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― SVENSKT NÄRINGSLIV ―

”Vi tar många fajter för att
Sverige ska kunna växa”
CHRISTIAN RIMMERFELDT

på svenskt näringsliv finns chansen
att jobba med något du verkligen brinner
för, oavsett om det är arbetsrätt eller
skatter. Redan nu börjar de ladda inför
nästa års stora avtalsförhandling.

Titel: Arbetsrättsjurist och förhandlare.
Utbildning: Juristprogrammet, Stockholms universitet,
examen 2004.
Person jag skulle vilja ha som mentor: Urban Bäckström,
han var i sfären förhållandevis länge och kunde ge lite
perspektiv. De gånger jag har snackat med honom var han
otroligt intressant.

TEXT: RICKARD LINDHOLM
FOTO: CHRISTIAN GUSTAVSSON

S

venskt Näringsliv kämpar för ett bättre företagsklimat för våra svenska företag, både på huvudkontoret
och på medlemsorganisationer som Almega och
Svensk Handel. Vi samlade Christian Rimmerfeldt,
Almega, Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv och
Thomas Holmsäter, Svensk Handel, för att prata utmaningar,
skatter och framtiden.
Berätta om din roll!
Christian: – Jag är jurist och förhandlare på Almega men just
nu är jag pappaledig. När jag jobbar handlar det mycket om
att driva lokala och centrala förhandlingar som ska utredas
och ros i hamn. Sedan handlar det väldigt mycket om löpnade
rådgivning och att lösa akutpuckar.
Anna: – Jag jobbar med momsfrågor på Svenskt Näringsliv.
Just moms och redovisning toppar den administrativa bördan
och irritationen bland våra medlemmar, därför jobbar jag med
att försöka förenkla momsreglerna för våra företag. Vi jobbar
både på svensk nivå med departement och skatteverk samt på
EU-nivå.
Thomas: – Jag jobbar också som förhandlare, fast på Svensk
Handel. För mig är det också mycket centrala och lokala
förhandlingar samt rådgivningsmöten. Jag representerar
arbetsgivaren mot facket när så behövs. Jag har en lite speciell
tjänst då tanken är att jag till avtalsrörelsen ska jobba med
Sverker Rudeberg, expert arbetsgivarsamverkan, på Svenskt
Näringsliv och sedan gå tillbaka till Svensk Handel.

”Jag är väldigt glad och stolt över
att tillhöra det här gänget, då vi har
en så speciell funktion i samhället”
Vad var det som lockade er till Svenskt Näringsliv från
början?
Christian: – Jag tycker att Almega är progressiva och långt
framme när det kommer till arbetsrätt och kollektivavtal. För
oss gäller det att påverka det som går att påverka så att kollektivavtalen kan bli ännu mer moderna. Jag var åklagare innan
och där kunde mycket kännas ganska stelt men arbetsrätt är
en mer flexibel juridik. Lag och kollektivavtal behöver inte
alltid stå i vägen för den bästa lösningen på ett problem.
Anna: – Jag har en lite brokig bakgrund. Mina föräldrar var
småföretagare i Huskvarna så till min pappas fasa började jag
jobba på Skatteverket och blev helt hooked på skatter och är
skatteexpert inriktad på moms. Jag har jobbat som konsult på
en rad olika byråer men det var när jag kom hit och började
jobba ur företagens perspektiv som det kändes att min brokiga
bakgrund kom till bäst användning, och jag fick chansen att
påverka verkligheten för företagen.
Thomas: – Jag har ett arbetsrättsligt intresse i grunden. Att
jobba som förhandlare är att vara en problemlösare som löser
upp knutar. Här får jag chansen att träffa mycket människor
och se att det jag gör påverkar väldigt mycket. Jag jobbade på
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advokatbyrå tidigare och där hamnade jag långt ner i en kedja
och kunde inte se resultaten på samma sätt.
Vad är roligast med era jobb?
Christian: – Jag tycker att arbetsrätt är otroligt rolig juridik.
Det är mycket tolkningsmöjligheter och sunt förnuft insprängt i det, vilket gör att vi kan göra mycket bra grejer, bara
vi har partsviljan. Det är aldrig roligt med en centralförhandling där två parter är osams, men det är väldigt intressant att
länka samman två viljor och komma fram till något.
Anna: – Momsen är den roligaste skatten. Det är rolig juridik
eftersom du måste sätta dig in i vad företag gör för något. Vi
är ofta också först med att se nya företeelser som elektroniska
tjänster eller smart elektronik i bilar och element eftersom
företagen måste veta hur de här lösningarna ska beskattas.
Jag satt till exempel med i ett möte och diskuterade momsbeskattningen på Bitcoin.
Thomas: – Tillfredsställelsen när vi lyckas lösa en situation
som tidigare varit låst och få lösningen nerkritad på papper.
Sedan är det också väldigt spännande juridik. Det är en juridik som berör människor, som alla kan relatera till och som
påverkar samhället.
Berätta om ett tillfälle då du var stolt över din arbetsgivares insats!
Christian: – Generellt tycker jag att Almega ligger långt fram
i både påverkan och att nå igenom mediebruset. När vi verkligen tror på något är vi redo att sätta hårt mot hårt. Sedan är
jag stolt över att vi försöker vara extra lyhörda för företagarna.
Anna: – För ett antal år sedan fick jag in ett rop på hjälp från

svenska spelföretag som blev sönderbeskattade. Jag förstod
snabbt problematiken och tog striden i Sverige och vi fick
också med andra organisationer. Många företag som då
planerade att lämna Sverige på grund av denna fråga finns
nu kvar här.
Thomas: – Jag är stolt över vår kampanj mot höjd arbetsgivaravgift för unga. Det är en fråga Svensk Handel står långt fram
i och en fråga där alla våra medlemmar tycker att det är helt
fel linje regeringen driver nu. Det känns bra att vara på den
här sidan.
Vad gör er till en spännande arbetsgivare?
Christian: – Almega bryr sig väldigt mycket om de anställda
och ser till att alla ska trivas. Sedan finns alltid möjligheten att
vidareutvecklas och kunskapsöverföring från andra avdelningar. Jag tycker att det är spännande att vi befinner oss i
hetluften hela tiden. Vi tar många fajter för att vi behöver en
förändring för att Sverige ska kunna växa. Det är också spännande att träffa många företagare som jobbar med helt andra
frågor än vi. Att till exempel lära sig hur en masugn fungerar
är otroligt vidareutvecklande på ett personligt plan.
Anna: – Svenskt Näringsliv bryr sig om sin personal. Jag är
väldigt glad och stolt över att tillhöra det här gänget, då vi har
en så speciell funktion i samhället. Vi har ett gott rykte även
internationellt där många är imponerade över vad vi gör.
Thomas: – Det tåls att upprepas att vi har goda villkor och
intressanta arbetsuppgifter. Här har du också varierande
arbetsdagar och behöver inte sitta med utredningar hela tiden.
Du får jobba med rådgivning och hålla kurser så att du inte
bara blir sittande på din kammare.

Titel: Skatteexpert.
Utbildning: Civilekonomprogrammet, Högskolan i Jönköping, examen 1991.
Person jag skulle vilja ha som mentor: Min kloka mormor
Anna från Småland som blev 98 år gammal. Hon höll ihop
familjen när så många i bygden emigrerade och var en
stor förebild hela sitt långa liv.

THOMAS HOLMSÄTER
Titel: Arbetsrättsjurist och förhandlare.
Utbildning: Juristprogrammet, Uppsala universitet,
examen 2014.
Person jag skulle vilja ha som mentor: Elon Musk. Han
verkar vara en kreativ och spännande person som inte
verkar se några direkta begränsningar angående vad man
kan göra.

SVENSKT NÄRINGSLIV
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vi företräder
närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Vår verksamhet täcker
ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram
konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.
👥 Antal medarbetare: Totalt cirka 150 anställda i Sverige och Bryssel.

 Medarbetarnas bakgrund: Akademiker , främst jurister, nationalekonomer och kommunikatörer. Många har även en bakgrund från
näringslivet, politiska partier och departement.
📕 Det var en gång … Svenskt Näringsliv är en ung organisation
men har rötter som sträcker sig tillbaka till början av det förra seklet.
1902 bildades Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, en sammanslutning av olika arbetsgivarförbund som skulle vara en motkraft till LO.

1912 bildades Sveriges Industriförbund, en sammanslutning av olika
industribranscher. År 2001 lades SAF och Industriförbundet ned och
tillgångarna överfördes till en helt ny organisation, Föreningen Svenskt
Näringsliv.
 Läs mer: www.svensktnaringsliv.se
 Facebook: www.facebook.com/svensktnaringsliv
 Twitter: @svenaringsliv
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