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

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

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

Gör en bra deal – köp din resa hos Odenresor

P R E S E N T K O R T
Varje kort är på 500 kr och används inom 10 år när det passar dig bäst. Köper du 20 st present-kort à 500 kr mot faktura på 30 dagar, får du ett presentkort à 500 kr från Oden Resor AB.

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

Utlands- eller betalsamtal samt roaming tillkommer. För fullständig prisinfo, se tele2.se/business

Till dig som ogillar 
överraskningar. Och budgetering.

 10 % rabatt 
för medlemmar i 
Småföretagarnas 
Riksförbund. 

0 kr/min
0 kr/SMS och
0 kr/MMS till alla 
operatörer.
Surf 0 kr.

Med vårt mobilabonnemang Total betalar ni en fast avgift 
varje månad. Sedan kan ni ringa, SMS:a, MMS:a och surfa 
obegränsat. Det gör livet lite enklare, framför allt såhär i 
budgettider. Dessutom får medlemmar i Småföretagarnas 
Riksförbund alltid 10 % rabatt. Och glöm inte att ange 
avtalsnummer 890420-T vid beställning. Vi hörs!
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LAS
Arbetsgivaravgiften
Sjuklöneansvaret
Tre stora hinder för
nyanställningar i småföretag.
Välkommen till ännu ett nummer av Bra Aff ärer, 
SFR:s medlemstidning, som når nästan 22 000 läsare.
Vill du som medlem eller läsare medverka på något 
sätt, genom till exempel artiklar eller tips om in-
tressanta saker för oss att skriva om, kontakta mig 
på mail eller telefon. Vi förbehåller oss naturligtvis 
rätten att välja om vi ska använda eventuellt material.

Vi ser allt fl er organisationer som ger en likartad 
syn på LAS-problematiken. ”LAS föder ängsliga 
arbetare” ”individen förlorar på LAS” ”Företag tap-
par kunnande på grund av LAS” allt är rubriker 
som pekar på skadligheter som LAS åstadkom-
mer. Man pekar på att LAS skapar inlåsningsef-
fekter som missgynnar både anställda och företag, 
ändå vägrar politikerna att ta tag i frågan. Någon 
kanske inte trivs på jobbet och vill byta arbetsgi-
vare men avstår med tanke på den förlorade plat-
sen i turordningskön som nyanställd hos en ny 
arbetsgivare. Blir det omorganisation eller perso-
nalminskningar riskerar han eller hon att gå först.                                                                                                  
Turordningsreglerna i LAS ger en stel arbetsmark-
nad med liten rörlighet och inlåsningseff ekter som 
sannolikt även påverkar att arbetstillfällen inte
nyskapas i den omfattning som behövs. 

När nu skattesänkningarna slopas i höstbudge-
ten borde regeringen i stället se över vad som kan 
göras för att ge småföretagen en möjlighet att expan-
dera och anställa personal. Ta bort sjuklöneansvaret 
för de 14 första sjukdagarna, sannolikt den största 
orsaken till att småföretagare inte vågar nyanställa 
och sänk arbetsgivaravgiften, alltså en halvering av 
den. Detta kan göras stegvis, börja till exempel med 
fem anställda och höj ribban efterhand som eff ek-
terna läses av.

Två av kandidaterna till posten som ny C-ledare 
har gjort klara uttalande i den riktningen, vi hoppas 
att de omsätter sina ord i handling i sitt riksdags-
arbete och att de ser till att C aktiverar sig i småfö-
retagsfrågor igen. Det har varit märkligt tyst sedan 

valet. Vi ser naturligtvis med glädje 
om riksdagsledamöter från alla par-
tier engagerar sig i våra frågor. Vi 
har många kontakter med represen-
tanter från alla partier där de fl esta 
är positiva även om någon ibland 
anser att vi är lite för kritiska. 
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Sjuklöneansvaret för (små)företagen.
SFR menar att sjuklöneansvaret under de två första veckorna för 
de anställda är ett av de absolut största hindren för nyanställningar. 
Risken att endera inte få nödvändigt arbete gjort, göra det själv med 
bibehållna kostnader eller tvingas betala ytterligare i lön för att klara 
sina åtaganden, är för stor för små företag med få anställda. Därför 
drar man sig för att anställa.
För att tydliggöra problematiken i detta söker vi tydliga exempel på 
hur det kan se ut. Om Du, som småföretagare, drabbats av just detta 
ber vi Dig att kontakta vårt kansli så att vi, i vår strävan att avskaff a 
dessa regler, kan verifi era de missförhållanden som råder. Ju bättre 
underlag för detta vi har ju bättre möjlighet har vi att kraftigt agera. 
Särskilt intressanta är naturligtvis fall där sjukskrivningen orsakats av 
faktorer som inte är relaterat till arbetet eller arbetsplatsen. Hjälp oss i 
vårt gemensamma arbete för Ert bästa.

Problem med personalliggare?
Som ett led i att minska regelkrångel för företagare håller vi på att ut-
reda eff ekter av lagen om personalliggare för frisörer och restaurang-
er. Vi ska redovisa resultaten för riksdagen så därför är det bra om du 
kan lämna information till oss om och eventuellt vilka problem du 
har upplevt med personalliggarsystemet. Skatteverkets personal eller 
annat. Den information du lämnar kan behandlas anonymt, om du 
vill det. Du kan ringa, skicka brev eller mail till oss.

www.smaforetagarna.eu



IntervjuIntervju

Avgående näringsminister

Maud Olofsson 

ger sin syn på Företagarsverige

Bra Aff ärer träff ade den 
snart avgående Center-
partiledaren tillika närings-
minister Maud Olofsson, 
som varit politiskt aktiv i
seden 70-talet. 

Hur mår Företagarsverige idag? 
– Företagarsverige mår bra och jämfört 
med andra länder ligger vi mycket bra 
till. Men det är klart att oron i omvärlden 
skapar stor osäkerhet. Men i de mätningar 
som har gjorts så har vi bättre fi nansiering 
och struktur, konkurrensvillkor och starkt 
innovationsklimat och mindre korruption. 
Vi arbetar som bekant med fl era åtgärder 
för att minska regeltrycket och har redan 
sänkt skatterna för småföretagarna med 
50 miljarder.

Trots att ni hävdar att en rad åt-
gärder genomförts har Center-
partiet kritiserats för att vända 
småföretagarna ryggen. Vad tror 
du det beror på?
– Vi har drivit igenom en rad viktiga 
förändringar för småföretagare. Självklart 
fi nns mer att göra. Och det tar tid innan vi 
ser resultat av dessa insatser. Vi har kanske 
inte varit så bra på att tala om och följa 
upp de reformer som genomförts. Och det 
måste vi bli bättre på och arbeta tillsam-
mans med företagarorgansiationerna.  

Vad ser du är den mest positiva 
utvecklingen inom småföretagan-
det de senaste åren?
– Vi har och kommer att arbeta vidare 
med att minska byråkratin och stat-
liga regleringar. Vi måste underlätta för 
företagare så att deras kreativitet inte 
hämmas av krångliga förordningar och 
regler som bestämts ovanifrån. Staten ska 
ur det perspektivet vara ett smörjmedel för 
tillväxtarbetet. 

Hur kan staten vara smörjmedel 
när det visar sig att väldigt få po-
litiker eller mydighetsutövare har 
bakgrund eller erfarenhet från 
näringslivet?
– Det är ett problem. Vi måste bli mycket 
bättre på att skapa oss insikt och förståelse 
i hur en företagares vardag ser ut. Det är 
jätteviktigt! Från Centerpartiets sida vill vi 
se minskad byråkrati och mindre statliga 
regleringar. Det är viktigt för att öka möj-
ligheten för företagaren att göra aff ärer. 

Du har drivit frågan ”det ska vara 
lika tryggt att vara företagare som 
att vara anställd.” Vad menar du?
– Vårt mål är att göra företagande till en 
lika naturlig sysselsättning som förvärvs-
arbete. Och då är den sociala tryggheten 
väldigt viktig. Man måste få misslyckas 
utan att hamna på ruinens brant. Att 
misslyckas är en del av lärandet.  I detta 
viktiga arbete ingår också att öka för-
ståelsen för företagandet.  Alliansen har 
genomfört en omfattande reform för att 
öka den sociala tryggheten för företagare 
och för att förenkla vardagen och vill 
därför ersätta 3:12-regler, med ett enklare 
system, som framför allt underlättar för 
kvinnor som oftast är mindre riskbenägna 
och deltidsföretagare i större utsträckning 
än män. Vi vill se ett företagsamt Sverige 
med många småföretagare, god tillgång 
på riskkapital och låga administrativa 
kostnader. 

Du har ofta använt uttrycket att: 
”småföretagen är Sveriges tillväxt-
motor”? 
– Småföretagen är Sveriges tillväxtmotor 
och står för allt fl er nya jobb. Under den 
senaste mandatperioden ökade antalet 
företag med upp till fyra anställda med 
nästan 20 procent. Det handlar om att 
tillföra ekonomiska resurser för att ut-
veckla företag, underlätta för innovationer 

och skapande, samt öka förståelsen för 
näringslivets förutsättningar. Det känns 
bra att kunna säga att vi minskat regel-
bördan för företag med 7 miljarder och 
sänkt skatter för företagare med totalt 50 
miljarder.  I vår ambition ingår även en 
fortsatt satsning på att stärka kopplingen 
mellan skola och arbetsmarknad och satsa 
mer på ung företagsamhet i skolan. 

Hur har du lyckats med att främja 
det kvinnliga företagandet i Sverige 
under din tid som näringsminister?
– I Sverige har vi internationellt sett få 
kvinnliga entreprenörer. Under förra året 
var dock ökningen av antalet nya företag 
den största på femton år och antalet 
kvinnor som startar och driver företag är 
rekordstort.  Idag är 40 procent av ny-
företagare kvinnor. Jag var som politiskt 
sakkunnig under den förra borgerliga 
regeringen ansvarig för ett program för 
kvinnors företagande som omfattade re-
surscentrum, aff ärsrådgivning, mikrokre-
diter och utbildning. Som näringsminister 
återupptog jag programmet och lade bland 
annat till styrelseutbildning för kvinnor 
och ambassadörer.  Centerpartiet och Al-
liansregeringen har skapat ett treårigt pro-
gram för att främja kvinnors företagande 
där 100 nya miljoner per år har satsats till 
kvinnors företagande.  

Varför har det inte blivit någon 
lösning på den ständigt debatte-
rade LAS-frågan?
– Det är enbart Centerpartiet som driver 
denna fråga och det är vi som bidragit till 
att det förs en diskussion. Arbetsmarkna-
den ser annorlunda ut idag. Därför är det 
viktigt att parterna nu har en dialog och 
kan komma överens, annars kommer inte 
frågan framåt. Men vi arbetar vidare med 
insatser även inom detta område; genom 
bland annat förenkling av säsongsanställ-
ningar och lärlingsprovanställningar. 
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Nu blir du rådgivare åt Hillary 
Clinton och kommer ingå i hen-
nes expertgrupp, med uppdrag att 
stärka kvinnors ekonomiska ställ-
ning globalt. Vad innebär jobbet 
mer konkret?
– Det känns riktigt roligt och jag är väl-
digt glad och smickrad. Jag har ju drivit 
frågan om kvinnors företagande under 
hela min ministertid. Det här känns som 
en bekräftelse för mig men också för 
Sverige att vi faktiskt lyckats i vårt enga-
gemang och att detta uppmärksammats 
internationellt. Jag kommer naturligtvis ta 
med mig mina erfarenheter från Sverige. 
Det här är en viktig tillväxtfråga; att kvin-
nor och män startar och driver företag på 
samma villkor.

Några av de åtgärder som Maud 
Olofsson är stolt över att ha varit 
med och drivit igenom är:
• sänkt aktiekapital för privata aktiebolag, 
från tidigare 100 000 kr till 50 000 kr. 
• sänkt arbetsgivaravgift med ungefär 30 
miljarder kronor. 
• förenklade momsregler, som innebär 
att företagen behöver redovisa moms var 
tredje månad, istället för, som tidigare, 
varje månad
• minskat regelbördan för företagare med 
7 miljarder
• skattereduktion för hushållstjänster, 
exempelvis städhjälp, fönsterputs, renove-
ringar, tapetsering, målning (RUT/ROT)
•  avskaff ad förmögenhetsskatt och Lex 
Uggla 
• reformerade fåmansbolagsregler (de så 
kallade 3:12 reglerna) så att de gynnar 
företagande, tillväxt och nyanställningar
• slopad revisionsplikt för mindre företag

Personligt med Maud
Kommer från: Uppvuxen i Högbyn 
utanför Örnsköldsvik 
Beundrar: Människor som försöker 
och har drömmar 
Reser gärna: Hem till Högfors eller 
till Sydafrika 
Goda egenskaper: Möjlighetsinrik-
tad, engagerad och glad 
Sämre egenskaper: Tidsoptimist 
och morgontrött 
Motto: Ny dag, nya möjligheter
[källa: Centerpartiets hemsida]

”Mauds VISION”
Sverige ska bli världens bästa land att 
bo, verka och driva företag i. Vår inno-
vationsförmåga och entreprenörskraft 
ska leda till framtidens jobb. Målet ska 
vara att människor och företag i hela 
landet ska kunna växa och utvecklas av 
egen kraft.”
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”Enligt Lööf ska partiet varken gå till 
höger eller vänster utan formulera 
skarpa, moderna förslag som går hem 
i hela landet.” 

Röster om Annie Lööf

Vet Centerväljarna vem de har valt?
Flera spekulanter menar att hon kommer leda 
partiet mer åt höger på grund av den ställning 
hon har tagit i vissa sakpolitiska frågor. Bland 
annat har hon visar sig vara positiv till plattskatt 
och Nato-medlemskap och har tre gånger mo-
tionerat om att riva upp Lagen om anställnings-
skydd, LAS. Statsvetaren Mikael Sundström, vid 
Lunds universitet, säger till TT att han inte tror 
att centerväljarna riktigt förstår vem de har valt. 
[Fria Tidningen]

Men vad är det egentligen Lööf har sagt?
Utnämningen av Annie Lööf till ny Centerle-
dare har gett vänsterns olika debattforum ny 
ammunition. Avsaknaden av ett högerspöke i 
svensk politik har varit påtaglig de senaste fem 
åren då detta epitet haft svårt att få fäste på ”de 
nya Moderaterna”. En partiledare i Alliansen 
som hyllat Margaret Th atcher är då som en 
skänk från ovan.  Men vad är det egentligen 
Lööf har sagt? Jo, till tidningen Dagens Juridik 
2008 sade hon att Th atcher hade ”en fantastisk 
debattstil” där hon ”visade var skåpet ska stå”.  
[UNT.se/Ledare]

Vi vill se Annie Lööf som partiledare!
Annie Lööf har i sitt kandidatprogram tryckt 
på behovet av att vila tryggt mot Centerns 
grundvärderingar samtidigt som man förstår 
att modernisera det politiska programmet efter 
framtidens krav. Frihet för den enskildes ini-
tiativkraft, ökad trygghet för den som behöver 
stöd och långsiktigt ansvar för vår livsmiljö är 
huvudpunkterna i Annie Lööfs politiska inrikt-
ning, och det är politiska områden som varje 
Centerpartist känner igen sig i.[ÖP.se/Opinion]

Vad hon egentligen står för
– är mer oklart! 
Stödet för Lööf har varit stort i partiet. Och visst 
har hon övertygat med sin kvicka retorik och sin 
vinnande framtoning. Vad hon egentligen står 
för är mer oklart. Partiledarstriden blev aldrig 
någon skarp kamp mellan värderingar och po-
litiska ståndpunkter. Annie Lööf gled undan de 
besvärliga frågorna med formuleringar som ”Jag 
tycker att det är ointressant med vänster och hö-
ger. Jag vill leda Centerpartiet framåt och uppåt 
i opinionen”.  Elegant, lättköpt och fullkomligt 
innehållslöst. [ekuriren.se]

Centern i otakt med tiden
Annie Lööf, trolig ny partiledare, är på ett osan-
nolikt sätt ur fas med samtiden. Hon motionerar 
om införande av plattskatt i Sverige, samtidigt 
som svenskarnas stöd för skattefi nansierad välfärd 
aldrig varit större. När den globala fi nanskrisen 
bevisat att avregleringar är livsfarliga eftersom 
marknaden saknar de självbalanserande mekanis-
mer som nyliberala teoretiker trott existerade, då 
pekar Annie Lööf ut avregleringsprofeten Marga-
ret Th atcher som sin politiska förebild. När en stor 
majoritet svenskar av bitter erfarenhet övertygats 
om att den off entliga sektorn är bäst på att sköta 
samhällsnyttig service som skolor och sjukhus, då 
vill Annie Lööf sälja ut rubbet, inklusive SVT och 
Sveriges Radio, och avskaff a LAS. [Aftonbladet]

Annie Lööf står för nytänkande
Centerpartiet har en tradition av politiskt an-
svarstagande och mod, och samtidigt en doku-
menterad förmåga till förändring och nytänkan-
de längs den trygga linje som partiets historiska 
värdegrund utgör. Vi tror att den som kan stå för 
både nytänkande och tradition och för både stad 
och land, det är Annie Lööf. [norran.se]

Under Centerpartiets stämma i Åre 
som hölls den 22-25 september valdes Annie 
Lööf till Centerpartiets nya partiordförande. 
Som ung 24-åring blev hon invald som riks-
dagens yngsta ledamot. I intervjuer har hon 
sagt att hon vurmar för småföretagaren och 
att det är politikernas skyldighet att ”lyssna 
in vardagen” för småföretagare. Redan på 
Centerpartiets pressträff , utryckte Annie Lööf 
att hon är oerhört stolt över att kliva in i sin 
nya roll samt att hon ser framför sig att ett 
gediget idéprogramarbete ska starta under 
hösten. Både den gröna profi len men också 
varma profi len behöver stärkas, framhöll 
hon. Hon har även utryckt att Centern är 
Sveriges mest otydliga parti. Och den stora 
utmaningen blir att förklara för väljarna hur 

Centerpartiet skiljer sig från de andra tre bor-
gerliga partierna; utifrån centerpartiets his-
toria, med grunden i bondeförbundet, stark 
frihetssträvan och en småföretagartradition, 
där det handlar om sänka regelbördan och att 
skapa modeller för att bygga ytterligare broar 
mellan näringsliv och småföretagande. Inte 
minst är LAS en diskussion som Lööf kom-
mer att driva vidare. 

Annie Lööf blev medlem i Centerpartiet 
2001. Hon ville inte säga vilken ministerpost 
hon vill ha i regeringen, men har framhållit 
att centerledaren ska sitta i regeringen. Den 
viktigaste framgången i budgetförhandling-
arna är de jobbskapande åtgärderna, till exem-
pel en sänkning av restaurangmomsen.

– Man kan både ta på sig en kaxig ledartröja 
och vara lojal i alliansen, menar Annie Lööf 
som bland annat brinner för småföretagarpoli-
tiken, miljöpolitik och landsbygdspolitik samt 
traditionella kärnfrågor.

Lööf säger att partiet varken ska gå till 
höger eller vänster utan formulera skarpa, 
moderna förslag som går hem i hela landet. 
Hon ser också det naturligt att hon kommer 
att se över och forma ”sitt team”, och att hon 
då vill blanda erfarenhet med nytänkande. 
Till förste vice partiordförande utses Anders 
W Jonsson, och till andra vice ordförande 
Anna-Karin Hatt.
Till stämman var SFRs Erik Sjölander och 
Wiggo Lindgren inbjudna.

Röster om Annie Lööf… 

ny C-ledare med gedigen erfarenhet och skinn på näsan
Annie Lööf
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Nyheter

Sänkt krogmoms kan
ge 10 000 jobb
Arbetslösheten bland unga i Sverige har varit hög under många 
år, och ligger i nuläget på cirka 23 procent. Denna siff ra är helt 
oacceptabel. Den kan jämföras med Tyskland som i dag har en 
ungdomsarbetslöshet på 9,1 procent. Alliansregeringen har under 
hela sin tid arbetat aktivt med olika insatser för att komma till 
rätta med detta stora samhällsproblem. Tack och lov ser siff rorna 
ut att gå åt rätt håll. [Källa: Expressen]

Halverad moms på
krogen ger unga jobb
Man har infört en omfattande lärlingsutbildning som ska bli 
ett naturligt inslag i den nya gymnasieskolan. Inom arbets-
marknadspolitiken har en särskild jobbgaranti för unga införts. 
Arbetsgivaravgiften för ungdomar har halverats och nystartsjob-
ben har en förstärkt inriktning för att stödja unga människors 
jobbchanser. Nu vill vi göra ännu mer. Med halverad restaurang-
moms får än fl er av Sveriges ungdomar en chans att ta sitt första 
steg in på arbetsmarknaden. Det anser riksdagens moderata 
östgötabänk i en gemensam debattartikel. [Källa: Corren.se]

Dyrt för sjuk företagare
Egenföretagarna sjukanmäler sig bara hälften så ofta som för ett 
år sedan. Förklaringen är att karensdagarna i deras sjukförsäk-
ring utökats från en till sju dagar. De senaste tolv månaderna 
sjukskrev sig 16 000 företagare, jämfört med 31 000 under den 
föregående tolvmånadersperioden. [Källa: TT] 

Sveriges Frilansare 
tar upp kampen mot 
bemanningsföretagens påslag
Bemanningsföretagen lägger på upp till 70 % på frilansarens 
arvode. Erbjudanden om uppdrag med ett timarvode på 350 kro-
nor för kvalifi cerade frilansuppdrag med eget företag förekom-
mer. Det motsvarar en månadslön på under 25 000 kronor (när 
kostnader som arbetsgivaravgifter och andra utgifter är avräkna-
de). Detta i kombination med att slutkunden ofta har en tuff are 
budget idag jämfört med för några år sedan, gör att ekonomin 
för frilansarna långt ifrån alltid är god, säger Maria Hanström-
Runelund, grundare av Sveriges Frilansare. [Källa: Webfi nanser, 
1 september 2009]

Kvotering eller inte?
Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vill kvotera in kvinnor 
i kommunala bolagsstyrelser men absolut inte i näringslivet. 
Varför göra skillnad på olika bolag? Nyamko svarar att de bolag 
som svenska medborgarna äger gemensamt borde också spegla 
vår strävan, och alla partier vill se en jämn könsfördelning. Det 
är mer inkonsekvent att använda regleringar för att styra det pri-
vata näringslivet, utan att göra något åt våra gemensamma bolag. 
Hon kommenterar dock att hon inte förstår den lomhördhet som 
näringslivet ger utryck för i denna fråga.
[Källa: Svenska Dagbladet]

Är humaniora, konst och kultur 
onyttigheter?
Är humaniora, konst och kultur onyttigheter? Svenskt Närings-
liv med talesmannen Stefan Fölster provocerade Kultursverige 
strax före Almedalsveckan. En rapport släpptes som handlar om 
påstått onyttiga studier i humaniora och konst vid universitet 
och högskolor. Ämnen som inte leder till produktivitet. [Källa: 
Helagotland]

8    



Harry Potter kan visst ge jobb
Efter att Svenskt Näringsliv centralt har backat från sin rapport 
”Konsten att strula till sitt liv” med dess famösa förslag om att ge 
studenter som läser humaniora på universitetet lägre studiemedel 
fortsätter deras halländske representant Mikael Kulanko att driva 
dessa frågor regionalt. Nu senast under rubriken ”Harry Potter 
ger inga jobb”.  Varför skulle man på ett universitet inte kunna 
studera och diskutera Harry Potter och hans värld? Det väsent-
liga är att man har ett akademiskt förhållningssätt och att man 
sätter in det i vetenskapliga sammanhang, skriver insändaren och 
läraren Anders Nilsson. [Källa: Hallandsposten]

För få företagare i riksdagen
Att det är för få företagare som sitter i Sveriges riksdag har varit 
känt länge. Men att det bara är 12 procent av riksdagsledamö-
terna som har erfarenhet av företagande i någon form förklarar 
varför den tunga regelbördan är så svår att få bort. Det är riksda-
gens utredningsinstitut som har genomfört den och därmed har 
den hög trovärdighet. Här finns förstås förklaringen till varför 
riksdagen har så lite förståelse för den kritik som ofta kommer 
från näringslivet. Och omvänt, hos myndigheter och i organisa-
tioner finns en helt annan kultur än den som gäller när debet och 
kredit alltid måste gå ihop. [Källa: nwt.se/ledare]

Kommunal självsanering gynnar 
mindre företag
Skärpningen av konkurrenslagen förra året har gett önskat resul-
tat enligt konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Det 
har blivit lättare för företag att driva verksamhet utan att mötas 
av konkurrens från statliga eller kommunala organ. Tanken 
bakom regelverket är att kommunala eller statliga verksamheter 
inte ska subventioneras, eller på annat sätt gynnas, då det kan 
hämma eller snedvrida konkurrensen. Oftast är det mindre och 
lokalt förankrade företag som drabbas.[Källa: DI Debatt]

Finansoron stoppar 
anställningar
Tre av tio företagare tvekar att nyanställa och investera på grund 
av den finansiella oron. Det viktigaste som politikerna kan göra 
för att öka företagarnas möjligheter att anställa är att sänka ar-
betsgivaravgiften. Två andra åtgärder som skulle vara nästan lika 
populära bland landets småföretagare är en förenkling av LAS, 
lagen om anställningsskydd, det tyckte 16 procent och slopat 
sjuklöneansvar (17,5 procent), visar en undersökning som gjorts 
av Företagarna. Även om storföretagen fortfarande är motorn i 
svensk ekonomi så är det i de små företagen som nyanställning-
arna sker.  [Källa: Affärsvärlden]

Slopad revisionsplikt har 
lett till rekordmånga 
nyföretagare 
Svenskarna startade rekordmånga företag under årets sex första 
månader. Nyföretagandet ökade med 20 procent jämfört med 
samma period förra året. Allra bäst gick det för Härjedalens 
kommun som klättrade till en femteplats i landet. En av orsa-
kerna till att så många företag har startats under året är att revi-
sionsplikten för många mindre företag togs bort i höstas. [Källa: 
Dagens Industri]
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15 Frågor

1. När startade du ditt företag?
Jag är en typisk serieentreprenör och har 
startat många företag. Det första startades 
för cirka 30 år sedan av mig och en kom-
pis. Vi var unga grabbar. Vi hade, tyckte 
vi, sett den stora potentialen att sälja bil-
stereo till traktorer, döpt till traktorstereo. 
Vi sålde två eller tre, men lärde oss mycket.
 
2. Vad var anledningen till att du 
startade eget?
Min drivkraft är att jag ser nya lösningar, 
nya alternativ som jag vill förverkliga. 
 
3. Vilken är den största utmaningen 
i att starta företag?
En stor fråga och den är i princip indivi-
duell. Men för mig och för de flesta är det 
nog trots allt uthålligheten. Det är dyrare 
och det tar längre tid att få igång en verk-
samhet än man tänkt sig från början. Det 
finns en tråkig ”regel” och det är att det 
kostar 4-6 gånger mer än man tänkt sig 
och det tar 4-6 gånger längre tid än man 
tänkt sig. Tyvärr så stämmer denna regel 
allt för ofta och väl.
 
4. Vad har varit viktiga 
framgångsfaktorer i startandet och 
etablerandet av ditt företag?
*Skratt* Jag har haft både framgångar och 
motgångar. Jag har lärt mig av motgång-
arna, det har blivet som gödning för fram-
tida affärer och företagande. Jag har också 
haft en stor portion av nytänkande.
 
5. Vad anser du är viktiga 
egenskaper för en entreprenör?
När man tror på sin idé att hålla fast, och 
vara tålmodig och uthållig. Akta sig för 
att påverkas av alla ”det går inte” röster 
som flyger genom luften.
 
6. Har du några goda råd och tips 
till andra företagare?
Det beror på vilket läge man har haft sitt 
företag. Men för de flesta är det viktigaste 
att på alla sätt fokusera sitt företagande 

15 frågor
till Anders Fintling

” Motgångarna har blivit som gödning
för framtida affärer och företagande”

på varför kunden ska komma tillbaka och 
fortsätta att anlita ens företag.
 
7. Vilken är den viktigaste politiska 
frågan för företagare just nu?
Jag tycker att alla lagar som diskriminerar 
och särbehandlar egna företagare nega-
tivt borde förbjudas och avskaffas omgå-
ende. (t.ex. 3:12 reglerna, trygghetsregler, 
skuldsaneringsregler, lönegarantiregler...  
Du kan bli stämd om du inte anställer en 
äldre person p.g.a. diskriminering. Däremot 
är det okey att ha 10-tal, kanske 100-tals 
lagar som diskriminerar företagare jämfört 
med andra medborgare. Helt obegripligt 
och förfärligt. Jag tror att företagare nor-
malt vill ta ett stort samhällsansvar, men 
det blir tungt, mycket tungt om de också 
behandlas djupt orättvist i olika situationer.
 
8. Vilken/vilka person(er) har betytt 
mest för dig i ditt företagande?
Bönder, de har med låg lönsamhet och 
usla förhållanden nästan jämnt framgång 
i sitt företagande. De ser och förstår sam-
bandet med sådd-skörd, gödning-tillväxt, 
investering-långsiktighet.  Sedan har per-
sonen J. Gunnar Olson betytt mycket för 
mig. Han är grundare av ICCC (Interna-
tional Christian Chamber of Commerce) 
som finns i cirka 100 länder. Han har lärt 
mig vikten av att i sitt företagande betjäna 
istället för att tjäna.
 
9. Vilka tre saker vill du ändra på 
i samhället som skulle gynna ditt 
entreprenörskap?
I) Rättvisa lagar och regler, ta bort alla la-
gar som diskriminerar egna företagare.
II) Rättsäkerhet i skattesystemet och kraf-
tiga förenklingar i lagstiftningen.
III) Gynna investeringar i andras företag 
(”en slags privatisering av riskkapital, till 
vanliga människor”) med till exempel 
vissa avdrag för investeringen och skat-
tegynnad vinst.
Utöver det finns det så många viktiga frå-
gor. Listan borde varit mycket längre….
 

10. Vad är det roligaste med att driva 
eget företag?
Att förverkliga idéer, att få respons på att 
det man gör uppskattas av kunder.
 
11. Vad inspirerar och motiverar dig?
Jag kan faktiskt inte svara på frågan - det 
är en gåta.
 
12. Har du någon förebild?
Jag har många förebilder. Men de som har 
det svårt, inte ger upp och kommer igen är 
mina hjältar och förebilder. Några av dem 
är Rosa Parks, Sylvester Stallone, Thomas 
A Edisson, Wilma Rudolf, Paul Potts, Bob 
Beamon. Jag har gjort berättande filmer 
om dem (sök på youtube namn plus hjälte), 
så förstår ni varför och vad jag menar.
Jag tycker också vi har en dömande attityd 
i Sverige till misslyckande, istället för upp-
muntring ”kom igen!”. Sverige har ”dödat” 
många världsföretag genom den attityden.
 
13. Har du något tips på en bra bok 
som hjälpt dig i dina företagsbeslut?
När man har det tufft, så finns det en 
underbar inspirationsbok som heter ”Det 
är aldrig kört”, Argument Förlag. (Köp 
några och ge bort dem till människor som 
har det jobbigt) Läser också nu en bok som 
heter ”Good To Great”, Jim Collins (finns 
på svenska), som handlar om hur van-
liga företag tar språnget till mästarklass. 
Svenska företag som skulle passat in är 
Tetra Pak, Clas Ohlson och H&M.
 
14. Vad gör du om fem år?
Jag vet knappt vad jag ska göra nästa dag, 
ännu mindre om 5 år. Jag försöker leva 
som att varje dag är min sista och att jag 
aldrig ska dö – då har jag i alla fall 50 % 
rätt varje dag.
 
15. Varför är du medlem i SFR?  
Jag tror SFR kan påverka samhället och 
förbättra företagens villkor.
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Porträttet

Robert 
Wells
En resa från enstöring och musikaliskt 
underbarn till världsartist och
framgångsrik aff ärsledare
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➤

Robert är idag en hyllad världsartist 
som sålt miljontals biljetter under sina tur-
néer jorden runt. Känd framför allt för sin 
musikaliska och färgstarka show Rhap-
sody in Rock. Likväl är han en folkkär 
musiker som värnar om det enkla, vackra 
och genuina. 

Egentligen kanske förutsättningarna 
för att bli fotbollsstjärna var större. Född 
och uppvuxen i Solna och granne med 
Råsunda. Och visst hade Robert en vision 
om att en gång få stå på Råsunda och 
spela inför en fullsatt arena. Men det var 
musiken som skulle ta Robert Wells dit. 
Och det var musiken som skulle bli hans 
liv – inte fotbollen. Sin första konsert höll 
han i Råsunda kyrka, Mozarts tolv varia-
tioner på ”Blinka lilla stjärna”.
Bra Affärer träffar en avspänd Robert 
Wells i hans kombinerande kontors- och 
demolokal på Fyrverkargatan i Stockholm. 
Han visar runt i lokalerna där ”Sveriges 
längste statsminister” Tage Erlander en 
gång huserade. Här görs bland annat så 
kallade ”pre productions” (demoinspel-
ningar). Robert är vardagligt klädd i jeans, 
t-shirt och scarf runt halsen. Han känns 
välbekant. Håret, det vänliga leendet lite 
oregelbundet inramat av det mörka skägg-
stubbet. Men så är han ju en av Sveriges 
mest världskända och folkkära artister som 
konsekvent gjort ”sin ”grej”, oavsett om det 
varit i folkparker, kyrkor, i teve, på stora 
och världsberömda arenor som Ullevi i 
Göteborg och Royal Albert Hall i London. 

Ändå framhåller Robert att hans (af-
färs)filosofi är att välja bort och prioritera 
bland aktiviteter och förfrågningar, och 
hålla sig till det som känns rätt och äkta. 
Och egentligen handlar det bara om att få 
göra det han älskar mest; att spela piano 
och underhålla publiken.
– Det viktiga för mig är att jag kan stå för 
det jag gör. Att det känns genuint och tro-
värdigt, säger Robert som är uppvuxen i ett 
hårt arbetande hem. När hans mamma och 
pappa skilde sig fick hans mamma dubbel-
arbeta, för att försörja Robert och hans bror.
 – Självklart har det präglat mig som 
person. Jag har därför alltid jobbat hårt 

Som barn drömde han om att leda en orkester. Vid 49 år har Robert Wells överträffat 
de flesta av sina drömmar och kan titulera sig både kapellmästare, entertainer, upp-
skattad pianist och inte minst en framgångsrik och respekterad företagsledare. Och 
han fortsätter outtröttligt att förnya sig. Drivkraften är kärleken till musiken.

och målmedvetet och övar väldigt mycket 
fortfarande. Det finns alltid saker att 
förbättra. Och inför mina föreställningar 
ligger jag i stenhård träning, säger Robert 
och drar paralleller med både framgångs-
rika företagsledare och idrottsstjärnor som 
måste hålla sig på topp. Även om Robert 
personligen som barn hade gympaskräck 
och vägrade göra armhävningar för att 
han var rädd att skada pianofingrarna. 
Men fokuseringen, drivet och målmedve-
tenhet finns där. Nästan som ett beroende 
- en drog.
Robert stora och tidiga intresse för mu-
sicerandet och framför allt den klassiska 
musiken gjorde att han mognade snabbt. 
– Jag var lillgammal, hade kort hår, blazer 
och portfölj. Och gick under benämning-
en ”professorn” bland grannar och vänner. 
Några såg mig nog också som en enstöring 
som trivdes bäst med att spela piano och 
studera noter medan kompisarna var ute 
och roade sig. Att falla in i ledet har aldrig 
varit min starka sida. 

Hans första pianolärare, som var en 
äldre dam som bodde i en pampig lägen-
het på Karlbergsvägen i Stockholm, insåg 
snart att den unga eleven hade förmågor 
utöver det vanliga. Genom pianolektioner-
na utvecklade Robert både självdisciplin 
samt hur man skulle uppföra sig; hälsa, 
äta, klä sig och så vidare.  
– Det pratas ofta om mig som perfektio-
nist, och jag vet inte riktigt var det kom-
mer ifrån. Det handlar mer om att jag vill 
göra en bra show och inte göra publiken 
besviken, och då är det förstås viktigt att 
förbereda sig in i minsta detalj. Ungefär 
som inför ett viktigt möte. Är man väl för-
beredd finns också frihet att improvisera. 
– Det allra viktigaste under en föreställ-
ning är att det finns energi och äkta 
spelglädje. Att publiken känner att vi 
verkligen ger järnet - ger allt! Då blir det 
riktigt bra!

Efter några år på Alfred Bergs Musik-
skola, blev Robert den yngste elev någon-
sin intagen på Kungliga Musikhögskolan. 
Han var då enbart 16 år. Ung men ändå 
redan något av en mångsysslare. Han star-

tade bland annat bandet ”Robert Wells 
Jazzgrupp” och ”VIP-gruppen som bestod 
av honom själv, samt två kompisar på te-
nor och Baryton 

Robert visade tidigt att han gick sin 
egen väg genom att kombinera rock och 
schlager.  
– Men det ansågs inte fint nog, utan 
betraktades som skräpkultur som inte 
hörde hemma på Musikhögskolan, säger 
Robert och håller artigt tillbaka en gäsp. 
Gårdagskvällens kick-off-spelning med 
Rhapsody in Rock-gänget på hans egen 
klubb Engelen i Gamla stan, pågick till 
sent på natten.
 – Men vilken stämning, världens ös 
och helt fullsatt i lokalen, berättar han 
upprymt. 
Den gamla pianobaren Engelen var ett 
av de ställen som Robert extraknäckte 
på varje söndag som ung och lovande 
pianist. Efter några provspelningar blev 
han anlitad varje söndag, bland annat av 
en av delägarna Bosse Parnevik. Trots sura 
miner på Musikhögskolan fortsatte Ro-
bert att dubbelarbeta och var i många år 
ackompanjatör på talangtävlingarna som 
arrangerades på klubben som han idag är 
delägare i. Frisyren med det långa håret 
har under åren varit en protest mot sin 
första pianolärare som ville att lille Robert 
skulle ha Harry Potter frisyr.

Robert bestämde sig tidigt, att han 
ville bli musiker. Och att han skulle bli 
bäst! Men karriären har inte alltid gått 
som på räls. Trots att vägen har varit lång 
och brokig och bitvis hård, har han aldrig 
funderat på att ge upp. Han har under 
perioder av sin karriär uppträtt på parke-
ringar till köpcentrum för att livnära sig. 
En kontrast till de gyllene åren då Robert 
själv som artist lockade närmare 45 000 
på stora arenor som Ullevi. Han tror själv 
att han lyckats tack vare sin målmedveten-
het, envishet och en vilja av stål. I sin egen 
självbiografi ”Mitt liv som komphund”, 
beskriver han sitt livs resa där han genom 
musiken som ledsagare i livet byggt upp 
både självförtroende och trygghet.
– Jag är stolt över det jag åstadkommit 
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Porträttet

eftersom jag slitit så hårt, men också 
ödmjuk inför att jag fått vara med om så 
mycket och träff at så många fantastiska 
människor. Och framför allt för att jag 
fått syssla helhjärtat med det som jag 
älskar alla mest – musiken.  
Robert har under åren ackompanjerat de 
fl esta stora namnen inom svensk musik. 
För vem vill inte alliera sig med den bästa? 
Han hade bland annat ett längre unikt 
samarbete med musikern och personlig-
heten Charlie Norman, som också blev 
Roberts mentor.  Övriga personer som 
betytt mycket för honom är Svenne och 
Lotta i Hep Stars, Benny Andersson och 
Lill Babs. Hos svenska folket slog Robert 
igenom med dunder och brak i tevesuc-
cén ”Så ska det låta” där han fi ck visa sin 
bredd och klass som professionell pianist. 
Och därefter tog han både Sverige och 
världen med storm med sin unika show 
Rhapsody in Rock, där också den större 
delen av Sverigeeliten medverkat under 
åren. Som mest omfattade Rhapsody 
in Rock – produktionen omkring 100 
personer. 
– Det var en stor och tung apparat att tur-
nera runt om i landet med. Och då är det 
viktigt att alla vet exakt vad som gäller, 
vad som ska göras och vad som förväntas 
av dem. Min roll blir både kapellmästare 
och coach. Men vi har fantastiskt kul på 
våra turnéer, och blir som en stor familj, 
framhåller Robert.

De första trevande försöken med 
showen gjordes redan 1989, då Robert 
och Anders Berglund tillsammans med 
Gävleborgs Symfoniorkester framförde en 
konsertversion utan gästartister. Till första 
konserten på Södra Berget i Sundsvall 
kom det 80 betalande (och 75 ditkom-
menderade). Men tack vare inbjudan till 
Kronprinsessans Victorias fi rande i juli 
1998, blev det ordentlig fart på showen. 
En bekräftelse på succén var en inbjudan 

➤ till att genomföra showen på den klassiska 
och mytomspunna arenan Royal Albert 
Hall i London. Framgångarna med ”Så 
ska det låta” och Rhapsody in Rock, blev 
en vändpunkt i Roberts musikaliska karri-
är som mångdubblade sin omsättning och 
hans företag växte till en miljonindustri.  

I år fi rar Rhapsody in Rock 25 år och 
turnerar runt i landet med ett stort tält. 
Robert är nu mitt i jubileumsturnén som 
pågår en bit in på hösten. Tillsammans 
med artisterna sångerskan La Gaylia, Geir 
Rönning och imitatören Jörgen Mörnbäck 
bjuder han som vanligt på en bred och 
fartfylld underhållning stöttat av Vocalet-
tes och Rhapsody Lounge Orchestra. 
– När jag sätter ihop ensemblen till 
Rhapsody in Rock är det oerhört viktigt att 
kemin stämmer i teamet - och att alla har 
rätt inställning och fungerar tillsammans. 
Ungefär som i idrotten och företagslivet. 
Rätt team på rätt plats. På scen handlar det 
sedan mycket om att sprida positiv energi 
och lyskraft, annars får du ingen kontakt 
med publiken. Årets show är otroligt bra. 
Det är en topp tre av alla turnéer vi gjort– 
helt klart, säger Robert stolt och ler brett.

Efter Rhapsody in Rock-turnén vän-
tas Kyrkoturné med Sofi a Källgren och 
därefter sommarturné. Däremellan blir 
det Kinabesök där Robert är omåttligt 
populär och till och med blivit utsedd till 
ambassadör för Sverige – och omnämnd 
”Th e Godfather of Rock Piano”. Robert 
är också mentor på sin pianoskola på web-
ben ”King of Piano.com”, som bygger på 
interaktivitet och där alla som vill kan 
medverka och skicka in egna bidrag. 
För att hinna med alla måsten som ingår 
att driva en så pass omfattande musik-
verksamhet, har Robert sett till att få den 
stöd och hjälp som han behöver. 
– Jag ha samarbetat med ett bolag i Öre-
bro från starten (Desert Business), som 

hjälper mig professionellt med adminis-
tration, ekonomi och juridiska frågor. 
Det enda jag sagt är att jag vill ha en fast 
månadslön. Jag har aldrig tagit lån utan 
jobbat ännu hårdare när det varit tuff a ti-
der. Jag måste kunna sova gott om natten, 
det är viktigt för mig. 
– 1990 var jag nära konkurs, men arbeta-
de intensivt och använde mina kontakter 
och lyckades till slut dra in mer jobb för 
att komma på fötter igen. Lärdom en av 
det är att se på sig själv lite mer objektivt 
och våga prioritera bort både jobb och 
människor som inte är bra för din person-
liga utveckling, för din verksamhet eller 
som du inte kan lita på. Den röda tråden 
som Robert konsekvent fallit tillbaka på 
och som varit en grundbult i hans företa-
gande, har varit den klassiska musiken.
– Generellt tycker jag att man bör värna 
mer om företagarna i Sverige och ta bort 
momsen rakt över. Och jag tycker det 
borde vara svårare att starta nytt företag 
efter en konkurs. I övrigt ser jag mig inte 
så mycket som en företagare, utan mer 
som en ganska enkel och hårt arbetande 
musikant. 

Har du uppfyllt alla dina drömmar 
och visioner?
– Det fi nns massor av drömmar kvar att 
förverkliga. De bästa låtarna och idéerna 
kommer oftast plötsligt och går inte att 
planera. Det viktiga är att jag får fortsätta 
utveckla mig och göra det som känns rätt 
och äkta. Jag har fått så många olika råd 
från företagsrådgivare att göra si eller så, 
tänka mer strategiskt och titta mer på 
konkurrenterna. Det tror jag inte ett dugg 
på. Du måste hitta det som känns rätt för 
dig, oavsett vad du sysslar med och sedan 
satsa fullt ut. Ett sådant beslut kan ingen 
annan ta åt dig. Jag har valt min väg, och 
skapat min omgivning därefter. Det är 
den attityden och livsfi losofi n som gjort 
mig till den jag är!

Namn: Robert Wells
Ålder: 49 år
Familj: Gift med Maria, som hjälper 
till i företaget. Tillsammans har de sö-
nerna Oscar (15 år) och Teddy (13 år)
Fritid: Dra iväg på min MC
Inspiratörer: Charlie Norman och 
Victor Borge
Mest stolt över: Familjen. Utan dom 
ingen musik.
Om framtiden: Vill hitta ett varmt 
ställe där jag kan lira under vinter 
halvåret! Lite som Charlie Norman 
gjorde på Kanarieöarna.
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Juristen

Debatt

Du har kanske tänkt Dig att starta ett 
eget företag för att Du inte trivs med Din 
nuvarande anställning eller för att Du har 
ett hobbyföretag som Du vill växla upp till 
en större verksamhet. Eller är det kanske så 
att Du går arbetslös och har en aff ärsidé som 
kanske kunde fungera.
Förbundet råder alla som vill starta ett nytt 
företag att ta professionell hjälp med detta. 
Att man snabbt kan tjäna pengar på att 
driva företag är en myt eftersom många fö-
retagare får vara utan lön under en ganska 
lång tid efter att det dragit igång. Men låt 
inte detta avskräcka Dig! Sverige behöver 

många fl er småföretagare för 
att utvecklas. 

Tack vare slopad revi-
sionsplikt och sänkt 
aktiekapitalkrav för 
mindre aktiebolag går 
det bra nu. Under au-

gusti i år registrerades 
15 procent fl er ak-

tiebolag än under 
samma månad 

förra året. 

Starta eget företag
Vad Du bör tänka på om Du vill få en 
bra start på Din verksamhet
Välj företagsform noga! Vanligtvis står 
valet mellan enskild fi rma och aktiebolag. 
Aktiebolag är att rekommendera om ni är 
fl era som ska driva företaget. Du kan alltid 
börja med en enskild fi rma för att se hur det 
går och sedan byta till handelsbolag eller 
aktiebolag om företaget utvecklas positivt. 
Aktiebolagsformen är alltid bäst om Du vill 
hålla isär Dina privata pengar från verksam-
hetens. För att kunna fi nansiera verksam-
heten och sätta fokus på vad Du egentligen 
vill göra, behöver Du både en aff ärsplan 
och en marknadsplan. Aff ärsplanen talar 
om hur Du ska organisera verksamheten 
och marknadsplanen om hur Du ska nå ut 
på marknaden med Din aff ärsidé.

Det fi nns många som 
vill hjälpa Dig igång
Du kan få hjälp med allt detta genom Till-
växtverket. Deras hemsida verksamt.se
ger en samlad service och information från 
fl era myndigheter på samma plats. Allt 
för att göra det enklare för Dig som driver 
eller vill starta företag. Där fi nner Du all 
information om hur Du startar företaget 
och hur Du driver och utvecklar det. Till 
och med om hur Du avvecklar det. Bakom 
denna hemsida ligger även Bolagsverket och 
Skatteverket.
Det fi nns även privata organisationer 
som vill hjälpa Dig tillrätta som Du lätt 

Att få fl ytta och ha en kanske 
osäljbar villa så har livet varit för 
många av oss. Samtidigt som vi i 
första hand har fått tagit hand om 
eventuellt anställda.
Vi har ofta fått leka ”Viktor Mül-
ler” i litet format men via per-
sonlig borgen från hela familjen, 
inteckningar i hemmet, factoring 
och genom kundförskott fått trol-
la fram den bristande likviditeten. 
För min del har jag lyckats ordna 
detta tack vare goda kunder, bra 
bankdirektörer ofta som rådgiva-
re och det har varit på gränsen till 
vad aktiebolagslagen tillåter. 
När det gäller tragedin i Trollhät-
tan så vore det inte otänkbart att 
pengar också kunde få komma in 
från återförsäljarna med diskon-
terbara order och varför skulle 
inte de anställda kunna gå med 

på en sänkt lön under exempel två 
år och IF Metall borde kunna ge 
ett lån för att långsiktigt hjälpa 
sina medlemmar till arbete och 
inte till bidrag. Det ska ju inte 
bara vara kineser och ryssar som 
ska riskera stort. Jag beundrar 
och förlåter dem som söker jobb 
på annan ort som innebär långa 
bilresor till arbetet istället för att 
vara kvar som fackmän hos för-
nämliga SAAB.
Personligen har jag fått uppleva 
kriser som berott på att jag tappat 
storkund men varit tvungen att 
behålla personalen som var satta 
att sköta storkunden. Som före-
tagare har jag också fått uppleva 
anställda som förskingrat och ta-
git mutor. Lösningen då har varit 
att man ständigt har optimistiskt 
sett framåt, hittat på nya företag-

Utebliven månadslön - vanligt gissel för småföretagare

Jan B Westman, hedersordförande SFR

sidéer, nya produkter och fått nya 
kunder båda svenska och interna-
tionellt. I Sverige, där det fi nns 
så många starka monopolföretag 
som dirigerar oss småföretagare 
så måste man vara extra smart 
och inte falla till föga för mono-
polisternas/statsföretags grova 
övertramp.
Trots allt fi nns inget härligare än 
att vara egenföretagare. Man kan 
ju exempelvis utan vidare favori-
sera och anställa sina barn. Eller 
när man som anställd direktör 
kunde få en utskällning för min-
dre lyckad aff är kan man som 
egenföretagare förlora sina egna 
pengar utan att få skäll. Det fi nns 
inget härligare än att vara egen-
företagare, det ”enda” som egent-
ligen krävs är fantasi, arbetsvilja 
och en god hälsa. En utebliven 

hittar på internet på sökordet starta eget. 
Stiftelsen Nyföretagarcentrum erbjuder 
kostnadsfri rådgivning till alla som vill 
starta eget företag. Bolagsverket hjälper Dig 
med att registrera fi rman och Skatteverket 
med blanketter för redovisning av skatt och 
moms. Om Du saknar kapital kan Du få 
hjälp med detta genom Tillväxtverket och 
Almi. Åtminstone så att Du får pengar till 
en förstudie och rådgivning innan Du sätter 
igång. SEB har också ett starta Eget erbju-
dande som de kallar för enkla fi rman.

Vad Du bör känna till 
om det uppstår problem 
Det fi nns många ekonomiska rådgivare 
och jurister som kan hjälpa Dig om Du 
får problem.  Du är även välkommen till 
Förbundets rådgivningspanel med frågor. 
Men kom ihåg driv inte företaget för länge 
om Du får problem. Det gäller att sluta i tid 
om man inte vill bli ansvarig för företagets 
skulder.
Alla nya företag går inte bra och det gäller 
då avveckla dem innan det gått för långt 
och man blivit för skuldsatt. Avvecklingen 
behöver inte nödvändigtvis ske genom en 
konkurs utan lika väl genom en likvidation; 
där alla fordringsägare får fullt betalt.
Lycka till!

Djursholm den 6 september 2011
Wiggo Lindgren

månadslön är dessvärre vanligt 
för oss som är lyckliga att få vara 
egenföretagare och min förhopp-
ning är att det i Trollhättan ska 
bli många nya småföretag.
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Boktips:

Nytt från SFR

Livskraftigt ledarskap
Varför fungerar vissa orga-
nisationer bättre än andra?
Ett bra ledarskap är ett vanligt 
svar, men vad innebär det egentli-
gen för dem som är chefer och ska 
utöva ledarskapet? Göran Larsson 
och Ove Landqvist har arbetat 
som rådgivare till företagsledning-
ar och off entlig förvaltning i över 
20 år. I sin bok ger de handfasta 
råd för hur du som chef kan ut-
veckla ditt ledar-
skap och din orga-
nisation.
Författare: Göran
Larsson och Ove
Landqvist.
Utgiven: 201108.

Byt Spår!:
Skapa förändring genom att 
bryta invanda mönster
Varför är det egentligen så svårt att 
göra långsiktiga förändringar hos 
oss själva, på jobbet eller i sam-
hället? I Byt spår! visar Chip och 
Dan Heath hur alla typer av män-
niskor chefer, anställda, föräldrar, 
studenter har lärt sig kombinera 
hjärnans två mot-
stridiga krafter och 
på så vis lyckats 
uppnå fantastiska
resultat.
Författare: Dan &
Chip Heath.
Utgiven: 201108.

Framgång med
Facebook
Vadå Framgång med 
Facebook?  
Är du med på Facebook? Det är 
troligt, eftersom hälften av svens-
ka folket redan är det. Facebook 
är på väg att ersätta och utveckla 
fenomen som telefonkatalog, fi ka-
rum, lokaltidningar och intres-
seföreningar. Men hur använder 
du din Facebook egentligen? Hur 
BÖR den användas, 
och hur ökar du din 
framgång på Face-
book? 
Författare: Nina 
Jansdotter. 
Utgivning: 
201106.

veckla ditt ledar-
skap och din orga-

hjärnans två mot-
stridiga krafter och 

BÖR den användas, 
och hur ökar du din 
framgång på Face-

För småföretag är Lagen om an-
ställningsskydd (LAS) ett hinder 
och upplevs krånglig och föråld-
rad. Trots att lagen ”bara” är 37 
år gammal och härstammar från 
överenskommelser mellan LO 
och SAF 1938. LAS är dispositiv 
(arbetsgivarorganisationer och 
fackföreningar kan komma över-
ens om annat än vad lagen anger), 
samt kompletteras med avtal mel-
lan arbetsgivarorganisationer och 
fackföreningar. Eftersom allt färre 
anställda är medlemmar i fack-
föreningar så tenderar underlaget 
att bli allt mindre. Utveckling går 
även mot att allt färre arbetsgivare 
ansluter sig till kollektivavtal eller 
hängavtal. Möjligtvis kan lagen 
fortfarande fungera för stora före-
tag och stora fackföreningar. Men 
LAS fungerar inte för moderna 
och små företag, i synnerhet inte 
företag med tillväxtambitioner. 
I rapporten från LO och Svenskt 
Näringsliv hänvisas till internatio-
nell forskning som visar att ”struk-

LAS har överlevt sig själv!

Spärr mot telefon-
uppringningar
En del av de avtal vi träff ar med 
företag som ger rabatter eller an-
dra förmåner till våra medlem-
mar ger också företag rätt att via 
tele marketing använda vårt med-
lemsregister för att ringa upp och 
informera om avtalet eller om 
tillfälliga specialerbjudande som 
kan vara ekonomiskt fördelaktigt 
för våra medlemmar. Den med-
lem som INTE vill ha denna typ 
av erbjudande skall meddela detta 
per telefon eller mail till kansliet så 
kommer en spärr att läggas in.
Leif Svensson, Förbundsordförande

Miljötillsyn
Vi har blivit ombedda att deltaga i 
en referensgrupp för Eff ektiv mil-
jötillsyn, ledd av kommunförbun-
det Skåne. Skall arbeta 2011-2013. 
Från SFR deltar ordförande Leif 
Svensson. Nu tänker du kanske, 
vad hjälper det oss småföretagare?                                                                                                                        
Projektet som fi nansieras av Eu-
ropeiska Socialfonden innehåller 
två delar. Kompetensutvecklings-
insatser inom myndigheterna och 

Sittande FR V Bertil Kugelberg, Sven Schwartz SAF ordförande och LO:s Arne Geijer. 

Stående FR V Gunnar Lindström SAF, Curt-Stefan Giesecke SAF, Herman Blomgren LO, 

Edvard Vilhelmsson LO, Nils Ramsten LO. Foto: Bo JacobssonSittande FR V Bertil Kugelberg, Sven Schwartz SAF ordförande och LO:s Arne Geijer. 

Stående FR V Gunnar Lindström SAF, Curt-Stefan Giesecke SAF, Herman Blomgren LO, 

Edvard Vilhelmsson LO, Nils Ramsten LO. Foto: Bo Jacobsson

turomvandling och produktivitet 
påverkas negativt av anställnings-
skyddet” genom att de så kallade 
inlåsningseff ekterna ökar så att 
man inte vågar byta arbetsgivare. 
Vidare visas att ”ungas och in-
vandrares sysselsättning sjunker 
med striktare anställningsskydd, 

samt att sannolikheten att grup-
perna får tillfälliga anställningar 
snarare än tillsvidareanställningar 
ökar”. LAS är alltså omodern! 

SFR kräver att LAS avskaff as 
med det snaraste!

samverkansinsatser inom tillsyns-
området. Arbetet skall bidra till 
insatser för att skapa ökad sam-
verkan mellan miljökontor, Läns-
styrelse kontra näringslivet och då 
speciellt småföretag. Många små-
företag upplever kontakten med 
miljömyndigheter som besvärlig 
och de sitter i ett enormt kunskaps 
underläge visavi de inspektörer 
och tjänstemän de har kontakt 
med. Detta är ett av de problem 
som arbetet i gruppen skall försöka 

minimera. Vi ser det som mycket 
positivt att miljömyndigheterna 
själva är medvetna om problemen 
och tagit initiativ för att förändra.                                                                                                                                        
I gruppen ingår förutom SFR, Sv 
Näringsliv, Kommunförbundet 
Skåne, Länsstyrelsen samt  några 
skånska kommuner.
Leif Svensson

Framåtlutad eller 
Bakåtlutad?
Vi har ganska länge använt bak-
åtlutad utifrån betydelsen ”av-
spänd”, ”lugn” och ”distanse-
rad”. Motsvarar engelskans ”laid 
back”. 
Nu börjar också framåtlutad dyka 
upp i texter om ekonomi och nä-
ringsliv, vilket syftar på ”alert” 
och ”på hugget”. Ett exempel kan 
vara: ”Mitt uppdrag som chef är 
att, tillsammans med mina med-
arbetare, bidra till att skapa ett 
framåtlutat och innovativt servi-
ceföretag i världsklass.” 
[Språkrådet, Nya Ord]
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Dina Medlemsförmåner
Våra medlemsförmåner blir allt bättre och fl er. Vår uttalade
ambition att skapa de fl esta och bästa medlemserbjudanden 
som går att få i någon organisation. Det har sedan förra numret 
av BA skrivits ett antal nya avtal som du ser nedan och du kan 
läsa mer om dem på vår hemsida. www.smaforetagarna.eu 

Vårt mål är att det skall ”betala” sig många gånger om att vara 
medlem hos oss. En småföretagare som är medlem hos oss 
skall ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora 
företagen har.

Vi tycker vi har ett bra utbud idag som täcker det mesta men 
det fi nns kanske något vi bommat? 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



Skatter

Sociala avgifter: 31,42% 

Bolagsskatt: 26,3%

Inkomstskatt: 43 % med en för landet genomsnittlig lön 

Kapitalskatt: 20 - 30 %*

Moms: normalt 25 % 

Förmögenhetsskatt: avskaff ad 2006

Föräldraledighet:

68, 5 veckor. (totalt 480 dagar). Vardera föräldern har rätt-  
till 240 dagar med föräldrapenning. Av dessa är 60 dagar   
med sjukpenningnivå reserverade för vardera föräldern.  
Ersättningen är 80 procent av den sjukpenninggrundande   
inkomsten          

Ersättning vid sjukdom

Karensdag: 1 dag

Semester: minst 25 dagar enligt lag

Sjuklön % på lön: 80% av lön 

Sjuklön: dag 2 - 14 från arbetsgivaren

Uppsägningstid: från 1 månad och stigande beroende på 
anställningens längd 
Arbetslöshet: 7,4% (2010) 

Antal privata företag: 910 000 st 

Statsskuld: 1 082 miljarder € (2010) 

BNP per capita:  37 000 € (2010)

Valutakurs SEK/GBP: 1 SEK = 0,11 € 

Politisk styrning: Borgerlig minoritetsregering 

Medlem i EU: Ja

Statsskick: Konstitutionell monarki 

Antal invånare: 9,3 miljoner

Andel av privata företag med färre än 20 anställda: 96,2% 

LandskampenLandskampen

Sverige vs Tyskland
Skatter
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Skatter

Sociala avgifter: ca 40% av en normal tysk bruttolön där  
arbetsgivaren och den anställde står för ungefär 50% vardera.  

Bolagsskatt: ~25%

Inkomstskatt: 49 % med en för landet genomsnittlig lön 

Kapitalskatt: 8 - 48 % * 

Moms: normalt 19 %

Förmögenhetsskatt: avskaff ad 1997  

Föräldraledighet:

47 veckor (329 dagar) med full ersättning 

Ersättning vid sjukdom

Karensdag:  ingen 

Semester:  24 dagar enligt lag 

Sjuklön % på lön: 100 % men det fi nns fl ertalet specialfall  
när detta inte gäller  

Sjuklön: 30 dagar

Uppsägningstid: från 1 månad och stigande beroende på 
anställningens längd    
Arbetslöshet:  8,2 % (2010)

Antal privata företag:  1 650 000 st

Statsskuld: 1999 miljarder € (2010) 

BNP per capita: 30 300 €  (2010)

Valutakurs SEK/€ 1 € = 9,20 (september 2011)

Politisk styrning: Koalitionsregering mellan Kristdemo-  
kraterna (CDU) och Fria liberala partiet (FDP)  

Medlem i EU: Ja

Statsskick: förbundsrepublik 

Antal invånare: 82,3 miljoner (2009)

Andel av privata företagen med färre än 20 anställda:  90 %

*Kapitalskatt i Tyskland beskattas enligt följande:

Utdelningar 8 – 24 %, kapitalvinster 9,5 - 18,5 % och räntor 16 – 48 

I Sverige är kapitalskatten normalt 30 %, men i vissa fall som gäller fåmansbolag, där de så 
kallade 3:12-reglerna tillämpas, sjunker skattesatserna för kapitalvinster och utdelningar till 20 
procent

Källa: Exportrådet och Ekonomifakta

http://www.skatteakademien.se/uploads/images/Swedbankstudien%20PDF.pdf

Sverige vs Tyskland
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SvanStrömSgruppen 
SmåföretagarnaS 
rikSförbundS leverantör 
av data- och kontorSmateriel.

beStäll i butik eller via  
www.SvanStromSgruppen.Se

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: C-Klass fr. 4,4 l/100 km, CO2 fr. 117 g/km, E-Klass fr. 5,2 l/100 km, CO2 fr. 137 g/km, GLK
fr. 5,8 l/100 km, CO2 fr. 153 g/km. Miljöklass EU5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Beräknat förmånsvärde för inkomståret 2011 vid
50% marginalskatt. E-Klass bilar baserat på E 200 NGT Sedan Business.

Allt fler väljer att satsa lite extra på arbetsmiljön.
För andra året i rad är Mercedes-Benz det premiumbilmärke som
ökar mest bland tjänstebilar i Sverige.

Våra businessmodeller är välutrustade från

grunden & laddade med den senaste Blue-

EFFIENCY-tekniken. Till ex. finns det utförande

av C-Klass Sedan som endast släpper ut 117 g

CO2 /km trots sina 170 hk! mercedes-benz.se

C-Klass Sedan Business fr. 292.900 kr Förmånsvärde/mån fr. 1.920 kr*

C-Klass Kombi Business fr. 299.900 kr Förmånsvärde/mån fr.1.954 kr*

E-Klass Sedan Business fr. 376.900 kr Förmånsvärde/mån fr.1.992 kr*

E-Klass Kombi Business fr. 409.900 kr Förmånsvärde/mån fr.2.870 kr*

GLK Business fr. 344.900 kr Förmånsvärde/mån fr.2.270 kr*

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: C-Klass fr. 4,4 l/100 km, CO2 fr. 117 g/km, E-Klass fr. 5,2 l/100 km, CO2 fr. 137 g/km, GLK
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Är Sverige mer
korrupt än vi tror?
Ny Mutlag ställer nya krav
Snart kommer både en ny lagstiftning och en
ny näringslivskod om mutor vilket kommer 
att ställa stora krav på företagsledningar. 

Ambitionen med den nya näringslivskoden är att hjälpa 
företag att agera mot korrupt aff ärsbeteende. Om allt 
går som planerat ska lagförslaget och näringslivskoden 
träda i kraft vid årsskiftet 2011/2012. Näringslivskoden 
kommer att innehålla konkreta riktlinjer och varnings-
fl aggor samt ett enklare språk än lagen.

En av fem svenska chefer 
beredda att muta
En undersökning som gjorts av Ernst & Young visar att 
nästan var femte svensk företagschef är beredd att betala 
ut mutor för att vinna en aff är eller behålla en kund. 
Och var fj ärde chef upplever att korruptionen i Sverige 
är utbredd. Undersökningen slår därmed hål på bilden 
att Sverige inte alls är lika korrupta som i andra länder. 
Och man menar att det är ett kulturproblem när så 
många som 20 procent i Sverige säger att de kan tänka 
sig att betala ut mutor. Samtidigt visar undersökningen 
man inte vill arbeta på ett företag med bristande etiska 
värderingar, inte heller vill man ha aff ärsrelationer med 
ett företag som förknippas med mutor eller bedrägerier. 
Undersökningen omfattar 2 500 anställda och chefer 
från olika branscher i 25 europeiska länder. Från Sverige 
har 103 personer deltagit. 
[Källa: IMM, Institutet Mot Mutor]

Nationell specialenhet mot 
korruptionsbrott inrättas
Regeringen har beslutat att ge Rikspolisstyrelsen ett 
nationellt ansvar för korruptionsbrott. En specialenhet, 
som ska vara igång den 1 september 2011, ska inrättas 
vid Rikskriminalpolisen och inledningsvis kommer 30 
personer att anställas. Specialenheten kommer att leda 
polisverksamhet som avser spaning mot och utredning 
av mutbrott och bestickning samt brott som har sam-
band med dessa brott.
[Källa: Justitiedepartementet]

Vad är en muta? 
Den svenska mutlagstiftningen har kritiserats för att 
vara otydlig. Vad som är en muta måste avgöras i varje 
enskilt fall, enligt Torbjörn Lindhe, kanslichef på 
Institutet Mot mutor. En grundregel är dock att ribban 
är lägre när det gäller personer i off entlig sektor, särskilt 
om de arbetar med upphandling i myndighetsutövning. 
Det är också lättare att bli upptäckt i och med off entlig-
hetsprincipen och åtalsreglerna är strängare.
[Källa: IMM, Institutet Mot Mutor]
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Krönika

Musslor och människor
Ofta hyllar vi entreprenörernas kreativitet och drivkraft, 
företagarnas fl it och framåtanda. 

FRIDA FÖRETAGARE  © Anders Suneson/Tantiloop Film

Anders Suneson 05 sep 2011
Frida 06_11

De senaste två veckorna har jag rest 
runt i Sverige och besökt olika företag. Jag 
har fi leat fi sk och sorterat musslor tillsam-
mans med kvinnor som inte gör annat 
dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har 
närstuderat en ostronodling på Sydkos-
ter, jag har fått dela en frälst företagares 
förtjusning när han skördar tång utanför 
Grebbestad som han säljer till krögare och 
knäckebrödsmakare. Jag har följt med på 
fi sketurer långt ut i horisonten där havet 
möter himlen. Utan alla dessa fl itiga före-
tagare skulle vi varken ha sill till midsom-
mar eller en matkultur att vara stolta över.

Lennart är en fi skare med fårat an-
sikte som fångat makrill och kräftor sen 
barnsben. Son till en fi skare och far till en 
fi skare. Med ett blygt leende avslöjar han 
att fruntimmer ombord inte gynnar fi ske-
lyckan. Hans blåa blick är fäst mot fj ärr-
ran där en regnbåge fi nner sin form. Den 
gamle kan avläsa väder och vind bättre än 
SMHI. Hans arbetsdagar går ofta ihop, 
någon skillnad mellan vardag och helg 
gör han inte. Tillsammans med sonen 
spenderar de hela dagarna ombord. Oftast 
i tystnad. ”Vad tänker du på?” undrar jag 
och Lennart svarar undfl yende. Kanske 
hamnar han i ett meditativt tillstånd. Som 
kvinnorna på det löpande bandet som 

rensar blåmusslor dagarna i ända där ma-
skinerna skriker sig hesa och havsdoften 
bedövar näsborrarna och salta droppar 
sprutar och stänker från alla håll. 

Kvinnan med hörlurar har 
pendlat till och från fabriken de 
senaste femton åren. Från gryning 
till skymning har hon tålmodigt 
stått vid sin station där musslorna 
passerat i rasande fart. Snabba, 
synkroniserade rörelser och en 
fi ngerfärdighet som trollkarlar 
skulle avundas. Femton år. När 
jag stått vid hennes sida i femton 
minuter blir jag åksjuk. Jag måste 
lyfta blicken. Räta ut ryggen. Rycka 
på nacken. Springa ut för att andas 
in lite frisk luft. 

När vi tar farväl säger hon: ”Jag är 
stolt över mitt arbete. Det här var mitt 
första jobb. Och kanske det sista”. Och 
jag tänker att jag för all framtid kommer 
att tänka på henne och alla andra kvinnor 
jag mötte på fabriken varenda gång jag ser 
en mussla. Bra aff ärer kräver dedikerade 
arbetare. Dessa så ofta försummade hjäl-
tar är en förutsättning för framgångsrikt 
företagandet. 

Alexandra Pascalidou
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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 
3 November 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. 4/2011
Bra Aff ärer 1. Ulla Berggren, 2. Inga Alm, 3. Ulla Palmgren, 4. Alusteel i Karlskoga, Aina Lindstedt, 5. Bonnie Witting
Annonsbilaga Arne Andersson
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Kan en stor kombi vara miljöbil?

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 5 års Serviceassistans • 5 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbr. vid bl. körning: (man/aut) 4,3–7,7 l/100 km, CO2 113–2179 g/km. Miljöbil enl. definition i förordning 2007:380. Priset är av generalagent rekommenderat cirkapris. Priser sätts av varje återförsäljare.

Bilen på bilden är extrautrustad. Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt. Leasingavgiften är exkl. moms och ex. på finansiering via Hyundai Finans i 36 mån. Första förhöjd hyra 21%, restvärde 50%.

www.hyundai.se  |  020-677 677

Premiär för nya Hyundai med bränslesnåla motorer.

Nu är nya Hyundai i40 här. Den har vackra, svepande linjer och en elegant interiör med mängder av smarta 
lösningar. Exempelvis har den ett bagage utrymme som rymmer hela 1 719 liter. Dessutom har den klassens 
lägsta CO2-värden och bränslesnålaste motorer. Ta chansen att provköra kombin som vågar bryta mot reglerna.

Lanseringspris från 214 900 kr   Förmånsvärde från 1 687 kr/mån netto
Miljöbil från 234 900 kr    Leasingkostnad från 1 995 kr/mån
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