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Starta och driva företag
Använd vår service och information

2

Starta företag

Fundera
Jag funderar på  
att starta företag.
Vad ska jag tänka på? 

Starta  
företag

Information och vägledning  

från myndigheterna

Starta
Jag har bestämt mig 

för att starta företag.

Hur gör jag?

Driva
Jag driver företag.  
Hur gör jag det  
på bästa sätt?

Utveckla
Jag vill utveckla mitt före-

tag. Hur kan jag gå vidare?

Avveckla
Jag ska avveckla mitt 

företag. Hur går det till?

› Verksamt.se – företagarsajten
Samlad service och information från flera  
myndigheter på samma plats.

www.verksamt.se

› Starta företag – broschyren
Information och vägledning på svenska  
och engelska från sex myndigheter.

Finns hos myndigheterna

› Starta företag – checklistan
Gör din egen checklista på den nya  
företagarsajten verksamt.se.

www.verksamt.se/checklistan

› Starta företag-dagen
Föreläsare från sex myndigheter informerar  
om start av företag.

www.verksamt.se/starta-foretag-dagen

Känner du till Mina sidor på verksamt.se?

Har du e-legitimation kan du logga in på Mina sidor på verksamt.se. 
Där kan du till exempel skapa en affärsplan och registrera ett företag.
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Utges av
nyföretagarCentrum Sverige
(StiftelSen SvenSka JobS and SoCiety)

adress
SkeppSbron 22

111 30 StoCkholm
tel

08-14 44 00
WebbPlats

www.egetforetag.Se
www.nyforetagarCentrum.Se

A tt tidigt ingå i ett sammanhang, ett lokalt nätverk av lokala 
företag, organisationer och myndigheter kan vara det som 
avgör om satsningen på eget företag lyckas eller inte. det 

gäller affärsmässiga likväl som sociala sammanhang.

det handlar om att bolla sina idéer, hitta nya kunder och marknader eller 
kanske samarbetspartners eller leverantörer. oavsett om nätverket är en 
försäljningskanal eller en varumärkesbyggande arena så måste det vårdas 
och pysslas om. och för att få något ut av dina nätverkskontakter måste 
du vara beredd att ge något också; din tid, din kunskap, dina erfarenheter.

nyföretagarCentrums nätverk runt om i landet uppgår till nästan 5 500 
personer, vilket är en fantastisk resurs för dig som är ny eller på väg in i 
företagarvärlden. dessa nätverk består av personer som på ett eller annat 
sätt brinner för att hjälpa människor att ta steget till ett hållbart företa-
gande. det är därför de stöttar nyföretagarCentrum.

vi nätverkar själva också. vi har startat ett aktörsnätverk tillsammans 
med andra ideella rådgivarorganisationer – ung företagsamhet, drivhu-
set, Connect, Coompanion, Svenska uppfinnareföreningen, venture Cup 
och winnet – som ska tala i gemensam sak för att påverka politikerna att 
fatta rätt beslut som gynnar dig och alla andra som vill starta företag och 
därmed bygga det framtida Sverige.

vi vill underlätta för Sveriges entreprenörer – på alla sätt vi kan!

Mats Evergren
Redaktionschef Tidningen Allt om Eget Företag

Marknadschef, NyföretagarCentrum Sverige
mats.evergren@nyforetagarcentrum.se

Hur ser
ditt nätverk ut

ledaren

ansvarig Utgivare
harry goldman

redaktionschef
matS evergren

Projektledning
giSli JonSSon

ad
bronCoprod hb

chefredaktör
Johan tamm

Medarbetare
fredrik lagerqviSt
ingela bJurenborg
maria Skagemark
ChriStopher hunt
Caroline werner
JoSefin hildinge
Jonna dagliden

tryck
JmS media

UPPlaga
38 000

annonser
ad 4 you media, nilS-erik wiCkman 

tel: 08-556 960 13
e-poSt: n.wiCkman@ad4you.Se

oMslagsfoto
ingela bJurenborg

illUstration
emma-lina eriCSon

korrektUr
karin CedroniuS

Innehåll 

06 NYFÖRETAGARNYTT
vi på redaktionen tipsar våra läsare om nya intressanta 
företeelser som nyföretagare kan ha nytta av.

08 NYFÖRETAGARbARomETERN
hur många företag startas i din kommun? nyföretagar-
Centrums unika undersökning har svaret. 

10 AkTÖRsRådET
det statliga stödet måste omfördelas. därför har flera 
ideella rådgivarorganisationer bildat ett aktörsråd. 

27 NYsTART
inför valet att omplaceras valde marija pertot att våga 
ta steget och starta eget.

48 HÄR HITTAR dU oss
nyföretagarCentrum servar över 200 av Sveriges kom-
muner. här är adressen till din närmaste rådgivare.

31 CAxToN NjUkI
flydde från uganda och blev framgångrik entreprenör.

35 mENToR
mentorn inge tallberg får människor att växa.

39 EmmA GRÖN
Sörmlands bästa vägkrog serverar ekologisk och lokalt 
producerad gourmetmat.

24 sjUkvåRdsFÖRsÄkRING
företagarna och unionen erbjuder småföretagare bra 
skydd vid sjukdom.

14 TEmA: 
ExpoRT
– iZettle vill demokratisera kortbetalning och knappar 
sig in på europa.
– Svenska Snowfire lanseras internationellt och tar 
webbvärlden med storm.

42 HÖjdAREN
bolagsverket granskar, registrerar och informerar för 
ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv.
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N yföretagarCentrum Sverige är den ledande kraften 
för nyföretagande i vårt land och moderorganisation 
för landets 90-tal nyföretagarCentrum 

under 2011 sökte drygt 20 000 personer rådgivning av vilka nära 
10 000 har startat företag. Särdeles viktigt under förra året var star-
ten av nyföretagarCentrum öresund med rådgivning i malmö och 
kringliggande tio kommuner. under detta år har starten av nyföreta-
garCentrum göteborgsregionen som invigdes den 3 oktober utgjort 
en milstolpe för vår nationella verksamhet. 

Nu är det bevisat 
– vår rådgivning ger framgångsrika företag

nyföretagarCentrum Sverige lät företaget novus group göra en stor 
undersökning bland drygt 1400 personer som varit på rådgivning hos 
oss under 2009 till 2011 och dessutom startat företag.

en viktig fråga i undersökningen handlade om företagets överlevnad. 
undersökningen visar att 80 procent av de företag som startats efter 
rådgivning på nyföretagarCentrum fortfarande drivs idag. har företa-
garna dessutom deltagit i vårt landsomfattande program ”mentor eget 
företag” ökar siffran till 89 procent.

den siffra som dessa två kan jämföras med – överlevnaden för företag 
som startats utan hjälp av nyföretagarCentrum – är 68 procent. 

på nyföretagarCentrum vill vi förstås att alla politiker som bestämmer 
om satsningar på ny- och småföretagare ska känna till hur framgångs-
rika vi är och hur mycket alla vinner på att företag startas och överlever.

vår 27-åriga verksamhet har nu gett ett kraftigt eko utanför landets 
gränser. för ett år sedan invigde vi ett nyföretagarCentrum i riga i lett-
land under lokalt jubel. framskridna planer finns för att fortsätta sprida 
nyföretagarCentrums arbete till fler länder i europa. 

inom eu-kommissionen pågår nu ett arbete där även CSr europe 
medverkar. nyföretagarCentrum Sverige som har varit med och grun-
dat CSr europe deltar här aktivt med sin kunskap för att öka entrepre-
nörskap.

detta är en stor framgång och erkänsla för vår verksamhet. europa-
etta för nyföretagande – är det att hoppas på för mycket? Jag tror inte 
det. vilken härlig vision!

nyföretagarCentrum Sverige har med sin kunskap och historik bjudits 
in att delta i detta projekt. detta är en stor framgång och erkänsla. för 
vår verksamhet. europa-etta för nyföretagande – är det att hoppas på för 
mycket? Jag tror inte det. vilken härlig vision!

Jan-Olov Ericksson
Ordförande NyföretagarCentrum Sverige 

ordföranden har ordet

rådgivning
ger överlevnad

NyföretagarCentrum  
hjälper människor att 
förverkliga drömmar!

Vi hjälper dig att bli
Startklar.
Kostnadsfritt!

Vi är företagare som hjälper 
blivande företagare kostnadsfritt 
att starta företag.
Våra kunder vittnar om vilken viktig roll Nyföretagar-
Centrum spelar som bollplank och inspiration när de 
befinner sig i startfasen. Eller vad sägs om följande 
omdömen:

”Som helt oerfaren i att starta företag har det varit 
värdefullt att ha NyföretagarCentrums hjälp.”

”Tack vare er har jag eget företag idag.”

”Känslan av att någon trodde på mig och min idé, 
tog mig på allvar, gav styrka och bättre självförtroende 
som i sin tur hjälpte mig att driva det hela vidare  
med en större entusiasm och tro på mig själv och  
min kapacitet än vad jag hade innan kontakten  
med NyföretagarCentrum.”

www.facebook.com/nyforetagarcentrum
www.facebook.com/egetforetag nyforetagarcentrum.se



Goda recept för nybakade företag. 
I vårt paketerbjudande Bättre Affärer ingår både rådgivning och de 
banktjänster du behöver för att komma igång med ditt nybakade företag. 
Läs mer på swedbank.se/recept.

PS. Besök vårt Frågefik på mässan Eget Företag, Stockholmsmässan,  
11 – 13 oktober. Där serveras snabba svar och goda recept. 
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nyföretagarnytt

kan välja att inte ha revisor. alla aktiebolag 
måste dock fortfarande lämna in en fullstän-
dig årsredovisning inom sju månader efter rä-
kenskapsårets slut. annars riskerar bolaget att 
drabbas av förseningsavgifter.  

om du väljer att starta ett aktiebolag utan re-
visor finns det några saker som är viktiga att 
tänka på gällande årsredovisningen. läs mer 
om detta på bolagsverket.se 

Utvecklas med
mentorskap

Gör som 5000 andra – gilla på oss på facebook! 

starta eget-app 
Missa inte att ladda ner NyföretagarCentrums mobilapp – Starta Eget. Appen är 
full med erbjudanden och tips till dig i företagstankar. Finns både på Appstore och 
på Android Market. 

små 
aktiebolag

en stor majoritet av alla nyföretagare vill ha en mentor för att utveckla 
sig själva och sina företag – långsiktigt och livskraftigt. men det är få 
förunnat att hitta en mentor på egen hand.

nyföretagarCentrum har skapat mentor eget företag, ett nationellt 
program för mentorskap, som ett komplement till den ordinarie rådgiv-
ningen.

här får nyföretagare chansen att ta del av ett mentorprogram enligt en 
beprövad och tydlig struktur. programmet, som är kostnadsfritt, löper 
under ett år.

läs mer och anmäl dig på: www.mentoregetforetag.se 

håll dig uppdaterad med de senaste 
nyheterna, ta del av erbjudanden och 
nätverka på våra facebooksidor!
www.facebook.com/nyforetagarcentrum
www.facebook.com/egetforetag



Få ut max av  
ditt arbetssätt  
med Telias coacher.
80 % vill ha mer tid, inte övertid.
Vi på Telia vill hjälpa dig att jobba effektivare. Våra coacher kan göra dig maximalt mobil  
och hitta lösningar som optimerar din tillgänglighet. Det ger bättre flow i arbetet och tid  
över till annat. Boka personlig rådgivning med våra coacher! 

Välkommen till bättre affärer på facebook.com/teliaforetag

Tävla  
och vinn 

10 000 kr mer  
i månadslön

i ett år.
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nyföretagarbarometern 2012

1 Stockholm  6487 7833 -17,2%
2 Strömstad  87 67 29,9%
3 Åre  59 67 -11,9%
4 danderyd  178 207 -14,0%
5 täby  311 395 -21,3%
6 lidingö  206 228 -9,6%
7 pajala  29 20 45,0%
7 Solna  326 398 -18,1%
7 vaxholm  51 59 -13,6%
10 göteborg  2348 2737 -14,2%

280 karlskoga  47 60 -21,7%
282 bollebygd  13 24 -45,8%
283 bengtsfors  14 20 -30,0%
283 töreboda  13 17 -23,5%
285 högsby  8 12 -33,3%
286 bromölla  16 23 -30,4%
287 malå  4 8 -50,0%
288 dorotea  3 10 -70,0%
288 forshaga  12 25 -52,0%
290 lessebo  8 23 -65,2%

Rank Kommun  2011 2010 Ändring Rank Kommun  2011 2010 Ändring

Nyföretagandet går åter bakåt. Prognoserna pekar mot 63 000 nya 
företag under 2012 vilket tar oss tillbaka till 2000-talets början.

Text: Johan Tamm
Foto: Ingela Bjurenborg

Å ret började svagt. Samtliga bo-
lagsformer pekade ner och fal-
let i antal nystartade företag var 

stort. enskilda firmor, handelsbolag och kom-
manditbolag, som normalt sett inte svänger så 
kraftigt, låg 20 procent under 2011 års siffror. 
delvis hänger minskningen av nyregistrerade 
företag naturligtvis ihop med den tidigare ök-
ning som har skett med anledning av föränd-
ringarna vad gäller aktiekapital och revisions-
plikt. men det är inte hela förklaringen, enligt 
harry goldman, vd, nyföretagarCentrum 
Sverige.

– Att både aktiebolagen och de enskilda fir-
morna minskar kraftigt i antal – mer än 20 
procent – tyder på att nyföretagaraktiviteten i 
Sverige minskar totalt sett, säger han. 

– Nu krävs aktiv handling – inte passivitet – 
från näringsminister Annie Lööfs sida. Många 
förslag finns på hur man kan öka nyföretagan-
det. Dessa behöver uppmärksammas och ge-
nomföras, säger Harry Goldman.

Stort fall
fallet i antal nystartade företag höll i sig fram till 
sommaren. under augusti startades nästan 5000 
nya företag i de vanligaste företagsformerna; aktie-
bolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild 
firma. prognoserna pekar mot en helårssiffra på  
63 000 nya företag, vilket är ett stort fall jämfört 
med 69 000 år 2011.

Pajala – årets snabbklättrare
kommuner med närhet till Stockholm placerar 
sig fortfarande högt upp på rankinglistan. likväl 
håller kommuner med stor turismtillströmning 
som Strömstad och Åre fanan högt när det gäl-
ler nyföretagandet. vaxholm på plats nio är en 
kommun som har båda dessa ingredienser med 
dels sitt vackra skärgårdsläge och sin närhet till 
storstaden. Årets komet på listan är pajala – som 
med sin gruvnäring kommer att locka till sig fler 
invånare och därmed skapa den positiva spiral 
som uppstår när efterfrågan på allt från hantver-
kare till restauranger ökar. 

Toppen 1–10 Botten 280–290

harry goldman, vd på 
nyföretagarcentrum sverige.

scanna Qr-koden så ser du alla kommuner.

Nedåt för 
nyföretagandet
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24
17

Mer frihet 
för små-

företagare!
Butik + bokföring 

+ fakturering på nätet = :)

Prova gratis eller läs mer om våra program på 
vismaspcs.se eller ring oss på 0470-70 61 00

Visma Avendo 
eEkonomi 

Sköt ditt företags bokföring 
och fakturering på internet, 
var och när du vill. Det är 

säkert som ett bankfack och 
fungerar både på PC och Mac.

Från 129:–/månad 
exkl moms, abonnemang med support ingår.

Visma Avendo 
Webshop

Ett smidigt paket som 
ger dig både nätbutik 

och hemsida. Självklart 
får du hela tiden 
hjälp och stöd av 

programmet.

199:–/månad 
exkl moms, abonnemang 

med support ingår.

Hej arbetsgivare!
Jag hjälper dig att göra rätt.

Som din kontaktperson hjälper jag dig att agera rätt i 
rollen som arbetsgivare. Du kan exempelvis ringa mig 
när du behöver förhandlingshjälp eller få svar på frågor 
kring  anställning, löner, semestrar, sjukdom och annat. 
Samtliga handläggare på KFO är mycket kompetenta 
och vi har lång samlad erfarenhet. All hjälp ingår i 
 medlemsavgiften. Du når mig på 08-702 54 26. 

Arbetsgivarföreningen KFO är med sina 
3 800 medlemsföretag Sveriges största fristående 
arbetsgivarorganisation. KFO ger service till 
verksamheter med företrädesvis kooperativ eller 
idéburen karaktär. KFO har kollektivavtal inom 
ett 30-tal områden och har stöttat arbetsgivare 
sedan 1943.

Kontaktperson Lars Trapp.

Hälsa, vård, omsorg, personlig assistans.
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aktörsrådet

Nyföretagandet är för lågt i Sverige. Det statliga stödet måste omfördelas 
så att de ideella rådgivarorganisationernas kompetens bättre tas till 
vara. Därför har flera ideella rådgivarorganisationer bildat ett Aktörsråd. 
Gemensamt vill man föra en konstruktiv dialog med regeringen om hur 
företagandet och tillväxten ska öka i Sverige. 

Text: Maria Skagemark
Foto: Ingela Bjurenborg

Aktörsrådet
– samarbetar för ökad tillväxt

På initiativ av harry goldman, vd 
på nyföretagarCentrum Sverige, 
Sveriges ledande ideella aktörer 

inom företagsrådgivning träffats för att disku-
tera hur rådgivarorganisationernas kompetens 
bättre kan tas tillvara. 

– genom att bilda det som vi kallar aktörs-
rådet vill vi öppna upp för ett ökat samarbete 
mellan de ideella företagsorganisationerna. vi 
hoppas att vi med gemensam röst ska kunna 
föra en konstruktiv dialog med regeringen om 
hur mer företagande och ökad tillväxt kan ska-
pas i Sverige, säger harry goldman. 

med bakgrund till att nyföretagandet är 
sjunkande i Sverige vill organisationerna ny-
företagarCentrum Sverige, Connect, Svenska 
uppfinnareföreningen, Coompanion, winnet, 
drivhuset och venture Cup med bildandet av 
aktörsrådet skapa en plattform för nyföreta-
garfrämjande aktörer. framförallt vill man 
föra en diskussion kring omfördelning av de 
statliga pengar som idag läggs på tillväxtfräm-
jade åtgärder. 

– problemet är inte att det finns för lite peng-
ar i systemet, utan pengarna är fel fördelade 
som vi ser det. Just nu saknas det tillräckliga 
medel som garanterar att de ideella organisa-
tionerna kan bedriva och utveckla en effektiv 
företagsrådgivning. under 2009 presenterade 
näringsdepartementet fba-utredningens för-
slag till ”Statligt finansierad företagsrådgiv-
ning – för fler och växande företag.” tyvärr 
har förslaget inte förändrat något alls för oss 
som arbetar med rådgivning på marknivå. nu 
gäller det att gå från ord till handling. vi vill 
helt enkelt ha mer pang för pengarna. 

Utan strategi
nyföretagarCentrum har under sina 27 verk-
samma år med kostnadsfri rådgivning bidragit 
till att 170 000 nya företag startats i Sverige. 
idag finns nyföretagarCentrum i 200 kom-
muner med 170 erfarna rådgivare knutna till 
sig och de är avgjort störst på marknaden med 
flest företagsstarter. Staten har satsat 1,3 mil-
jarder kronor på tillväxtfrämjande aktörer, 

varav 0,5 miljarder som organisationsstöd till 
rådgivarorganisationerna. av den summan får 
nyföretagarCentrum 2,5 miljoner i statsan-
slag. 

– det verkar som om de statliga organisa-
tionsstöden delas ut högst slumpmässigt, helt 
utan eftertanke och strategi. det mesta av den 
halva miljarden går faktiskt till regioner, läns-
styrelser och statliga myndigheter och inte 
till aktörerna själva som ju är de som uträttar 
något konkret. ibland får vissa organisationer 
medel under kort tid och kan vara glada för 
det. men det finns ingen långsiktig planlägg-
ning från statens sida om hur man skall öka 
tillväxten med hjälp av dem som har kom-
petens att göra det, det vill säga rådgivarna 
som möter företagaren på gräsrotsnivå. det 
engagemang och den kunskap som finns hos 
rådgivarorganisationerna kan inte ersättas av 
myndighetskontakter. vår tanke med aktörs-
rådet är att den ska fungera som en paraply-
organisation för ideella aktörer inom nyföre-
tagande. vi vill vidare ha övergripande ansvar 
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över fördelandet av de statsanslag som utgår 
i form av organisationsstöd. Som det är idag 
hamnar inte pengarna hos dem som kan göra 
verklig skillnad ock öka nyföretagandet.

Positivt samarbete
karl malmström, vd för Connect väst stöd-
jer till fullo harry goldmans initiativ. 

– det här samarbetet mellan nyföretagar-
främjande ideella aktörer i form av aktörs-
rådet är mycket positivt. tillsammans blir 
vi starkare och genom rådet får vi också 
möjlighet ta del av varandras olika erfaren-
heter. vårt gemensamma mål är att nyföre-
tagandet i Sverige ska öka. för att uppnå 
målet måste rådgivarorganisationerna få det 

ekonomiska stöd de behöver för att kunna 
arbeta mer effektivt med rådgivning. hos 
oss på Connect går idag alldeles för stor tid 
åt till att söka projektpengar. om vi i stället 
fick större verksamhetsanslag skulle de som 
nu arbetar med att hitta nya projekt istället 
kunna använda tiden till vad som är kärnan i 
vår verksamhet, nämligen hjälpa företag att 
starta och växa. vi får heller inte glömma 
att de offentliga anslagen finansieras av 
skattebetalarna och att det är väsentligt att 
pengarna används på ett effektivt sätt som 
i förlängningen kommer skattebetalarna till 
gagn. det handlar i grunden inte om mer 
pengar utan om en mer effektiv modell för 
att göra nytta. 

övre raden från vänster: Magnus n:son engelbäck vd, Uf. harry goldman vd, ovh Mats evergren Marknadschef, nyföretagarcentrum. 
nedre raden från vänster: karl Malmström vd, för connect. inger landin, coompanion. anders nyberg, venture cup. chatarina nordström 
Winnet sverige. Malin Mohr, svenska Uppfinnareföreningen.

Webben

www.ungforetagsamhet.se
www.venturecup.se
www.connectsverige.se
www.winnet.se
www.uppfinnare.se
www.coompanion.se
www.nyforetagarcentrum.se
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Uppfinnare

Blixtlåset, från snillrik idé till innovation för 161 år sedan.

I våras blev Svenska Uppfinnareföreningen samarbetspartner 
till NyföretagarCentrum Sverige. Sedan dess har detta 
samarbete blivit något som känns som en självklarhet. För en 
mer självklar företagare än uppfinnaren är svår att hitta.

Text: Fredrik Lagerqvist
Illustration: US patent bureau

Är din idé 
en innovation?

V i träffar malin mohr från Svens-
ka uppfinnareföreningen på 
tekniska museet i Stockholm. 

det är en passande plats då en av grundarna 
till museet är den nu 126-åriga föreningen. 
malin har själv flera fingrar med i den om-
talade utställningen 100 innovationer, som i 
företagarperspektiv visar upp 100 fantastiska 
affärsidéer. vad sägs om tetraförpackningen, 
till exempel? men alla uppfinnare tänker sig 
inte en roll som företagare när de klurar ut sin 
första innovation.  

– en del uppfinnare kanske bara vill utveckla 
sin idé och sedan få en engångsersättning för 
den. men för att få en bra ersättning krävs det 
också en affär, och en affär behöver ett företag 
för att bli av. många av våra medlemmar har 
den tröskeln att kliva över och det är därför 

samarbetet med nyföretagarCentrum är så 
bra. vi båda finns för folk i alla branscher.  

på kort tid har samarbetet utvecklats starkt. 
Svenska uppfinnareföreningen är med på ny-
företagarCentrum Sveriges aktiviteter och de 
finns med på samma seminarier. 

– vi har daglig kontakt, och efter ett tag 
kommer samarbetet spilla över på våra regio-
nala verksamheter, tror jag. 

föreningens medlemmar ligger ofta i fram-
kant när det gäller problemlösning, uppfin-
ningarnas moder, och ser till att olika bran-
scher vidareutvecklas. men de löser problem 
åt varandra också. 

– vi utgör ett starkt nätverk, där man kan 
ta del av andras erfarenheter, kunskaper och 
kontakter. många av medlemmarna har gjort 
resan och är väldigt villiga att dela med sig, 

och kan också vara till hjälp när det gäller att 
hitta finansiering. den filantropiska känslan 
är stor.

hos de lokala föreningarna, som bygger på 
ideella krafter, träffas man och kompetensut-
vecklar sig.  

Svenska uppfinnare som slår igenom, gör 
det ofta via kontakter utomlands. 

– det är bra för den enskilda uppfinnaren 
att upptäckas av ett kinesiskt företag, men 
förödande för den svenska utvecklingen när 
vi säljer ut vår innovationskraft.  

men vissa möjligheter ges även i Sverige.
– energi och miljö, men också vård och 

omsorg: där har samhället prioriterat inno-
vationer. vi önskar, och arbetar för, bredare 
satsningar som gynnar flera och tillvaratar all 
innovationskraft i Sverige. 



Nu har vi specialutbildat 150 rådgivare, så att de är extra bra på att ta hand dig som är småföre tagare.  
För någonstans på vägen, när företaget växer och du börjar anställa, så behöver du förmodligen lite mer 
avancerad hjälp från oss. Boka tid för rådgivning på seb.se/foretagspaketet, så berättar vi mer. Välkommen!

Därför får du en personlig rådgivare.



tema export

När företag som volvo, ikea eller 
h&m vill hitta nya marknader 
görs det lätt och smidigt med hjälp 

av ambassadörer, diplomater och ibland minist-
rar. men den lilla, ensamma småföretagaren då? 
utan hjälp kan det vara svårt för många att ta 
steget ut i export. det kan till exempel vara svårt 
att finansiera den nya satsningen men man kan 
också sakna självförtroendet.

det vill handelsminister ewa björling föränd-
ra; hon vill se fler småföretagare på export. det 
här, menar hon, är inte bara bra för Sverige, utan 
också för det enskilda företaget.

– det är väldigt viktigt att även små och medel-
stora företag vågar ta steget ut på exportmarkna-
den. företag som är på export är mer produktiva 
och anställer fler, säger hon.

enligt en rapport från oeCd (organisation for 
economic Co-operation and development) finns 
tre hinder för små företag innan de tar steget ut 
på den internationella marknaden: bristande ka-
pital, svårigheter att hitta var affärsmöjligheterna 

Våga exportera  
– Vi guidar dig

Att Sverige är ett exportland råder det ingen tvekan om – utlandshandeln utgör 
hela 50 procent av BNP. Men hur lätt är det som liten företagare att ta sig ut 
på den internationella marknaden? Vi tog råd från personen som vet bäst – 
handelsministern Ewa Björling.

Av: Anna Nilsson
Redigering: Jonna Dagliden

finns i utlandet och otillräcklig information om 
hur man analyserar och lokaliserar nya markna-
der, berättar ewa björling.

– för att hjälpa företagen med detta har rege-
ringen bestämt att utöka resurserna för främjan-
det av exporten med 50 miljoner kronor mellan 
2012 och 2014.

en stor del av de här pengarna går till expor-
trådet som ger råd och stöd till omkring 2500 
småföretag som vill eller är på väg att exportera. 
enligt martin hellström, rådgivare på exportrå-
det, gäller det att tidigt få svar på frågan: “var-
för vill ni exportera?”. och svaren kan variera, 
berättar han. för förutom att man vill vinna en 
större marknad, nya kunder samt öka försälj-
ningen  kan utlandssatsningen bero på att kunden 
man har i Sverige flyttar utomlands. finns man 
även på flera marknader blir man heller inte lika 
sårbar för konjunktursvängningar.

men även om man har mycket att vinna så är 
en exportsatsning självklart inte riskfri. 

– man kan förlora mycket tid och pengar på en 

satsning som inte går vägen. därför är det jätte-
viktigt med förberedelse och kunskap innan man 
sätter igång, säger martin hellström.

ett av de vanligaste misstagen, enligt honom, 
är att man väljer fel företagspartner i landet man 
tänkt exportera till. det viktigaste är att inte ha 
för bråttom när man väljer vem man ska jobba 
med, menar martin. 

– om en person visar intresse för ens pro-
dukt och ger beröm kan det vara lätt att falla för 
smicker. men man ska inte ge sig in i ett partner-
skap utan att helt vara på det klara med vem det 
är man gör affärer, uppmanar han.

man bör även ta del av alla de nätverk som 
finns för företagare i Sverige. exportrådet har till 
exempel startat projektet kosmopolit, ett initiativ 
som går ut på att starta nätverk över hela landet, 
sammanlagt finns sex stycken. genom projektet 
hoppas man kunna sammanföra människor med 
olika kunskaper om utländska marknader. 

– tanken är att man ska få med så många före-
tagare med utländsk bakgrund eller kompetens 
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handelsminister
ewa björling
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- när man som företagare får hjälp 
från exportrådet betalas 50 procent av 
staten, genom Ud, och resterande 50 
procent av företagaren.
- exportlånet kan ges i olika valutor och 
kan finansiera upp till 90 procent av 
kapitalbehovet. endast svenska företag 
med verksamhet i sverige kan söka 
lånet. det finns ingen övre beloppsgräns 
men man måste låna minst en miljon 
kronor. gå in på  www.almi.se för att 
söka exportlånet.
- om man som företagare får problem 
i landet man driver export i kan man få 
hjälp från svenska ambassaden, eller 
exportrådet som har kontor i många 
länder.
- På regeringens hemsida www.
regeringen.se kan man läsa mer om 
ewa björlings vision dubbla exporten. 
där kan man bland annat läsa alla de 
40 punkter som ska förverkliga visionen.

om utländska marknader som möjligt. Cirka  
70 000 svenska företag drivs av utrikesfödda 
personer, säger ewa björling. 

men i slutändan är det ett område som är det 
största hindret för småföretagare: ekonomin. det 
kostar pengar att göra en utlandssatsning och  
ibland kan det ta tid innan man ser resultat. Som 
en lösning har exportrådet tillsammans med 
almi, Svensk exportkredit, exportkreditnämn-
den och Swedfund tagit fram exportlånet. det 
ska ge fler små och medelstora företag, med färre 
än 250 anställda och med en omsättning på högst 
50 miljoner euro, möjlighet att gå på export. men 
man ska även komma ihåg, menar ewa björling 
att små företag har helt andra förutsättningar än 
stora. 

– i vissa länder måste man ha stor uthållighet 
och stora ekonomiska muskler för att klara sig 
på egen hand. vi kan ta ryssland som exempel. 
ett land som erbjuder en mycket spännande 
marknad och växande ekonomi, men samtidigt 
en snårig byråkrati och korruption. det kan vara 

svårt för ett litet företag att hantera medan ett 
stort företag har resurser att ta sig igenom det, 
säger hon.

Så hur ser framtiden ut för de företag som vill 
ta det stora steget utomlands? under 2010 ska-
pade handelsministern en vision att dubbla ex-
porten till 2015, och för att åstadkomma det vill 
ewa björling kunna pricka av så många punkter 
som möjligt av de 40 som satts upp. 

– hittills har vi lyckats åstadkomma ett gemen-
samt europeiskt patent istället för att man måste 
söka ett i varje enskilt land. i europa har vi job-
bat med detta i över 40 år och sedan Sveriges 
ordförandeskap, 2009, har vi dragit i den här frå-
gan, berättar hon.

i juni fattades beslutet och från och med 2014 
kommer man kunna söka patent som gäller i hela 
europa. 

– det är väldigt bra för Sverige som är det mest 
innovativa landet i europa och väldigt bra för 
små företag som slipper söka flera dyra patent i 
olika länder, avslutar hon.

Fakta

Martin Hellströms checklista för en lyckad export.
Det viktigaste innan man exporterar är grundliga förberedelser.
1. Ha koll på ekonomin. Ställ frågan: har jag råd att börja exportera? 

Se till att företaget har ordentliga marginaler.2. Ha koll på din produkt. Vilka kunder vill jag nå? Vilka erbjudanden 

kan jag ge? Satsa inte för brett, då är det risk att du inte når rätt 

målgrupp.
3. Tänk långsiktigt. Fundera länge på vad dina ambitioner är. Särskilt 

om företaget ägs av flera, t.ex. ett familjeföretag. En exportsatsning 

kan ta tid och kosta pengar. Kom därför ihåg varför ni gör det.4. Gör en tydlig partnerprofil. Hur vill du att din samarbetspartner i 

utlandet ska vara? Motsvarar inte partnern dina förväntningar så är det 

du som valt fel. Kolla referenser!5. Jobba aktivt med din partner. Stötta, utbilda och ställ krav. Glöm 

inte att även partnern måste få tjäna pengar. En bra personlig relation 

är så klart bra men viktigast är att upprätthålla en bra affärsmässig 

relation. Den fulaste fisken är oftast den trevligaste.6. Ta del av nätverk. Det finns många aktörer som kan hjälpa till med 

nätverkande, till exempel Exportrådet, Handelskammaren, Företagarna 

med flera.
7. Skaffa dig kunskap om den nya marknaden. Inte bara när det gäller 

affärer. Läs på om historia, kultur, sport, trender, politik osv. Det 

ger ett bra intryck när du träffar dina partners.De vanligaste misstagen:- Ogenomtänkta partnerval. Allt för många förlorar mycket tid 

och ibland pengar när de valt en partner som inte motsvarar 

förväntningarna.
- Dålig ekonomi.
- Att inte satsa alls. Många små företag har stor potential för 

export och mycket att vinna, men satsar inte.
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tema export

Glöm krånglig och dyr teknologi 
som nfC, med en liten kortläsare i 
plast och en app är svenska iZettle 

på god väg att revolutionera marknaden för mo-
bil kortbetalning. de ser till att möjligheten finns 
för småföretagare att förvandla sin smartphone 
till en kortterminal.  

– allt vi gör är att demokratisera kortbetalning. 
idag finns 550 miljoner betalkort så vi uppfin-
ner inga nya beteenden. vem som helst kan nu ta 
betalt med kort; tänk säljaren på blocket, elektri-
kern, rörmokaren eller glassbaren, säger iZettles 
vd och grundare Jacob de geer. 

det var under 2010 som iZettle startades, 
mycket på grund av att Jacobs fru nicole, som 
också är entreprenör, frustrerad kom hem från en 
mässa där hon hade sålt 50 procent fler läsglas-
ögon om hon hade kunnat ta emot kort. ingen 
hade ju kontanter!  

– en kortterminal var för dyrt. det var då vi 
kom på idén med iZettle, en kreativ lösning som 
fungerar perfekt på mässor. det är bra att lansera 
här, yrken som naprapater och frisörer – de behö-
ver oss, säger Jacob.

nu finns tjänsten i fem länder; Sverige, norge, 
danmark, finland och Storbritannien, och iZett-
le planerar fortsatt expansion i länder som tysk-
land, frankrike och andra europeiska marknader 
inom snar framtid. här används främst betalkort 
med chip, medan det är vanligare med en mag-
netisk remsa i uSa.

– det finns 20 miljoner företag i europa som 
inte tar kort. problemen är likadana över hela 
världen. vår ambition är tio nya eu-länder un-
der 2012, säger Jacob och lägger till att man 
måste komma ihåg att betalbranschen är extremt 
komplex.

– vi måste gå efter europeisk lagstiftning i 

varje enskilt land. det är betydligt stökigare att 
expandera i andra länder.  

i Sverige kan man använda både visa och mas-
tercard, medan fler hinder har uppstått i de övriga 
nordiska länderna – här har visa nyligen dragit 
sig ur. 

– banker vill ofta inte se någon förändring. det 
är en konservativ bransch. men det var likadant 
för daniel ek och Spotify med de stora musikbo-
lagen, det tar tid och smälta, menar Jacob. 

för att iZettle ska kunna lanseras i fler länder 
krävs därför extremt mycket research av iZettles 
team i varje ny marknad. 

– vi tittar på hur stor kortbasen är, kombine-
rat med internet- och smartphonepenetration. 
vi tittar även på hur tekniksugen befolkningen 
är. Svenskar älskar gadgets och sociala medier, 
medan man i frankrike inte är lika villiga för tek-
niska förändringar, säger Jacob.  

när det kommer till tekniken nfC, eller near 
field Communication, där man sveper sitt be-
talkort mot en maskin för att betala, är Jacob 
skeptisk till utvecklingen. det är kortbolagen 
som driver den här utvecklingen, och än så länge 
finns inga transaktionsströmmar för betalsätt 
som nfC, menar han.

– om och när det fungerar bra då är vi gärna 
med, men vi är för små för att driva frågan, säger 
Jacob. 

istället berättar han att de just nu fokuserar på 
samarbeten med småföretagare.

– det kan bestå av att en personlig tränare som 
vill bygga upp en app där man gör olika övningar 
som man kan betala med kort för. då kan appen 
”ropa” på iZettle för betalning. det är ett flöde, 
men träningsdelen och betalningsdelen sker se-
parat. Samarbeten som det här kan påverka bran-
schen och det är spännande, avslutar Jacob stolt.  

iZettle knappar
in på Europa
Svenska iZettle vill demokratisera kortbetalning, berättar företagets VD, 
Jacob de Geer, när vi pratas vid – och de är på god väg. Efter två år på 
marknaden finns de redan i fem länder, och snart väntar fler. 

Text: Jonna Dagliden
Foto: Christopher Hunt
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Bakgrund: iZettle grundades 2010 
av entreprenörerna jacob de geer 
och Magnus nilsson, och finns nu i 
sverige, norge, danmark, finland och 
storbritannien. 

Så gör du: ladda ner den fria appen 
som gör det möjligt att ta betalt via din 
iPhone eller iPad, och nu även android, 
samt beställ en kortläsare som du 
pluggar in i din smartphone eller 
surfplatta. när du för in kortet startas 
appen som sedan verifierar det mot 
visa och Mastercard. säljaren knappar 
in beloppet och köparen godkänner 
med sin signatur direkt på skärmen.
vad kostar tjänsten? iZettle tar ut en 
avgift på 2,75 procent av priset på 
den sålda varan, kortläsaren kostar 
200 kronor men du får 200 avgiftsfria 
transaktioner.

iZettle i siffror…
- iZettle har just nu 65 000 användare 
runt om i norden.
- i sverige har iZettle ökat den svenska 
marknaden för kortterminaler med 
nästan 20 procent.
- det finns för tillfället 20 miljoner 
småföretagare i europa som inte tar 
kort. 
- det finns 1,5 miljoner iPhone-
användare i sverige – alltså potentiella 
användare av iZettle.

det finns många användningsområden 
för iZettle, och alla går inte ut på att 
tjäna pengar. nyligen fick de veta att 
välgörenhetsorganisationen falling 
Whistles använder iZettle för att ta 
emot donationer för sin fredskampanj 
i kongo. de säljer visselpipor för 
att väcka konversationer kring 
barnsoldater i landet. och nyligen 
började rädda barnens lokalföreningar 
i sverige använda iZettle för att ta 
emot donationer via kort.

Webben

www.izettle.com

Fakta
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tema export

S nowfire lanserades i våras, hur 
hittade ni varandra?

– vi möttes 2006 under en före-
läsning. Jag (ditte hammarström) har en bak-
grund som art director på reklambyråer, bland 
annat i london. här hjälpte jag företag att bli 
synliga. emil är tekniker från början och har 
byggt hemsidor i tio år. kärnan av det vi ville 
lösa var att företag inte har kontroll över sina 
webbsidor – och nu hjälper vi dem ta få det. 

Och hur tar man som liten företagare kon-
trollen?

– det är viktigt att komma ihåg att en webb-
sida inte är en hängande affisch. istället måste 
man tänka på att fånga upp sina besökare och 
sedan använda sig av dem. en hemsida ska 
vara som en stor hubb, och det är det Snowfire 
hjälper företagare att skapa. och detta måste 
man styra själv. 

Hur fungerar Snowfire?
– vi vill göra det roligt att skapa ett affärsnav. 

om det är roligt – då känner man sig även mer 
uppmanad att ständigt uppdatera sin hemsida. 
man kan börja med en gratisplan, för att sedan 
gå över till en prenumeration med månadsav-
gift. det är ingen startkostnad eller bindnings-
tid. när man har den friheten kliver man inte 
av. du börjar sedan direkt med att designa din 
sida med hjälp av de mallar som vi har ska-
pat, eller jobbar med en konsult för att ta fram 

något helt eget. teknik ska aldrig begränsa 
kreativiteten; man måste få vara fri. vi job-
bar med de bästa formgivarna för att ta fram 
våra teman. under hela vägen kan du även få 
support av oss på Snowfire. i och med att vi 
värdesätter det visuella ser man hela tiden hur 
bilder och text ser ut direkt efter uppladdning. 

Och hur fångar man in sina besökare?
– vi vill skapa kundmagneter och genom 

Snowfire kan du ta del av all statistik. vi 
hjälper våra användare att förstå hur de ska 
använda sig av sociala medier och på så sätt 
hitta sin målgrupp. vi har uppfunnit ett verk-
tyg som kan fånga upp vad som sägs på sociala 
medier genom att söka på olika nyckelord. en 
naprapat kan söka på ”ont i ryggen” och få 
upp allt som sägs om just det, just då. här kan 
man sedan börja kommunicera med de här 
människorna. vi hjälper helt enkelt företagare 
att svara på frågan: varför är jag på sociala 
medier? vi jobbar också med nyhetsbrev som 
även de är väldigt visuella. på så sätt samlar 
man adresser till potentiella kunder. 

Eftersom företagare ska skapa de här sidor-
na själva, så ska ni in princip inte behövas 
då?

– Ja precis, när vi jobbar rätt ska vi inte be-
hövas. vi har spelat in några filmer där vi satte 
en challenge till både småföretagare och de 
som jobbar med det digitala varje dag på re-

klambyrå. de skulle skapa en webbsida med 
hjälp av Snowfire på tre minuter, utan hjälp. 
båda klarade uppgiften! Samtidigt så slutar ju 
aldrig vi att jobba, det kommer nya funktioner 
hela tiden och man jobbar alltid i den nyaste 
versionen. vi älskar att förenkla, det ska vara 
så lätt som möjligt.

Vilka ser ni som er målgrupp?
– det kan vara allt från enmansföretagare till 

de med 30-40 anställda. man kan jobba samti-
digt på sidan och se vem som redigerar. 

Hur ser ni på att ta Snowfire utomlands?
– parallellt med Snowfire jobbar vi på en 

översättningsmodul. Snowfire bygger på att 
vara internationellt. Just nu finns vi på både 
svenska och engelska. i Storbritannien börjar 
vi just nu få stort fäste. i vintras var vi även 
i new york för att presentera Snowfire och 
responsen var enormt bra. det här året ska vi 
även till frankrike på det hetaste webbeven-
tet i europa tillsammans med exportrådet. nu 
satsar äntligen Sverige på det digitala, det är 
inte så vanligt. 

I vilka länder ser ni Snowfire i framtiden?
– europa, framför allt Storbritannien, och de 

nordiska länderna. på sikt även uSa såklart. 
när vi gjorde vår 3-minuters-challenge i new 
york var det häftigt att se hur gräddan av web-
bexperter blev imponerade.

On fire
- Svenska Snowfire tar webbvärlden med storm

Med utsikt över Hammarby Sjöstad i Stockholm sitter Emil Sundberg, Ditte 
Hammarström och Markus Hedlund bakom sina datorer. De är trion bakom Snowfire, 
ett digitalt verktyg som hjälper företag att designa sina egna webbsidor. För dem 
är nyckelordet frihet; de vill att företag ska ha kontroll över sina varumärken 
online. Allt om Eget Företag mötte dem mellan presentationer, mässor och 
videoinspelningar för att prata expansion, sociala medier och vikten av det visuella. 

Text: Jonna Dagliden
Foto: Christopher Hunt
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En snabbguide till Snowfire:

gå in på www.snowfire.se
- designa din egen webbsida.
- skapa en kundmagnet.
- det är gratis att komma igång och finns 
inga kluriga avtal!

kostnad: 
gratis: två sidor
189kr/månad för tio sidor
498kr/månad för 100 sidor plus analys av 
sociala medier.
799kr/månad för obegränsat sidantal samt 
möjligheten att expandera på olika språk.

snowfire hjälper dig att:
- ta kontroll över din egen webbsida
- fånga upp dina besökare
- skapa en visuellt snygg sida.

”När vi gjorde vår 3-minuters-
challenge i New York var det 

häftigt att se hur gräddan av 
webbexperter blev imponerade.”

Fakta
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De senaste åren har kunskapen och 
utvecklingen kring hur man an-
vänder trädgård och natur för att 

förbättra människors hälsa ökat stort i Sverige. 
framstegen bygger på vetenskapliga undersök-
ningar som man i flera länder har arbetat efter 
under många år.

nu satsar både vård, företag och privatperso-
ner på att utemiljöerna skall bli vackrare och 
skönare att vara i.

Konsult och trädgårdsmästare
Sjuksköterskan och tillika femte generationen 

på grevegården, elisabeth g wahlgren, visste 
att det skulle finnas möjlighet att kombinera 
sin sjuksköterskeutbildning och sin artonåriga 
erfarenhet, med sin treåriga högskoleutbildning 
i trädgårdens hantverk och design. men hon  
visste att hon skulle vara tvungen att hitta sin 
egen nisch och antagligen bli egen företagare.

– Jag hade lång erfarenhet av att arbeta inom 
geriatrik och rehabilitering och kunde konsta-
tera att trädgård, natur och utevistelse hade 
mycket positiva effekter på återhämtning och 
välbefinnande, säger elisabeth. detta gäller för 
både sjuka, äldre och personal.

I takt med att nya tankar och teorier bryter ny mark inom vård och omsorg dyker 
det upp fler och fler företag som bejakar nytänkande och kombinerar kunskap och 
erfarenheter från olika discipliner.
Grön hälsa, grön omsorg eller grön rehab? Kärt barn har många namn!

Text: Elisabet Nachman
Foto: Jesper Anhede

Grönt 
och vitt

elisabeth driver sitt företag sedan 2007 och 
arbetar både med rena trädgårdsuppdrag, grö-
na vård- och omsorgsuppdrag, samt med före-
läsningar och utbildningar. 

det är många som känner att trädgården 
ger avkoppling, lust och inspiration, oavsett 
om man sitter och njuter eller gräver i jorden. 
flera känner krav att den alltid måste skötas 
och att man inte hinner med. om man försöker 
ändra sin syn på trädgård och arbetet med den, 
så kan man istället få den avkoppling männis-
kan så väl behöver. arbeta med naturen, inte 
mot den.

vård och omsorg
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konferens

Kommunerna bör
vässa tillväxten 

Det faktum att nyföretagandet 
minskar ställer till problem för 
kommunerna. i ett försök att 

vända trenden och få rätsida på problemen 
bjöd man in till konferens i Stockholm den 15 
- 16 oktober. de framgångsrika kommunerna, 
som både lyckats väl med nyföretagande sam-
tidigt som de befintliga företagen blomstrar, 
berättade om hur de hanterar situationen för 
de kommuner som har lyckats sämre. konfe-
rensens huvudsyfte var att ge kommunerna 
konkreta metoder och nya verktyg som hjälp 
för att vända den nedåtgående spiralen. vd 
för nyföretagarCentrum Sverige, harry gold-
man var en av dem som delade med sig av sina 
kunskaper i nyföretagande och företagsstarter 
genom en fördjupad workshop. nyföretagar-
Centrum har sedan starten 1985 bidragit till att  
170 000 nya företag startats i Sverige. förra 
året, fick 20 300 personer rådgivning av nyföre-
tagarCentrums 170 rådgivare. av dessa startade  
9 800 sedan ett företag. 

– för att få igång nyföretagandet på en ort är 
det vettigt att satsa på fler småföretag. model-
len från förr med en enda stor industri på orten 
som sysselsätter hela ortsbefolkningen är förle-
gad och alldeles för konjukturkänslig. hur kan 

man då få fler sysselsatta genom eget företagan-
de? nyföretagarCentrum menar att det är ange-
läget att ge verktyg till den som ska starta eget. 
att erbjuda rådgivning och där efter en mentor 
med egen erfarenhet av företagande, är en mo-
dell som visat sig vara mycket framgångsrik för 
att få nystartade företag livskraftiga.  

kommunerna måste vidare förstå att företa-
gandet har stor betydelse för den kommunala 
ekonomin. i vilka branscher finns det till ex-
empel potential att utveckla företag? kommu-
nerna måste bli mer alerta och agera snabbare, 
till exempel fånga upp arbetslösa innan de gått 
för länge utan sysselsättning och ledan hunnit 
sätta in. Samma sak gäller för invandrartäta or-
ter, menar harry goldman. 

– för många invandrare är entreprenörskapet 
en naturlig del av livet. de har ofta en bra stra-
tegi för företagande och vet att de måste arbeta 
hårt för att få det att gå runt. därför är det vik-
tigt att kommunen tar tillvara på den kunskapen 
och stödjer och uppmuntrar dem som vill starta 
eget. det är också väsentligt att få människorna 
på orten att vara välkomnande och hjälpa till 
med kundkontakter. det här är enkla hygien-
faktorer som gör skillnad. detta är egentligen 
busenkelt och borde vara självklart.

Under rubriken Attraktiv Näringslivskommun gick en stor konferens av 
stapeln i Stockholm den 15-16 oktober. Sveriges kommuner var inbjudna 
för att diskutera och lära hur de skulle bli vassare på att möjliggöra för 
invånarna att ta steget och starta eget. 

Text: Maria Skagemark 
Foto: Ingela Bjurenborg

nystartade företag tre år efter start.
nyföretagarcentrums besökare har hög 
överlevnad, nyföretagarcentrums adepter 
ännu högre. 

harry goldman vd för nyföretagarcentrum.
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sjukvårdsförsäkring

Företagarorganisationen företagarna 
har bland annat en sjukvårdsförsäk-
ring som heter garant sjukvård. 

det är en privat sjukförsäkring för medlemmar 
som innebär att du får ersättning för vårdkost-
nader och har rätt till snabbare vård. 

─ Det är framför allt värdefullt om du måste 
uppsöka en specialist. Som exempel kan jag 
berätta att jag var tvungen att snabbt uppsöka 
en specialistläkare för ett tag sedan. om jag 
inte hade haft den här försäkringen då, hade jag 
fått vänta flera månader, men nu behövde jag 
bara vänta i  några dagar för att komma till en 
specialist, säger Johan abrahamsson, affärsan-
svarig på företagarna.

Vad skiljer er från andra försäkringsbolag?
─ Du får  tillgång till både privat och offentlig 

vård. det finns inte heller något tak för ersätt-
ningsbeloppet, vilket är bra om du behöver en 
mer omfattande vård. om du dessutom behö-
ver uppsöka vård flera gånger, behöver du bara 
betala självrisken en gång. med de flesta andra 
försäkringsbolagen måste du betala varje gång. 

─ Vi har också en seniorförsäkring till ett bil-
ligare pris. normalt är försäkringarna väldigt 
dyra för dem som är över 65, så det är mycket 
värdefullt att vi har den.

Vad är fördelarna med ett medlemsskap i 
Företagarna?

─ Det är framför allt opinionsarbetet som vi 
bedriver. vi jobbar stenhårt mot beslutsfattare 
för att förbättra villkoren för företagare, både 
lokalt och regionalt. fördelen med vår organi-
sation är att vi finns i princip alla kommuner, så 
att vi kan påverka lokalt. dessutom har vi flera 
medlemsförmåner. vår juridiska rådgivning är 
till exempel väldigt uppskattad. att anlita en 
advokat kostar annars en hel del. 

Unionen
Sedan hösten 2011 går det också att få sin sjuk-
vårdsförsäkring genom unionen egenföreta-
gare. försäkringen ges i samarbete med för-
enade liv och finns i tre versioner. bas, plus 
eller max.

─ Vi rekommenderar den som heter Plus, sä-
ger andreas holmbäck, drivningsansvarig på 
unionen egenföretagare.

Vad innebär den?
─ Fokus ligger på att få vård snabbt. Det går 

snabbare med plus jämfört med bas eftersom 
du inte behöver någon remiss. däremot är det 
en självrisk på 500 kronor i plus. med plus är 
ersättningsbeloppet upp till tre miljoner kronor. 
om du har max ingår även en hälsoundersök-
ning vartannat år och skulle du bli sjuk vid en 
tillfällig vistelse utomlands betalar förenade 
liv självrisken med upp till 5000 kronor om du 
har en annan försäkring som täcker vårdkost-

naderna. du får också ersättning för fortsatta 
vårdkostnader i Sverige. 

Varför behöver jag den?
─ Det är viktigt att bli frisk snabbt som 

egenföretagare, så att du inte missar uppdrag 
och kan hålla kunderna nöjda. med sjuk-
vårdsförsäkringen får du vård snabbare, en 
garanterad tid med en specialistläkare, opera-
tioner och andra behandlingar. 

Vad skiljer er från andra försäkringsbo-
lag? 

─ Med oss får du en paketlösning med hela 
medlemsskapet, så att du slipper shoppa runt. 
här har du allt på samma ställe. dessutom har 
vi ett bättre pris än om man skulle teckna di-
rekt via försäkringsbolagen.

─ Som medlem i Unionen får du även en 
inkomstförsäkring. med den kan du få upp 
till 80 procent av din tidigare inkomst om du 
skulle bli tvungen att släppa företaget eller ta 
en paus, förutsatt att du är medlem i unionen 
och a-kassan. 

Vad är fördelarna med ett medlemsskap i 
Unionen Egenföretagare?

─ Dels att inkomstförsäkringen ingår, vi har 
en av Sveriges bästa. dels att du har möjlig-
heten att teckna flera förmånliga försäkring-
ar, till exempel sjukvårdsförsäkringen.

Så skyddar 
du dig mot oturen
Som småföretagare kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop om 
något går fel. Om du blir sjuk eller skadar dig står hela verksamheten på 
spel. Därför kan det vara bra att skydda sig med en sjukvårdsförsäkring. 
Allt om eget företag har tittat lite närmare på några av alternativen.

Text: Caroline Werner



Unionen Företagare:
nya medlemmar får gratis medlemsskap i 
tre månader inklusive sjukvårdsförsäkringen 
Plus, samt 50 procents rabatt resten av året. 

Företagarna:
Paketförsäkringen garant grundplus 
(sjukvård- olycksfall plus livförsäkring) 
ingår i medlemsskapet de första tre måna-
derna.sedan kan du välja att behålla hela 
paketet eller till exempel bara garant 
sjukvård.

Tips

Sjukvårdsförsäkring Unionen Egenföretagare
Bas/Plus/Max

Företagarna
Garant sjukvård

Försäkringsgivare Förenade Liv Länsförsäkringar

Pris Bas: 
fr. 56 kr/mån
Plus: 
fr. 106 kr/mån
Max: 
fr. 239 kr/mån

Under 40 år: 198 kr/mån. 
Mellan 40-60 år: 298 kr/mån. 
Över 60 år: 338 kr/mån.
Premien betalas tre gånger per år.
Självrisk: max 500 kronor per 
försäkringsår och ny skada.

Det här får du Ersättning för patientavgifter 
och läkemedel upp till 
högkostnadsskyddet.
Tid med specialistläkare 
inom fem dagar, utan remiss.
Operation eller annan 
behandling inom 15 dagar.
Hälsoprofil på webben.

Snabbare tillgång till privat och 
offentlig vård.
Ersättning för vårdkostnader, 
läkarbesök, ordinerad 
behandling hos sjukgymnast, 
operationer och rehabilitering.
Ersättning för läkemedel och 
resor vid vårdtillfället.
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Marija Pertot 
– vågar ta steget till eget

Marija Pertot fick efter många år som anställd hos en stor koncern 
veta att hennes avdelning skulle omorganiseras. Man skulle dra ner 
på resurserna inom just hennes arbetsområde, marknadsföring. Inför 
valet att omplaceras eller att gå med avgångsvederlag, valde Marija 
att gå. Hon har bestämt sig för att våga ta steget och starta eget. 

Text: Maria Skagemark
Foto: Ingela Bjurenborg

Efter femton år som anställd hos 
Seb ställdes marija pertot plöts-
ligt inför det faktum att avdel-

ningen där hon arbetade skulle omorganiseras. 
marija som arbetat med marknadsföring i alla 
dess former stod inför valet att omplaceras 
inom företaget eller ta emot ett avgångsveder-
lag och sluta.

– när jag hunnit smälta informationen och 
funderat några veckor, kom jag fram till att 
detta är ett fantastiskt tillfälle att göra något 
annat i livet. Jag har länge gått och varit nyfi-
ken på andra sorters uppdrag. Så jag valde att 
ta emot den ekonomiska ersättningen och sluta 
min anställning. 

att arbeta för en stor koncern som Seb har 
många fördelar och marija har haft möjlighet 
att prova på olika yrkesroller inom samma fö-
retag. 

– Jag har varit alltifrån produktchef till pro-
jektledare för olika marknadsprojekt.  de se-
naste åren har jag mest arbetat egendrivande 
med stora projekt och trivts jättebra med det. 
Steget till att driva något helt eget är inte så 
långt. förmodligen har jag aldrig varit så mo-
gen och stadig i min yrkesroll som nu, barnen 
har flyttat hemifrån och jag har fått pengar av 
Seb så jag klarar mig ekonomiskt ett tag till. 
en sådan här möjlighet kommer bara en gång 
i livet. Jag känner mig redo att pröva vingarna 
och starta ett eget företag. 

Seb har under flera år varit samarbetspartner 
med nyföretagarCentrum och marija har som 
projektledare haft uppdraget att ansvara för 

Sebs deltagande på mässan eget företag och 
nyföretagarturnén under vecka17. 

– mitt samarbete med nyföretagarCentrum 
har lärt mig mycket om företagande och de-
finitivt påverkat mitt beslut om att själv bli 
egenföretagare. Jag hade aldrig tänkt i de här 
banorna om jag inte haft den nära kontakten 
med nyföretagarCentrums medarbetare och 
själv varit med på mässan och träffat olika 
småföretagare. 

förhandlingarna och avtalen med Seb var 
klara under senvåren och marija slutade sin 
anställning den 1 juni. Strax därefter regist-
rerade hon företaget vision by pertot hos bo-
lagsverket, för att säkra företagsnamnet. nästa 
steg var att designa en logga och trycka upp 
visitkort. 

– under hösten kommer jag att fokusera på 
att använda mina gamla kundkontakter samt 
jobba för att utvidga mina nätverk. Jag kom-
mer också att gå på intressanta frukostmöten. 
det brukar vara väldigt givande. webben är ett 
utmärkt exempel på hur man kan nå ut till po-
tentiella kunder genom att ansluta sig till olika 
grupper. nätverka är nyckelordet i min mark-
nadsföring. det var därför det var så viktigt att 
designa och trycka visitkorten.Jag menar när 
man pratat med en betydelsefull person måste 
man ju lämna något spår efter sig.  

namnet vision by pertot syftar på att när 
marija tar sig an ett specifikt företags kund-
relationer ska företaget känna visionen att de 
verkligen kan nå längre. 

logotypen är viktig och vald med omsorg. 

Eget Företag | 27 

nystart

 

BL eBokföring är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i 25 år genom bl a handböcker och program försett företag och 
deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

Björn Lundén Information • Box 84 • 820 64  Näsviken • Tel: 0650-54 14 00 • salj@blinfo.se • www.blinfo.se

BL eBokföring är ett nytt internetbaserat bokförings-

program som bygger på vår långa erfarenhet av lättanvända 

bokföringsprogram.

Med BL eBokföring är det enkelt att bokföra. Inbyggda 

 konteringsguider hjälper dig att  kontera alla tänkbara-

aff ärshändelser, även om du är nybörjare.

BL eBokföring fungerar för alla företagsformer och  hanterar 

kontant- och  faktureringsmetod samt alla typer av moms-

redovisning .  

Din bokföring lagras på en säker server och du har alltid en 

uppdaterad version av programmet.

Läs mer på www.blinfo.se eller kontakta våra säljare.

BL eBokföring

79 kr + moms/mån
Pris per användare och orgnr.

Internetbaserat 
 bokföringsprogram!
– för Windows, Mac och Linux

 Köp och ladda ner 
 direkt på www.blinfo.se 

Tryggt, lä
tta

nvänt

och alltid
 uppdaterat!

Serverlagring Internetbaserat Uppdateringar Säkerhetskopiering Support e-böcker

e

Detta ingår i BL eBokföring

Scanna koden med din Smartphone så får du 
mer information och kan göra din beställning.

BL eBokföring bygger vidare på den 
 pedagogik som finns i BL Administration 
– bokföringsprogrammet från Björn Lundén Information 
som fyra år i rad vunnit SRF:s utmärkelse Nöjd kund.



28 | Eget Företag 

jag har aldrig varit så mogen och stadig i min yrkesroll som nu, säger Marija Pertot.

nystart

– med min logga vill jag sticka ut och visa att 
jag både är kreativ och konstruktiv. 

marijas långa yrkeserfarenhet har lärt henne 
vad som är realistiskt att göra. ett uppdrag 
handlar om att med en vettig budget nå bästa 
resultat. där kommer pr-biten in som marija 
upplever att hon inte behärskar till fullo. 

– om jag lär jag mig mer om pr kommer 
jag att nå bättre resultat i mina uppdrag. därför 
ska jag under hösten dels gå en kortare kurs i 
retorik och en längre kurs i marknads-pr på 
berghs School of Communication kombinerat 
med praktik på en pr-byrå för att ytterligare 
spetsa till min kompetens. Jag har fått hjälp av 
trygghetsfonden som står för kostnaderna av 
utbildningarna. på retorikkursen ska jag lära 
mig att stå inför en stor ledningsgrupp och 
sälja in min vara. under hösten ska jag också 
slipa min affärsplan. Jag räknar med att den är 
färdig vid årsskiftet.

företaget vision by pertot kommer att erbju-

da sina kunder hjälp med att vässa viktiga mö-
ten och kommunikationen med sina kunder, 
som i förlängningen leder till bättre affärer. 

– Jag vänder mig främst till mellanstora och 
stora företag inom tjänstesektorn eftersom det 
är där jag har erfarenhet och kompetens. Jag 
har varit framgångsrik i att skapa positiva mö-
ten och upplevelser för att stärka varumärken 
och kundrelationer. de senaste åren har det 
vuxit fram ett stort intresse för kundrelationer 
ihop med sponsring. man har förstått mervär-
det av att möta sina kunder på riktigt i en tid då 
fler och fler affärer görs digitalt. någonstans 
måste man bygga relationer och det gör man 
bäst fysiskt. det är också viktigt att fokusera 
på att behålla gamla kunder, att inte ta något 
för givet. Jag älskar att jobba med kommuni-
kation att skapa förutsättningar för rätt sorts 
möten och interaktion mellan människor. och 
sedan använda den dynamiken som en viktig 
del för ett bra affärsresultat.

”Det känns som att kasta sig 
rakt ut men med lite fallskärm” 

det är stora förändringar på gång för marija. 
att släppa det trygga livet som anställd är en 
stor utmaning, fantastiskt spännande, men 
också läskigt.

– det känns som att kasta sig rakt ut men 
med lite fallskärm. Jag har en stor förmån i det 
ekonomiska stödet från Seb som gör att jag 
under hösten har tid att känna efter, i skolan 
och på praktikplatsen, om det är det här jag 
brinner för och verkligen vill jobba med. Jag 
har också fått en fantastisk coach som hjälper 
mig att tänka i helt nya banor. men det svåraste 
är att nu är det är bara jag som är motorn i 
det här projektet. ingen kommer att ringa mig 
om jag sitter tyst i mitt arbetsrum och väntar. 
att hålla energin igång känns som den största 
utmaningen. vi är några kollegor som slutade 
med samma förutsättningar, några av dem 
skall också starta eget. vi kommer att träffas 
regelbundet för att peppa varandra, dela med 
oss av nya erfarenheter samt nätverka.   
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Vi vet att många  
småföretagare  

lever ett otryggt liv.  
Det vill vi ändra på!

Ett medlemskap i SmåA gör att du kan känna dig 
trygg även om du skulle bli arbetslös. Försäkra dig i 

Sveriges största a-kassa för företagare.

Vi försäkrar företagare i alla branscher.  
Även familjemedlemmar som deltar i verksamheten  

kan bli medlemmar i SmåA.

Det räcker inte att vara medlem i en företags- 
eller branschorganisation, du måste också vara 
medlem i en a-kassa för att få inkomstrelaterad 

arbetslöshetsersättning.

Så för din trygghets skull, ring SmåA  
på 08-723 44 00 eller besök  

www.smakassa.se och bli medlem.

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa  Box 6057, 102 31 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1

Telefon 08-723 44 00  www.smakassa.se

ÅRETS FÖRETAGERSKA 2012
EMY BLIXT, SWEDISH HASBEENS  

ÅRETS TJÄNSTEUTVECKLARE 2012
JEANETTE HOLM, NANNYNU! 



Babs Paylink är sverigeledande på säkra, moderna produkter och tjänster för betalning med kort.
Tel 08-691 69 00  www.babspaylink.se

Trygga kortbetalningar

Att starta företag är ett spännande äventyr och 
chansen att lyckas är stor, om du är beredd att lägga 
ner mycket tid och energi.

Väljer du Babs Paylink som leverantör av produkter 
och tjänster för blixtsnabb, säker betalning med kort 
frigör du tid för det du bör fokusera på – och kan njuta 
av ditt äventyr som företagare.

Uppfyllda förväntningar är 
receptet på ett lyckat köp



Caxton Njuki utstrålar kraft och energi. Han 
älskar idrott och brinner för att hjälpa andra 
att nå sin fulla potential. För 25 år sedan flydde 
han tillsammans med sin familj undan Idi Amins 
terrorregim i Uganda för att starta ett nytt liv i 
Oxelösund. Idag driver Caxton framgångsrikt sitt 
företag Caxton Sports Management.  

Text: Maria Skagemark
Foto: Ingela Bjurenborg

Caxton Njuki
– säljer framgång

Profilen
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Med ett varmt och smittande 
leende hälsar egenföretaga-
ren, coachen och inte minst 

eldsjälen, Caxton njuki oss välkomna till sitt 
oxelösund. vi har stämt möte utanför oxelö-
sunds tennisklubb, en plats där Caxton spen-
derat stor del av sitt liv.

– min pappa, patrick njuki, har alltid varit 
en passionerad tennisspelare och är djupt in-
volverad i vår tennisklubbs verksamhet som 

chefstränare och styrelsemedlem. Jag var bara 
en liten grabb när jag började följa med honom 
hit för att lära mig spela. 

idag arbetar Caxton själv framgångsrikt som 
tennistränare och har coachat flera unga ta-
langer upp till landslagsnivå. 

– när jag var 19 år vann jag en seniortur-
nering i Stockholm. då ville jag satsa fullt 
ut på en proffskarriär som spelare. direkt  
efter prisutdelning pratade jag med pappa, han 

svarade mig ärligt, jag är ledsen men vi har 
inte råd att bekosta resorna runt om i världen 
för att låta dig spela de turneringar som krävs 
för att du ska stiga i ranking. för att spela på 
elitnivå idag behöver du sponsorer, men är du 
inte tillräckligt högt rankad så finns det inga 
sponsorer som är intresserade av dig. moment 
22. Jag bestämde mig i stället för att satsa på 
en tränarkarriär. 

idrotten har betytt mycket för Caxton och 
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har alltid funnits som en naturlig del av li-
vet. också musiken har varit en källa till stor 
inspiration. Som rapartist fick Caxton utlopp 
för sitt musikintresse. 

– med gruppen v.i.p’z turnerade jag runt i 
landet och uppträdde på allt från fritidsgår-
dar till festivalscener som förband åt kända 
artister. det var en rolig tid. känslan att stå 
på scen och sprida glädje till publiken är här-
lig. vi hade fem fantastiska år tillsammans i 
bandet innan jag bestämde mig för att satsa 
hundra procent som tennistränare och coach. 
Åren som artist gav mig stor scenvana. den 
tryggheten har jag med mig idag när jag före-
läser eller undervisar stora grupper. 

för drygt tre år sedan, våren 2009, startade 
Caxton sitt eget företag, Caxton Sports ma-
nagement.

– för att få fritt spelrum att optimera min 
potential var nästa steg att starta eget företag. 
Jag hade skissat på en affärsplan i huvudet 
men fick inte till det där sista. Jag har alltid 
drivits av att inspirera andra människor, inte 
bara inom idrotten utan vem som helst som 
behöver hjälp att nå sitt mål i livet. att träna 
ett idrottslag skiljer sig inte nämnvärt från 
att lära någon från till exempel näringslivet 
att bli bättre på det han eller hon gör. min 
uppgift är inte att lära dig hur du ska slå 
din back hand, utan det jag lär ut är att det 
är möjligt för dig att göra den rörelsen. du 

måste själv hitta rörelsemönstret inom dig. 
ofta söker vi efter svaren utanför oss själv, 
när svaret redan finns där inom oss.

det var först när Caxton såg en annons på 
nätet om att nyföretagarCentrum ger gratis 
rådgivning till den som funderar på att starta 
företag, som det började hända saker. 

– efter bara en timmes besök hos rådgi-
varen birgit båvner hade det mesta fallit på 
plats. Jag fick bland annat hjälp med att fylla 
i viktiga papper, något som tidigare verkat 
oöverstigligt krångligt.  

Lyckat mentorsskap
rådgivaren birgit båvner föreslog att Cax-
ton skulle gå med i mentorsprogrammet för 
att ytterligare skärpa sin affärsstrategi. 

– efter cirka en månad ringde birgit och 
meddelade att hon hittat den perfekta men-
torn till mig i Catarina hagstrand, vd för 
oxelösunds båtvarv. det klickade direkt 
mellan oss två. Catarina hjälpte mig att få 
struktur på mitt företagande. hon ställde frå-
gor som fick mig att tänka till. har du utfor-
mat något kundkontrakt? hur har du tänkt 
försörja dig? vad för slags tjänster erbjuder 
ditt företag? hur ser din målgrupp ut?  

en mentorsperiod sträcker sig över ett år. 
adepten och mentorn träffas en gång i må-
naden för att stämma av och sätta upp nya 
mål. 

– Jag är en glad och spontan kille som 
tycker om att testa nya saker. det hände 
några gånger att Catarina sa till mig att dra 
hårt i handbromsen och bad mig fundera på 
om det jag höll på med verkligen var lön-
samt för mitt företag. att ta betalt var svårt 
för mig i början, jag var van vid ideellt ar-
bete från idrotten. Catarina har betytt otro-
ligt mycket för mitt företagande. under året 
med henne tredubblade jag min omsättning.  

företaget, Caxton Sports management, 
drivs idag som enskilt företag. med ledor-
den engagemang, motivation och utveck-
ling, erbjuder CSm högkvalitativa tjänster 
och produkter till enskilda individer eller 
hela grupper.

– Jag utgår från kundens specifika behov 
och skräddarsyr ett utbildningspaket. ge-
nom föreläsningar och personlig träning lig-
ger fokus på att ta fram och förädla kundens 
bästa sidor. Jag har också ett starkt team be-
stående av fem personer, alla med spetskom-
petens, som jag samarbetar med vid större 
uppdrag.

några stora pengar på marknadsföring har 
Caxton inte behövt budgetera med ännu.

– ryktet om min verksamhet har spridit sig 
från mun till mun. men det gäller att pre-
stera på topp hela tiden. du är aldrig bättre 
än din senaste föreläsning. en hel del gratis-
reklam via youtube har också kommit mig 

Profilen

redan som ung grabb följde caxton med sin 
pappa, Patrick njuki till oxelösunds tennisklubb.
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Webben

•	 våga fråga din omgivning om hjälp och 
kontakter (det finns alltid någon du känner 
som kan hjälpa dig). 
•	 ta kontakt med nyföretagarcentrum. du 
får kostnadsfri rådgivning, en bas att stå på 
och förståelse för vad det innebär att vara 
egen företagare. 
•	 sök upp ett mentorprogram för att ha ett 
bollplank och ta del av andras erfarenheter. 
•	 det viktigaste av allt är att du har en 
passion för det du gör. om du älskar det du 
gör kommer du att lyckas! 

caxton blev 2010 vald till Årets eldsjäl på 
idrottsgalan nyköping. 

caxton sports Management blev vald till 
Årets nyföretagare i region öst söderman-
land under 2010. 

catarina hagstrands blev med adepten cax-
ton njuki vald till årets mentor av nyföreta-
garcentrum sverige 2010.

caxton har gått nyföretagcentrums men-
torsutbildning och är idag själv mentor till 
samuel Westergren (Wepix) från nyköping. 

caxton pratar fem olika språk, svenska, eng-
elska, spanska, tyska och loganda.

caxton har arbetat åt svenska tennisför-
bundet som tränare/ledare på olika lands-
lags aktiviteter till exempel eM och nord-
iska Mästerskapen. han har rest med olika 
landslag på landskamper och tävlingar på 
världstouren för spelare under 18 år (itf).

caxton blev den första nationaldagstalaren 
med invandrarbakgrund i oxelösund 2011. 
i år var han konferenciär för hela national-
dagsfirandet.

caxton sitter med i tre styrelser: Marknads-
föreningen i oxelösund/nyköping, nyföreta-
garcentrum region öst och sörmlandsspar-
banks lokalstyrelse i oxelösund.

caxton fick under 2011 ett stipendium av 
handelshögskolan i stockholm för att ingå 
i deras exklusiva mentorskapsprogram med 
mentorer från näringslivstoppen i sverige.

Fakta

till godo. det är folk som till exempel filmat 
när jag tränar någon elev, och sedan lagt ut 
det på nätet. 

CSm erbjuder tennisträning för såväl mo-
tionärer som elitspelare. Som tenniscoach har 
Caxton gjort sig ett namn. han coachar bland 
andra brenda njuki och Susanne Celik som 
båda nått stora framgångar och tillhör Sverige-
eliten i tennis. Caxton är dessutom talangscout 
åt head tennis i Sverige.

– tennisen är grundbulten i mitt företag. min 
dröm är att någon gång i framtiden coacha en 
seniorspelare hela vägen till guldmedalj vid 
oS.

Caxton njuki, som hunnit fylla 30 år, har en 
till synes outtömlig energi och en särdeles po-
sitiv syn på livet där allt är möjligt. när Cax-
ton säger att han brinner för att hjälpa andra 
att växa, känns det äkta och på riktigt. kanske 
kommer den lusten av att Caxton tvingades att 
fly med sin familj från uganda när han var li-
ten. 

– min farfar var aktiv motståndare till idi 
amins fruktade regim. en del av släkten flyd-
de till uSa medan pappa valde att söka asyl i 
Sverige. vi placerades på en flyktingförlägg-
ning här i oxelösund. många familjer var från 
Chile och jag lekte med de chilenska barnen. 
Jag lärde mig snabbt att prata spanska, tyvärr 
på bekostnad av svenskan. mina kunskaper 
i svenska språket var så bristfälliga att min 
fröken rekommenderade mig att gå om års-
kurs två. mina föräldrar beslutade sig då för 
att flytta in till oxelösunds centralare delar, 
för där bodde färre invandrare. Jag började i 
en ny skola. Jag var ensam invandrare i klas-
sen men eftersom jag var duktig i fotboll blev 
jag snart accepterad, fick nya vänner och lärde 

mig prata svenska flytande. flera år senare, i 
högstadiet, klagade jag högljutt över att jag var 
skoltrött. pappa sa då allvarligt: ” lyssna nu 
noga, du serveras ett smörgåsbord av möjlig-
heter här i Sverige, om du är för trött för att ta 
tillvara på det som bjuds, så finns det en hel 
drös med ungar i uganda som skulle göra vad 
som helst för att ta din plats. du kanske vill 
byta med någon av dem? ”  

när det sedan var dags att välja gymnasie-
linje ville jag bli kock. mina föräldrar sa blankt 
nej. naturvetenskapliga programmet fick det 
bli. idag är jag tacksam för att mina föräldrar 
visade mig vägen och inte gav vika när jag 
var för ung för att veta bättre. Jag har fått lära 
mig att vill man ha något här i världen får man 
kämpa för det. Självklart har min brokiga bak-
grund påverkat mig, gett mig kraft och massor 
av fighting spirit. 

Utbildning på elitnivå
en skopa envishet finns också i blodet. Caxton 
ville gå riksidrottsförbundets högre utbild-
ning, etu (elittränarutbildning), för att få en 
gedigen plattform att stå på som tränare och 
förläsare.

– det tog ett par år och flera ansökningar inn-
an jag kom in. riksidrottsförbundet tyckte att 
jag var för ung, bara 24 år, och oroade sig över 
att jag inte hade tillräcklig studievana eftersom 
jag inte pluggat på högskolenivå tidigare. vi-
dare var jag varken förbundskapten eller trä-
nare på riksnivå. men med Svenska tennisför-
bundet i ryggen och en mentor som hjälp om 
jag körde fast, blev jag till slut godkänd och 
antagen. utbildningen var precis så fantastiskt 
som jag förväntat mig med gräddan av idrotts-
forskare och tränare som föreläsare och lärare. 

det går bra för Caxton njuki och hans före-
tag. på frågan vad det svåraste med att starta 
och driva eget är, svarar han snabbt:

– det som är svårt är det som du själv be-
stämmer skall vara svårt. men jag erkänner 
att ibland när jag tittar i min kalender och ser 
att jag bara är inbokad på jobb två till tre må-
nader framåt, så känns det osäkert. men det 
har ordnat sig hittills. min plan är att inom en 
överskådlig framtid expandera och anställa. 
företaget växer just nu i den takt jag själv valt. 
Även om jag har världens roligaste jobb vill jag 
hinna med att träffa min familj och mina vän-
ner också. Jag presterar bäst om jag håller en 
bra balans mellan arbete och fritid.  

från oxelösund har Caxton inga som helst 
planer att flytta. 

– Jag reser så mycket i jobbet, både utom-
lands och i Sverige, att jag får min beskärda 
del av det livet. det är här som jag har min bas, 
min familj och mina vänner. den här staden har 
gett mig så mycket, nu vill jag ge något till-
baka. i oxelösund finns allt jag behöver, det är 
här jag har mitt hjärta.

caxton har coachat flera unga tennista-
langer upp till lanslags nivå.



Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? 
Läs mer på tele2.se/business eller ring oss på 0200-23 23 23.

Konsten att hålla ihop ett 
företag i ständig rörelse.

Kundbesök på Arlanda Express

”Vi är ett extremt mobilt och utspritt företag, så smartphonen är vårt viktigaste arbets-
redskap. Nu när alla hundraåttio anställda har varsin så fungerar informations fl ödet 
mycket bättre” säger Robert Bogdo, tågvärd på Arlanda Express. Frank torkar en 
glädjetår och tar plats mot Arlanda.



Sofie Swing är småbarnsmamman 
som designat en egen kollektion 
barnkläder i ekologiskt jeanstyg. 

med sitt företag world by Swing ska hon inte 
bara erövra Sverige utan även övriga världen 
med sin alldeles egna stil. det är det elegan-
tare uttrycket som är hennes signum, man ska 
kunna vara uppklädd i jeans! under ett års tid 
har hon, via nyföretagarCentrum, haft en egen 
mentor som stöd.

Hur tror ni Birgit Båvner på Nyföretgar-
Centrum Östra Sörmland tänkte när hon 
matchade ihop er två i sitt mentorprogram för 
nyföretagare?

min drivkraft är att få igång människor och 
få dem att prestera mer. Jag är taggad av min 

affärsidé och verksamhet och gillar att hitta 
likasinnade, det stimulerar mig! det är på så 
sätt som jag ramlat in som samarbetspartner 
till nyförtagarCentrum och som mentor, säger 
inge. 

Jag är kreativ och småbra på det mesta, sä-
ger Sofie, men ekonomi och affärsbitarna be-
hövde jag hjälp med. Sen är jag också otroligt 
optimistisk och behöver någon som kan få mig 
att landa. men det måste vara någon som de-
lar min personlighet och som är öppen för nya 
saker, positiv och som kan pusha på. efter den 
beskrivningen var det glasklart för birgit. det 
var inge som fick fundera, säger Sofie med ett 
leende.

mitt förra mentorskap låg närmare min 

bransch och då var det lätt. Jag kan ju ingenting 
om kläder, vilket gjorde att jag backade först, 
men birgit var övertygad om det här. Jag fort-
satte att fundera och kom fram till att det spelar 
ingen roll vad man säljer. det handlar om att få 
ihop helheten!

det var inte branschkunskaper Sofie be-
hövde. hon har ju jobbat med det här och har 
sin utbildning. men det är mycket annat som 
jag är rätt bra på. det handlar ju om att vi ska 
komplettera varandra och tro på varandra. man 
måste ha en grund, att man tror på samma sa-
ker och har koll på vilka saker som är viktiga, 
menar inge. 

man måste ha en stor portion entusiasm i sitt 
företagande för det ramlar av en så mycket på 

Mentorskap 
med hjärta och hjärna

I mitt jobb ingår det att hitta människor och 
beröringspunkter samt nycklar för att få dem att 
växa och bli framgångsrikare. Att vara mentor är 
i princip detsamma, säger Inge Tallberg, VD för 
Rydbergs Bygg. 

Text: Josefin Hildinge
Foto: Ingela Bjurenborg
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Mentor

vägen och det tycker jag att vi hittat hos var-
andra, säger inge. det händer så mycket, byrå-
krati, regler eller försäljning som går snett. allt 
tar energi och du måste vara rejält laddad för du 
tappar en helvetes massa på vägen. 

Är man bara lite smånöjd med tillvaron från 
början då kommer man ingen vart, påpekar So-
fie. Skulle det visa sig att det här inte blir bra 
nu, om jag exempelvis inte blir nöjd med den 
produkt som levereras, då får jag se det som 
en provomgång. Jag kan ju inte bryta ihop, det 
kommer inte funka! 

Vad har ni jobbat med under det här gemen-
samma året?

till att börja med var det finansieringen, säger 
Sofie. Jag hade min affärsplan och en budget 
på tre år som dessutom enligt inge skulle vara 
i tre versioner. en optimistisk, en pessimistisk 
och en realistisk! det tog ett tag att få fram ett 
bra dokument att kunna presentera för en bank 
och utan inge vet jag inte hur jag hade gjort det. 

finansiering inom företagarvärlden är ju ett 
av de största hindren, konstaterar inge. har jag 
manglat Sofie och det material hon kommer in 
med så blir det en större säkerhet för banken 
som ska bedöma det. 

Skulle jag kommit in och inte haft några kon-

takter så är det ju ett annat utgångsläge än om 
jag kommer in till dem och säger att min men-
tor är inge tallberg, säger Sofie. att han tror på 
idén är givetvis stor hjälp på vägen. det som 
jag då tyckte var det värsta hindret resulterade i 
att jag faktiskt fick två banker att välja mellan!

de flesta är glada om de hittar en bank, säger 
inge och skrattar.

det inge också har varit bra och tydlig med 
är vikten av att involvera sin partner. Ska man 
gå in i det här när man är gift och har ett barn 
där hemma och yttrligare ett på väg måste man 
involvera sin partner. det går inte att köra ett 
eget race, påpekar Sofie.

man måste kommunicera och göra resan till-
sammans, det är jätteviktigt! nu har jag turen 
att ha en man som är engagerad och hjälper 
mig med de ekonomiska bitarna som jag inte 
tycker är så kreativa. han har full insyn och det 

är ju hans pengar också, konstaterar Sofie.
Sofie fick frågor med sig hem, säger inge. 

vad händer om du går i konkurs? vad händer 
om du bränner 200 000 kr på huset? den typen 
av frågor måste man ha med sig. Är båda med 
i resan både upp och ner blir det bättre. ekono-
min är en så central grej i ens liv. Samtidigt är 
det väldigt utvecklande och roligt när det går 
bra och man gör resan tillsammans, man växer 
både som individer och som familj.

det har varit en styrka hos inge. varje gång 
vi träffats stämmer han av att allt funkar med 
familjen, säger Sofie. Jag tror tyvärr att många 
kan gå i den fällan.

det är väl fördelen med att jag också är egen 
förtagare, har familj och levt i den här världen 
och sett både dess fördelar och nackdelar, kon-
staterar inge. det är värdena i egenföretagar-
kulturen som jag tar med mig till Sofie. 

srfkonsult.se

Vill du ha hjälp med företagets ekonomihantering? Välj smart, det 
lönar sig både för dig som företagare och för företagets ekonomi! 

Vet du om att förutom den löpande redovisningen som en 
Auktoriserad Redovisningskonsult kan hjälpa dig med så får du 
dessutom:
•	 En	kunnig	rådgivare	som	är	uppdaterad	på	gällande	lagar	och	

regler 
•	 Hög kvalitet i din ekonomiska rapportering garanterad genom 

en Bokslutsrapport 
•	 Ökat	förtroende	hos	intressenter,	finansiärer	och	myndigheter	
•	 En	aktiv	och	engagerad	samarbetspartner	
•	 Ett	tryggare	företagande	och	mer	tid	över	till	annat

Sök efter din Auktoriserade Redovisningskonsult på din ort på  

www.srfkonsult.se/minkonsult

Bättre råd för din ekonomi

”Man måste ha en stor 
portion entusiasm i sitt 

företagande för det ramlar 
av en så mycket på vägen.”
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Att starta och driva företag kräver mer än mod och en god 
portion vilja. Vi på PwC har kunskapen, erfarenheten och 
alla de tjänster du kan tänkas behöva. Från starten, till att 
driva och utveckla ditt företag.

Tillsammans tar vi dig närmare dina mål och visioner.

Din rådgivare  
gör det enklare  
att starta eget

Läs mer och kontakta 
oss på www.pwc.se 
och 010-212 50 00

Eget Företag 2012
Som företagare behöver du koncentrera dig på 
din verksamhet. Dina bankaffärer kan du sköta 
enkelt, på tider som passar dig. 

Besök oss i vår monter på Eget Företag 2012 så 
berättar vi mer. Du kan också ringa Kundcenter 
Företag på  0771-350 360.

nordea.se
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Varsågod – Här kommer 
Herr ocH fru Yamamoto
I Japan tar man hårt på sitt tédrickande. en té-
ceremoni kan ta upp till fyra timmar och leds  
av en tévärd som är utbildad i dess fyra grund-
principer: harmoni, respekt, renhet och lugn. 

I sverige har téceremonin inte slagit igenom än.  
men om du tycker att det låter trevligt finns här 

två gäster – herr och fru Yamamoto – som du  
kan klippa ut och bjuda på té i väntan på att alla  
andra svenskar ska fatta grejen. 

utöver gäster krävs en del utrustning – och äkta 
japanskt grönt té, såklart. allt sådant och lite till  
finns på www.yukoono.se. 

UNIONEN_yuko_v2.indd   1 2012-09-21   13:14
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Mindre än ett år efter öppnandet står gästerna i kö för att få bord. 
Emma Grön, Sörmlands bästa vägkrog, ligger i Söderlänna, några 
kilometer från Strängnäs. Här serveras genuin husmanskost tillagad 
med kärlek och gedigen kunskap. Råvaror från ekologiska och lokala 
producenter prioriteras. Hit kommer man för att njuta länge. Krögaren 
Johnny Berchtold brinner för giftfri mat och vill förändra världen.  

Text: Maria Skagemark 
Foto: Ingela Bjurenborg

Emma Grön
– en äkta vägkrog

M itt i Sörmlands hjärta, vid 
riksväg 55, ligger något så 
otippat som en äkta väg-

krog. bakom det enkla timmerhuset med gräs-
tak, omgärdat av en gärdsgård, döljer sig en 
riktig gourmetkrog. här betraktas matlagning 
som ett hantverk. maten är av högsta kvalitet 
och tillagas av säsongens råvaror. 

– vi följer de naturliga säsongerna och väljer 
de produkter vi tycker är mest intressanta från 
varje period. folk pratar om de fyra årstiderna 
medan vi menar att det finns hundratals årsti-
der, varje råvara har ju sin egen säsong, säger 
krögaren Johnny berchtold. 

idén till en vägkrog i Sörmland uppkom när 
entreprenörerna ewa och göran wennerström 
tröttnade på det dåliga utbudet av vägkrogar 
längs länsvägarna i Sverige. paret, som är 
mycket matintresserade och driver det fram-
gångsrika och Strängnäsbaserade företaget 
wennerström ljuskontroll, bestämde sig för 

att ta saken i egna händer. de frågade kocken 
Johnny berchtold om råd. 

– ewa drömde om att skapa ett café, men när 
jag föreslog att de skulle göra något med mat i 
stället, tänkte hon snabbt om och frågade mig 
om jag kunde tänka mig att driva krogen.

Johnny berchtold är tyskfödd österrikare och 
har ett långt förflutet på stjärnkrogar och topp-
prestauranger runtom i europa. till Sverige 
reste Johnny för att han var nyfiken på det 
svenska köket efter att ha bläddrat i en kokbok 
av svensk-schweiziska gastronomen werner 
vögeli. 

– när jag fick erbjudandet om starta upp och 
ansvara för driften av emma grön behövde 
jag bara tänka ett par sekunder innan jag tack-
ade ja.

restaurangen är döpt efter pigan emma 
engman. hon arbetade i hela sitt liv på den 
gård i Sörmland som ewa och göran köpte på 
70-talet. 

– emma var känd för att kärna det bästa smö-
ret i trakten och var hejare på att baka bröd. 
grön syftar på krogens ekologiska profil. 

Även här bakas det, både matbröd och söt-
bröd. av äkta smör och källvatten från egen 
brunn. det mesta serveras på restaurangen 
men det går också bra att köpa med sig något 
gott hem. i en separat bakstuga står bagerskan 
ann-marie borg och bakar ut dagens surdeg. 
den gudomliga doften av en nyss uttagen plåt 
med hallonkaka triggar i gång smaklökarna. 

– ann-marie är en lokal och självlärd för-
måga. hon är vårt russin i kakan och enormt 
kreativ när det gäller att färglägga vår kondi-
toridisk. dessutom håller hon ordning på en 
mängd saker som vi inte märker förrän hon är 
ledig.  

den kulinariska ambitionen är hög, all mat 
lagas från grunden och blandas med en stor 
skopa kärlek. i köket puttrar en kittel med 
dovhjortsben och rotsaker, för hur skulle man 

landsbygd
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Vilket liv  
vill du leva?
Låt dina idéer gro på landet.  

www.jordbruksverket.se/landsbygden

•	Mjölk	&	vin	–	möt	en	ingenjör	 
och	en	kock
•	Grön	omsorg	–	en	företagsidé

Eget Företag
11–13 oktober

Monter B11:32

Kom och  
träffa oss!

Missa inte våra seminarier:

annars få buljong till såsen? de flesta råva-
rorna kommer från lokala producenter och är 
ekologiska, för att ekologiskt odlat smakar så 
mycket bättre och näringsämnena är så många 
fler.

– många lever i tron att kravmärkta livs-
medel är mycket dyrare än de konventionella. 
det stämmer inte. till exempel så släpper eko-
logiskt kött mycket mindre vätska vid tillag-
ning än konventionellt kött. du får alltså ut en 
större kvantitet färdiglagat kött om du väljer 
kravmärkt än du får av motsvarande vikt kon-
ventionellt kött. vidare innehåller kravodlade 
grönsaker betydligt mer näringsämnen än be-
sprutade, därför kan du äta mindre men ändå 
få i dig fler vitaminer och mineraler. den som 
konsekvent använder ekologiska produkter 
mår helt enkelt bättre tycker Johnny.

emma gröns matfilosofi går ut på att driva 
krogen på ett hållbart sätt samt att gynna den 
lokala tillväxten genom att använda lokala 
produkter.

– Jag vill verkligen förändra världen. tänk 
globalt och handla lokalt är mitt motto. vi kö-
per grönsaker, frukt och kött genom den eko-
nomiska föreningen rheum, som består av ett 
tiotal ekologiska gårdar och förädlingsföretag 
i Sörmland. gästerna blir glada när de får veta 
att kossan de äter har betat hos bonden på går-

Johnnys fem tips till dig som vill öppna café eller restaurang

1. tänk efter innan du öppnar, har du något att sälja? delicatobollar eller 

industriellt tillverkade menlösa kanelbullar finns att köpa på de flesta ställen. 

vill du att dina gäster ska komma tillbaka måste du imponera på dem. erbjud 

något som bara finns hos dig. ingen behöver ett café till där man kan köpa 

inplastade, fuktiga ostmackor.

2. kom på ett roligt namn! klaras café, figges pizza och karins kök finns redan 

och säger egentligen ingenting om din rörelse. ett namn ska fästa sig hos folk, 

det ska skapa nyfikenhet och ska på något sätt vara relaterat till din stil.

3. lär dig att räkna. sätt dina priser utifrån vad du har för omkostnader. se till 

att det blir något över till investeringar, reparationer eller underhåll. var inte 

blyg när du sätter priser, folk kommer alltid att vilja betala för utmärkt mat.

4. köp inga mediokra råvaror. folk kommer att märka om du köper din skinka 

hos lidl. kolla upp dina lokala producenter istället, välj varor med profil.

5. Är du beredd att satsa allt? det finns stjärnstunder men det är ett 

hästjobb. du jobbar när andra roar sig. sist men inte minst: du måste tycka 

om dina gäster! har du problem med att ta emot gäster tio minuter innan 

stängningsdags? sök då jobb i kommunen istället.

Tips

den intill. fisken vi serverar följer riktlinjerna 
från krav, mSC och wwf. en del kommer 
från göteborg men vi köper löjrom, gös och 
lax från fiskaren loberg i Stallarholmen. 

att driva företag på landsbygden behöver 
inte vara svårare än i storstaden, menar John-
ny. 

– det som kan vara jobbigt är att det är en 
mil till nästa butik om mjölken är slut. alla 
mina medarbetare är bosatta här i trakten. vi 
är tre heltidsanställda och så fyller vi upp med 
timanställd personal. alla som arbetar här har 
ett gediget intresse för mat och service, det 
är viktigt. det praktiska lär vi oss på vägen.

det är snart ett år sedan emma grön öpp-
nade dörrarna och gästerna har strömmat till 
i en strid ström.

– det har gått väldigt bra. läget är per-
fekt, vi ligger i en korsning vid en riksväg 
med många förbipasserande. vi har en här-

lig blandning av matgäster från hela området 
kring Strängnäs. många kommer med familj 
och vänner för att umgås och äta gott. hit 
kommer också många turister som är ute och 
åker i Sörmland. 

några pengar på marknadsföring har man 
ännu inte behövt lägga ut. 

– ryktet om oss har spridit sig från mun till 
mun. våra priser är milda på gränsen till pris-
värda. under denna vår första sommarsäsong 
har vi serverat lunch till 150-160 gäster och 
sedan haft middagsgäster ovanpå det. 

emma grön håller redan på att expandera. 
köket är för litet. Så nu bygger man till ett 
sommar- och cateringkök.

– vi har fått många förfrågningar om ca-
tering men varit tvungna att tacka nej för 
eftersom vi inte haft tillräckligt med köks-
utrymme. efter årsskiftet kan vi ta emot fler 
beställningar. 

landsbygd
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MÄSSPRIS!Vi bjuder på 3 månader extra abonnemang*

Är du en av 
Sveriges modiga 

nyföretagare?

Läs mer, testa och beställ direkt på 

www.hogia.se/smalloffice  
eller kontakta våra kundrådgivare 

på telefon 0303-688 00.

Hogia Small Office är det självklara valet 
för tusentals företag i Sverige. Med vår 
bokföring, fakturering, lön och kassa kan 
du fokusera på din kärnverksamhet.

bokföRIng | lön | kaSSa | faktuReRIng  

fRån 68 kR I Månaden

beSök oSS på mÄSSan 

”eget företag” den 11-13 oktober!

Hogia Small office har programmen som  
hjälper dig att lyckas med ditt företagande.  

bokföring, fakturering, kassaregister eller lön, 
allt är enklare än du tror.

*/ Vid beställning på mässan får du 15 månaders abonnemang till priset av 12.

Sök företagsfakta är den snabbaste vägen till 
den mest aktuella och korrekta informationen 
om 1 miljon svenska företag och 20 miljoner
europeiska företag. En viktig tjänst för dig som 
vill göra trygga affärer. Du får de färskaste 
uppgifterna, direkt från källan. 
Läs mer på bolagsverket.se

Välkommen till en enklare vardag.     

Fakta 
om

Företag.
Direkt
Från 

källan. 

Våra e-tjänster - Bolagsverket
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höjdaren

Bolagsverket
– gör livet enklare för företagare 
Bolagsverkets huvuduppgift är att granska, registrera och informera för ett enkelt 
företagande och ett rättssäkert näringsliv. Genom att ge goda förutsättningar för 
näringslivet och skapa en bra infrastruktur för tillväxt, vill verket ge företagsamma 
människor de besked de behöver för att förverkliga sina drömmar.

Text: Maria Skagemark
Foto: Ingela Bjurenborg

En av de första myndigheter som en 
blivande företagare kommer i kon-
takt med är bolagsverket. det är 

hos dem de flesta nyföretagare registrerar sitt 
företag. 

– för enskilda näringsidkare räcker det att 
registrera sig hos Skatteverket, men då är inte 
företagsnamnet skyddat som det automatiskt 
blir hos bolagsverket. många väljer också att 
registrera sig hos oss, därför att det ger publi-
citet och offentlighet, eftersom företaget blir 
publicerat och synligt i vårt register, säger che-
fen för bolagsverket, generaldirektör annika 
bränström. 

att välja ett bra namn till sitt företag är en stor 
och viktig uppgift som en ny företagare ställs 
inför. företagsnamnet kommer ju att vara före-
tagets fasad utåt. det ska underlätta för kunder 
och andra att hitta till just ditt företag.

– namnet ska vara unikt. Jag tycker att innan 
man tar sitt beslut är det bra att prova hur nam-
net låter när man svarar med det i telefonen och 
även fundera över hur det ser ut i tryck. när 
företagaren väl bestämt sig och skickat in sitt 
namnförslag gör bolagsverket en omfattande 
granskning av namnet, så att det inte är alltför 
likt redan registrerade företagsnamn eller varu-
märken. 

bolagsverkets huvuduppgift är att granska, re-
gistrera och informera för ett enkelt företagande 
och ett rättssäkert näringsliv. vidare samordnar 
och utvecklar bolagsverket effektiva tjänster 
för företag och företagande. 

– vi arbetar hela tiden med att förenkla för 

företagarna. förändringar tar dock tid eftersom 
vi har lagar och förordningar att ta hänsyn till. 
en av våra viktigaste uppgifter är att informera 
om vilka regler som gäller vid start och drift av 
ett företag. det behöver inte vara svårt att starta 
företag, men det är angeläget att företagaren lä-
ser på ordentligt om vilka regler som gäller för 
respektive bolagsform. 

att läsa information om gällande regler berör 
inte bara den nya företagaren, det är lika vik-
tigt för den som driver ett befintligt företag att 
vara påläst och hålla sig uppdaterad. 

– Ju bättre kunskap företagaren har från 
början, desto större chans är det att företaget 
överlever och växer säger annika brännström. 

information och vägledning för företagare 
finns att hitta på webbplatserna bolagsverket.
se och verksamt.se. det går också bra att ringa 
till bolagsverkets servicetelefon för att ställa 
frågor. 

– vi får cirka 2 300 samtal om dagen till vår 
kundservice. det fina med vår teleservice är 
att 95 procent av samtalen besvaras direkt av 
en handläggare. vår policy är att 80 procent 
av samtalen skall vara besvarade inom 60 sek-
under. 

i ett samarbete mellan tillväxtverket, bo-
lagsverket och Skatteverket grundades 2009 
webbsidan verksamt.se. tjänsten har sin grund 
i det samarbete som startade redan i början av 
2000-talet och som över tiden har vidareut-
vecklats. 

– på verksamt.se finns väldigt mycket av 
den information du behöver för att starta fö-

retag. att myndigheterna samverkar och gör 
informationen lättillgänglig på det här viset 
är bra. i framtiden hoppas jag att Skattever-
ket och bolagsverket skall kunna samköra 
sina register så att en uppgift bara ska behöva 
lämnas en gång till myndigheterna. 

bolagsverket samarbetar sedan länge med 
nyföretagarCentrum. 

– vi är nationell samarbetspartner med ny-
företagarCentrum och stödjer deras arbete till 
fullo. Ju mer rätt det blir från början när man 
skall starta ett företag, desto bättre fungerar 
det sedan under hela processen när företaget 
har med myndigheterna att göra. nyföreta-
garCentrum är en aktör som precis som vi 
jobbar för att främja företagandet i Sverige.  . 

bolagsverket är en förhållandevis ung myn-
dighet som grundades 2004. innan dess re-
gistrerades företagen hos bolagsavdelningen 
som då var en del av patent- och registrerings-
verket. bolagsverket har drygt 500 medarbe-
tare och regeringen är uppdragsgivare. verket 
styrs av en generaldirektör som regeringen ut-
ser. bolagsverket är dessutom en avgiftsfinan-
sierad myndighet. verksamheten betalas alltså 
inte med skattemedel, utan man tar ut avgifter 
för de tjänster som kunden köper. 

– vårt arbete handlar om att ge goda för-
utsättningar för näringslivet. vi vill skapa en 
bra infrastruktur för tillväxt och ge företag-
samma människor de besked de behöver för 
att kunna förverkliga sina drömmar, avslutar 
bolagsverkets generaldirektör annika brän-
ström.
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Bolagsverket har tre funktioner:

•	 en myndighetsutövande funktion med 

registrering av företag, granskning av 

årsredovisningar, beslut med mera.

•	 en servicefunktion, som är en öppen faktabank 

med information om näringslivet för näringslivet.

•	 vara utvecklingsmyndighet inom området 

företag och företagande (regeringsuppdrag).

Fakta
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vård och omsorg

En bra vårdidé kan bli en bra affärsidé 
Att driva eget företag ger möjlighet att förena profession och entreprenörsanda. 
För att få en mångfald av vård behövs många bra vårdidéer. 
Sineva Ribeiro, förbundsordförande

Vårdförbundet kan ge dig rådgivning och professionella mötesplatser. 
Besök oss gärna i vår monter på Starta Egetmässan eller på  
www.vardforbundet.se/Min-profession/Foretagare/

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, 
biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. 
Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Gisela bergström och hennes 
kollegor på ultraljudsbarn-
morskorna startade sin gemen-

samma resa 2006. två år senare kunde de 
starta sitt företag vars affärsidé är att utföra 
ultraljud på blivande mammor, en verksam-
het som i dagsläget rymmer två mottagningar, 
god omsättning, hög kvalitet och nöjda kun-
der.

– varför ska friska kvinnor åka till sjukhus 
för att göra ett ultraljud var frågan vi ställde 
oss. det är väl bättre för patienten och mer 
ekonomiskt att genomföra dessa rutinkontrol-
ler på stan istället. Som egna företagare fick 
vi dessutom större inflytande över verksam-
heten och större kontroll över vårt resultat.

gisela berättar att det bästa med att starta 
och driva eget företag är att man får se fruk-
ten av sitt arbete. har man varit bra med pa-
tienterna så får man det direkt tillbaka. 

Bästa tipsen
gisela och hennes kollegor hade stor hjälp av 
dåvarande utvecklingskansliet på hälso- och 
Sjukvårdsförvaltningen.

– vi fick personlig kontakt med en kvinna 
där som engagerade sig i vår sak, säger gi-
sela. tack vare henne fick vi till slut fart på 
verksamheten. Sedan tog vi kontakt med pri-
ce waterhouse Coopers, som hjälpte oss med 
organisation och ekonomi, samt med almi, 

där vi fick ett uppstartslån. förutom det lånet 
finansierade vi det hela genom att ta ut låga 
löner under en längre tid. 

till dem som funderar på att starta eget 
inom vård och omsorg finns det fyra tips som 
gisela gärna delar med sig av:

1. var beredd på att lägga ner massor av tid 
för att nå målet och kunna starta.

2. Starta med andra om det är möjligt. man 

Ultraljudsbarnmorskorna:

Lättillgänglig service

måste ha någon att bolla tillsammans med.
3. ha regelbundna möten med organisa-

tionskonsult för att strukturera upp arbetet 
och ”släcka småbränder“.

– vi tog reda på vid uppstarten vilken kom-
petens det fanns i bekantskapskretsen så vi 
kunde få hjälp vid hyresförhandlingar, aktieä-
garavtal, budget och liknande, säger gisela.

4. ha roligt! 

gisela bergström Ultraljudsbarnmorska.
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www.handelsbanken.se

De som känner oss 
gillar oss. 

Välkommen du också.

annons_handelsbanken_186x125_aug_12.indd   1 2012-09-05   09:07:40

JURIDIK
Juridik påverkar oss alla, 
det kan röra den privata 
sfären, ditt företag eller 
din fastighet. Våra jurister 
och specialister hjälper till 
med allt från privaträtts-
liga avtal, kompanjonavtal 
till en gränstvist.

AFFÄRSRÅDGIVNING
Vi har verktygen och 
kunnandet som får hjulen 
att snurra i rätt riktning. 
Kanske behöver du hjälp 
med att utveckla din 
affärsidé, ledningsstöd 
eller planera och beräkna 
en viktig investering? 

FASTIGHETSFÖRMEDLING
LRF Konsult är Sveriges 
största mäklare av jord- 
och skogsfastigheter. Vi 
har erfarenhet och kunskap 
om de frågor som kan upp-
komma vid köp och för-
säljning.

EKONOMI
Låt vinsten växa sig 
stark! Se på ditt företags 
ekonomi med nya ögon. 
Redovisningen är ett 
verktyg för att utveckla din 
verksamhet. 

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fl er 
än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, 
affärsrådgivning och fastighetsförmedling fi nns på över 135 orter över hela landet. 

ALL RÅDGIVNING PÅ ETT STÄLLE

Se våra kunderbjudanden samt uppgifter om närmaste 
kontor på www.lrfkonsult.se. Vill du hellre ringa är numret 
0771-27 27 27.

Välkommen till vår monter, B 08:31!
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nyföretagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges 
ledande skapare av nya livskraf-
tiga företag genom att ge kost-

nadsfri rådgivning till personer som vill starta 
eget företag. 2011 bidrog nyföretagarCentrum 
till cirka 9.800 nya företag i Sverige. rådgiv-
ningen täcker närmare 200 kommuner och nu 
invigs nyföretagarCentrum partille. kontoret 
drivs av henrik Sjölander, ordförande, och 
marcus lindström, rådgivare. både henrik 

nyföretagarcentrum Partille 

nu startar nyföretagarcentrum 
göteborgsregionen

välbesökt invigning av nyföretagarcentrum Partille.

full fart i göteborg!

O nsdagen den 3 oktober klockan 11.00 invigde nyföretagarCen-
trum göteborgsregionen sina lokaler på erik dahlbergsgatan 3. 

– det är roligt att vi gått i mål och fått igång nyföretagarCen-
trums rådgivningsverksamhet i Sveriges näst största stad, säger projektledare 
Jörgen bengtson. 

– vi har rekryterat rådgivare, som är igång med diplomeringsutbildning 
inom nyföretagarCentrum Sverige, samtidigt som arbetet pågår med att cer-
tifiera nyföretagarCentrum göteborgsregionen enligt de kvalitetskrav orga-
nisationen har, säger han

nyföretagarCentrum göteborgsregionen delar lokaler med företagarna och 
ung företagsamhet.

– bättre sällskap kan vi inte tänka oss. vi har hamnat i rätt miljö, dessutom 
centralt placerade i göteborg! 

3 frågor till
Rosie Rothstein. 
VD, NyföretagarCentrum 
Göteborgsregionen

1. När i sin startfas tycker du man ska be-
söka NyföretagarCentrum Göteborgsre-
gionen?
det är bra om man kommer så tidigt som 
möjligt i startfasen, så att man redan från 
början kan träffa en rådgivare och arbeta 
igenom sin egen affärsplan
2. Kan alla som vill starta företag komma 
till er?
Ja, vi är öppna för alla som funderar på att 
starta företag.
3. Vad kostar det för mig som nyföretagare?
det är helt kostnadsfritt.

rosie rothstein. 

och marcus är själva företagare som vet vad det 
innebär att ta steget till eget. bakom sig har de 
dessutom ett stort lokalt nätverk och kan guida 
nyföretagarna till viktiga näringslivskontakter. 

– det finns ett stort behov av nya företag 
och att kunna erbjuda kostnadsfri rådgivning 
som starthjälp för människor i företagstankar 
kommer innebära ett lyft för kommunen, säger 
henrik Sjölander, nyföretagarCentrum par-
tille.
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Ett nytt sätt 
att bygga

proff siga hemsidor
Du gör det själv, 

utan förkunskaper

Hemsida med e-butik 
från 9 9kr per månad

Priset är angivet exkl. moms

www.hemsida24.se

PROVA GRATIS

Anlita en riktig översättare. Det blir bäst så. 
Vi utför korrekta översättningar mellan:   

         norska  danska 

 finska  svenska

www.nordord.se, info@nordord.se

NordOrd 
Språkkonsult

UNIONEN_nordord_v2.indd   1 2012-09-21   13:24
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här finns vi!

BLEKINGE LÄN
karlshamn
karlskrona
olofström
ronneby
Sölvesborg

DALARNAS LÄN
avesta
borlänge
falun
gagnef
ludvika
Smedjebacken
Säter

GÄVLEBORGS LÄN
bollnäs
gävle
hofors
hudiksvall
ljusdal
nordanstig
ockelbo
ovanåker
Sandviken
Söderhamn

HALLANDS LÄN
falkenberg
halmstad
hylte
kungsbacka
laholm
varberg

JÄMTLANDS LÄN
berg 
krokom
Strömsund
östersund

JÖNKÖPINGS LÄN
habo
Jönköping
vetlanda

KALMARS LÄN
kalmar
mörbylånga
borgholm

KRONOBERGS LÄN
alvesta

lessebo
ljungby
tingsryd
uppvidinge
växjö
Älmhult

NORRBOTTENS LÄN
luleå

SKÅNE LÄN
bjuv
bromölla
burlöv
båstad
eslöv
helsingborg
hässleholm
höganäs
klippan
kristianstad
kävlinge
landskrona
lomma
lund
malmö
osby
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
tomelilla
trelleborg
vellinge
ystad
Åstorp
Ängelholm
örkelljunga
östra göinge

STOCKHOLMS LÄN
botkyrka
danderyd
ekerö
haninge
huddinge
Järfälla
lidingö
nacka
norrtälje
nykvarn
nynäshamn

Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
- rinkeby-kista
- västerort (vällingby)
Sundbyberg
Södertälje
tyresö
täby
upplands-bro
upplands väsby
vallentuna
vaxholm
värmdö
österåker

SÖDERMANLANDS LÄN
eskilstuna
flen
gnesta
katrineholm
nyköping
oxelösund
Strängnäs
trosa
vingåker

UPPSALA LÄN
enköping
håbo
knivsta
tierp
uppsala
Älvkarleby
östhammar

VÄRMLANDS LÄN
filipstad
forshaga
hammarö
karlstad
kil
kristinehamn
Storfors

VÄSTERBOTTENS LÄN
Skellefteå
umeå

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Sundsvall
timrå

Ånge
örnsköldsvik

VÄSTMANLANDS LÄN
hallstahammar
Sala
Surahammar
västerås

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
bengtsfors
bollebygd

borås
dals-ed
essunga
falköping
färgelanda
grästorp
göteborg
götene
herrljunga
hjo
härryda
karlsborg

kungälv
lerum
lidköping
lilla edet
lysekil
mariestad
mark
mellerud
munkedal
mölndal
orust
partille
Skara
Skövde
Sotenäs
Strömstad
Svenljunga
tanum
tibro
tidaholm
tranemo
trollhättan
töreboda
uddevalla
ulricehamn
vara
vårgårda
vänersborg
Åmål

ÖREBRO LÄN
askersund
degerfors
hallsberg
karlskoga
kumla
laxå

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
boxholm
finspång
kinda
linköping
mjölby
motala
norrköping
Söderköping
vadstena
ödeshög

nyföretagarcentrum

NyföretagarCentrum ger dig kostnadsfri rådgivning när 
du vill starta och driva företag!
Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. 
Har du en affärsidé? 
Leta då upp din hemkommun i listan nedan och hör av 
dig redan i dag!

Du hittar alla kontaktuppgifter på www.nyforetagarcentrum.se
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samarbetspartner

nyföretagarcentrums partners 

Vill du synas här?
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rådgivare

Rådgivarna
gör dig startklar!
Våra rådgivare är personerna som tar emot dig när du besöker NyföretagarCentrum. 
Tillsammans med dessa experter finjusterar du din affärsidé tills dess du känner dig redo att 
starta ditt eget företag. Inom NyföretagarCentrum är vi ca 170 rådgivare som alla är till för 
dig som går i starta eget-tankar. 

Varmt välkommen! 

bildtext bildtext bildtext

bildtext bildtext bildtext

bildtextbildtextbildtext

Rolf LindbergCecilie ThorsenAnders Nissen

Lars Salén Nina Plesner Dannevall Riita Eivergård

Maria Ulfvin LarssonErik ÅqvistKattis Lovén



Nu är appen för alla
nyföretagare här!

■ När du laddar ner Starta Eget-appen – som givetvis 

är gratis – får du direkt en lista över de fem närmaste 

NyföretagarCentrum-kontoren, men du kan också 

leta upp det kontor du söker via en karta eller en 

kommunlista.

■ Du kan läsa om vår verksamhet och ta del av nyheter,

tips och erbjudanden från oss på NyföretagarCentrum. 

Vill du göra det extra enkelt, bara aktivera push så får 

du våra nyheter direkt som ett sms.

■ Allt för dig som antingen har tagit – eller är på väg 

att ta – klivet in i företagarvärlden.

■ I appen hittar du också nyheter och erbjudanden 

från ett stort antal av våra nationella och lokala sam-

arbetspartners. Det är våra partners som gör det 

möjligt för oss att ge dig kostnadsfri rådgivning.

■ Så, ladda ner ”Starta Eget” till din iPhone eller 

Android-telefon redan idag!

NyföretagarCentrum har lanserat 

”Starta Eget” – appen som hjälper dig 

som går i tankar på att starta eget företag. 

Eller som redan har startat!

Gilla oss på facebook! www.facebook.com/nyforetagarcentrum



resten av första året om du nyligen har eller tänker starta eget.

Dessutom

i 3 månader
Gäller inte om du redan är 

medlem i Unionen.Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforet
ag

are

Smakstart på nya firman!
Har du nyligen startat eget företag? Eller tänker du göra det? Blir du ny medlem i 
Unionen så bjuder vi på hela medlemsavgiften de 3 första månaderna. Unionen så bjuder vi på hela medlemsavgiften de 3 första månaderna. Nyhet: Dess-Nyhet: Dess-
utom betalar du bara halva avgiften under resten av det första året, d v s månad 4–12. 
Gäller ej om du idag är yrkesverksam medlem i Unionen. Du får ett medlemskap fullad-
dat med skräddarsydda tjänster som inkomstförsäkring och affärsjuridisk rådgivning.
DET TA FÅR DU SOM MEDLEM I UNIONEN EGENFÖRETAGARE: INKOMSTFÖRSÄKRING,  AFFÄRSJURIDISK R ÅDGIVNING, 
INTER AK TIVA AV TALSMALL AR, AFFÄRSCOACHNING, BIDR AG TILL KOMPETENSUT VECKLING, T IDNINGEN DRIVA EGET, 
SEMINARIER OCH NÄT VERK , WEBBGUIDEN, NYHETSBRE V, FÖRETAGSUPPLYSNING, FÖRMÅNER OCH R ABAT TER T.  EX . 
PÅ EN SJUK VÅRDSFÖRSÄK RING. L ÄS MER PÅ W W W.UNIONEN.SE /EGENFORETAGARE ELLER RING 07 7 1-743 743.

Vill du veta mer –sms:a 

UNIONEN EGEN 
till nummer  71700

Bli medlem här:
unionen.se/egenforetagare


