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Lennart Ågren 
Vd, Svea Ekonomi

Ett starkt nytt år väntar
Ekonomin är fortsatt stark i Sverige, men de 
allra första svaga tecknen på att en utplaning 
kan vara på gång har börjat visa sig. Det syns i 
Betalindex, som vi redovisar i varje nummer av 
Update Företag. Indexet talar om hur snabba 
företagen är på att betala sina fakturor, och de 
senaste åren har det legat mycket nära ideal-
värdet. Nu visar indexet ytterst små indikatio-
ner på att konjunkturen inte längre går upp. 
Och du som läser Update Företag är en av de 
första som får veta. 

MEN DET VERKAR INTE VARA FRÅGAN om 
några stora förändringar. Troligen kan vi alla se 
fram emot ett starkt år även 2018, då företagen 
fortsätter att växa, skapa nya innovationer och 
sätta fler i arbete. I det läget är Svea Ekonomi en 
god partner att hålla i handen. Vi har nämligen 
också vuxit genom åren och utvecklats från ett 
litet bolag till en av de viktigaste aktörerna på 
vår marknad. Vi vet hur det är. 

ETT FÖRETAG SOM ÄR I BÖRJAN AV SIN RESA är 
Bokio. Deras affärsidé är gratis bokföring via ett 
AI-verktyg. Bolaget var även en av finalisterna i 
DI Digital Startup Tour 2017. Läs mer om bolaget 
här i Update Företag och hur det gick för dem 
i finalen. Vi skriver också om AI i stort och hur 

svenska företag tänker kring 
detta. Och vad händer med 

svenska bolag som verkar 
i Storbritannien när Brexit 
rycker allt närmare? Även 
det kan du läsa om här.

Trevlig läsning!

Innehåll #4 2017

3 Bättre villkor för företagare väntar
  Regeringen har aviserat flera lättnader för företagare, enligt 

den budget som presenterades tidigare i höstas.

4 Nu tar roboten över din bokföring
   Någon som undrar vilken som är nästa bransch att förändras i 

grunden? Svaret är bokföring, i alla fall om Viktor Stensson, 

grundare till Bokio, får bestämma. 

6 AI är här – vinn eller försvinn
   Svenska företag visar stort intresse för AI. En stor majoritet av 

cheferna anser att de måste implementera den nya tekniken 

inom fem år.

8 Julen 2017 – vad gör man, vad köper man
  5 coola julmarknader att besöka, och årets julklapp

10 Sveriges bästis lämnar EU
  Den 29 mars 2019, vid midnatt svensk tid, tänker Storbritannien 

lämna EU. Då gäller det för Sverige att hitta en ny bästis inom 

unionen. 

12  Klarar ditt företag de nya  
dataskyddsreglerna?

  I maj 2018 införs nya regler kring insamling och lagring av 

personuppgifter. Individens integritet ska värnas och människor 

ska själva kunna bestämma över sina personuppgifter.

14 Internet växer sig in i vardagen
  Alla svenskar upp till 25 år tittar på YouTube och nästan alla 

tvååringar är uppkopplade. 

16  Nya amorteringskravet blir verklighet 

  Forskning om nätspel ska motverka  
skuldsättning

 Glöm inte ändra SNI-kod

 Nytt för dig som lämnar kontrolluppgifter

 Konjunkturtoppen nådd?

18 Konkursstatistik ger splittrad bild
  November månads statistik visar en antydan till stabilisering, 

men totalt har antalet konkurser ökat med 4 procent i år.
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Företagsnytt

BÄTTRE VILLKOR FÖR 
FÖRETAGARE VÄNTAR

Regeringen har aviserat flera lättnader för företagare, 
enligt den budget som presenterades tidigare i höstas. 
Här de viktigaste. 

1. Personaloption får lägre 
skatt. 
Om en anställd får en personaloption 
av sin arbetsgivare sker ingen för-
månsbeskattning när personaloptio-
nen utnyttjas. Arbetsgivaren betalar 
heller ingen arbetsgivaravgift för 
optionen. Beskattningen sker först när 
den anställde säljer de aktier hen har 
köpt genom personaloptionen, och då 
som inkomst av kapital.

Det här ökar möjligheten för före-
tag att locka till sig viktiga medarbeta-
re, trots att man inte kan betala någon 
hög lön. 

– Vi har sedan länge drivit den här 
lagändringen. Det är viktigt med en 
smart utformning av skattesystemet så 
att det skapar incitament till företa-
gande och jobbskapande, säger Daniel 
Wiberg, chefekonom på Företagarna. 

2. Stärkt socialt skyddsnät. 
Regeringen vill att en företagare som 
startar aktiebolag ska få sin sjukpen-
ninggrundande inkomst (SGI) skyddad 
på samma sätt som den som startar 
enskild firma. Det innebär att man 
kan få ha samma SGI som under sin 
tidigare anställning under företagets 
tre första år.

3. Fler får del av växa-stödet. 
Även enmansaktiebolag ska kunna få 
lägre arbetsgivaravgift för den första 
anställda. Stödet innebär sänkt arbets-
givaravgift från drygt 31 till 10 procent 
av lön upp till 25 000 kronor och under 
högst 12 månader.

– Nu hoppas vi att dörren är öppen 
för att även diskutera andra sänkning-
ar av arbetsgivaravgiften, säger Daniel 
Wiberg på Företagarna. 

4. Anställningsstöden slås ihop. 
Fem olika anställningsstöd slås sam-
man till ett: Instegsjobben slås ihop 
med det särskilda anställningsstödet, 
det förstärkta särskilda anställnings-
stödet och två olika traineejobb. De 
nya introduktionsjobben får ett betyd-
ligt högre tak för lönesubventionen 
än de tidigare stöden – en bruttolön 
på 20 000 kronor i månaden. 

Det populäraste anställ-
ningsstödet, Nystartsjobb, 
behålls i sin nuvarande 
utformning. 

Källor: 
Regeringen, Företagarna, Driva Eget

5. Och det bästa av allt. 
Regeringen och finansminister  
Magdalena Andersson har backat från 
det hårt kritiserade förslaget att ändra 
3:12-reglerna. Det innebär att skat-
tesatsen på utdelning blir kvar på 20 
procent (skulle höjas till 25). Schablon-
beloppet enligt förenklingsregeln blir 
kvar på 163 000 kronor (skulle sänkas 
till 108 000) och kravet på löneuttag 
för utdelning blir kvar (skulle höjas 
kraftigt). 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Finansminister  
Magdalena Andersson
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NU TAR ROBOTEN över din bokföring
Någon som undrar vilken som är nästa bransch att förändras 

i grunden? Svaret är bokföring, i alla fall om Viktor Stensson, 

grundare till Bokio, får bestämma. 

Bokio

Viktor Stensson är av samma stam som Daniel Ek (grundare 
av Spotify) och Niklas Zennström (Skype). Hoppas han i alla 
fall. Han är ung, utbildad vid Handelshögskolan och vill för-
ändra världen. Det han vill är att befria småföretagare från 
bokföringskostnader. 

– Ingen gillar ju debet och kredit.  
Nu slipper man, säger Viktor. 
Bokio erbjuder gratis bokföring. Du fotograferar dina kvitton, 
fakturor och andra underlag och skickar in i systemet. En 
robot läser in kvittona, hittar datumet (bara det…) och gissar 
vad kvittot avser. Klarar den inte att gissa får du själv skriva in 
det. Därefter levererar den resultatet, månadsvis och rullan-
de 12-månadersperiod. Självklart kommer också bokslutet 
och skatteuträkningen i slutet av året. 

Låter det för bra för att vara sant?
Du får så klart betala, och din valuta är den info om ditt  
företag som du lämnar ut för att bokföringen ska kunna  
göras. (Se intervju med Marie Horneman 
på Conversionista i förra  
numret av Update Företag).

– Vår artificiella intelligens 
analyserar din bokföring och 
ger förslag på lån, factoring, försäk-
ringar eller andra tjänster som du kan behöva. 
Du tjänar pengar även där, om du kan byta till billigare 
eller mer effektiva tjänster, förklarar Viktor Stensson. 

Integritetskränkande? 
Inte jämfört med en mänsklig redovisningskonsult, som ofta 
vet mer om ditt företag än du själv. På Bokio sköts allt auto-
matiskt. Ingen människa granskar dina siffror. Vill Skattever-
ket se bokföringen, är det bara att bjuda in tjänstemannen 
in i systemet. 

Bokio får sina intäkter i form av provisioner från de före-
tag som får uppdrag den här vägen. 

Men än så länge tjänar Bokio inga pengar, trots en kund-
stock på 26 000 företag och en marknadsandel i Sverige på 5 
procent. Utvecklingskostnaderna är fortfarande höga. En rad 
namnkunniga personer och företag har investerat i bolaget, 
bland andra Sophia Bentz, tidigare marknadschef på Spotify, 
venture capitalbolaget Creandum och Svea Ekonomi. 

Torsdag 7 december var det 

dags för final i Di Digital Startup 

Tour. Bokio var kvar ända till 

slutet, men fick till slut se sig 

besegrade av healthtechbola-

get Doctrin. Stort grattis Bokio 

till en snygg 2:a plats.

Senaste Nytt
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Illustration: Anna Windborne

Nästa steg blir att tjäna pengar
– Vi har just fått in 30 miljoner kronor i riskkapital, nu är det 
bara fortsätta utveckla tjänsten och tugga på för att öka 
marknadsandelarna. Nästa steg blir att tjäna pengar, säger 
Viktor Stensson. 

Bokio har sitt säte i Göteborg. I dag arbetar 12 personer 
där, och ytterligare fyra är på väg in. Viktor Stensson själv är 
vd. Sex nationaliteter är representerade bland de anställda 
och könsfördelningen är bättre än väntat: Tre av de tolv är 
kvinnor, bland andra chefdesignern Emma Rozada. Av de 
fyra som har nyanställts är två kvinnor. 

– Vi strävar efter mångfald och jämställdhet. Det har 
mycket gott med sig eftersom alla tänker olika och har olika 
perspektiv, säger Viktor Stensson.
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ArtificiellIntelligens

AI ÄR HÄR – VINN ELLER FÖRSVINN
Svenska företag visar stort intresse för AI. En stor 
majoritet av cheferna anser att de måste implementera 
den nya tekniken inom fem år.

”Tiden har kommit för alla – 
regeringar, industrin och 
vanliga människor – att 
överväga hur AI kommer 
att påverka vår framtid.” 
Så sa FN:s generalsekre-
terare António Guterres 
inför ett globalt toppmöte 
kallat ”AI for Good” i  
Genève i somras. 

Men vad är artificiell 
intelligens, AI? Kanske 
tänker du direkt på 
människoliknande 
robotar som städar 
ditt hem? Eller på 
Bladerunner? Eller 
med skräck på en 
framtid där robo-
tarna tagit över 
allt?

Händer 
mycket bakom 
kulisserna
Fullt så dramatiskt är 
det inte – än. Vid det här 
laget har de flesta redan 
stött på så kallade chattbotar  
och virtuella assistenter av olika 
slag. Facebook har Messenger, Google  
har Google Assistant och Apple har 
Siri. De virtuella assistenterna be-
ställer taxi och bokar både resor och 
hotell. Allt detta är relativt enkelt att 
förstå, men bakom kulisserna händer 
mycket som inte är lika uppenbart. 
På sidan 4 kan du till exempel läsa 
om Bokio, vars affärsidé är robotstyrd 
bokföring.

Den digitalisering som pågår nu 
drivs av data som analyseras. På basis 

Fotnot:  

En bot är ett intelligent datorprogram, exempelvis 

Apples Siri. En robot kan utföra praktiska arbeten.

av analyserna förändras processer 
och affärsmodeller. Men de mänskliga 
dataanalytikerna räcker inte till, så en 
hel del av analysen måste automatise-
ras. Då krävs maskininlärning och AI.

Flitiga köpare
Under första kvartalet 2017 fördubb-
lades antalet uppköp av AI-startups 
jämfört med samma period 2016, visar 

investera i ny teknik de närmaste två 
till tre åren. Ledningarna vet också 
att det är bråttom: 86 procent av de 
svenska cheferna anser att deras 
företag måste implementera AI inom 
de närmaste fem åren. Problemet är 
att det saknas AI-kompetens. De stora 
globala jättarna dammsuger mark-
naderna efter duktiga it-tekniker. De 
lämnar efter sig ett tomrum i Sverige 
som ännu inte fyllts på, vilket sinkar 
utvecklingen.

Många oroar sig
Många kanske oroar sig för att bli av 
med sitt jobb på sikt. Men Avanades 
chef för digitala arbetsplatser, Oscar 
Wilén, säger så här till Computer 
Sweden: 

– Visst, en viss del av jobben kom-
mer att ersättas, men främst handlar 
det om att flytta fram positionerna. Ett 
typiskt exempel är kundtjänst. Där kan 
en bot ta hand om det enkla, så kan 
personalen fokusera på att ge bättre 
service.

Kevin Kyeong, på konsultbola-
get Berge som bland annat bygger 
AI-lösningar, har i intervjuer sagt att 
vissa yrkesroller säkert kommer att 
försvinna, men att så ju alltid har 

skett, långt innan AI var uppfunnet. 
På sikt tror han att det är en fördel 

för människor om de slipper 
utföra tråkiga och repetitiva 
jobb, även om omställning-
en kan bli jobbig.

Mörk sida
En annan, mörkare sida av AI-myntet, 
är att det kommer att behövas ordent-
liga kontrollsystem för hur den här 
intelligensen får användas. Med tanke 
på hur snabbt cyberbrottsligheten ut-
vecklas står rättssystemen inför stora 
utmaningar. Skurkarna kommer förstås 
att utveckla lika smarta AI-lösningar 
som de goda krafterna. 

siffror från den tekniska 
analystjänsten CB Insights. Google 
är den flitigaste köparen följt av Apple, 
Intel och Facebook.

Computer Sweden redovisar en 
undersökning som gjorts av det delvis 
Microsoftägda konsultbolaget Avanade.  
Enligt undersökningen uppvisar svenska  

8 jobb som  
är hotade
Svenska Dagbladet har listat 
åtta jobb som är hotade av 
AI. Några är överraskande. 

1   Bonde. Roboten kan sortera 
grönsaker och känna av kornas 
juverhälsa. 

2      Läkare. Roboten är bättre än 
människor både på att ställa 
diagnos och utföra trickiga 
operationer.

3  Gruvarbetare. Redan nu arbetar 
Ericsson på att ta fram en 
fjärrstyrd gruvmaskin.

4  Journalist. Nyhetsbyrån AP 
producerar i dag tusentals korta 
datorgenererade artiklar om 
företagens resultat. Datorer kan 
även bildsätta artiklar. 

5  Kompositör. Många musiksnuttar 
på YouTube är komponerade av 
datorer. Google jobbar med att ta 
fram personaliserad musik, alltså 
sådan som just du gillar. 

6  Konstnär. Robotar kan skapa 
egna verk. Snart är de i klass med 
de stora konstnärerna. 

7  Psykolog. När det gäller vissa 
problem kan det vara lättare för 
människor att prata med en robot 
än med en person. 

8  Skådespelare. Prinsessan Leia 
i nästa Star Wars-film spelas av 
en datoranimation. Den riktiga 
skådespelerskan, Carrie Fisher, 
dog förra året. 

företag ett ovanligt stort intresse för 
att använda sig av intelligent auto-
mation. 68 procent av de tillfrågade 
svenska företagen planerar att börja 
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Julen 2017

5 COOLA 
JULMARKNADER

Lust att sticka i väg och tjuvstarta julen? Här är fem förslag på 
städer där man vet att skapa rätt stämning.

Skynda, skynda, om du vill ge bort årets 
julklapp i år. Det kan bli svårt att få tag i 
den till julafton – elcykeln. Den som har 
köpt efter 20 september kan dessutom få 
tillbaka upp till 10 000 kronor av priset. 

Manchester, England
Hela stadskärnan förvandlas till promenadstråk med flera 
hundra marknadsstånd. Specialiteten är korv i alla former 
från hela Europa. 

Zagreb, Kroatien 
Har bestämt sig för att konkurrera om julresenärerna, och 
det gör man med överdåd. Hela stan förvandlas till mark-
nad. Juldekorationerna är legio, köp hem några till den egna 
granen. 

Rothenberg of der Tauber, Bayern
Tyskland är julmarknadernas hemland sedan århundraden. 
Den här julmarknaden tar dig tillbaka till en medeltida 
drömvärld. Glöm inte att många svenska jultraditioner 
kommer härifrån. 

Wien, Österrike
Den juligaste staden av dem alla. Här finns allt – våfflor, 
kastanjer, klappar, körer och konserter. Skridskoåkning i 
garanterat jullandskap. Barnen kan göra eget julgodis i 
stadshuset. 

Tallinn, Estland
Nära, småskaligt, mysigt och barnvänligt. Dags att byta ut 
den gamla julduken? Här kan du köpa nytt bordslinne för 
det egna julbordet. Billigt och av underbar kvalitet. 

ELCYKEL  
blev årets julklapp

Regeringens förslag i budgeten spelar elcykelmarknaden i händerna. Den som 
köper efter 20 september får tillbaka 25 procent av inköpspriset mot uppvi-
sande av kvitto. Taket för bidraget är 10 000 kronor och gäller även elmoped, 
dock är det bara konsumenter som kan få det, inte företag. Tanken är förstås 
att främja klimatet. 

Det är HUI som utser årets julklapp varje år. Ett av kriterierna är att julklappen 
redan ska vara en storsäljare. 

Wien, Österrike

Manchester, England

2016 VR-glasögon

2015 Robotdammsugare

2014 Aktivitetsarmband

2013 Råsaftcentrifug

2012 Hörlurar

2011 Färdigpackad matkasse

2010 Surfplatta

2009 Spikmatta

2008 Upplevelse

2007 GPS

Här är listan över 
årets julklapp de 
senaste tio åren:
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Susa fram i stil på 
väg till och från 

jobbet. En Haibike 
SDURO Trecking 9.0 

kostar 40 900 kronor. 
Då får du tillbaka 
10 000 kronor. Då  
får du en modern  
elcykel med feta 

däck, framdämpare, 
skivbromsar och 

tubbatteri. 
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Det händer när Sveriges bästis lämnar EU

Den 29 mars 2019, vid midnatt svensk tid, tänker Storbritannien lämna 
EU. Då gäller det för Sverige att hitta en ny bästis inom unionen. 

Brexit
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en rubrik i gamla dagstidningen The Times ha lytt en morgon 
för länge sedan. Den är ändå aktuell, eftersom den illustrerar 
britternas syn på sig själva som centrum i universum – eller i 
varje fall i Europa.  

För svenskarna är relationerna med britterna utan 
tvekan viktiga. UK är Sveriges fjärde största exportmark-
nad efter Tyskland, Norge och USA. Och nu riskerar alltså 
Sverige att isoleras från en av sina starkaste anförvanter i 
EU. Hur blir det då?

Visst kan svenskar och engelsmän fortsätta handla med 
varandra även efter Brexit, men hur reglerna kommer att 
se ut beror på utfallet av de förhandlingar som nu pågår 
mellan Storbritannien och EU. De inleddes den 9 november 
och EU:s förhandlare, fransmannen Michel Barnier, håller en 
tuff linje. Storbritannien har den senaste tiden å andra sidan 
mjuknat en aning i sin retorik att få till ett handelsavtal med 
EU.

partners hittas, påpekar hon. 
Många ställer sig också praktiska frågor kring Brexit. 

Det finns exempelvis omkring 1 000 svenska dotterbolag i 
Storbritannien, och brittiska företag har investerat omkring 
300 miljarder kronor i Sverige, vilket enligt Business Sweden 
är 13 procent av alla utländska direktinvesteringar i Sverige. 
Vad händer med allt detta?

Svenskar får bo kvar
Storbritanniens premiärminister Theresa May lovade i som-
ras att de 100 000 svenskar som bor i Storbritannien ska få 
bo kvar, trots att de flesta inte har permanent uppehållstill-
stånd. Hur hon ska kunna hålla löftet är oklart, men det är 
ändå en utgångspunkt som bådar gott för relationerna. 

Vad som händer med de brittiska investeringarna i 
Sverige beror enligt Lena Sellgren på utfallet av frihandels-
förhandlingarna.  

”Om britterna inte är framgångsrika i förhandlingarna 

Ekonomiska försämringar
I Sverige är de flesta bedömare inställda på att Brexit kommer 
att innebära ekonomiska försämringar för Storbritannien, som 
kan vänta sig färre utländska investeringar och lägre tillväxt. 
Det är inga goda nyheter för Sverige. 

Business Swedens chefekonom Lena Sellgren är en av de 
som tror att Sveriges position inom EU kommer att försvagas, 
eftersom Sverige och Storbritannien sedan lång tid tillbaka 
har mycket goda relationer, både politiskt och i näringslivet. 
Länderna har haft samma syn på en rad frågor, exempelvis 
frihandel och medlemsnationernas självbestämmanderätt. 

– Därför blir det viktigt för Sverige att hitta nya partners 
att samverka med. Särskilt Tyskland, men även de nordiska 
länderna är naturliga partners, säger hon. 

Mer engagerade
För att lyckas behöver Sverige bli än mer engagerat i 
EU-debatten och värna svenska intressen samtidigt som nya 

om utträdet, kan företag som är verksamma i Storbritan-
nien vilja lägga produktionsenheter i ett EU-land för att få 
tillgång till den inre marknaden. Det ger goda möjligheter 
för Sverige och andra EU-länder att attrahera direktinves-
teringar”, skriver hon i en analys publicerad på Business 
Swedens webb. 

Försiktigt optimistisk
Svenska företags verksamhet i Storbritannien kommer 
att påverkas av Brexit inom en rad områden, exempelvis 
arbetsmarknad och leverantörskedjor. Det är därför viktigt 
att företagen redan nu förbereder sig genom att formulera 
en strategi för hantering av osäkerheten kring Brexit, råder 
Lena Sellgren. På lång sikt är hon ändå försiktigt optimistisk. 

”Mycket talar för att det kommer att finnas goda för-
utsättningar för handelsutbyte med Storbritannien även 
framöver”, skriver hon. 

”Om britterna inte är framgångsrika i förhandlingarna 
om utträdet, kan företag som är verksamma i 

Storbritannien vilja lägga produktionsenheter i ett 
EU-land för att få tillgång till den inre marknaden. Det 
ger goda möjligheter för Sverige och andra EU-länder 

att attrahera direktinvesteringar”
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GDPR

Klarar ditt företag de nya dataskyddsreglerna?
I maj 2018 införs nya regler kring insamling och lagring av personuppgifter. 

Individens integritet ska värnas och människor ska själva bestämma över sina 

personuppgifter och hur de får användas. Detta innebär mycket högre krav på 

systematiskt arbete med dataskyddsfrågor, säger experter.

Digitaliseringen och näthandeln har 
gjort att mängden data om konsu-
menter som samlas in och lagras hela 
tiden ökar. I dag regleras hante-
ringen av personuppgifter i Sverige 
av Personuppgiftslagen, PUL. Den 
härstammar från 1995, då internet och 
e-handel nätt och jämnt var uppfunnet 
och privatpersoner sällan beställde 
varor från utlandet.

Det är hög tid för en modernisering, 
med andra ord. Och år 2015 kom EU 
överens om nya dataskyddsregler som 
ska träda i kraft i maj 2018: GDPR, Ge-
neral Data Protection Regulation, är en 
del i EU:s arbete med att stärka utveck-
lingen av en digital inre marknad.

Syftet är att skydda konsumenter-
na och tydliggöra vem som äger deras 
personuppgifter:

– De nya reglerna tar höjd för att 
människor i dag lämnar ut mycket fler 
uppgifter om sig själva på sociala me-
dier och i andra kanaler, utan att alltid 
tänka igenom hur dessa kan användas. 

De nya reglerna hjälper konsumenter-
na värna om och bibehålla sin integri-
tet, säger Emil Rimling, Information 
Security Officer på Svea Ekonomi.

Data är dagens hårdvaluta
I en digital värld är data hårdvaluta. 
Mycket av det som kallas big data 
är inget annat än insamlade person-
uppgifter som kan användas för att 
personalisera marknadsföring och 
erbjudande. Utökad lagringskapacitet, 
snabbare processorer och möjligheter 
till molnlagring river gränserna för 
hur mycket data som kan samlas in 
och lagras. GDPR gör det enklare för 
konsumenterna att sätta sina egna 
gränser, påpekar Emil Rimling:

– Kunder och konsumenter har rätt 
att få reda på vad insamlade uppgifter 
om dem används till, hur de sprids och 
lagras, och hur länge de sparas.

Och de har rätt att få veta det när 
som helst, hur ofta som helst. PUL 
medger bara att man undersöker detta 
en gång per år.

Han håller med om att den svindlande 
teknikutvecklingen kan ha bidragit till 
ett stundtals överdrivet informations-
insamlande:

– Traditionellt har det nog samlats 
in mer uppgifter än vad som egentli-
gen är nödvändigt och många företag 
saknar en plan för hur man hanterar 
informationen efter att kundrelationen 
har upphört. Enligt GDPR får du inte 
lagra information om kunden längre tid 
än du behöver för att kunna uppfylla 
ditt åtagande gentemot kunden.

Innebär GDPR slutet för big 
data?
– Absolut inte, men företag som vill 
spara personuppgifter längre än vad 
som är nödvändigt med hänsyn till 
kundrelationen måste anonymisera 
uppgifterna så att de inte går att här-
leda till enskilda individer.

Höga böter
Slentrianmässig lagring av data bara 
för att man inte orkar gallra eller tror 
de ”kan vara bra att ha” går bort, med 
andra ord. En annan skillnad mot i dag 
är att företag som bryter mot de nya 
dataskyddsreglerna kan dömas till höga 
böter, på upp till fyra procent av omsätt-
ningen eller max 20 miljoner euro.

Innebär GDPR att man inte får 
samla in eller spara några data 
utan att först inhämta kundens 
samtycke?
– Nej, svarar Emil Rimling:

– När det handlar om köp finns ju 
oftast ett avtal i botten, och för att 
kunna fullgöra sin del av avtalet måste 

företaget ha tillgång till personupp-
gifter som adress, kontokortsnummer 
och annat. Du måste dock vara tydlig 
med vilken information du samlar in 
och varför du gör det.

Men, om inget köp är aktuellt 
och syftet är marknadsföring?
– I de fall det handlar om marknads-
föring föreligger ju inget avtal. Och 
där måste kunden ges en möjlighet att 
slippa få information om sig lagrad, och 
framför allt slippa att den delas med 
andra företag som har andra syften.

Ett fall när det däremot är fritt 
fram att inhämta och lagra person-
uppgifter utan samtycke är om det 
finns en laglig grund för företaget att 
göra detta. Penningtvättslagen och 
konsumentkreditlagen är några exem-
pel på områden som berör i synnerhet 
finansmarknadsbolag som oss själva.

– Vi måste be om de uppgifter kring 
inkomst och annat som krävs för att vi 
ska kunna genomföra en sund och rätt-
vis kreditprövning, vare sig det handlar 
om lån eller köp på avbetalning.

”Vi tar ett stort ansvar”
Vi på Svea Ekonomi har följaktligen 
lång erfarenhet av att hantera känslig 
data på ett säkert sätt och med stor 
respekt för kundens integritet:

– Vi hanterar uppgifter som skulle 
kunna vara väldigt känsliga för indi-
viden om de kom i fel händer. Därför 
har informationssäkerhet alltid varit 
ytterst viktigt för oss och vi tar ett stort 
ansvar för de personuppgifter som vi 
samlar in, konstaterar Emil Rimling.

– Vi utbildar även samtliga an-
ställda i GDPR. Vi har använt oss av 
en mailbaserad utbildning som ger en 
kort lättläst lektion i veckan. Detta 
skapar intresse och nyfikenhet utan att 

inkräkta på det dagliga arbetsuppgif-
terna.

Företagen måste också, i och med 
GDPR, tydligare än tidigare visa att 
man är aktsam, och att kundernas 
data inte kan stjälas genom till exem-
pel hackning eller stöld av hårdvara.

– De måste identifiera risker, 
studera hur informationen färdas och 
vilka tekniska enheter och plattformar 
i företaget som har åtkomst till data.

Men det finns en uppsida med 
detta arbete:
– Företaget uppnår en bättre förståelse 
för, och en god genomlysning av, sina 
risker kopplat till hantering av person-
uppgifter. Förtroende är a och o för ett 
företags verksamhet. Att en handlare 
tar hand om kundernas personuppgif-
ter på bästa sätt är en del i att bygga 
förtroende. Så det är definitivt en fördel 
för slutkunderna att veta att data han-
teras bättre och säkrare.

Tänk  
pragmatiskt
Vi har lång erfarenhet av att arbeta 
med dataskydd. Här delar vår Infor-
mation Security Officer Emil Rimling 
med sig av några tips inför de nya 
dataskyddsreglerna GDPR.

Den 25 maj 2018 införs EU:s nya 
dataskyddsregler i Sverige. Så här 
förbereder du dig:

1  Inventera vilka personuppgifter ni 
använder i er verksamhet med hjälp 
av följande checklista:

•  Vilket syfte har ni med att samla in dem
•  Var och hur länge ni lagrar dem
•  Hur skyddar ni dem
•  Hur har ni fått informationen om ni inte 

samlat in dem direkt
•  Vilken laglig eller kontraktuell grund 

har ni för att samla in dem
•  Finns det en ömsesidig nytta för både 

företag och konsument i att samla in 
informationen?

2    Utgå inte från ett tekniskt perspektiv 
utan från kundernas och användarnas.

3    Tänk pragmatiskt, involvera flera 
avdelningar, och lägg inte ansvaret på 
en enskild medarbetare.

4    Utbilda alla medarbetare i generell 
GDPR-förståelse. Sprid kunskapen!

5    Anamma synsättet ”privacy by de-
sign” när ni förändrar produkter och 
processer, bygger nya system eller 
inleder samarbete med en ny partner. 
Ta hänsyn till dataskydd och integritet 
från dag ett.Vill du få kontakt med oss direkt? Maila dina frågor till vår expert: 

emil.rimling@sveaekonomi.se
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Alla svenskar upp till 25 år tittar på 

YouTube och nästan alla tvååringar 

är uppkopplade. Det – bland mycket 

annat – framgår av årets mätning 

av svenskarnas internetvanor.

Internet växer sig  
in i vardagen

Svenskarna & internet
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Den som vill nå ungdomar bör söka sig till YouTube. Årets under-
sökning ”Svenskarna och internet” visar att alla svenskar upp 
till 25 år tittar på YouTube, och många gör det varje dag. Bland 
småbarn ökar internetanvändandet snabbt. 79 procent av alla 
tvååringar gör det!

Det är en myt att äldre svenskar drar sig för att använda inter-
net. För första gången visar mätningen att över hälften av alla 
över 76 år är uppkopplade, oftast för att betala räkningar. 
Men det finns också ett utanförskap. En 
halv miljon svenskar använder inte nätet 
alls. Utan digital kunskap alls blir det på 
sikt svårt att delta i samhället, enligt Cia 
Bohlin, ansvarig chef för statistikområdet 
på Internetstiftelsen i Sverige.

Undersökningen ”Svenskarna och 
internet” genomförs sedan år 2000 av 
Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Den 
bygger på intervjuer med drygt 3 000 
personer. Motsvarande undersök-
ning görs i många länder. 

Här intill kan du se några re-
sultat av ”Svenskarna och internet 
2017”. 
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Använder internet
Andel av befolkningen (12+ år) som minst någon gång använder internet 2017.
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94 procent uppkopplade
I princip alla svenskar upp till 65 år är uppkopplade 
mot nätet. Det är först efter 76 år som andelen sjunker 
till drygt hälften. För fem år sedan var det vara var 
tredje över 76 som använde internet. 

A
nd

el
 a

v 
de

 s
om

 a
rb

et
ar

 (p
ro

ce
nt

)

Läsa arbetsrelaterad e-post under semestern
Andel av de som arbetar som läser arbetsrelaterad e-post under semestern 2017.

5151
5555

4646

3636

4949
5757 5252

4545

Alla Män Kvinnor 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år
0

10

20

30

40

50

60

Läser arbetsrelaterad e-post under semestern

Jobbmejl på semestern
Drygt hälften (51 procent) av alla svenskar som har ett 
jobb läser sin jobbmejl trots att de har semester. Men ung-
domar tycks bättre på att skilja på arbete och fritid. Endast 
36 procent av 16-25-åringarna (och som har ett jobb) bryr 
sig om att öppna jobbmejlen när de har semester.

Bankärenden på internet
Andel internetanvändare som någon gång loggar in på internetbank, betalar
räkningar respektive hanterar aktier eller fonder fördelat på ålder 2017.
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Mobilt BankID och e-handel är populärt
73 procent av svenskarna använder Mobilt BankID för att 
identifiera sig på nätet. Andelen har stigit snabbt på sena-
re år. Internetbank och Swish är andra populära tjänster. 
E-handeln växer också. Nästan alla mellan 26 och 55 år 
har klickat hem varor. Varannan över 76 år e-handlar. 

Flera gånger dagligen: 6 %Flera gånger dagligen: 6 %

Dagligen: 11 %Dagligen: 11 %

Varje vecka: 22 %Varje vecka: 22 %

Varje månad: 11 %Varje månad: 11 %Någon gång: 14 %Någon gång: 14 %

Aldrig: 36 %Aldrig: 36 %

Hur ofta använder du internet för att arbeta hemifrån (utöva ditt yrke)?
Andel av de som arbetar som använder internet för att arbeta hemifrån olika ofta 2017.

Många jobbar hemifrån
Internet gör det möjligt att jobba hemifrån, och många tar 
chansen. Var sjätte (17 procent) gör det varje dag. De som 
jobbar inom it jobbar mest hemifrån. Minst hemmajobb 
över internet utförs – inte oväntat – av vårdpersonal.
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Daglig användning av internet bland barn
 Andel av 2–11-åringar som dagligen använde internet under åren 2013 till 2017.

1616

2727
3434

5656

8080

2727

4040

6666

3535
3939

8282

5454

6666

4949
5454

6767

7777

8989

2013 2014 2015 2016 2017

2-3 år 4-5 år 6-7 år 8-9 år 10-11 år
0

25

50

75

100

Barnen växer upp på nätet
Hela 79 procent av alla tvååringar använder internet 2017.  
Det är en snabb ökning från knappt hälften 2013. Undersök- 
ningen visar att barn i alla åldrar använder internet mer än för 
fem år sedan. I år använder 89 procent av alla elvaåringar nätet  
varje dag. 98 procent av alla elvaåringar har en egen mobil. 

Unga älskar YouTube
Vill du nå ungdomar – se till att synas på YouTube. Alla 
svenskar under 25 år använder YouTube, många dagligen. 
De flesta tittar på underhållning, många tittar på instruk-
tionsfilmer och några (6 procent) lägger upp egna filmer 
och klipp. 

Youtube
Andel internetanvändare som tittar på Youtube dagligen, varje vecka, varje månad
respektive någon gång och totalt fördelat på ålder 2017.
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www.svenskarnaochinternet.se
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Nytt för dig  
som lämnar  
kontroll- 
uppgifter

Forskning om nätspel ska motverka skuldsättning

Du som lämnar kontrolluppgifter i Skattever-
kets e-tjänst kan nu spara namn och adresser 
för den kontrolluppgiften avser. Om du har re-
gistrerat en uppgiftslämnare som du vill kun-
na lämna kontrolluppgifter för så kan du även 
registrera personnummer, namn och adresser 
på de personer, knutna till denna uppgiftsläm-
nare, som kontrolluppgifterna avser.

Dessa uppgifter kan du spara för att an-
vända nästa gång du vill lämna kontrollupp-
gifter för uppgiftslämnaren. Uppgifterna 
kommer då även att förifyllas i e-tjänsten.

Källa: Verksamt.se

Tvärtemot vad många trodde har 
Finansinspektionen till slut presente-
rat ett förslag på skärpt amorterings-
krav – och nu har också regeringen 
också sagt ja till förslaget. Förslaget 
innebär att nya bolånetagare med  
lån som överstiger 4,5 gånger brutto- 
inkomsten ska amortera ytterligare  
1 procent av skulderna utöver det 
befintliga amorteringskravet.

Konjunkturtoppen nådd?
Statistiken över betalningstider visar att betalnings-
beteendet bland svenska företag i genomsnitt fortfa-
rande ligger historiskt högt. Men nu kan man skönja 
små tecken på utplaning. 

Kronofogden satsar 650 000 kronor på forsk-
ning om högriskspel på nätet och skuldsätt-
ning. Satsningen är ett led i myndighetens 
arbete med att motverka överskuldsättning 
och ekonomiskt utanförskap.

Statistiken, som fått namnet Betalningsindex och tas fram av affärsinfor-
mationsföretaget Bisnode, kan anta ett värde 0–100, där 80 innebär att 
företaget betalar på förfallodatum. Ett betalningsindex på 85 betyder att 
företaget betalar i genomsnitt 5 dagar i förskott och ett betalningsindex på 
75 att man betalar 5 dagar för sent.

Tabellen visar att betalningarna i mitten av november 2017 totalt låg 
på 79,43, alltså mycket nära idealet 80. Men siffran för november 2016 var 
aningen bättre, 79,47, medan den för två år sedan låg på 79,56. Förändring-
arna är mycket små, men tendensen är ändå att betalindex för november 
månad har försämrats tre år i rad. 

Det finns ytterligare tecken i Bisnodes övriga statistik på att konjunktur-
toppen kan vara nådd. 

– Vår senaste kvartalsrapport visar exempelvis att konkurserna har ökat 
tre kvartal i rad, och att andelen kreditvärdiga företag har börjat sjunka 
en aning. Därmed har konjunkturen inte förbättrats, utan står och stampar, 
säger Henrik Hargéus på Bisnode. 

BRANSCH
PAYDEX Skillnad 

senaste 
året201711 201611 201511

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 79,13 79,26 79,43 -0,13
Kultur, nöje och fritid 79,78 79,82 80,05 -0,04
Offentlig förvaltning och försvar 79,31 79,45 79,42 -0,14
Tillverkning 79,14 79,17 79,14 -0,03
Transport och magasinering 79,81 79,84 79,80 -0,03
Utbildning 79,78 80,02 80,29 -0,04
Uthyrning, fastighetsservice, resetjäns-
ter och andra stödtjänster

79,50 79,48 79,36 0,02

Utvinning av mineral 78,89 79,13 79,62 -0,24
Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering

79,18 79,29 79,42 -0,11

Vård omsorg och sociala tjänster 79,91 79,89 80,42 0,02
Byggverksamhet 79,37 79,42 79,39 -0,05
Verksamhet vid internationella orga-
nisationer

84,60 85,13 85,38 -0,53

El, gas, värme och kyla 79,54 79,43 79,73 0,11
Fastighetsverksamhet 80,15 80,22 80,26 -0,07
Finans- och försäkringsverksamhet 79,38 79,26 79,69 0,12
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

79,24 79,29 79,37 -0,05

Hotell- och restaurangverksamhet 79,75 79,73 80,07 0,02
Informations- och kommunikations-
verksamhet

78,74 78,85 79,11 -0,11

Jordbruk, skogsbruk och fiske 80,49 80,54 80,70 0,05
Annan serviceverksamhet 79,96 80,10 80,48 -0,14
Uppgift om Bransch saknas 81,93 81,08 82,01 0,85

Total (ALL) 79,43 79,47 79,56 -0,04

Som mest kan ett hushåll bli tvunget att 
amortera 3 procent av bolånet per år från och 
med 1 mars 2018. Det blir i snitt 2 000 kronor i 
månaden för den som berörs, enligt Finans 
inspektionens beräkningar. Regeringen beräk- 
nar att 14 procent av alla nya bolåntagare 
berörs av det nya amorteringskravet. 

Källor: FI, DN, DI, AB

NYA AMORTERINGSKRAVET 
BLIR VERKLIGHET I MARS

Notiser

– Vi hoppas att forskningen ska kasta nytt ljus över sambandet 
mellan högriskspel på nätet och överskuldsättning, säger biträ-
dande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen. 
Anders C Håkansson, professor i beroendemedicin med särskild 
inriktning på spelberoende vid Lunds universitet ska kartlägga 
spel på nätcasino och andra nätbaserade högriskspel i relation 
till spelattityder, psykisk ohälsa, attityder till spelreklam samt 
låne- och skuldsättningsbeteende.

– Snabba nätspel är en stor utmaning i dag, både ur skuld-
sättningssynpunkt och som folkhälsoproblem, säger Anders C 
Håkansson.

Källa: Kronofogden

Glöm inte 
ändra  

SNI-kod
Funderar du på att ändra inriktning 

på ditt företag eller byta bolagsform 
nästa år? I så fall – glöm inte att ändra 
företagets SNI-kod. Den beskriver ditt 

företags verksamhet och används bland 
andra av SCB:s företagsregister. Med 

rätt SNI-kod får du korrekt information, 
som gäller just dig och din bransch. 

Ändra koden genom att gå in på  
www.sni2007.scb.se

Källa: Verksamt.se
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Konkursnytt

Statistiken som berättar om 
den svenska konjunkturen är 
just nu inte entydig (se artikel 
om betalindex på annan plats 
i tidningen). Konkursstatisti-
ken från UC är positiv så till 
vida att antalet konkurser 
har sjunkit två månader i rad. 
Men totalt under årets första 
elva månader har de stigit.

UC:s siffror visar att konkur-
rensutsatta branscher, så 
som restaurang- och hotell-
branschen, konsekvent har ut-
vecklats negativt i år. Samtliga 
månader i år visar på kraftigt 
ökande siffror, och hittills i år 
har antalet konkurser i res-
taurang- och hotellbranschen 
ökat med 23 procent.
– Förra året sjönk konkurserna 
i nästan alla branscher. Under 
2017 har de däremot ökat i ett 
antal utsatta branscher. Enligt 
vår senaste statistik går 1,2 
procent av alla aktiva restau-
rangföretag i konkurs, vilket 
är en ökning. Det innebär att 
många hoppfulla företagare 

satsar pengar i restaurang-
branschen men att verk-
samheten inte bär. Det är en 
varningssignal till entreprenö-
rer med restaurangdrömmar, 
kommenterar Richard Dam-
berg, ekonom och utbildnings-
ansvarig på UC.
Sett till de olika länen uppvisar 
Jämtlands län högst ökning 
av antalet företagskonkurser 
(+200 procent). Det län där 
företagskonkurserna minskar 
mest är Örebro län med -67 
procent för november månad, 
jämfört med samma period 
föregående år.
I Stockholm har antalet före-
tagskonkurser sjunkit med 9 
procent under november, men 
stigit med 2 procent hittills 
under 2017. I Skåne var mot-
svarande siffror -12 procent 
respektive +7, och i Västra 
Götalands län steg företags-
konkurserna med 13 procent 
under november, men de sjönk 
med 4 procent under årets 
första elva månader. 

Källa: UC

November månads statistik visar en antydan till stabilisering bland svenska företagskon-
kurser, enligt UC. Företagskonkurserna minskade med 6 procent i november, men totalt 
har antalet konkurser ökat med 4 procent hittills i år.

Du vet väl om att du hittar viktiga datum på Skatteverkets hemsida? 

Där hittar du bland annat information om när du ska betala / 

redovisa / lämna in inkomstdeklaration, moms och skatter beroende 
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Län
Procentuell 
förändring 
november*

Procentuell  
förändring 
hittills 2017**

Stockholms län -9% 2%

Uppsala län 62% 0 %

Södermanlands län 0 % -2%

Östergötlands län -29% 13%

Jönköpings län 7% 19%

Kronobergs län 75% -3%

Kalmar län -43% -21%

Gotlands län 100% 95%

Blekinge län 0 % 46%

Skåne län -12% 7%

Hallands län -40% -10%

Västra Götalands län 13% -4%

Värmlands län 86% -20%

Örebro län -53% -14%

Västmanlands län 25% 102%

Dalarnas län -56% 37%

Gävleborgs län -42% 26%

Västernorrlands län 25% 11%

Jämtlands län 200% 16%

Västerbottens län -13% 4%

Norrbottens län -13% 6%

Sverige -6% 4%

*     procentuell förändring jämfört med  samma månad föregående år

**  procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år



Fyll på med kunskap
Välkommen till våra kurser och  
seminarium där du kan fylla på med 
kunskap, bli inspirerad och knyta  
värdefulla kontakter.

Anmäl dig på sveaekonomi.se/utbildning eller ring 08-735 90 00

020-67 67 67
www.sveaekonomi.se


