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Välkomna till 167 tips som 
kan spara tid och pengar, men 
framförallt ta bort irritation, 
stärka dig och ditt företag. Vi 
som delar med oss av våra 
erfarenheter gör inte anspråk på 
att tipsen är banbrytande eller 
särskilt märkvärdiga. Däremot 
är vi fullt övertygade om att 
det är de enkla lösningarna på 
vardagsproblemen som är svåra att 
sätta i system. Våra tips kommer 
från år av företagande, rådgivning 
och tusentals diskussioner med 
företagare, entreprenörer och 
ledare. De allra flesta tipsen har sitt 
ursprung i enkla lösningar på svåra 
problem. Vi tror att många ”goda 
råd” är bra, men så komplicerade 
att de aldrig kommer till nytta. 
De komplicerade frågorna finns 
också, och de kräver sina speciella 
svar som vi kan leverera. Oavsett 
enkla eller mer omfattande svar 
ska råd från oss vara användbara. 
För oss ligger ”Sinf-känslan” nära 
hjärtat, det vill säga att vi jobbar 
professionellt och kundfokuserat 
med glimten i ögat. Allt för att öka 
din affärsnytta.

Innan du tar del av tipsen har 
vi ett tips till. När vi ger råd är 
det vanligt att vi får svaret att 
svaret är bra, men att just i ditt 
företag eller i din bransch är 
förhållandena inte precis så, utan 
lite speciella. Visst kan det finnas 
speciella förhållanden, men sällan 
så speciella. Vi anar snarare en 
typ av ursäkt, det vill säga att 
man inte riktigt vill följa rådet. 
Troligen beroende på att det är 
svårt att ändra på till exempel 
branschbeteenden. Hur är det med 
”gamla hundar”, har de svårt att 
lära om?

Läs och begrunda, tyck till och 
kommentera. Vi hoppas att du med 
våra tips får lösningar, vägledning 
och irriterande frågeställningar. Det 
är precis det den här boken är 
till för. 

Observera att texterna och 
råden ska ses som en kortfattad 
sammanfattning. Vi vill att du ska 
få en inblick i problematiken utan 
någon absolut garanterat juridisk 
exakthet, vilket innebär att innan 
du verkställer åtgärden ska du alltid 
ta hjälp av juridisk expertis och 
rådgivarna på Sinf.

Hälsningar

Anders Ekdahl
VD Sinf

Varför en bok om ”167 handfasta tips som 
förbättrar lönsamheten”?
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Om Anders Ekdahl

Anders har arbetat med affärs- och företagsut-
veckling i 30 år, huvudsakligen med mindre och 
medelstora ägarledda företag. Hans erfarenheter 
kommer från eget företagande, flera VD-uppdrag 
samt styrelsearbete i många företag. Han menar 
att det ofta finns enkla och relativt snabba åtgär-
der för att få fart på försäljning och lönsamhet. 

Anders tips:
Det är lätt att bli hemmablind. Skapa ett ”dream-team” med kloka 
rådgivare som du kan kontakta närsomhelst för att diskutera dina frågor, 
gärna personer som har andra erfarenheter än vad du själv har. Håll 
kontakten regelbundet, sätt mål och följ upp. 

Om Jan Rudblad 

Jan Rudblad, chefsjurist, arbetar huvudsakligen 
inom områdena affärs, arbets - och kollektivav-
talsrätt. Jan har också ansvaret för kollektivavtals-
servicen och kontakterna med de fackliga orga-
nisationerna. Han är branschansvarig för bland 
annat transportbandsföretag och pressgjuterier.

Jannes tips: 
MBL förhandla hellre en gång för mycket än en gång för lite. Att hålla en 
öppen dialog med den fackliga organisationen kan vara en investering  
för framtiden.

Om oss på Sinf
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Om Frantzeska Papadopoulou

Frantzeska är jurist med störst fokus på affärsjuri-
diska frågor. År 2014 doktorerade hon i immateri-
alrätt samt tog advokatexamen. Frantzeska brin-
ner för att arbeta med små- och medelstora före-
tag. Juridiken i kombination med affärsutveckling 
kan ge företaget otrolig framgång med maximalt 
resultat, vilket är fantastiskt anser Frantzeska. 

Frantzeskas tips: 
Den bästa överenskommelsen är den som är skriven och undertecknad. 
Skriv alltid tydliga avtal med kunder, leverantörer, samarbetspartners och 
kompanjoner. Se till att skriva avtalet vid start, det är mycket lättare att 
komma överens när man är sams!

Om Alexander Clomén

Alexander är jurist och arbetar företrädelsevis 
med bolags-, avtals och arbetsrätt. Han har ti-
digare erfarenheter inom affärsutveckling samt 
försäljning och har därför en god förståelse för 
juridikens påverkan och möjligheter för det en-
skilda bolaget.  Alexander är branschansvarig för 
Svenska Form- och Pressverktygsföreningen och 
för Sinf Elektronik.

Alexanders tips:
Att ingå avtal utan att ifrågasätta dess innehåll kan verka som ett lätt 
sätt att ta sig vidare i affären. Men att inte vara helt införstådd i avtalets 
innebörd kan innebära att du riskerar hela din verksamhet. Därför är det 
mycket viktigt att läsa avtalen, fundera över dess innebörd och framförallt 
ta hjälp om det är någonting du är osäker på.
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Om Peter Bergh 

Peter ansvarar för Svensk Programvaruindustri, 
Ljusreklamförbundet, Open Source Sweden och 
Svenska Järn. Han arbetar även med marknads-
undersökningar för Sinf samt tillhörande bransch-
föreningar. År 2001 började Peter på Sinf, hans 
tidigare roller har varit controller på IT företag 
samt företagsutvecklare hos Kronofogdemyndig-
heten. I grunden har Peter en 
civilekonomexamen.

Peters tips:
Företagets värde består till stor del av immateriella rättigheter. Se till att 
det är företaget och inte någon annan som äger rättigheterna.

Om Benny Söderqvist 

Benny Söderqvist, Marknad & Sälj, arbetar främst 
med Sinfs industribranscher. Benny har ett för-
flutet som anställd platschef och vd för företag 
inom återvinningsindustrin.  Han har också varit 
egenföretagare inom återvinnings-   
och kontorsmöbelbranschen.

Bennys tips:  
Marknadsföring handlar om att skapa och utveckla relationer. Ibland kan 
det vara bättre att hålla igen på försäljningen för att vinna en relation, det 
skapar långsiktiga affärer.
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Om Jessica Bergdahl

Jessica Bergdahl är en kreativ problemlösare som 
brinner för kommunikation. Sinf:s informations-
flöde via nyhetsbrev, hemsidor och sociala me-
dier kommuniceras via henne. Det bästa med att 
arbeta på Sinf är att det alltid finns möjlighet att 
utföra kreativa projekt som gynnar våra medlem-
mar anser Jessica. 

Jessicas tips: 
Om du inte vet fråga! Klicka in på www.sinf.se och gå till knappen ”Fråga 
Jessica” så ser jag till att du får svar på dina funderingar. Vi hörs!
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Kompanjonskap kan kännas 
naturligt, inte minst beroende på 
att vi som personer ofta har olika 
egenskaper som kompletterar 
varandra. Vid etablering av företag 
kan det kännas bättre att vara 
flera som delar på arbete och 
risk. Kompanjonskap har dock 
baksidor som du ska se upp med, 
till exempel skillnader i syn på 
inriktning, tillväxt, ersättning, 
arbetsinsats med mera. Därtill kan 
förändringar i livet såsom ändrade 
förhållanden, sjukdom eller 
dödsfall radikalt   
förändra förutsättningarna.

1. Skriv avtal

Det är alltid lättare att reglera 
viktiga frågor innan de uppstår. 
Skriv ett kompanjonavtal 
som beskriver vad ni ska 
göra, era förväntningar på 
varandra och hur ni ska hantera 
meningsskiljaktigheter. Glöm inte 
att skriva under avtalet.

2. Se upp med 50/50-ägande 

Även om det är vanligt med 
50/50-ägande kan det skapa 
problem. Risken för att viktiga 
beslut inte fattas är stor. Därför 
kan det vara bra med tre ägare, då 
med lika stora andelar. Tänk på att 
mindre ägarandelar ofta 
saknar inflytande.

3. Stäm av regelbundet var   
ni står

Flera års företagande förändrar 
förutsättningarna. Ta tid att 
stämma av var ni står och vart 
ni vill en gång per år. Det ökar 
förutsättningarna för att ni 
utvecklas i takt med varandra. 
Dokumentera er gemensamma 
vilja, det kan formuleras i   
ett ägardirektiv.

4. Regler för exit

Se till att ni skriftligt är överens 
om vad som händer om någon 
delägare vill lämna verksamheten. 
Dödsfall kan leda till ofrivilliga 
kompanjoner. Tvister om 
värderingar vid utköp leder ofta till 
långdragna diskussioner med  
flera förlorare.

5. Ta externt stöd

Delägare som är verksamma i 
bolaget har ofta fullt fokus på nuet, 
därmed får de långsiktiga frågorna 
stå tillbaka. Involvera någon extern 
person som ni har förtroende 
för och träffas regelbundet för 
diskussion om hur ni når målen. 

Ett bra kompanjonskap kan lyfta 
en verksamhet, ett dåligt kan 
knäcka det bästa företaget

5 tips om lyckade kompanjonskap
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Har din styrelse tappat farten eller 
består den av personer som fanns 
tillhands när du startade bolaget? 
Blandas stora och små frågor i din 
vardag? Det kan bero på att de 
strategiska frågorna får stå tillbaka 
för de dagliga frågorna. Med ett 
fungerande styrelsearbete får du 
en långsiktighet som gör det lättare 
att nå målen.

1. Skriv ett ägardirektiv

Ägardirektivet beskriver ägarens 
vilja och mål med företaget. Vilka 
kunder vill du nå? Vilka marknader 
ska du bearbeta? Vilken lönsamhet 
och tillväxt vill du ha? Hur ska 
verksamheten finansieras? Finns 
det särskilda hänsyn som ska tas?

2. Rätt sammansättning, inte bara 
”ja-sägare”

Välj styrelse som om du 
skulle rekrytera din viktigaste 
medarbetare. Du behöver en 
mix av kompetenser som leder 
företaget mot de mål du fastställt 
i ägardirektivet. Se upp för 
potentiella ”ja-sägare”, du behöver 
motstånd för att få en diskussion 
som leder framåt. Välj personer 
som ger dig de råd du behöver, inte 
de svar du vill höra.

3. Rätt krav på arbetsinsats

Undvik personer som ”sitter” 
i styrelser, satsa på de som vill 
jobba med ditt företag. Att vara 
styrelseledamot innebär mer 
arbete än att ”bara” delta på 
styrelsemöten. Dina ledamöter ska 
vara tillgängliga för rådgivning även 
mellan styrelsemötena.

4. Mål – beslut – uppföljning

Var tydlig i styrelsearbetet. Utgå 
från målen i ägardirektivet och 
affärsplanen. Fatta hellre få 
tydliga beslut än många otydliga. 
Ha uppföljning som en stående 
inledning på varje styrelsemöte. Se 
till att besvara de frågor som finns 
på agendan innan ni går vidare till 
nästa punkt.

5. Utvärdering av   
styrelsens arbete

Precis som medarbetare ska 
styrelsen utvärderas. Har 
ledamöterna bidragit med det som 
ägaren förväntade sig och uppnått 
målen i ägardirektivet? Om inte 
så förändra styrelsen på en gång. 
En passiv styrelse bromsar upp 
verksamheten och   
skapar osäkerhet.

Ett bra styrelsearbete inger 
förtroende, sparar tid och ger 
bättre beslut!

5 tips om fungerande styrelsearbete 
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Känner du att verksamheten 
snarare ”går runt” än ”lyfter”? 
Fundera på om dina mål är tydliga 
och vilka på företaget som känner 
till dem. För dig är företaget 
mycket centralt och naturligt, för 
dina medarbetare kanske det bara 
är en arbetsplats. Det innebär att 
du behöver vara tydligare när du 
kommunicerar mål, planer  
och aktiviteter. 

1. Ägardirektiv – 3 till 5 års sikt

Ägardirektivet är bara till för 
dig och styrelsen. Det är där du 
formulerar mål om marknad, 
tillväxt och lönsamhet. Gör det 
enkelt. Helst inte mer än en A4. Har 
du behov av policybeslut, lägg in 
dem där så slipper du fundera på 
det mera.

2. Strategisk plan – 1 till 3   
års sikt

Ta hjälp av styrelsen med den 
långsiktiga planeringen. Det 
kan handla om affärsmodell, 
marknadsbedömningar, 
organisation, finansiering, risk, 
rekrytering, lokaler, investeringar 
med mera. Gör din strategiska plan 
förslagsvis i PowerPoint. Då blir den 
enkel att följa och presentera.

5 tips om verksamhetsplanering 

3. Affärsplan – upp till 1 års sikt

De flesta planer spricker på grund 
av att de är för omfattande. Dela 
upp din affärsplan i aktiviteter per 
månad, till exempel 3-4 stycken. Då 
hinner du med både verkställighet 
och uppföljning. Lista månader 
och aktiviteter i punktform. Lägg 
gärna in dem i en kalender som alla 
berörda kan se.

4. Aktiviteter – vad du gör nu

Arbeta löpande med de aktiviteter 
som ligger inom den närmaste tre 
månaders perioden. Informera 
de som är inblandade och fördela 
arbetsuppgifter. Följ upp efter 
genomförande. Vad kan   
göras bättre?

5. Delaktighet – vad du vill att 
dina medarbetare ska göra

Det du inte kan sälja internt, är 
svårt att sälja externt. Var öppen 
med dina tankar och mål. Ju bättre 
kännedom om bakgrund och mål, 
desto större sannolikhet för ett   
bra utfall. 

Det du inte har planerat för blir 
heller inte av!
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Varför gör man en budget? För 
budgetens egen skull eller för 
att faktiskt ha något att relatera 
till? Målet med en budget är 
bland annat att hålla koll på 
kostnader och intäkter, men 
även en målsättning för vilken 
försäljningsvolym man vill nå. Då 
kan budgeten få karaktären av 
en prissatt aktivitetsplan. Med 
hjälp av budgeten får du även en 
uppfattning om företaget behöver 
ha finansiellt stöd i form av  
extern finansiering. 

1. Var realistisk

Var realistisk när du gör din budget. 
En budget ska avspegla vad du tror 
att företaget mäktar med under 
den närmaste budgetperioden 
och inte vad du hoppas. Alltför 
optimistiska budgetar innebär att 
du och andra blir besvikna om 
budgeten inte uppnås. 

2. Jämförbarhet mellan olika år 
och perioder

Utan något att relatera till kan 
allt se bra ut. Se till att du får en 
jämförbarhet mellan perioder 
och år i budgeten. Dela upp både 
intäkter och kostnader på ett sätt 
som gör det enkelt att följa upp och 
förstå företagets ekonomi. 

3. Öka antalet intäktskonton

Dela upp din försäljning i olika 
konton. Låt till exempel intäkter 

5 tips om budget 

från nya kunder bli ett eget konto 
eller skapa ett konsultkonto i det 
produktsäljande bolaget. Då kan 
du ta betalt för din kompetens. 
Fler intäktskonton ökar fokus på 
vad du kan sälja. Om du delar upp 
försäljningen i olika kostnadsslag 
behöver du också engagera dig och 
använda informationen för  
riktade försäljningsåtgärder.

4. Uppföljning

Gör regelbundna uppföljningar 
av budgeten och analysera varför 
ditt faktiska resultat skiljer sig från 
budgeten. Var observant både på 
positiva och negativa avvikelser. 
Har du agerat som det var tänkt? 
Har något i omvärlden hänt som 
påverkat resultatet? En budget 
utan uppföljning och analys är 
bortkastad tid. Gör en regelbunden 
uppföljning av prognoser  
under året.

5. Översätt till aktivitetsplan

När du väl har gjort din budget ska 
den översättas i en aktivitetsplan. 
Hur ska försäljningen gå till? Hur 
ska dina tjänster och produkter 
marknadsföras? Vem ska sälja och 
genom vilka kanaler? Vad får det 
kosta för att nå målen?

En bra budget gör det enklare att 
följa planen, upptäck avvikelser i 
tid för att nå ditt mål!
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När du jobbar med samma saker 
varje dag blir du blind för vissa 
saker och synvinklar. En extern 
person ser saker som du inte 
ser och ifrågasätter också det 
som du själv tycker är normalt. 
Att ta in en extern rådgivare 
berikar din verksamhet och du 
får någon att bolla idéer med. 
Du kan anlita externa rådgivare 
i akuta situationer, när du vill 
omstrukturera delar av ditt företag 
eller bara behöver någon annans 
syn på verksamheten.  

1. Bestäm tid och omfattning

Det är viktigt att från början 
avgränsa rådgivningen i tid och 
omfattning. Vad är uppdraget och 
när ska det vara klart? Om du inte 
avgränsar rådgivningen finns det en 
risk för att den externa rådgivaren 
blir kvar och fungerar som en ny 
medarbetare istället. 

2. Ta referenser

Be att få referenser och följ upp 
dem. Fråga referenserna om vad 
de uppfattade som bra och om 
det fanns saker som kunde utförts 
bättre av rådgivaren. Försök få en 
så bred bild som möjligt innan du 
bestämmer dig. Om du inte får 
några referenser backa ur och gå 
vidare med någon annan. 

5 tankar om externa rådgivare 

3. Rätt nivå

Lägg dig på rätt nivå när det gäller 
rådgivare. Behöver ditt företag 
kompentens som är relaterad till 
marknad, företagsstorlek, bransch 
eller annat? En rådgivare som 
till exempel enbart arbetat med 
storföretag tidigare kan ha svårt att 
förstå utmaningarna i ett mindre 
bolag och vice versa. 

4. Kostnader

Vad innebär det för kostnader 
med en extern rådgivare? Be att 
få en uppskattning över den totala 
kostnaden för den period som du 
är intresserad av. I slutänden vill du 
inte uppleva att det finns en mängd 
tillkommande kostnader. Bestäm 
dig i förväg för vad rådgivning får 
kosta och håll dig till det. 

5. Utvärdera

Vilket stöd fick du med 
rådgivningen? Var det väsentligt 
för företaget? Har rådgivningen lett 
till att ni löst ett akut problem eller 
finns det långtgående effekter för 
företaget? Var rådgivningen lönsam 
för ditt företag?

Att få andras syn och erfarenheter 
kan vara en snabb väg till 
lönsamma förändringar!
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EKN är en myndighet med uppgift att främja  
svensk export och svenska företags inter- 
nationalisering. Det gör vi genom att erbjuda  
garantier för betalning och finansiering, till- 
sammans med rådgivning om affärsstruktur  
och riskhantering. Våra tjänster ger dig en  
större säkerhet, ökad konkurrens kraft och fler 
möjligheter till lyckade exportaffärer.

EKN ger små och medelstora företag möjlighet att ta  
steget in på nya marknader. Våra garantier under- 
lättar din finansiering och ger stora konkurrensfördelar  
för både exporterande företag och underleverantörer.

Välkommen att kontakta oss via www.ekn.se  
så berättar vi mer.

Vi tar risken –
du får 
möjligheten

EKN 068_Annons_SINF 148x210mm.indd   1 2015-01-20   16:10



Möjligheterna att kommunicera 
ditt företags produkter och tjänster 
är oändliga. För många blir valet av 
kommunikationskanaler så svårt 
att de inte kommunicerar alls, men 
hur ska kunderna kunna känna till 
ditt erbjudande då? Vad är det som 
gör ditt företag och ditt erbjudande 
unikt? Vilken målgrupp vill du nå? 
Bestäm dig för att kommunicera, 
här får du tips om hur. 

1. Glöm inte bort dina kunder 

Det är enklare att bearbeta 
befintliga kunder än nya. Håll en 
regelbunden kontakt, gärna med 
besök eller telefonsamtal. Det 
är bättre att maila än att inte ta 
kontakt alls. Ett vanligt skäl för 
att byta leverantör är att kunden 
känner sig bortglömd. 

2. Säljande hemsida

Hemsidan ger ett intryck av vilka 
ni vill vara. Kombinera säljande 
rubriker med kommunikativa 
bilder som stärker budskapet. 
Affärer görs mellan människor, 
visa vilka ni är. Se till att dina 
texter är genomarbetade och 
professionella. Hellre mindre och 
genomarbetad text än mycket och 
slarvigt. Det samma gäller för din 
företagspresentation samt annat 
PowerPoint-material.    

3. Nyhetsbrev som överraskar

”Bortklickade” nyhetbrev är en 
vanlig företeelse. Ett spännande 

5 tips om kundkommunikation 

ämne och korta texter är grunden 
till läsvärda nyhetsbrev. Låt läsaren 
”klicka vidare” till din hemsida 
istället för att scrolla ner. Använd 
gärna bilder på egen personal som 
kunderna känner igen.  

4. Visa dina kunder vilka kunder 
du har

Var inte blyg, får du använda 
kunder som referens så presentera 
dem. Bättre ambassadörer för ditt 
företag än kunder som vill synas 
med dig är svåra att hitta. Dina nya 
kunder känner en trygghet när de 
handlar av dig då andra företag 
faktiskt talar gott om dina tjänster 
och produkter. Det är bra om du 
publicerar positiva kundomdömen 
på din hemsida, men det är viktigt 
att få ett okej från kunderna innan 
du hänvisar till dem. 

5. Sociala medier för dig

Vilka sociala medier passar just 
ditt företag och dina målgrupper: 
Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn eller någon annan 
kanal? Avsätt tid för att hålla 
aktivitetsnivån uppe. Dela med 
dig av länkar, pressmaterial, 
intressanta artiklar och videoklipp. 
Ställ frågor för att skapa 
engagemang hos dina följare. En 
engagerad publik genererar ett 
intressant flöde i dina   
sociala mediekanaler. 

Tänk två gånger innan du 
publicerar material i digitala 
medier, det måste vara relevant.
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Begreppet försäljning har ibland 
ett oförtjänt dåligt rykte. Att bli 
övertalad av en påstridig säljare 
att teckna order på något som 
du egentligen inte vill ha känns 
sällan bra. Visst vore det bättre 
om kunder självmant bad om 
att få köpa av dig. Men, vad är 
hemligheten bakom fler köp och 
mindre sälj?

1. Låt kunden berätta om  
sina behov

Många säljare fokuserar på att få 
ett avslut i försäljningsprocessen. 
Lär dig istället att ställa ”öppna 
frågor”, använd vad, vilka, hur och 
när, som ger kunden möjlighet att 
beskriva sitt behov. Din produkt 
kan ofta rymmas inom behovet, 
men helst som en lösning på 
kundens behov. 

2. Bestäm inte tjockleken på 
kundens plånbok

Du själv och dina antaganden om 
kunden är ett hot mot affären. 
Kunden bestämmer själv vad som 
är rätt pris och preciserar sina 
behov, du presenterar en lösning. 
En bra argumentation baserat på 
kundens behov minskar risken för 
onödiga rabatter. 

5 tips för att kunden ska köpa av dig igen, igen och igen

3. Var påläst

Ju mer du intresserar dig 
för kunden, desto större är 
möjligheten till en bra affär. 
Googla, fråga och lyssna för att få 
information om kundens situation 
och utvecklingsmöjligheter. 
Uppfattas du som intresserad, 
ligger du ofta med tidigt i  
nästa affär.

4. Lyssna, bekräfta, summera

Snacka inte sönder en bra 
försäljning. Ställ dina ”öppna 
frågor” baserat på den information 
du har om kunden. Lyssna och 
bekräfta att du uppfattat behovet 
på rätt sätt. Summera behovet, det 
är grunden till en bra försäljning.

5. Hur, när och känns det bra?

Grundfrågorna för en bra affär är:

	Hej, hur kan jag hjälpa dig?
	När har du behov av 

leverans?
	 Känns det bra? 

Det är frågan du ska ställa efter 
leverans. Då har du lagt grunden 
för nästa affär.

Affärer görs mellan människor 
som vill träffas igen! 
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När konjunkturläget ligger stilla blir 
många frustrerade. Några väntar 
på en uppgång, andra väntar på 
en nedgång. Just ordet ”vänta” är 
nyckeln, men ”vänta” inte. Tänk 
istället att när många är passiva 
finns det större utrymme för de 
som är aktiva. Se till att du tillhör 
de aktiva!

1. Analysera din kundlista

Gå igenom vilka kunder du har, 
kunder du har haft och kunder du 
vill ha. Potentialen finns där, men 
du behöver tala om att du finns. 
Det vanligaste skälet till att en kund 
byter leverantör är att de känner 
sig bortglömda.

2. Kontakta dina kunder

Kontakta kunder utan att ha ett 
säljsyfte. Ta möten som bygger på 
”öppna frågor” som får kunden att 
berätta om sina planer. Det ger dig 
möjlighet att bli en del av kundens 
plan. Ju tidigare du är en del av 
kundens plan, desto mindre vill de 
byta ut dig.

5 tips när försäljningen inte ökar

3. Uppmärksamma hela   
din bredd

Ofta köper din kund bara en liten 
del av det du kan erbjuda. Eftersom 
din kund köper av dig visar det 
också ett förtroende för dig. 
Uppmärksamma din kund om hela 
bredden av dina produkter och 
tjänster. Då minimerar du risken 
för att kunden väljer en konkurrent 
istället.

4. Utbilda kunderna

Kunder vill ofta göra den optimala 
affären, men deras kunskap om 
material, tjänsteinnehåll och 
annat är ofta lägre än din. Ju mer 
du lär kunden om egenskaper, 
fördelar och nytta med din lösning, 
desto större är möjligheten att de 
efterfrågar mer hos dig.

5. Var på marknaden

För att få affärer behöver du vara 
på plats. ”Den som inte syns, 
finns inte”, är ett känt begrepp. 
Var på mässor, mingel, seminarier 
och liknande. Antingen hittar 
du kunder, eller så hittar du 
ambassadörer för dig. 

Gå från passivt till aktivt – föreslå 
istället för att vänta    
på beställning!
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Lagpunkten bevakar alla typer av lagar som berör företag och organisationer oavsett om ni är miljöcertifi erade eller inte. 
Vi samarbetar med branschföreningar för att kunna erbjuda branschanpassade laglistor för just ditt företag. Bland våra 
omkring 150 kunder fi nns såväl myndigheter som små och stora företag.
www.lagpunkten.se

Gör lagarbetet
lättare helt gratis!
Som medlem i SINF har du gratis tillgång
till våra branschanpassade laglistor.
Det är inte lätt att ha koll på alla lagar och hålla sig upp-
daterad om ändringar, tillägg och nyheter. Lagpunkten är 
webbverktyget som gör det enkelt att bevaka de lagar som 
gäller för just ditt företag och din bransch. Till skillnad från 
många andra verktyg kan du också fylla i hur din organisa-
tion efterlever dem. Hur enkelt som helst – prova får du se.

Snabbt, enkelt och tryggt
� Du kommer igång snabbt med hjälp av en   
 färdig laglista för din bransch 
� Du får enkla och tydliga lagsammanfattningar
� Du får en kostnadseffektiv tjänst som sparar  
 många dyra arbetstimmar 
� Som medlem i SINF har du 20 % rabatt på hela  
 verktyget med alla funktioner
� Väljer du eget abonnemang på Lagpunkten kan  
 du komplettera listan med fl er lagar
� Som abonnent kan du även enkelt kontrollera  
 hur ni efterlever lagar, genom en funktion i  
 verktyget

PROVA
GRATIS! 

Prova gratis i 14 dagar och upptäck fördelarna!
Registrera ditt prov-

abonnemang på
 www.lagpunkten.se



Nätverk ger kontakter och 
inspiration, men hur blir de 
intressanta för dig? Det finns både 
professionella och sociala nätverk 
att välja på. För att få nytta av dem 
krävs tid och engagemang, välj 
därför med omsorg.

1. Välj nätverk som ger dig 
konkret nytta

Vad har du nytta av i ditt arbete? 
Behovet av nätverk kan variera 
över tid, var därför inte rädd för att 
byta till ett annat nätverk. Tiden 
räcker inte för att vara delaktig i 
alla nätverk som erbjuds. 

2. Låt dig inte ätas upp av de 
som bara vill ha

Lär dig att upptäcka vilka som bara 
vill ha saker och tjänster av dig och 
inte ger något tillbaka. De som tar 
energi istället för att fylla på din 
egen. Våga säga till att du inte är 
intresserad och gå vidare. Se upp 
för nätverk som bara lockar de som 
vill sälja.

3. Träna på att mingla

Delta i nätverksträffarna aktivt. 
Bestäm dig innan träffen vad som 
är ditt mål för dagen. Finns där 
någon speciell person som du vill 
knyta kontakt med? Bestäm dig 
innan mötet för vem du vill knyta 
kontakt med innan du   
lämnar nätverket.

5 tankar om nätverk 

4. Bygg upp en bra ”pitch”, det 
vill säga ett sätt att sälja in   
dig själv

Träna på att snabbt och naturligt 
kunna berätta om: 

•	Vem är du?
•	Var kommer du ifrån?
•	Vad kan du erbjuda?
•	Hur går ni vidare?

5. Skapa egna nätverk

Känner du att du inte får ut något 
av de nätverk som finns omkring 
dig? Är det fel människor? Fel 
positioner? Skapa och bjud in till 
ett eget nätverk istället. Samla de 
människor som du vill träffa. Både 
de du redan känner och de som du 
skulle vilja ha som framtida kunder 
och samarbetspartners.

Affärer baseras på personliga 
relationer, odla dem så växer  
dina affärer!
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Det är inte de stora intäkterna 
som gör dig rik, det är de små 
kostnaderna. Ungefär så beskriver 
många sin framgångsformel. 
Många stirrar sig blinda på lägsta 
pris, men ta en funderare på hela 
kostnaden för ett inköp. Se upp med 
suboptimeringar, det vill säga att du 
köper billigt och drar på dig andra 
kostnader. Värdera din arbetstid, 
kvalitet, leveranssäkerhet och annat 
som du vill att dina kunder ska 
beakta. Vad är rätt pris för   
ditt behov?

1. Prioritera vad som är viktigt i 
din upphandling

Var noggrann i din 
kravspecifikation. Skapa gärna en 
prioritetslista som visar vad som 
är viktigt i ditt inköp. Ta hänsyn 
till kvalitet, leveranssäkerhet, 
garantier, leverantörens kompetens 
och lyhördhet för dina önskemål. 

2. Hitta rätt pris och rätt 
kvalitet? 

Du får vad du betalar för. Billigast 
är sällan bäst, men det är heller 
inte alltid det som är dyrast. När 
du och leverantören hittat en 
prisnivå som säkerställer dina krav 
på upphandlingen och ni kan tänka 
er att göra fler affärer på samma 
prisnivå, har ni troligen hittat rätt 
pris. Se till att den kvalitet du söker 
håller den nivå som krävs för att 
din produkt ska hålla måttet i 
förhållande till din kund.

5 tips om effektivt inköpsarbete

3. Håll koll på faktorer runt 
produkten/tjänsten

Leveranstider, support, reservdelar 
och inte minst leverantörens 
finansiella status måste fungera 
långsiktigt. I annat fall riskerar din 
leverans till din kund att råka ut för 
onödiga problem. I din kalkyl bör 
du beakta både kringkostnader och 
produktens eller tjänstens  
hela livscykelkostnad. 

4. Ta referenser

Bästa sättet att få en ordentlig 
kunskap om den avsedda 
produkten eller tjänsten är att 
kontakta leverantörens referenser 
eller andra kunder. Var noga med 
att ställa frågor kring det som du 
tycker är viktigt att produkten eller 
tjänsten utifrån dina krav. Fundera 
särskilt på om din leverantör  
håller långsiktigt.

5. Ta alltid tre offerter

Med tre offerter kan du alltid få 
en hygglig bild av marknaden 
idag. Då kanske du kan utesluta 
en leverantör tidigt för att sedan 
gå vidare med de två bästa. Viktigt 
här att upprätthålla konkurrensen 
genom att hålla de sista två 
budgivarna kvar till slutet   
av upphandlingen. 

Skapa en strategi för dina inköp, 
annars är det lätt att du snålar och 
slösar på fel ställen!
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Din förmögenhet är ett 
heltidsjobb.
Vårt heltidsjobb.
 

SÖDERBERG & PARTNERS SPECIAL CLIENTS är en fristående finansiell partner 
som hjälper privatpersoner och familjer samt deras bolag med 
kapitalförvaltning. Vi tillhandahåller även företagstjänster som 
underlättar i den dagliga driften av bolag där vi tar hand om 
löpande bokföring såväl som deklaration, redovisning och övrig 
affärsrådgivning.

Vår förmögenhetsförvaltning ger dig 
kontroll över ditt kapital genom den 
samlade styrkan från vår analysavdelning 
och rådgivning liksom experthjälp inom 
juridik, skattefrågor, försäkring och 
bolagsfrågor.

Att vi är fristående innebär att vi kan vara 
en objektiv partner och ett bollplank 
för våra kunder. Det är uteslutande dina 
prioriteringar som styr den finansiella, 
skattemässiga och juridiska planeringen 
och vilka investeringar som görs. 

Varmt välkommen in på 
www.soderbergpartners.se
eller ring  08-451 50 00



Låg lönsamhet känns för många 
företagare som en förbannelse. 
Begreppet att ”det går runt” 
eller att lönsamheten motsvarar 
branschens utveckling är ett 
tecken på att förändringar ofta 
behövs. Det finns en risk för 
att lönsamhetstipsen hamnar i 
kategorin ”det kommer inte att gå”, 
”med våra konkurrenter så…”, ”i 
vår bransch så…” och så vidare. Är 
det så, eller är det här ett jobbigt 
område? Innan du fortsätter läsa 
nedanstående tips bestäm dig 
redan nu för att minst tre av tipsen 
ska verkställas direkt. Troligen har 
du förbättrat resultatet med någon 
eller några procent redan bara 
genom ditt beslut.

1. Ta bort rabatter

Anta att din lönsamhet är 5 %. Då 
måste du leverera för ytterligare 
20.000:- för varje 1.000:- du lämnar 
i rabatt. Tänk på att varje gång 
kunden prutar är det en indikation 
på att din argumentation kunde 
varit starkare.

2. Ta bort ”fixa” – se till att du 
får betalt

Låt inte kunden äta upp dig! Många 
kunder kommer för nära dig och 
vädjar till din hygglighet för att du 
ska bjuda på något. Var vänlig och 
professionell, men lär kunden att 
din kompetens kostar pengar.

10 tips för bättre lönsamhet 

3. Höj priset lite, men ofta

Det är lätt att låta priserna ligga 
still, till exempel med hänvisning till 
dåliga tider. När konjunkturen vänt 
har kunden glömt bort din omtanke 
och reagerar när du ska höja i 
fatt priset. Små välmotiverade 
priskorrigeringar ofta är en   
bra prisstrategi.

4. Glömska

Fakturera direkt. Ju längre du 
väntar med faktura, desto större 
är risken att både du och kunden 
glömt vad du har levererat. 
Dessutom ökar risken    
för reklamationer.

5. Beteendekostnader

När du prutar med dig själv, när du 
vill bjuda på något eller inte orkar 
argumentera för en ersättning 
är det ditt beteende som sänker 
lönsamheten. Var stolt över din 
leverans och ta fullt betalt.

6. Ta betalt för faktiska 
kostnader

Förbättrad produktivitet handlar 
om att lösa något effektivare än 
tidigare. Att ta på sig kundens 
kostnader är något helt annat. 
Dina kostnadsökningar i form av 
löneökningar, skatter, avgifter, krav 
på utbildningar med mera måste 
hamna på kundens faktura.
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7. Ta betalt för allt

Ställtider, förbrukningsmaterial, 
planering och annat som alltid 
behövs försvinner lätt när fakturan 
skickas. Titta bland dina kostnader 
och jämför med dina kundfakturor 
och lönekostnader. Hur mycket har 
du givit bort som kunderna inte ens 
tackat för?

8. Pengar i kassan

Bra likviditet är inte detsamma 
som bra lönsamhet, men en stark 
likviditet skapar fler möjligheter till 
bättre affärer.

9. Budget och uppföljning

Ta för vana att efterkalkylera 
regelbundet. Det kostar tid, men 
det är billigare än att din storsäljare 
är prissatt fel. Tänk om varje 
försäljning är en förlust.

10. Priser som är svåra att jämföra

Kunder vill gärna jämföra 
priser. Om du hjälper till med 
prisjämförelser kommer fokus 
att riktas ännu mer på priset. Sälj 
större enheter än styck, sälj nytta 
istället för timmar. Sälj det som är 
viktigt för kunden; till exempel rätt 
kvalitet, precision i leveranstid, 
kompletterande tjänster med mera.

Att förbättra lönsamheten är 
ungefär som att stämma en gitarr, 
du får skruva på flera ställen för 
att det ska bli bra.
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Ofta är det endast bolagsordningen 
som reglerar relationen mellan 
aktieägarna. Det kan många gånger 
vara bra att ta fram ett kompanjon- 
eller ett aktieägaravtal som reglerar 
hur relationen ska se ut mellan 
ägarna. Dokumentet registreras 
till skillnad från bolagsordningen 
inte hos Bolagsverket och kan 
därför vara ”hemligt” mellan 
ägarna. Det är vanligt att man i 
ett aktieägaravtal reglerar sådant 
som målsättning med ägandet och 
villkoren för att få äga aktier.

1. Fundera ut vad ni vill

Sitt ner tillsammans med de andra 
ägarna eller på tu man hand och 
fundera vad ni vill ha ut av ert 
företagande. Det finns mallar med 
relevanta frågeställningar att  
utgå ifrån.

2. Skaffa förståelse för  
avtalets innehåll

Många skriver ut ett avtal från 
nätet utan att skapa sig en 
fullständig bild av innehållet. Detta 
kan leda till stora tolknings- och 
tillämpningsproblem framöver. Att 
vara införstådd i avtalets innebörd 
innebär också att du som ägare 
tillförsäkrar att du har möjlighet att 
tillvarata sina rättigheter på ett   
bra sätt.

5 tips om aktieägaravtal

3. Revidera aktieägaravtalet 
med jämna mellanrum

Förutsättningarna och 
målsättningarna med att driva 
verksamheten förändras över tid. 
Läs med jämna mellanrum igenom 
avtalet och fundera på om det är 
någonting som borde förändras 
eller omformuleras. Ta gärna med 
en oberoende person    
i diskussionen.

4. Skapa förståelse    
för hembudsklausulen

Hembudsklausulen reglerar till vem 
och hur en aktieägare får sälja sin 
aktieandel. Det finns många viktiga 
aspekter att ta hänsyn till, så som 
värdering av aktierna, vad som 
händer vid eventuella dödsfall och 
om någon av ägarna skulle agera 
trolöst mot bolaget.

5. Skriv under

Allt för ofta lägger man ner 
mycket arbete med att ta fram 
ett aktieägaravtal men glömmer 
att skriva på det. Är det inte 
underskrivet, är det inte giltigt.

Alltför komplicerade kompanjon- 
och aktieägaravtal kan vara svåra 
att hantera. Reglera inte mer än 
vad som behövs! 
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Det händer alla att kunden någon 
gång inte betalar. Hur hanterar du 
en sådan situation för att det ska 
bli korrekt?

1. Försök att få en känsla 
för kundens   
ekonomiska ställning. 

Det är viktigt att få veta om det är 
en tillfällighet alternativt om det 
är så att kundens ekonomi visar 
på risk för konkurs. I Sverige är 
stor del av bolagsinformationen 
offentlig, en sökning på nätet eller 
en UC-rapport är ett bra första 
steg för att få en uppfattning 
om kundens ekonomiska 
ställning. Du kan även ta kontakt 
med Kronofogdemyndigheten 
som kan ge aktuell 
information om eventuella 
betalningsförelägganden. 

2. När fakturan eller påminnelse 
inte bestrids 

Ta kontakt med kunden och fråga 
varför de inte betalar. Känner du att 
viljan inte finns eller att kunden har 
dålig ekonomi kan du vända dig till 
inkassoföretag eller direkt   
till Kronofogden. 

5 tips när kunden inte betalar.

3. Om fakturan bestrids

Oavsett i vilket steg 
fakturan bestrids (faktura, 
påminnelse, inkasso eller 
Kronofogdemyndigheten) 
kan du välja att driva ärendet 
genom att stämma i allmän 
domstol. Grundas fordran på 
ett avtal, kan en eventuell 
tvistelösningsklausul i avtalet kräva 
att skiljedomsförfarande inleds för 
indrivning av betalning för  
förfallna fordringar. 

4. Nya leveranser när kunden 
inte betalar? 

Det kan vara riskfyllt att fortsätta 
leverera till en kund som inte har 
betalat förfallna fakturor, men i 
vissa fall har du inte heller rätt att 
neka leverans. Du bör konsultera 
en sakkunnig för att reda ut hur du 
ska hantera situationen.

5. Risk för konkurs? 

Ser du att det finns risk för att 
kunden går i konkurs? Försök att få 
betalt även om du behöver komma 
överens om ett lägre belopp. Går 
företaget i konkurs är chansen 
mycket liten att du får betalt.

Ta för vana att kontrollera 
dina kunders ekonomi. En titt 
på www.allabolag.se eller en 
kreditupplysning kan spara både 
pengar och problem!
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När två eller flera företag 
träffar överenskommelser 
rörande sammanslutningar kan 
dessa i vissa fall räknas som 
konkurrensbegränsande. Det är 
förbjudet att ingå avtal som har 
till syfte eller som resulterar i att 
hindra, begränsa eller snedvrida 
konkurrensen på marknaden. Men 
är alla samarbeten mellan företag 
förbjudna eller finns det sätt   
att samarbeta utan att   
riskera sanktioner?

1. Samarbeten som kan  
vara känsliga

Beslut av företagssamman-
slutningar kan tillexempel handla 
om en branschförening som 
bestämmer hur medlemsföretagen 
ska agera på marknaden. 
Gemensamma juridiska villkor är 
tillåtna så länge de inte innehåller 
prisöverenskommelser.
Samordnat förfarande uppstår när 
två eller flera företag utan att ha 
tecknat ett avtal använder ett visst 
tillvägagångssätt i samförstånd. 
Förutsättning för att ett samordnat 
förfarande föreligger är att 
företagen har haft någon form   
av kontakt. 

5 tips om hur du undviker kartelliknande samarbeten

2. Exempel på samarbeten som 
kan vara förbjudna

Prissamarbete- Det är förbjudet 
för företag att samarbeta om 
prissättning både direkt  
och indirekt. 
Marknadsuppdelning - När 
konkurrenter delar upp ett 
geografiskt försäljningsområde 
eller en kundkrets mellan sig. 
Diskriminering - När konkurrenter 
kommer överens om att utsätta en 
specifik kund för sämre villkor   
än andra. 

3. Är alla samarbeten   
som påverkar  
konkurrensen förbjudna?

Nej, enbart sådana som påverkar 
konkurrensen på ett märkbart 
sätt. Samarbete mellan små eller 
mellanstora företag omfattas oftast 
inte av förbudet.

4. Hur är det med samarbeten 
som påverkar  
konkurrensen positivt?

Samarbeten som syftar till att 
effektivisera produktionen eller 
distributionen alternativt sådana 
som främjar den tekniska eller 
ekonomiska utvecklingen omfattas 
inte av förbudet.
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5. Vad händer om man är 
delaktig i ett   
otillåtet samarbete?

Konkurrensverket ingriper och 
ålägger företagen att upphöra med 
samarbeten, ibland vid vite. 
Stockholms Tingsrätt kan efter 
Konkurrensverkets talan besluta 
även om konkurrensskadeavgift. 

Uppdelning av marknaden sker 
naturligt genom tillgång och 
efterfrågan, konkurrensen skapar 
en möjlighet för kunderna att välja 
den leverantör som är bäst   
för dem.

Nyhet!
Nu har vi bytt ut prydnadskuddarna i vår lobby. Plus gjort 95 700 andra förbättringar.

scandichotel.se

Nordens största hotellkedja förändras hela tiden och det kan hända att du blir överraskad redan i lobbyn 
nästa gång du besöker oss. Vi har renoverat många av våra hotell och mycket är nytt men vi erbjuder 
såklart samma goda service som vi alltid har gjort. Boka ditt möte eller boende på Scandic nästa gång. 

Välkommen till Scandic!
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Tekniken gör det idag väldigt 
enkelt att använda sig av det andra 
har skapat. Att ladda ner och 
återanvända bilder, video, eller 
”klistra in” någon annans logga är 
lätt och kan ibland vara bra. Det 
kanske rent av är nödvändigt för 
ens egen verksamhet. Det är dock 
viktigt att känna till vad du får och 
inte får göra när det gäller andras 
immateriella rättigheter.

1. Att använda sig av   
andras texter

Tänk på att texter som andra har 
skrivit skyddas av upphovsrätt. 
Skyddsomfånget beror självklart 
på textens originalitet (verkshöjd) 
men det är bättre att avstå från 
kopiering av texter framförallt när 
det gäller att ”klippa och klistra” 
hela meningar. Du kan alltid citera 
det andra har skrivit, men glöm 
inte citationstecken och angivelse 
av författare.  

2. Bilder

Bilder som finns på nätet är ofta 
lätta att ladda ned för att sedan 
återanvändas, men tänk på att 
bilden kan var någon annans 
egendom. Ta istället egna bilder 
eller köp bilder från bildbanker 
som du själv laddar ned. Att utan 
tillåtelse använda sig av det du 
hittar på nätet kan innebära att 
du blir skadeståndsskyldig till 
rättighetsinnehavaren.

5 tips om hur och när du kan använda dig av 
annans immaterialrätt

3. Varumärke/logotyp

Det är inte alls ovanligt att företag 
vill visa tidigare kunder som 
”referens”, ett bevis på kvalitet och 
bredd i verksamheten. Bara för 
att du har haft någon som kund 
betyder det inte att du har rätt att 
publicera deras varumärke/logga 
på din hemsida eller via  
annat material.

Ibland är det nödvändigt för 
verksamheten att hänvisa till ett 
visst varumärke, ett exempel är 
bilreparatör som jobbar enbart 
med Volvos bilar. Då är det oftast 
OK att använda sig av tillexempel 
leverantörens logotyp. 

4. Teknik

Teknik som är skyddad av patent 
får du inte använda utan tillstånd 
från patenträttsinnehavaren. Det 
löser du enklast med hjälp av 
ett licensavtal. Du kan däremot 
använda dig av tekniska lösningar 
som konkurrenter eller andra 
aktörer har tagit fram och som inte 
är skyddade av patent. 

5. Mönster/design

En produkts utseende kan vara 
skyddat av mönsterskydd. Skyddet 
kan antingen uppkomma genom 
mönsterregistrering eller genom ett 
så kallat oregistrerat mönsterskydd. 
Även formen på en produkt kan 
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vara skyddad av upphovsrätt. Var 
försiktig när du har en produkt som 
liknar någon annans, kom ihåg att 
ju mer originell produkten är desto 
bredare skydd har den. 

Vill du använda dig fritt av annans 
varumärke, design eller annat 
som är upphovsrättsligt skyddat, 
fråga ägaren om tillåtelse. Är du 
osäker om du gör intrång i annans 
immaterialrätt ta hjälp av   
en sakkunnig.

NÄR idéeR SKA 
utvecKlAS  
och föRetAg 
SKA vÄxA
Vi finns över hela landet, nära dig.  
Kontakta kundtjänst på 0771-55 85 00  
eller besök almi.se.
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Öka ditt bolagsvärde 
med immaterialrätt

GROTH & CO har skapat och optimerat 

immaterialrätt sedan 1869 vilket gör oss 

till Skandinaviens äldsta företag inom 

branschen. Då var vi en patentbyrå. 

Idag är vi ett modernt immaterialrätts-

företag som erbjuder personlig 

rådgivning inom patent, varumärken, 

design, domännamn, upphovsrätt, tvist 

& process, bevakning, namnskapande 

med mera. 

Med vår erfarenhet och expert-

kompetens i kombination med affärs-

mannaskap integrerar vi immaterialrät-

ten som en naturlig del i din verksamhet.

Kontakta oss idag så hjälper 
vi dig och ditt företag

www.groth.se    

info@groth.eu     

08-729 91 00

Öka ditt bolagsvärde 
med immaterialrätt

GROTH & CO har skapat och optimerat 

immaterialrätt sedan 1869 vilket gör oss 

till Skandinaviens äldsta företag inom 

branschen. Då var vi en patentbyrå. 

Idag är vi ett modernt immaterialrätts-

företag som erbjuder personlig 

rådgivning inom patent, varumärken, 

design, domännamn, upphovsrätt, tvist 

& process, bevakning, namnskapande 

med mera. 

Med vår erfarenhet och expert-

kompetens i kombination med affärs-

mannaskap integrerar vi immaterialrät-

ten som en naturlig del i din verksamhet.

Kontakta oss idag så hjälper 
vi dig och ditt företag

www.groth.se    

info@groth.eu     

08-729 91 00



Att välja rätt sätt att kommunicera 
med marknaden kan vara en 
avgörande framgångsfaktor när en 
ny produkt lanseras. Tänk på att 
det är lika viktigt att inte kliva över 
de juridiska gränser som gäller för 
marknadsföring. Det här bör du ta 
hänsyn till när du marknadsför  
ditt företag.

1. Marknadsföring enligt god 
marknadsföringssed 

Marknadsföringsåtgärder får inte 
utformas på så sätt att det goda 
renommé som är förknippat med 
ett annat företags kännetecken 
eller ensamrätt utnyttjas på 
otillbörligt sätt. Du får helt enkelt 
inte dra nytta av konkurrenternas 
eller andra aktörers goodwill. 

2. Får du ”kopiera” eller 
”inspireras” av   
andras reklam?

Efterbildning av reklam och 
användning av andras kännetecken 
i reklam är inte tillåtet. Ett företag 
får likaså inte göra felaktiga 
jämförelser eller på annat sätt 
misskreditera andra aktörer. 

3. Är all form av  
marknadsföring otillbörlig?

För att marknadsföring ska vara 
otillbörlig krävs det att den 
märkbart påverkar eller sannolikt 
påverkar mottagarens förmåga att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

5 tips om juridik i marknadsföring

4. Marknadsföringsåtgärder som 
är förbjudna

Vilseledande om egna eller andra 
näringsidkares varumärken, 
varunamn, kännetecken eller  
andra rättigheter.

Om du använder efterbildningar 
som är vilseledande genom att 
de lätt kan förväxlas med någon 
annan näringsidkares kända och 
särpräglade produkter.

Vilseledandeformer av  
jämförande reklam.

5. Vad händer om du bryter  
mot marknadsföringslagen?

Domstolen kan förbjuda 
marknadsföringsåtgärderna, 
under vissa förutsättningar vid 
vite. Bryter du mot något av de 
ovanstående konkreta förbuden 
kan du dessutom dömas att betala 
ersättning till drabbad motpart. 

Se till att du har god kännedom 
om marknadsföringslagen, att 
kliva över de juridiska gränserna 
kan kosta dig dyra pengar och 
försämra ditt eget varumärke!  
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När du anställer någon som är 
tänkt att inneha en nyckelposition 
i företaget eller en position som 
innebär stor insyn och möjlighet 
att få tillgång till känslig teknisk 
information och know-how, 
kundregister eller annan betydande 
information för verksamheten, är 
det viktigt med en sekretessklausul 
i anställningsavtalet. Vill du 
förhindra att någon efter avslutad 
anställning i egen regi eller som 
anställd i konkurrerande bolag 
arbetar med konkurrerande 
verksamhet bör du använda en 
konkurrensklausul. En alltför 
ingripande konkurrensklausul 
kan av en domstol bedömas som 
oskälig och klausulen bör därför 
inte sträcka sig mer än ett år. 

1. Sekretess och konkurrens är 
två olika saker

En sekretessklausul innebär att 
den anställde inte får använda 
sig av och sprida sekretessbelagd 
information. Men den påverkar 
inte alls möjligheten att ta 
anställning eller driva en 
konkurrerande verksamhet. Vill du 
vara säker på att den anställde sätts 
i karantän under en viss period 
efter anställningen får du skriva det 
uttryckligen i avtalet.

5 tips om sekretess och konkurrensklausuler

2. Sekretess- och 
konkurrensklausul vid vite

Sekretess- och konkurrensklausuler 
utan vite ger alldeles för svag 
effekt. Utan vitesklausul krävs det 
att du kan bevisa skada som har 
uppstått, vilket inte alltid är lätt. 
Nivån på vitet bör stå i relation till 
verksamhetens art, informationens 
värde och den anställdes position 
i företaget. I annat fall kan 
vitesklausul anses vara oskälig vid 
domstolsprövning.  

3. Tidsperspektivet

Det är inte möjligt att sätta en 
individ i karantän utan   
någon tidsbegränsning. 

4. Ersättning

Generellt kan arbetsgivaren endast 
hålla ett förbud mot att värva 
kunder under en kort period efter 
avslutad anställning. Om förbudet 
sträcker sig längre än så bör den 
anställde kompenseras på  
något sätt. 

5. Sekretessklausulens roll

Sekretessklausuler kan stärka 
skyddet för information och 
kunnande som är direkt knutet 
till företagets verksamhet. En 
sekretessklausul innebär att 
den tystnadsplikt som ingår i 
anställningens lojalitetsplikt 
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lever vidare även efter att 
anställningen har upphört. 
Eftersom tystnadsplikten inte är 
lika hämmande för arbetstagaren 
som en konkurrensklausul kan 
sekretessklausuler gälla för  
längre tid.

Se till att få med sekretess- 
och konkurrensklausuler i 
anställningsavtalet. Sekretess 
och konkurrensklausuler är även 
vanligt förekommande i andra 
typer av avtal som kompanjon- 
aktieägaravtal med flera.

- Tvistelösning och rättegångar
- Entreprenad- och fastighetsrelaterad juridik
- Bolagsjuridik och företagsöverlåtelser
 

www.advokatbyra.com
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I de flesta branscherna är det 
vanligt att du använder allmänna 
leveransvillkor. Det är viktigt att 
känna till i vilka fall dessa avtal blir 
bindande för parterna och vad 
du kan göra för att tillförsäkra att 
parterna har samma uppfattning 
om vilka villkor som ska gälla. Det 
är vanligt att parterna tar för givet 
att de ena eller andra villkoren 
gäller som avtalsvillkor. Men det 
kan ofta vara bra att få hjälp av 
jurister eller andra kunniga med att 
granska utformningen av offerter 
och få en genomgång    
av leveransvillkoren.

1. Läs igenom avtalen

Skapa förståelse för de vanligaste 
förekommande allmänna 
leveransvillkoren inom din 
bransch. I många avtal finns det 
motiveringar till utformningen i 
så kallade kommentarer. Eftersom 
villkoren är lika för många affärer 
är det vara värt att skaffa sig 
en djupare förståelse för  
dess innebörd.

2. Informera kunderna

Var noga med att informera dina 
kunder om vilka leveransvillkor 
ni tillämpar, det räcker inte alltid 
att skriva en hänvisning i offerten, 
oftast krävs det att du bifogar dem 
med offerten.

5 tips om leveransvillkor

3. Konkurrerande avtal

Var uppmärksam på om 
kunden hänvisar till sina egna 
leveransvillkor. Om båda parterna 
hänvisar till olika avtal kan det 
uppstå komplicerade tvister om 
vilket avtal som ska tillämpas.

4. Skillnad på egna villkor och 
allmänna villkor

Var uppmärksam på skillnaden 
mellan allmänna leveransvillkor 
och leveransvillkor som är skrivna 
av det enskilda företaget. Ett 
allmänt leveransvillkor är oftast 
mer balanserat mellan parterna.

5. Ändra inte i   
allmänna villkoren

I de allmänna leveransvillkoren 
finns regleringar för hur du inom 
en bransch anser att du bör 
behandla vissa avtalsfrågor. Det 
är inte tillåtet att ändra i allmänna 
leveransvillkor, dessa ändringar 
kan bli helt utan verkan. Vill du 
förändra någonting ska detta anges 
i en bilaga.

Allmänna leveransvillkor är ett 
enkelt sätt för ett företag att få 
rimliga villkor som accepteras   
i branschen!
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Att göra affärer med andra 
bolag innebär alltid en viss 
risk. Ju stabilare ekonomi ett 
bolag har desto starkare är 
betalningsförmågan. Om en kund 
inte betalar bör du ta hjälp av 
sakkunnig, men det finns sådant 
som du kan tänka på för att 
minimera risken att inte få betalt för 
dina fordringar. 

1. Förändrande rutiner

Var uppmärksam på om kunderna 
förändrar sina betalningsrutiner, 
det kan vara att kunden blir sen 
med betalningar eller visar andra 
tecken på att ha dålig likviditet.

2. Säkra betalningarna

Att ta betalt i förtid eller ställa 
särskilda krav på säkerhet kan 
vara ett bra sätt att undvika att 
inte få betalt för en fordran. 
Det kan handla om att ändra 
betalningsvillkoren och tillämpa en 
kortare betalningstid än tidigare, 
i vissa fall är det nödvändigt att 
omförhandla villkoren. Det är också 
viktigt att känna till reglerna kring 
vem som äger en vara och när 
äganderätten övergår   
mellan parterna.

5 tips om kunders obestånd

3. Undvik att ta emot 
osedvanliga betalningar

Om kunden är konkursmässig finns 
det i vissa fall en möjlighet för 
konkursförvaltaren att återvinna 
betalningar. Detta gäller främst 
betalningar som är gjorda på ett 
annat vis än vad som är normalt 
mellan dig och den konkursmässiga 
parten och om detta missgynnar 
någon annan som har en fordran 
mot bolaget.

4. Se över bolagets nyckeltal

Utnyttja tillgången till information 
om bolagets nyckeltal. Det ger en 
historisk bild över hur bolaget mår 
ekonomiskt. Informationen finns 
tillgänglig kostnadsfritt på nätet. 
Titta på allabolag.Se. Var även 
observant på förändringar som till 
exempel vd-byte och   
förändrad styrelse.

5. För en dialog med kunden

Efterfråga information om hur 
bolagets ekonomi ser ut. Kanske 
kan ni hitta en lösning som gynnar 
er båda och samtidigt minskar 
risken för tråkiga överraskningar 
med en kund som inte kan betala.

Var uppmärksam när dina kunder 
visar förändrade beteenden för att 
undvika tråkiga överraskningar! 
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I affärsrelationer är det mycket 
vanligt att avtalen innehåller 
så kallade skiljeklausuler. Ett 
skiljeförfarande innebär att en 
eventuell tvist inte prövas i ordinarie 
domstol utan istället avgörs av 
en skiljenämnd. Till skillnad från 
ordinarie domstolsförfarande 
betalar parterna själva kostnaden 
för skiljeförfarandet som ofta 
kan innebära betydande summa 
pengar. Du bör av det skälet vara 
uppmärksam innan du skriver på 
avtal som innehåller skiljeklausuler 
och försäkra dig om att ditt rättskydd 
även täcker skiljeförfaranden.

1. Lär dig innebörden
Det är viktigt att känna till vad 
ett skiljeförfarande innebär om 
du ingår avtal som innehåller 
sådana klausuler. Det finns flera 
fördelar med att driva en tvist i ett 
skiljeförfarande istället för vanlig 
domstolsprövning, men det finns 
också väsentliga nackdelar som är 
viktiga att känna till.

2. Sekretess
En av fördelarna med ett 
skiljeförfarande är att handlingarna 
inte blir offentliga. I ett ordinarie 
domstolsförfarande blir alla 
handlingar offentliga varför känsliga 
uppgifter så som priser etcetera 
blir tillgängliga för allmänheten.

3. Ingen möjlighet att 
överklaga och ett solidariskt 
betalningsansvar

Det är viktigt att känna till att en 

5 tips om skiljeklausuler

skiljedom inte kan överklagas 
till ny instans som vid ordinarie 
domar. Parterna är också 
solidariskt betalningsansvariga. 
Det innebär att även om du 
vinner målet kan du själv få bära 
kostnaderna om motparten saknar 
betalningsförmåga.

4. Sätt upp beloppsgränser

Att driva en skiljeprocess kan 
bli mycket kostsamt. Om tvisten 
inte avser större summor finns 
det en risk att kostnaden för 
processen inte står i proportion 
till tvistens värde. Det kan därför 
vara bra att avtala om att det 
tvistade beloppet ska avgöra 
tvistelösningsförfarande. 

5. Avtal gäller, men   
undantag finns 

Huvudregeln är att avtal gäller. Om 
en part i ett avtalsförhållande har 
en uppenbart underlägsen ställning 
i förhållande till motparten 
kan skiljeklausulen under vissa 
omständigheter vara utan verkan. 
Kravet är mycket högt ställt och det 
krävs att invändning om oskälighet 
uppkommer innan frågan prövas 
genom ett skiljeförfarande.

Ett skiljeförfarande innebär att en 
eventuell tvist inte prövas i allmän 
domstol utan istället avgörs av en 
skiljenämnd som enda instans. 
Ett skiljeförfarande kan  
inte överklagas!
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Incoterms är internationellt 
erkända regler som beskriver vem 
som bär ansvaret för varan vid 
transporten samt under vilken 
tidsaspekt. Genom att hänvisa till 
dessa regler kan säljare och köpare 
undvika onödiga missförstånd. 
Leveransvillkoret bestämmer 
vem som ska betala försäkring 
av varorna under transporten, 
bland annat när risken för varorna 
övergår från säljaren till köparen. 
Varor transporteras mellan köpare 
och säljare, det gäller att fastställa 
vem som står risken för varorna 
samt vem som ska ombesörja och 
betala för transporten. Detta har 
betydelse för vilken av parterna 
som ska lämna uppdraget till en 
transportör eller en speditör. 
Genom att tillämpa Incoterms i 
vid internationell handel kan du 
minska risken för missförstånd, 
vilket annars kan leda till framtida 
juridiska tvister.

1. EXW, Ex Works

Säljaren är endast skyldig att 
ha varorna förberedda i lämplig 
förpackning för avhämtning på 
sitt företag, samt tala om för 
köparen när och var varorna kan 
hämtas. Säljaren har inget ansvar 
för varorna vid lastningen på det 
transportmedel som   
köparen bestämt. 

2. FCA, Free Carrier

Säljarens skyldigheter upphör 
när varorna är deklarerade för 
export och har överlämnats till 

5 tips om Incoterms - ansvar under transporter

den transportör som köparen 
kontrakterat. Därefter övergår 
risken för skador och förlust av 
varorna till köparen. 

3. CIP, Carriage and Insurance 
Paid To

det är säljaren som tar hand om 
exporten och transporten till den 
plats som avtalats. Säljaren ska 
tala om för köparen när varorna 
levererats, skicka ut en faktura och 
eventuellt andra dokument som 
avtalats. Risken ligger på köparen 
när den första fraktföraren har 
hämtat varorna, vid en i avtalet 
angiven tidpunkt. 

4. DDP, Delivered Duty Paid

 Säljaren ombesörjer och betalar 
transport till slutdestinationen 
samt genomför import av varorna. 
Säljaren står risken för skador 
och förlust av varorna tills de nått 
angiven ort. Utfärdande av faktura 
och annan dokumentation som 
avtalats är säljarens uppgift. När 
säljaren meddelat köparen att 
varorna levererats överförs risken 
till köparen. 

5. Fler förkortningar

I Incoterms finns ett stort antal 
förkortningar. Var uppmärksam på 
vilka förkortningar som anges och 
innebörden av dem.

En affärs lönsamhet kan försvinna 
när det oförutsedda händer. Rätt 
leveransvillkor kan undvika 
kostsamma överraskningar!
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Innan du genomför ett 
generationsskifte är det 
viktigt att du har en plan hur 
generationsskiftet ska genomföras. 
En central del i denna plan är att 
lösa företagarens egen framtida 
roll - en process som i praktiken 
kan visa sig svår att fatta beslut om. 
Det är därför viktigt att planera 
överlåtelsen, tillsammans med 
familjen, i god tid före   
själva överlåtandet. 

Företaget kan överlåtas i form av 
aktierna i ett aktiebolag, andelarna 
i ett handelsbolag eller att 
inkråmet, det vill säga innehållet i 
företaget i form av tillgångar och 
skulder, överlåts. 

Den som tar över företaget genom 
att överta aktierna får också med 
sig ansvaret för tidigare åtaganden 
till exempel garantiåtaganden, 
avtal, personal etcetera. Så är fallet 
även för den som övertar andelar i 
handelsbolag. För den som tar över 
inkråmet kan andra regler gälla.

En överlåtelse kan vara planerad 
genom köp, gåva, förtids arv eller 
komma överraskande, till exempel 
på grund av ett dödsfall. 

5 tankar om generationsskifte inom familjen

1. När ska   
generationsskiftet ske?

Det är vanligt att generationsskiften 
inom familjer sker för sent, det vill 
säga när kommande generation 
har börjat tappa intresse för 
verksamheten. Resonera igenom 
när generationsskiftet ska ske 
baserat på när nuvarande ägare 
vill lämna och när nästa generation 
vill ta över. Lägg en tidplan med 
en överlämningspunkt som passar 
båda parter, inte   
minst verksamheten. 

2. Vem vill ta över?

I många ägarledda företag har 
den befintliga generationen 
en uppfattning om vem i nästa 
generation som bör ta över. Det 
behöver inte vara den bästa 
lösningen. Diskutera i tid vad nästa 
generation vill. Vill inte någon ta 
över, planera en försäljning i tid. 

3. Vem är lämplig att ta över?

Fallenhet och intresse är bra 
egenskaper för framgång i olika 
roller, men det behöver inte 
innebära att en ägare alltid ska 
vara operativ ledare av företaget. 
Kanske ska ägandet finnas kvar 
i familjen, men den dagliga 
verksamheten ledas av   
någon annan.
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4. Själva överväxlingen

Ingen ledare är den andra lik. Att 
leva upp till att vara sin förälders 
kopia är svårt och sällan lyckat. 
Kom överens innan överväxlingen 
om hur det ska ske. Ibland blir 
processen enklare om den nya 
ledaren har externt stöd, till 
exempel av en styrelseledamot 
eller mentor.

5. Hur blir det med ekonomin?

Ta hjälp av professionella 
rådgivare (ekonomi och skatter) 
för att optimera upplägget. I det 
fall syskon inte vill ta över bör 
eventuella kompensationslösningar 
vara väl genomarbetade. 

Börja generationsskiftes-
diskussionerna i tid, helst 3-5 år 
innan det är tänkt att genomföras. 
Det tar alltid längre tid än du tror!

Oavsett vilka förutsättningar just du har 
som ledare finns det alltid möjligheter 

att utvecklas.

Vi hjälper dig att tänka nytt, att skapa 
resultat, att utnyttja mer av din potential. 

Och samtidigt må bra.

Nya Ledarskapet är ett träningsprogram i 
personligt ledarskap för både chefer och 

medarbetare.

Hör av dig så berättar vi mer.

Anders Skogsmo 
  0766 - 260799  

anders.skogsmo@nyaledarskapet.se

Vilken 
chef vill
du vara?

Nya_Ledarskapet_sept.indd   1 2011-07-06   09.04
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Det kan bli mycket dyrt i det fall 
du anställer fel, om du exempelvis 
anställer en kompetens som det 
visar sig att du inte har behov av 
eller en person som inte passar 
in bland övrig personal. För att 
undvika det här är det viktigt att 
du har analyserat behoven. Det 
vill säga vilken typ av kompetens 
och personlighet du önskar att 
få in i företaget. För undvikande 
av misstag bör du redan i 
platsannonsen vara tydlig.

1. Tänk igenom 
kravspecifikationen

Ange tydligt vilka krav du har på 
de sökande, för att få ansökningar 
från personer med rätt kompetens 
och erfarenhet. Fundera även på 
vilken personlighetstyp som passar 
på företaget. Ofta är det bra om 
personalsammansättningen   
är blandad.

5 tips om att anställa rätt

2. Vilken roll ska medarbetaren 
du söker få?

Formulera en tydlig rubrik som 
så exakt som möjligt anger 
vad arbetet innebär. Beskriv 
arbetsuppgifterna ärligt och 
lättbegripligt. Ange vilka arbetstider 
som gäller, arbetets omfattning 
exempelvis i timmar per vecka 
samt tjänstens varaktighet. Tänk på 
att alla sökanden är intresserade av 
ditt företag och att de kan komma 
att ha kontakt med dig oavsett om 
de anställs eller inte. Ge alla de 
som söker svar, även om du har 
fastnat för att gå vidare med  
andra arbetssökande.

3. Intervjuer och referenser 

Boka alltid personliga 
anställningsintervjuer med dem 
som du funderar på att anställa. Är 
du påläst om den sökande är det 
lättare att bedöma personen. Ta 
alltid referenser på dem som du 
har för avsikt att anställa.
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4. Anställningsavtal  

Se till att upprätta anställningsavtal 
innan din nya medarbetare börjar 
arbeta hos dig. Detta gäller även 
om det rör sig om kortvariga 
anställningar. Huvudregeln enligt 
lagstiftningen är att anställda är 
tillsvidareanställda. Om ni kommit 
överens om annat så åligger det 
dig som arbetsgivare att bevisa 
det. Att det finns ett skriftligt 
anställningsavtal ligger alltså även 
i ditt intresse som arbetsgivare. 
Gäller provanställning måste det 
framgå vid anställningstillfället.

5. Introduktion

En bra början är att via 
introduktion lägga grunden till att 
den nya medarbetaren ska komma 
in i arbetet så snabbt och bra som 
möjligt. Utforma gärna ett enkelt 
introduktionsprogram inklusive en 
uppföljning efter cirka 14 dagar.

En ny anställning är en 
investering i en person som ska 
fungera i ditt företag under en 
längre tid. Ju bättre du vårdar 
investeringen, desto bättre kommer 
den att fungera!

Vår kompetens – Din Resurs!

Chef att hyRa™ affäRsutVeCkling styRelse & senioR aDViseRRekRyteRing

Läs mer om oss på www.seniorpartners.se eller ring 040-30 28 50

Vi i Senior Partners har den erfarenhet, kunskap och höga integritet  
som behövs för att bli rådgivare till ert företag. Kontakta oss!
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När det gäller permission och 
annan ledighet är det viktigt att du 
i görligaste mån försöker hålla dig 
till det regelverk som är brukligt 
på arbetsmarknaden så att du inte 
inför andra grunder för permission 
eller ledighet. Med permission 
avses en kortare ledighet med lön. I 
kollektivavtalen, inom LO-området 
finns permissionsorsakerna 
uppradade i kollektivavtalet.

Det är viktigt, inte minst ur 
rättvisesynpunkt att du håller dig 
till permissionsorsakerna enligt 
kollektivavtalet och inte går utanför 
avtalet. Att gå utanför avtalet 
skapar inte bara förvirring utan 
skapar även orättvisor bland de 
anställda:

1. Finns kollektivavtal   
följ regelverket 

2. Finns ej kollektivavtal 
skapa ett regelverk med 
utgångspunkt från    
ett kollektivavtal

3. Undvik utökning av 
permissions- och 
ledighetsanledningar 

4. Var bestämd finns det inte i 
regelverket ingen permission 
eller ledighet

5. Ange när och hur en ansökan 
ska vara inlämnad för   
att beviljas

5 tips om permission och annan ledighet

För att inte hamna i ett kaos är det 
viktigt att du inför ett regelverk där 
det finns information om när och 
hur i tiden en permissions- eller 
ledighetsansökan ska inlämnas in 
för att beviljas.

När det till exempel gäller 
semestrar är det viktigt att du som 
arbetsgivare i god tid meddelar 
utläggningen av huvudsemestern 4 
veckor. Den anställde har rätt att ha 
ta ut 4 veckor sammanhängande 
ledighet under perioden juni till 
augusti. Det är arbetsgivaren som 
i princip lägger ut även den 5:e 
veckan. Om den anställde begär 
semester ska det ske minst 14 
dagar innan uttag av semester 
så att du som arbetsgivare kan 
planera arbetet.

Även föräldraledighet, 
studieledighet och eventuell annan 
ledighet bör regleras i policy   
eller personalhandbok.

Följ kollektivavtalets regler för att 
inte skapa orättvisor eller osämja 
bland dina anställda! 

44



Att vara rätt försäkrad skapar trygghet och arbetsro samt ger 
dig möjlighet att fokusera på ditt företags kärnverksamhet.

SÄKRA arbetar med dig och ditt företag som uppdragsgivare och för 
alltid din talan i försäkringsärenden.

Vi har sedan lång tid ett samarbete med SINF där vi tar fram anpassa-
de försäkringslösningar för den verksamhet som SINF´s medlemmar 
är verksamma inom.
Vi hjälper Er att utforma det försäkringsskydd Ni önskar och tar även 
hand om löpande skötsel och support vid försäkringsärenden

Vi arbetar med olika försäkringsgivare för att se till att Ni får ett bra 
och heltäckande försäkringsskydd.

Kontakta oss på tel.nr: 036-34 64 70 eller vatterstaden@sakra.se så 
hjälper vi Er att bli rätt försäkrad.

Jan-Åke Classon  0708-121371 jan-ake.classon@sakra.se
Peter Taknelid  0709-749620 peter.taknelid@sakra.se
Evonne Rosander 036-346474 evonne.rosander@sakra.se
Helena Taknelid 0709-749679 helena.taknelid@sakra.se

Se också
http://www.sinf.se/erbjudanden/sakra/

 



En frågeställning som de flesta 
arbetsgivare förr eller senare 
stöter på är arbetstagarnas 
rätt till föräldraledighet. Att en 
arbetstagare är borta från sin 
anställning en period kan innebära 
svårigheter för arbetsgivaren 
att planera verksamheten, men 
föräldraledighet är en rättighet som 
arbetsgivaren har små möjligheter 
att påverka. Det är därför viktigt 
att känna till vilka rättigheter 
och skyldigheter en föräldraledig 
arbetstagare har. 

1. Arbetstagare har rätt   
till föräldraledighet

Föräldrar har totalt 480 dagar 
föräldrapenning (ca 16 månader) 
som fördelas lika mellan dem, 
de kan sedan i princip dela upp 
dagarna fritt mellan sig. Pappan 
eller den andra föräldern har 
dessutom rätt till tio dagars 
ledighet i samband med att  
barnet föds.

2. Anmälan om föräldraledighet 
ska inges i tid

En arbetstagare ska anmäla sin 
föräldraledighet till arbetsgivaren 
senast två månader innan 
ledigheten tas ut. I samband med 
anmälan anger arbetstagaren 
även när vederbörande planerar 
att återgå till arbetet. För det fall 
arbetstagaren vill ändra tiden när 

5 tips om föräldraledighet

denne vill återvända till arbetet ska 
detta anmälas senast en månad 
innan.

3. Föräldraledighet utan att ta ut 
föräldrapenning

Till dess att barnet är 18 
månaderna har arbetstagaren rätt 
till föräldraledighet oavsett om 
föräldern tar ut föräldrapenning 
eller ej.

4. Föräldrapenning efter   
18 månader

Efter 18 månader har arbetstagaren 
rätt till föräldraledighet i samband 
med att man tar ut sparad 
föräldrapenning. Arbetstagaren har 
också rätt att förkorta sin arbetstid 
upp till 25 % av normal arbetstid. 
Förkortning av arbetstid och uttag 
av sparade föräldradagar kan tas 
ut tills dess att barnet fyller 8 år 
eller avslutat det första skolåret 
(för barn födda efter 1 januari 2014 
gäller 10 år eller att barnet avslutat 
femte klass). Föräldrarna har också 
rätt att vara hemma för vård av 
sjukt barn till dess att barnet fyller 
12 år.
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5. Rättigheter rörande lön och 
ersättning från arbetsgivaren

Under föräldraledigheten har 
arbetstagaren rätt att följa med 
i löneutvecklingen. Enligt många 
kollektivavtal har arbetstagaren 
också rätt att under de första 
månaderna få viss kompensation 
från sin arbetsgivare, så kallad 
föräldralön.

Föräldraledighet är en rättighet 
där du som arbetsgivaren har små 
möjligheter att påverka. Se till att 
ha en bra dialog med din anställda 
som planerar en föräldraledighet!

Bo med bästa  
läge och pris

Upplev våra unika hotell, 
generösa frukostar och vackra 
miljöer. Som medlem i Sinf 
bor du till extra förmånligt 

pris. Välkommen!

www.elite.se
0771-788 789
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Förr eller senare kan du som 
arbetsgivare behöva omorganisera 
ditt företag och därmed säga upp 
delar av din personal. Det är då 
viktigt att du som arbetsgivare 
hanterar uppsägningar regelrätt. 
Risken är annars att du få betala 
höga skadestånd samt att det 
kan skapa osäkerhet och konflikt 
mellan dina anställda. 

1. Sköt dialogen med 
fackförbunden

När väsentliga förändringar 
förekommer på ett företag är 
arbetsgivaren skyldig att kalla 
de berörda fackförbunden till 
förhandling. Var noga med att 
sköta dialogen med facket för att 
inte skapa onödiga motsättningar 
mellan er. Observera att om du inte 
är ansluten till kollektivavtal eller 
om medarbetare inte är fackligt 
ansluten sköts hela förhandlingen 
utan facklig inblandning.

2. Gör en organisationskarta

För att ta erforderlig hänsyn 
till arbetstagarens rättigheter 
behöver du en fullständig översikt 
över bolagets anställda med 
befattningsbeskrivningar och 
anställningstid. På så sätt är det 
lättare att få en uppfattning om hur 
turordningsregler ska tillämpas.

5 tips om uppsägningar

3. Känn till skillnaden mellan 
uppsägning och avsked

Då och då händer det att 
arbetsgivaren blandar ihop 
begreppen uppsägning och 
avsked. Skillnaden mellan dem 
är dock stor och det är viktigt att 
inte benämna uppsägningen som 
avsked. Med avsked avses att man 
grovt åsidosatt sina åligganden 
gentemot arbetsgivaren. Det här 
innebär att man efter ett kortare 
varsel omedelbart sägs upp 
från sin anställning utan rätt till 
uppsägningstid. Vid uppsägning 
på grund av personliga skäl 
eller på grund av arbetsbrist 
har den anställde rätten till 
sin uppsägningstid enligt lag 
eller avtal. En hopblandning av 
begreppen kan skapa onödiga 
och dyra tvister samt förlänga 
processen kring exempelvis   
en omorganisation.  

4. Det är inte tillåtet att 
konstruera en arbetsbrist som 
inte föreligger

Att kringgå gällande regleringar 
rörande anställningstrygghet 
genom att konstruera en 
arbetsbrist som egentligen 
handlar om en uppsägning av 
personliga skäl kan lätt avslöjas. 
Arbetsdomstolen tar hänsyn till 
den svagare parten, i det här fallet 
arbetstagaren.
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5. Bolaget bestämmer själva om 
hur organisationen ska se ut

Arbetsgivaren beslutar själv vilka 
tjänster som ska finnas samt 
vilka kvalifikationer som krävs 
för respektive tjänst. Det innebär 
att god lönsamhet eller hög 
arbetsbelastning inte innebär att 
arbetsgivaren inte får ta bort en 
tjänst eller omorganisera   
sin verksamhet.

Kontakta alltid en arbetsrättsjurist 
innan uppsägning. Ett felaktigt 
agerande kan göra processen dyr 
och långdragen!

visibia.se • info@visibia.se • 018 - 10 11 15
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Vanligaste sättet att avsluta en 
anställning är naturligtvis att en 
arbetstagare på eget begäran 
säger upp sig. Normalt sett har 
arbetstagaren rätt att säga upp sig 
när den vill, undantag kan föreligga 
om anställningen är tidsbegränsad 
och inget villkor om att säga upp 
avtalet i förtid finns reglerat.

1. En månads uppsägningstid

En arbetstagare som säger upp sig 
på egen begäran har en månads 
uppsägningstid om inget annat 
avtalats i kollektivavtalet. Om 
arbetstagaren inte fullföljer sin 
uppsägningstid kan arbetsgivaren 
ha rätt till skadestånd.

2. Ingen rätt till återanställning 

Arbetstagare som säger upp 
sig själva har inte rätt till 
återanställning. I vissa fall kan 
undantag råda om arbetstagaren 
sagt upp sig i affekt. Det har alltså 
varit uppenbart för arbetsgivaren 
och att arbetstagaren inom rimlig 
tid, det vill säga har fått sova på 
saken, återkommer och menar att 
den inte hade för avsikt att avsluta 
sin anställning.

5 tips när någon säger upp sig

3. Total anställningstid

Som anställningstid räknas den 
totala anställningstiden som 
arbetstagaren varit verksam inom 
företaget. Det här gäller även om 
denne sagt upp sig och senare fått 
en ny anställning.

4. Semesterersättning

När en arbetstagare slutar på 
sin arbetsplats har denne rätt 
att inom en månad efter sista 
arbetsdagen få ut sin   
innestående semesterersättning.

5. Karantän

I vissa fall finns det en 
konkurrensklausul i 
anställningsavtalet som  kan 
innebära att arbetstagare inom 
en viss angiven tid inte får ta 
anställning på ett konkurrerande 
bolag. Skulle arbetstagaren bryta 
mot denna regel kan arbetstagaren 
blir skadeståndsskyldig gentemot 
sin tidigare arbetsgivare.

En arbetstagare har en månads 
uppsägningstid om inget annat 
avtalats i kollektivavtalet!
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Vid övertalighet sägs tjänster 
upp och inte personer. De som 
sitter på tjänsterna har vid längre 
anställningstid rätt till personers 
tjänster med kortare anställningstid 
i det fall kompetens för tjänsten 
finns. Det bör noteras att allt som 
inte har med personliga skäl att 
göra benämns som arbetsbrist. Det 
kan röra sig om en omorganisation 
för att få företaget att gå ännu 
bättre. Om du till exempel ska 
öka effektiviteten i företaget 
kan du behöva dra ned på 
halvtidstjänsterna till förmån för 
heltidstjänsterna. Denna ”ökning” 
benämns även som arbetsbrist då 
det är tjänster som ska tas bort 
och inte personer på grund av 
personliga skäl. Inför en arbetsbrist 
är det viktigt att: 

1. Se över vilka tjänster som  
inte behövs

2. Gör en turordningslista – 
kortast anställningstid först ut

3. Gör en kompetensbedömning 
för kvarvarande tjänster

4. Har berörd person som 
innehar den uppsagda 
tjänsten, kompetens att ta en 
tjänst för den anställde med 
kortare anställningstid.

5. Finns kollektivavtal kontakta 
facket för förhandling 

6 tips om uppsägning på grund av arbetsbrist

6. Finns inte kollektivavtal 
ta reda på anställdas 
facktillhörighet och påkalla 
förhandling med samtliga fack 
som personalen tillhör innan 
förändringen genomförs.

Den som blir föremål 
för uppsägning kan ha 
företrädesrätt till återanställning. 
Företrädesrätten infinner 
sig när den anställde varit 
anställd i 12 månader och 
sträcker sig 9 månader efter 
sista anställningsdagen. 
Företrädesrätten innebär att 
den uppsagde har rätt att först 
bli tillfrågad vid nyanställningar 
av tjänster som företaget söker 
såvida aktuell medarbetare 
har kompetens för tjänsten. 
Den uppsagde kan tacka nej till 
erbjudanden som inte är ”seriösa” 
till exempel vikariat på en månad. 
Men tackar den uppsagde nej till 
ett ”seriöst” erbjudande upphör 
företrädesrätten att gälla.

Vid minsta osäkerhet kring 
uppsägning på grund av 
arbetsbrist kontakta experthjälp 
inom arbetsrätt!
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Tyvärr händer det då och då 
att någon medarbetare blir en 
”besvärlig person”. De kommer för 
sent, följer inte arbetsledningens 
instruktioner, utför inte arbetet på 
ett tillfredställande sätt med mera. 
Utöver att det är störande, kan 
det få negativa spridningseffekter. 
Trivseln sjunker på arbetsplatsen, 
andra medarbetare söker sig 
från företaget, kunder och 
samarbetspartners lämnar 
företaget till förmån för dina 
konkurrenter. Ett sätt att minimera 
risken för oönskade beteenden 
är att formulera företagets 
”spelregler” i en personalhandbok. 
Om det ändå händer måste du 
agera, det kommer troligen inte att 
upphöra av sig själv.

1. Agera direkt

Reagera snabbt så att det inte kan 
uppfattas som att man på företaget 
får bete sig på det sättet. Upprepad 
sen ankomst, utan reaktion, kan 
uppfattas som att man får komma 
för sent, upprepat slarv utan 
reaktion kan uppfattas som att man 
får vara slarvig och inte göra sitt 
bästa och så vidare.

2.   Skriftlig dokumentation

Som arbetsgivare måste du 
omgående ta tag i problemet, 
kalla in den aktuella personen 
och meddela att sen ankomst 

5 tips om hantering av ”besvärliga medarbetare”

eller slarv inte accepteras på 
företaget. Dokumentera skriftligen 
att du medvetandegjort för 
personen att handlingen inte kan 
accepteras eller vari arbetstagarens 
arbetsinsats brister.

3.   Varning

Sker ingen bättring inom rimlig 
tid lämna en skriftlig varning och 
skicka en kopia till den fackliga 
organisation som företaget har 
avtal med. Finns inget kollektivavtal 
måste kopian skickas till den 
anställdes fack.

4.   Personliga skäl

Sker ingen förbättring efter skriftlig 
varning kan saklig grund för 
uppsägning på grund av personliga 
skäl föreligga, men det är  
inte säkert.

5.  Arbetsrättslig expertis

Innan underrättelse om uppsägning 
på grund av personliga skäl 
överlämnas till den anställde 
kontakta alltid   
arbetsrättslig expertis.

Det är lätt hänt att känslorna 
styr i jobbiga frågor. Förbered 
dig inför och försök att vara 
konkret i diskussionen med  
”besvärliga medarbetare”. 
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Nu förtiden är det inte lika 
självklart att teckna kollektivavtal 
som det var tidigare. Det är 
vanligare inom industrin än 
inom tjänstesektorn. Moderna 
branscher, inom exempelvis IT-
sektorn, är väl medvetna om vikten 
av att ha likvärdiga villkor för sina 
anställda som vad kollektivavtalen 
anger när det gäller till exempel 
pensioner, försäkringar, semestrar, 
arbetstid med mera. De tecknar 
för den skull inte självklart 
kollektivavtal utan löser detta 
på annat sätt. När det gäller LO-
kollektivet är företagen mera 
benägna att teckna kollektivavtal, 
mycket beroende på att det blir 
enklare med en företrädare (facket) 
vid exempelvis löneförhandlingar, 
uppsägningar, utläggning av 
semestrar med mera.

5 tankar om kollektivavtal och pensioner

1. Innan du tecknar 
kollektivavtal

Inför tecknandet av ett 
kollektivavtal måste man se 
över hur ett tecknande påverkar 
företaget och dess anställda. Gå 
igenom frågorna:

•	 Hur påverkar  
kollektivavtalet företaget?

•	 Kan samma trygghet för 
de anställda ordnas  
utan kollektivavtal?

•	 Vad blir kostnaden?
•	 Hur påverkas företagets 

nuvarande pensioner   
av kollektivavtal?

•	 Vad händer om jag inte 
tecknar kollektivavtal?

•	 Kan jag tvingas att   
teckna kollektivavtal?

•	 Var får man hjälp   
med kollektivavtalsfrågor?

2. Ett regelverk till företaget

Företaget påverkas genom att man 
får ett genomarbetat regelverk 
på företaget som är till stor hjälp 
när det dyker upp frågor kring 
olika händelser som inte tidigare 
reglerats. Det är främst inom LO 
området detta kan kännas  
extra positivt. 
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3.  Försäkringar

Genom tecknandet av det 
så kallade amf-paketet, ett 
försäkringspaket, innehållande 
såväl trygghetsförsäkringar 
som pensioner kan man lösa 
trygghetsvillkoren på ett 
acceptabelt sätt utan att teckna 
kollektivavtal inom lo-området, 
men de anställda får genom 
kollektivavtalet biträde och 
förhandlingshjälp. Företaget får 
en motpart att förhanda löner 
och andra villkor med, vilket är en 
praktisk fördel.

På tjänstemannaområdet, 
i det fall man tecknar ett 
kollektivavtal och har andra 
pensionsförsäkringslösningar, kan 
det få stor betydelse. I det fall 
företaget och tjänstemannen inte 
begär ett så kallat itp-undantag, 
infaller en helt ny pensionsplan för 
den anställde i och med att  
avtalet tecknas. 

4. Medbestämmande

Via bland annat 
medbestämmandelagens 
utformning (mbl§13) är det även 
på tjänstemannasidan att föredra 
att avtal tecknas. De anställda 
får genom avtalet tillgång till ett 
så kallat trygghetsråd som är en 
trygghetsförsäkring vid uppsägning 
på grund av arbetsbrist. Vid 
omorganisation eller arbetsbrist 
har företaget en huvudsaklig 
motpart som kan underlätta 
hanteringen med exempelvis 
avsteg från turordningslistor  
med mera.

5. Måste man   
teckna kollektivavtal?

Nej, det måste man inte, men 
den som vägrar att teckna ett 
kollektivavtal kan med lagliga 
medel mer eller mindre tvingas att 
teckna ett avtal. På företag som 
har fackliga medlemmar har den 
fackliga organisationen laglig rätt 
att tillförsäkra att medlemmen får 
ta del av de villkor som den fackliga 
organisationen framförhandlat   
i kollektivavtalet.

Konsultera alltid    
en arbetsrättsjurist    
i kollektivavtalsfrågor!
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Arbetsgivaren har huvudansvaret 
för arbetsmiljön och för att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs 
systematiskt. Ansvaret gäller 
också för inhyrd personal 
med undantag av frågor som 
rör kompetensutveckling och 
rehabilitering. Alla på företaget 
ska delta i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, på samma 
sätt som att samtliga på en 
arbetsplats deltar i verksamheten 
och dess utveckling. Anställda 
ska få kunskap om vilka risker 
som finns i arbetet och hur de 
kan förebyggas. För chefer och 
personer i arbetsledande ställning 
ställs speciella krav på kunskap 
och kompetens. Företag oavsett 
storlek och verksamhetsområde 
ska använda sig av en 
arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa 
vilken arbetsmiljö företaget   
vill uppnå.

3 tips om huvuddragen i 
Systematiska Arbetsmiljöarbete - SAM

1. Rutiner

Rutiner för arbetsmiljöarbetet 
ska visa när, hur och av vem olika 
delar av arbetsmiljöarbetet ska 
genomföras, exempelvis:

•	 Hur arbetsmiljön    
ska undersökas

•	 Sammanställning    
av sjukfrånvaro

•	 Upprätta handlingsplaner
•	 Utredning av olycka, ohälsa 

och tillbud
•	 Årlig sammanställning av 

ohälsa, olyckor och   
allvarliga tillbud

•	 Inköp av varor och tjänster
•	 Underhåll och besiktningar   

av maskiner och   
tekniska anordningar

•	 Rehabilitering
•	 Introduktion av nyanställda, 

omplacerade, praktikanter, 
minderåriga och   
inhyrd personal
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2. Uppföljning

Arbetsmiljöarbetet ska följas 
upp årligen eller vid behov och 
bör utifrån denna uppföljning 
förbättras. Viktiga frågor som ska 
tas upp vid uppföljningen är:

•	 Görs undersökningar   
av arbetsmiljön?

•	 Dokumenteras 
riskbedömningarna?

•	 Görs handlingsplaner med 
åtgärder som genomförs  
och kontrolleras?

•	 Vet alla vad man har för 
uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
och har de kunskap för detta?

•	 Vet alla vem som har  
dessa uppgifter?

•	 Sker en översyn av 
arbetsmiljöpolicyn?

•	 Finns kunskap om vilka 
arbetsmiljöregler som gäller 
för verksamheten?

•	 Hur fungerar samverkan?

3. Dokumentation

Det behövs dokumentation 
för att planera och följa upp 
arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. 
Handlingsplaner, riskbedömningar 
och instruktioner för allvarliga 
risker ska dokumenteras skriftligt 
av alla företag. För företag med 
fler än nio anställda krävs även 
att arbetsmiljöpolicy, rutiner, 
uppgiftsfördelning och årlig 
uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet  
dokumenteras skriftligt.

För bland annat policys, mallar 
och riskbedömning kontakta   
din arbetsgivarorganisation!
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Hur väl stämmer följande 
påståenden in på ditt företag. 
1=inte alls, 5=till 100%

Problem med anställningar  

Har du undertecknade och korrekta 
anställningsavtal med   
alla anställda? 
1  2 3 4 5

Delägare som inte tar sitt ansvar

Om du har delägare. Har ni 
undertecknade avtal som  
reglerar samarbete?
(Aktieägaravtal, kompanjonavtal)
1  2 3 4 5 

Bluffakturor och andra   
störande frågor

Vi betalar aldrig fakturor som vi 
inte känner att vi avtalat om?
1  2 3 4 5

Onödiga kundtvister

Vi skriver aldrig på affärsavtal, 
till exempel från en större kund, 
utan att ha full kontroll på  
alla paragrafer. 
1  2 3 4 5

Otydliga överenskommelser 

Vi genomför aldrig affärer där vi 
inte reglerat vad som ingår, inte 
ingår, leveranstid, reklamationer, 
ändringar i leverans med mera?
1  2 3 4 5

10 frågor som en ”Egen test” av företaget

Dåligt försäkrad

Min företagsförsäkring är baserad 
på vårt faktiska behov och inte   
på premie?
1  2 3 4 5

Svag lönsamhet 

Vår prissättning är baserad på 
vad vi faktisk behöver för att 
utveckla företaget och inte på hur 
konkurrenterna prissätter?
1  2 3 4 5

Kunder som bara tittar på priset

Våra kunder jämför inte våra priser 
per styck, per timme eller liknande 
och tar hänsyn till hela vår leverans 
inklusive kompetens?
1  2 3 4 5

Ensam med svåra beslut 

Jag känner mig aldrig ensam i 
beslutsfattandet på företaget och 
saknar aldrig bollplank som bryr sig 
om mig och mina frågeställningar?
1  2 3 4 5

Visioner som inte lyfter

Jag känner att mina tankar och  
mål med företaget alltid nås  
enligt plan?
1  2 3 4 5
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40-50 poäng

Grattis! Det verkar som om du har 
koll och allt fungerar riktigt bra, 
men stämmer det verkligen att det 
inte finns förbättringspotential i 
ditt företag?

30-40 poäng

Det ser bra ut, men en del frågor 
behöver ses över. 

20-30 poäng

Under medelbetyg brukar tyvärr 
inte leda särskilt långt. Bestäm   
dig för vilka åtgärder som är  
mest akuta.

-20 poäng

Självklart vill vi att du ska känna att 
det kan vara bättre. Ett första möte 
brukar lösa många knutar 

Hur ligger ditt företag till?

0-50 poäng

Oavsett resultat kan du göra 
förbättringar. Kontakta oss på Sinf 
för ett möte. Vi vill alltid ditt bästa 
och att du ska känna att du ligger  
i topp. 
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Sinf
Klara Norra Kyrkogata 31
Box 223 07
104 22 Stockholm

Tel. 08-440 11 70
info@sinf.se
www.sinf.se

Nyttja ditt medlemskap hos Sinf fullt ut!

En stor del av vår rådgivning handlar om att lösa våra medlemmars akuta 
problem. Vi ser även att fler och fler av våra medlemmar inte bara vill lösa 
akuta problem utan eftersträvar att skapa långsiktiga möjligheter. Oavsett 
om du behöver lösa ett problem idag eller om du behöver utveckla ditt 
företag långsiktigt, se till att nyttja ditt medlemskap hos Sinf fullt ut. Våra 
tre rådgivningsben är en viktig resurs i ditt företagande: 

Affärsutveckling – frågor som utvecklar företaget och affärerna

Affärsjuridik - frågor som är kopplade till dina affärer och ditt företag

Arbetsrätt – frågor som är kopplade till personal och organisation

I många fall hänger områdena ihop. Uppsägning av personal kan bero på 
dålig försäljning, lönsamhetsproblem kan vara en följd av brister i avtalet 
med kunden och ägartvister kan grunda sig på avsaknad av mål   
för verksamheten.

Vi löser gärna dina akuta problem, men vill gärna förebygga att de 
återuppstår. Ju mer proaktivt vi jobbar tillsammans, desto stabilare och 
långsiktigare lösningar arbetar vi fram.

Du som medlem kan kontakta oss för rådgivning hur ofta du vill, det 
ingår i serviceavgiften. Vår ambition är att alltid leverera snabba och 
professionella lösningar, allt med fokus på ditt företags bästa. 

Här på sista sidan kommer vårt kanske bästa tips till dig som 
företagsledare. När du har frågor eller behöver diskutera något,   
ring oss på Sinf. 

Har du ännu inte blivit medlem. Maila ”Kampanj Sinf-boken” till  
info@sinf.se, så får du ett bra erbjudande tillbaka.

Klicka in på www.sinf.se för att se vad vi kan hjälpa dig med. 
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