är journalist sedan över fyra decen-
nier, chefredaktör, debattör, föreläsare och 
ibland konferencier. Hur får du tiden att 
räcka till?
– Den gör inte riktigt det. Tack och lov 
är jag periodvis sömnlös. Nu fyller jag 65 
och lovat mig att dra ner på takten, från 
60-timmarsvecka till 40. Har tre barn-
barn och ny kärlek som jag vill ägna tid åt. 
Förut fanns inte så mycket som konkurre-
rade med jobbet. Det var så roligt.

Du har blivit en förebild för många och 
även fått många olika utmärkelsen genom 
åren för att du hela tiden förnyar dig och 
vågar tänka och satsa nytt – du även be-
lönats med ”Årets chef”. Vad har du för 
chefsegenskaper som du är stolt över och 
hur betydelsefullt är chefskapet för fram-
gång?
– Egentligen är jag inte särskilt bra chef. 
Men jag är glad, tydlig och duktig på att 
entusiasmera. Jag är dessutom mycket utlä-
rande. Att jobba hos mig är en plantskola. 
Men allt det andra gör många andra bättre.

Som tidningsmakare är dina läsare 
också dina kunder. Vad är viktigast för 
att skapa en god relation med dina läsare 
(Hur får man lojala kunder)? 
– Genom att göra en produkt de inte kan 
vara utan, blir vi sämre så lämnar de oss. 

Lojala kunder fi nns inte, what’s in it for 
me regerar!

Hur bra är klimatet i Sverige när det 
gäller att ta hand om aff ärsdrivna och 
idékraftiga människor. Finns det något du 
skulle vilja förbättra?
– Sverige är ett lagomland med lagomfolk 
men vi har ändå fött Kamprad, Zenn-
ström, Erling Persson, Gudrun Sjödén, 
Nobel, bland många andra. Sverige 
har producerat fantastiska uppfi nnare, 
entreprenörer och företagsbyggare och 
det måste ju tyda på att det är möjligt. 
Förenkla byråkratin för egenföretagare, 
gör det lättare vad gäller pappersarbete 
och administration.

Idag går utvecklingen i rasande fart 
med nya tekniker och mer krävande kun-
der, som är mer individualister. Vad gör 
du för att hela tiden förnya dig och möte 
denna föränderliga omvärld?
– Läser på. Lär mig. Försöker värdera vad 
som är viktigt för mitt jobb.
Vad är viktigast, att du är nöjd med vad 
du åstadkommer eller att din omvärld och 
dina läsare är nöjda? 
– Det viktigaste för mig är att jobbet är 
motiverande och roligt och det innebär att 
läsarna gillar mina produkter. 

Som en av landets mest kända publi-
cister, känns det verkligen som om du har 
gjort det mesta inom tidningsvärlden. Hur 
sätter du nya mål och hur ser dina planer 
ut framöver?
– Just nu sätter jag inga mer mål än att 
jag ska lära ut till andra det jag kan. Och 
älska mer.
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En fruktansvärd framtid 
om ingenting göres tämligen 
omgående och eff ektivt. Velande 
politiker pratar runt och tunt, 
det är självklart att det fi nns 
snabba lösningar. Inte bara sänkt 
restaurangmoms. Utan som ska-
par jobb eftersom att vi i Sverige 
har entusiastiska och stryktåliga 
småföretagare som vill och kan 
anställa ungdomar om staten, alli-
ansregeringen, riksdagen ger dem 
samma chanser som i vissa andra 
länder. Det behöver inte ”kosta” 
skattekronor utan bara prestige-
löshet och några penndrag. T.ex.

Ungdom + arbetslöshet = risk för 

Kriminalitet och trolöshet!

Jan B Westman, hedersordförande SFR

1. Besluta om minilöner för olika 
åldrar. De yngsta behöver inte 
stå för familjeförsörjning varför 
en låg startlön bör räcka.

2. Slopa arbetsgivaravgiften helt 
för alla under tex 20 år. Ha en-
dast försäkringskostnaden kvar.

3. Tala om för alla företagare i 
en stor kampanj att nu lönar det 
sig att anställa.

4. Därefter planera in en total 
avskaff ning av arbetsgivaravgif-
ten därför att den är hämmande 

av skapandet av arbetstillfällen och 
helt orättvis mot alla entreprenö-
rer.

Varför ska dessa få betala extra 
för att de skapar jobb. Det fi naste 
som fi nns är att vara företagare. 
Att skapa inkomster och försörj-
ning för framtiden.

Låt oss få politikerna att tänka 
till – tag skattepengar från annat 
håll och ha en lag på att det alltid 
ska stå i lönekuvertet vilka extra på-
lägg som ligger ovanpå lönen – så att 
alla anställda förstår vad de kostar.

Våra senaste mätningar i 
SEB:s Företagarpanel, som består 
av några tusen små- och medel-
stora företag, visar på en försik-
tigt positiv syn på resten av året. 
Hälften av företagarna tror att 
2012 blir i linje med 2011, och 
de som tror på lägre tillväxt är 
lika många som dem som tror på 
högre tillväxt. Trots osäkerheten 
kring euroländernas utveckling 
och andra ekonomiska fakto-
rer så är det bara 6 procent av 
företagarna i panelen som svarat 
att de tror att lågkonjunkturen 
kommer tillbaka 2012. Däremot 
är det många som upplever året 
som osäkert och svårbedömt, 63 
procent svarar det.

Svenska småföretag
är mer positiva och
planerar att anställa

Det känns trots allt bra att 
det fortfarande är 17 procent 
av företagarna som svarar att 
2012 blir ett starkt år präglat av 
tillväxt och bra intäkter. Många 
småföretagare ser istället möjlig-
heter i rådande konjunktur, att 
ta marknadsandelar genom att 
vara snabbfotad och anpassa sin 
verksamhet till dagens efterfrå-
gesituation.

Det är framför allt tillverk-
ningsföretag och tjänsteföretag 
som svarar att de tror att 2012 
blir ’ett starkt år präglat av 
tillväxt och bra intäkter’ (18 
respektive 17 procent), medan 
endast 13 procent av handelsfö-
retagen tror det. Det är många 

företag som tror att deras största 
möjligheter under året blir att 
de hittar nya kunder, totalt sett 
svarar 55 procent det. Många 
kommer också att satsa på nya 
produkter och tjänster, framför 
allt bland handelsföretagen. 
Bland tillverkningsföretagen så 
hamnar ’eff ektiviseringar’ högt 
upp bland de faktorer som ger 
möjligheter under året.

Många planerar för nyanställ-
ningar det kommande kvartalet. 
Bland småföretagen med 10-49 
anställda är det 30 procent som 
planerar att anställa, och bland 
de medelstora företagen (50-249 
anställda) är det hela 50 procent 
som planerar att nyanställa.

Jag tror att många svenska 
företag har goda möjligheter att 
växa under 2012, både i Sverige 
och internationellt. Även om året 
kommer att innebära många ut-
maningar så tror jag att svenska 
företag står sig mycket väl i den 
globala konkurrensen, och att 
satsa på att hitta nya kunder 
och utveckla nya produkter och 
tjänster tror jag är helt rätt. Så i 
grunden är jag optimist inför det 
nya året och tror att det blir ett 
spännande år på många sätt!

Ingela Hemming
SEB:s Företagarekonom

Ingela Hemming är ny krönikör i Bra Aff ärer
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Juristen

Skatteförfarandelagen

Rådgivningspanelen:
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 aff 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.

Från och med den 1 januari 2012 
gäller den nya skatteförfarandelagen 
(2011:1244). Syftet med lagen är att för-
enkla och förtydliga skatteförfarandet för 
att minska den administrativa bördan för 
såväl skattskyldiga som övriga parter.
Exempel på lagar som tas bort: Skattebe-
talningslagen, taxeringslagen och lagen om 
självdeklarationer och kontrolluppgifter 
samt lagen om betalningssäkring för skatter 
med fl era Istället fl yttar bestämmelserna om 
kassaregister, personalliggare och kontroll 
av torg- och marknadshandel in i den nya 
lagen.

Begreppet självdeklaration ersätts 
med inkomstdeklaration. Den årligt ut-
sända F-skattesedeln ersätts med godkän-
nande för F-skatt. Ett godkännande för 
F-skatt gäller tills vidare, det vill säga tills 
det återkallas. Det är för närvarande vanligt 
att man på en faktura skriver ”Innehar 
F-skattesedel” eller liknande. Det uttrycket 
bör nu ersättas med ”Godkänd för F-skatt” 
eller liknande.

Generösare regler för anstånd med 
betalning av slutlig skatt införs. Anstånd 
ska beviljas om det är tveksamt hur mycket 
skatt den skattskyldige kommer att behöva 
betala. Skatteverket får en ny borgenärsroll 
och får bevilja anstånd också om det är till 
fördel för det allmänna, vilket kan få bety-
delse i många obeståndssituationer. Skatte-
nämnderna avskaff as och ersätts i fortsätt-
ningen av en kvalifi cerad beslutsfattare som 
inte tidigare har prövat ärendet. Denne ska 
även avgöra tvistiga omprövningsärenden.

Utrymmet för frivillig rättelse blir större. 
Även om Skatteverket påbörjat eller an-
nonserat om en kontroll, har man möjlighet 
att göra en frivillig rättelse. Om man gör 
en sådan ska man slippa skattetillägg eller 
ansvar enligt skattebrottslagen. Detta kan 
ha betydelse för svenskar som vill ta hem 
pengar från utlandet som inte uppgivits 
tidigare. Sådana skattskyldiga kan alltså 
från och med januari i år göra rättelse på 
eget initiativ utan några problem.

Möjligheterna att deklarera genom 
ombud utökas. Ett deklarationsombud ska 
kunna lämna alla deklarationer som kan 
lämnas elektroniskt och man kan dessutom 
ha fl era ombud.

Möjligheten att redovisa moms i 
inkomstdeklarationen avskaff as. Möjlighe-
ten att redovisa moms för beskattningsår 
behålls, men momsen ska alltid redovisas i 
en skattedeklaration.
Reglerna om skattetillägg justeras. De 
ändras på så sätt att det fl esta nivåerna för 
delvis befrielse från skattetillägg tas bort 
och utrymmet för frivillig rättelse blir 
större. Det blir också möjligt att överklaga 
vitesförelägganden.

Syftet med den nya lagen är också 
att det ska bli lättare att få ersättning för 
kostnader för ombud, biträde eller utred-
ning i skattemål. Ersättning kan nämligen 
betalas av staten om den sökandes yrkanden 
i ärendet bifalls helt eller delvis eller om 
ärendet eller målet avser en fråga som är av 
betydelse för rättstillämpningen.

Vi inom småföretagarna har så här 
långt följande synpunkter på lagen: 
Förhoppningsvis kommer den att medföra 
en administrativ lättnad för småföretagar-
na. Frågan är bara om Skatteverket kommer 
att tillämpa regeln om anstånd med inbe-
talning av skatt på det sätt som lagen avser. 
Från revisorernas håll har det redan noterats 
att man sett exempel på motsatsen till detta. 
Det är förstås en fördel att skattenämn-
derna avskaff as eftersom de inte längre har 
någon praktiskt betydelse. Nämnderna var 
inte heller självständiga utan beroende av 
Skatteverket. Enligt den nya ordningen kan 
det bara bli till det bättre. 

Det är slutligen framför allt inom skat-
terätten som staten har möjlighet att visa 
att man tror på småföretagarna och deras 
roll i samhället. Staten får inte utgå från att 
alla småföretagare är skatteskojare. Det är 
därför viktigt att proportionalitetsprincipen 
nu skrivits in lagen. Den innebär att det ska 
fi nnas en rimlig balans eller proportiona-
litet mellan å ena sidan, fördelarna som en 
åtgärd från Skatteverkets sida medför för 
det allmänna och å andra sidan de nackde-
lar den medför för den enskilde företagaren.

Djursholm den 6 mars 2012
Wiggo Lindgren 
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Krönika: Alexandra Pascalidou

Vi måste kunna låta folk
få prova sina idéer. 

FRIDA FÖRETAGARE  © Anders Suneson/Tantiloop Film

Anders Suneson 28 februari 2012
Frida-09_0112

”Den bästa kvinnorörelsen är den i 
sängen” läser jag i en annons på Sture-
plan från stiftelsen Allbright som gör en 
svart lista på 100 börsnoterade bolag utan 
en enda kvinna i ledningen. Kvinnor är 
också underrepresenterade som egna före-
tagare.
På ett trasigt tåg från Malmö till Norrkö-
ping sitter Johan Olson i sin välstrukna 
blåa skjorta. Han skrattar när jag frene-
tiskt river ut artiklar ur tidningshögen. 
”Vad ska du göra med alla dessa?” Undrar 
han på bred skånska när jag ringar in, 
stryker under och viker ihop min bunt. 
”Kan behövas, för krönikor, föreläsningar, 
dokumentärer, radio eller något i min 
egen företagsverksamhet där jag gör allt 
själv” svarar jag som så gärna skulle vilja 
växa som företag. 

I Dagens Industri pekar han ut en 
artikel med rubriken ”Tillåt fl ickor att 
misslyckas”

Johan jobbar med företagsutveckling.  
Enligt honom är problemet med kvinnligt 
företagande att många kvinnor inte får 
ihop till startkapitalet. Om de inte har 
grundplåten till aktiebolaget får de inget 
bidrag för att utveckla en produkt från tex 
ALMI vars uppgift är att få småbolag att 
växa.

Distriktssköterskan Gerd Nilsson i 
Landskrona är ett av många exempel. Ef-
ter 50 år i sjukvården fi ck hon en idé om 
en engångsprodukt som skulle underlätta 
hemsjukvården. Gerd gick till Johan för 
att undersöka om hon kunde utveckla 

idén och få ut den till sjukvården. Men 
hon saknade 100 000 kronor som då 
krävdes för att starta ett bolag. (Idag är 
beloppet sänkt till rimligare 50 000.) Men 
utan ett bolag kan man inte få hjälp. 

Hur lätt är det för en distriktssköterska 
att skramla ihop startkapitalet och sen 
våga investera i en osäker framtid som 
visserligen kan löna sig i längden men 
till en början kan innebära förbaskad 
fattigdom för familjen. Just då var 
Gerd dessutom nyskild. 

Vi måste kunna låta folk kunna 
prova sina idéer. Låt staten med 
ALMI, Tillväxtverket etc gå in i 
ett tidigare skede med exempelvis 
villkorslån eller bidrag innan kvin-
nor startat aktiebolag. Lånet kan 
villkoras så om det går bra kan det 
återbetalas med ränta. Om det går 
dåligt kan nyföretagaren slippa 
betala. Men enligt den samlade erfa-
renheten är det en mycket liten andel 
som misslyckas.

En tillåtande atmosfär där människor 
kan misslyckas är en bra grogrund för 
innovation och kreativitet som kan få 
samhällsekonomin att blomstra. 

Gerd som närmar sig pensionsålder 
jobbar idag kvar på kommunen som di-
striktssköterska. Hade staten gått in med 
en hacka hade hon kunnat skapa nya ar-
betstillfällen och bli en förebild för kvinn-
ligt företagande. En kvinnorörelse som 
kan mer än att röra sig rätt i sänghalmen.  
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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 
27 april vill vi ha din lösning. De fem först 
öppnade rätta lösningarna vinner ett 
lottpaket från Svenska Spel.
Rätt lösning och namn på vinnarna 
presenteras i nästa nummer av Bra Aff ärer.

Vinnare av korsord i Bra Aff ärer samt Annonsbilaga nr. 1/2012
Bra Aff ärer 1.Krister Zelmerlööw 2.Alusteel AB 3.Rune Landquist 4.Lisa Hansen 5.Anne Gerzén 
Annonsbilaga 1.Bert Ström 2.Alusteel AB 3.Sten Olof Blomqvist 4.Bonnie Witting 5.Per Svensson,PS Fotovision

Bra Aff ärer Annonsbilaga
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                  B U T E L J E    HADE   HADE T R O

                  A F               GÄLLA   GÄLLA T U N N A    RÄTTA-  RÄTTA- P R

T                T    T I N F R I A S    Å    MÅTT SOM   MÅTT SOM E P A

A D D E R A    Ö               T A L A R E N

L I A N N O R S K A N    EDER  EDER L I N S

S K A R V A    KAN MAN   KAN MAN S A V A    T E N N O

Ö            SLAGET  SLAGET R I N N A Ä R T O R R Å N

F R I A S A N I NN G E N H A R E

      D    RAPP  RAPP T R I N D A G R O T E N

S E R U V O

R Å N A T S    S L

                  KUPP   KUPP S I A R E

D Y K A Ö G A

V EE T R Y K E R
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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.

Våra medlemsförmåner blir fl er och bättre! Det senaste avtalet vi slutit med SEB ger våra 
medlemmar tillgång till en trygg och säker bankkontakt som satsar på småföretagsfrågor.

SEB har av Privata Aff 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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