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lINköPING
Som 20-åring pantade 
Linköpingsbon Reja Insaf 
Jasim familjens guld för 
att få ihop kapital och 
starta eget. Nu, två år 
senare, driver hon två 
företag. 

I går besökte  riksdags-
ledamot Finn Bengtsson 
(M) och Sofie Elmström, 
Svenskt Näringslivs 
 regionchef i Linköping, 
Reja och diskuterade 
hur det är att vara ung, 
kvinna, invandrare och 
företagare.

Det är inte ofta som 
Finn Bengtsson träffar en 
22-årig företagare som är 
född i ett tält i Sahara och 
uppvuxen  på den östgötska 
slätten  med en  ensamstå-
ende mamma  som bär slöja. 
 Desto mer intressant är det 
när han gör det. 

– Att det ska vara enkelt  
att starta och driva före-
tag är både viktiga och 
prio riterade områden för 
oss. Därför är det intres-
sant att  besöka de yngre 
som har lyckats, som Reja 
Insaf   Jasim,  och höra deras  

 erfarenheter. De är helt 
 annorlunda än det vi hör 
när vi besöker större eta-
blerade företag, säger Finn 
Bengtsson. 

Sålde julkort
Reja Insaf Jasim funderar  

inte så mycket över att hon 
är ung, invandrare och 
 kvinna. Visst har hon märkt 
att om en medel ålders 
svensk man säger samma 
sak som hon blir han mer 
betrodd. 

Men svårigheter  finns 
för att lösas. Och hon har 
en klar bild över de  insatser 
som kan göras för att under-
lätta för de unga att starta 
eget. Allt börjar  redan i sko-
lan. 

– Uppmana och upp-
muntra barn till entrepre-
nörskapet. Jag sålde julkort 

som 12-åring och fattade 
väldigt snabbt att en familj i 
en villa med en Volvo kunde 
betala mer än en hyresgäst 
utan bil. Jag tjänade mycket  
mer pengar än alla andra 
elever, berättar hon.

Ensam kvinna 
Den tidiga upptäckten  

att varje pris går att 
förhandla  har varit  
 värde  full. Som högstadie-
elev läste  hon på egen hand 
om marknads föring och 
 företagsekonomi. Och som 
20-åring startade hon ett 
konsultföretag som affärs-
utvecklare. 

I somras tog hon också 
över en återförsäljnings-
firma och nu är hon ensam 
kvinna i hästtransportbran-
schen. 

– Det gäller att vara på-
läst, brinna för sitt bolag 
och marknadsföra det man 
säljer och gör. Då glömmer 
kunder kön och ålder och 
tittar i stället på produkten. 
Det här är en utmaning och 
jag jobbar hårt, säger hon. 

Reja Insaf Jasim tycker  
att nystartade företagare 

behöver hjälp av revisorer 
och jurister och det vore bra 
att kunna slippa betala  för 
det. 

Mer riskanalys
Det behövs också mer 

hjälp och information om 
risker och konsekvenser. 
Kanske via ett samarbete  
med andra större företag 
som kan låna ut sina reviso-
rer eller jurister, eller med 
hjälp av mentorer. 

Hennes synpunkter har 
fått Finn Bengtsson att fun-
dera över att skriva en ny 
motion om hur regelverket 
kan ändras. 

– En av de idéer jag tar 
med mig från besöket är att 
sänkt summa på startkapi-
tal kan kopplas till en form 
av förenklad revisionsplikt 
under en begränsad tid, 
kanske tre år. Vi pratar ofta 
om att det är svårt att starta, 
men många får ekonomiska 
problem efter ett eller två år, 
säger Finn Bengtsson. 
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Ung entreprenör skickar 
sina idéer till riksdagen

Förhandling
”Varje pris går att 
förhandla. Allting 
går att förhandla.”  
Reja Insaf Jasim

Reja Insaf Jasim äger och driver ett bolag som säljer lyxiga hästtransporter. Foto: tord olsson

ösTERGöTlaND
Kraven på styrelseleda-
möter är stora och nu 
ska de ges chans till ut-
veckling via Östsvenska 
handelskammaren.

Ökad styrelsekompe-
tens och mer professio-
nellt styrelsearbete är ett 
av de områden handels-
kammaren arbetar med, 
för att stärka den östsven-
ska regionen.

– Styrelsearbete är hårt 
jobb. Vi måste glömma be-
grepp som att man ”sitter i” 

en styrelse. Man  arbetar, 
och arbetar hårt. Grund-
läggande faktorer är kun-
skap och hög aktivitet i 
styrelserummet, säger 
Raoul Hasselgren.

Han är en av Sveriges  
 ledande experter på om-
rådet. Men hjälp av  honom 
inleder nu handels-
kammaren en utveck-
lingsplattform för erfarna 
styrelseledamöter. Arbe-
tet ska drivas i grupper om 
högst femton personer.

BITTaN svENssoN

Styrelseledamöter ska  
utvecklas i nytt projekt

sTockHolM (TT)
Dagens lägre elpriser 
ger fasta elprisavtal på 
lägre nivåer än tidigare. 
Men se upp. Risken 
finns att du tecknar ett 
avtal som visserligen 
är billigare än tidigare 
men inte så billigt som 
det borde vara.

Så i stället för att hoppa 
på ett lockerbjudande på 
stan eller på telefon – gör 
en egen jämförelse.

– Eller, man får hem ett 
förslag till förnyat avtal  
när det gamla löper ut och 
de flesta tänker ” jamen 
jag hade 54 öre per kilo-
wattimme och nu före-
slår de 50 öre, det är ju 
bra”. Allt som är billigare 
än det man haft är ju bra, 
 säger Faraz Azima, vd för 
 e l bytarsajten elskling.se.

– Men när vi jämför på 
webben ser vi att det kan 
finnas betydligt mer att 

spara än det man erbjudits.
På sajten noterar man 

att dagens treårsavtal bor-
de vara ungefär 10 öre bil-
ligare per kilowattimme 
än treårsavtalet för tre år 
sedan. Men elbolag ser 
möjligheter att öka sina 
marginaler genom att er-
bjuda avtal som sänkts 
med bara 3–4 öre och ändå 
framstå som billiga.

– Man är mer på tårna 
när det är höga elpriser, 
då går man in och jämför. 
Men när det blir billigare  
blir man bara glad. Vi vill 
egentligen bara upplysa 
om att det kan finnas möj-
lighet att få ännu bättre 
pris.

Ett villahushåll som 
tecknar ett treårsavtal i 
dag jämfört med för tre år 
sedan kan göra en vinst på 
2 600 kronor per år.

MaRIa vIcToRIN

Lusläs elavtalen 
för bästa pris

ElbytEn och pris

 ◆ Under juli bytte drygt 
40 000 hushåll elbolag, 
enligt statistik från scB. 
av dem som bytte via 
 elbytarsajten elskling.se 
valde 70 procent ett fast-
prisavtal. Populärast var 

ettårsavtal följt av treårs-
avtal.

 ◆ På kundens slutliga 
 elpris tillkommer skatter  
och avgifter som till-
sammans står för ungefär 
65 procent av priset.


