
Eget Företag | 1 

Johanna Elgholm
– gör livsstilen till yrke

Guide
Starta e-handel

Gör den på nätet
Affärsplanen

N
R 1 2015 Pris 59 kr 

NyföretagarCentrum
lanserar e-kurser
i företagande

Papperslösa kontoret
Tema

Expertentipsar om hästföretagande



Funderar du på att starta 
företag eller är du redan  
igång och vill ta steget  
vidare? Vi har samlat  
det du behöver veta!

Vi gör det enklare för dig  
att starta och driva företag

Verksamt.se
På verksamt.se hittar du information och  
e-tjänster som vi vet att du som ska starta eller 
driver företag har nytta av. Här kan du bland annat:

• Skapa en affärsplan och utveckla din affärsidé.

• Söka företagsnamn och se om just ditt tänkta 
företagsnamn är upptaget eller inte.

• Skapa en checklista och snabbt se vad du  
måste göra när du ska starta företag. 

• Starta och registrera ditt företag.

• Få vägledning om bokföring, skatter och avgifter.

Starta företag-dagen
En bra början på vägen mot eget företag är att gå 
på Starta företag-dagen. Under dagen får du samlad 
information från sju myndigheter. Starta företag-
dagen, som är gratis, anordnas på flera orter i landet. 
Besök verksamt.se för anmälan och mer information. 

Starta företag-dagen som webbseminarium
Du kan även ta dela av Starta företag-dagens 
innehåll i form av en serie direktsända webb-
seminarier. Toppen för dig som inte bor i eller  
kan ta dig till någon av de orter där vi arrangerar 
Starta företag-dagen. Besök verksamt.se för 
anmälan och mer information.
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... är du kanske en av de hundratusentals människor som antingen byg-
ger Sverige genom att driva eget företag eller funderar på att ta det stora 
steget till eget.

Oavsett vilket så är sådana som du livsviktiga för Sveriges framtid. De 
små företagen är Sveriges motor och vi på NyföretagarCentrum vill stötta 
dem så gott vi kan. Vi gör det genom att göra det vi är bra på; att ge råd till 
andra som vill starta eller har startat, och att skapa arenor där kontakter 
knyts och idéer uppstår.

Vad gäller våra råd så är de alldeles gratis. Detta tack vare den uppback-
ning vi får från företag, organisationer och myndigheter runt om i hela 
landet. Och råden kommer från kvalificerade människor som själva är 
företagare och som vet vad det innebär att starta företag från grunden. 

Fler än 20 000 personer kommer till oss varje år för att få råd om före-
tagande. Har du inte testat vår rådgivning än, ge den en chans. Jag tror 
inte du blir besviken.

Vad gäller arenor för nätverkande så har vi en hel palett av möjlighe-
ter. På våra lokala NyföretagarCentrum erbjuds du möjligheter att träffa 
experter och nätverk som kan just din kommun. Dessutom arrangerar vi 
under vecka 17, hela Sveriges Nyföretagarvecka – en kampanjvecka där 
vi inspirerar Sverige genom vårt koncept Café Starta & Driva Eget. Och 
så har vi förstås mässan Eget Företag i oktober, Nordens största mässa för 
ny- och småföretagare. 100 utställare, lika många kostnadsfria semina-
rier, tusentals nätverkssugna företagare och en energiboost som ditt före-
tagande knappast får någon annanstans.

Om du fortfarande läser det här, vill jag uppmana dig att ta kontakt med 
oss för att se hur vi kan hjälpa dig med just ditt företagande. Och om det 
inte är aktuellt för dig själv – sprid ordet till andra. Jag lovar att du har ett 
helt gäng entreprenörer i din bekantskapskrets som vill ha den stöttning 
som vår kostnadsfria rådgivning innebär.

Mats Evergren
Redaktionschef Tidningen Allt om Eget Företag

Marknadschef, NyföretagarCentrum Sverige
mats.evergren@nyforetagarcentrum.se
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företeelser som nyföretagare kan ha nytta av.
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Hur många företag startas i din kommun? Nyföretagar-
Centrums unika undersökning har svaret. 
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NyföretagarCentrum släpper sin digitala affärsplan. 
Nu lanseras den online.
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E fter 10 år på ordförandeposten för Sveriges ledande ska-
pare av nya livskraftiga företag valde Jan-Olov Ericks-
son lämnades orförandeklubban över till mig.

Att redogöra för Jan-Olovs betydelse för organisationen kräver ett 
betydligt större utrymme än detta. Det gemensamma och stärkta va-
rumärket, den framskjutna positionen och de otaliga timmar som han 
lagt ner för att främja nyföretagandet i Sverige, är bara ett axplock av 
hans insatser. Så, stort tack, Jan-Olov, för ditt outsinliga engagemang 
och oförtröttliga arbete!  

Min ambition som ny ordförande för NyföretagarCentrum Sverige 
är att fortsätta på den inslagna vägen, att förbättra våra goda resul-
tat. Grunden för detta är de många företagen. Ett kraftfullt stöd från 
näringslivet medför att Nyföretagar-Centrum kan vara på topp. Själv 
har jag god erfarenhet från min på tid i AB Volvo - grundare av Ny-
företagarCentrum 1985 - vad detta betyder.

Ytterligare arbete kommer nu läggas på att stärka NyföretagarCen-
trum för att därigenom tillse att fler nya livskraftiga företag startas i 
landet. För vi vet att inte bara de många nyföretagarna får bättre möj-
ligheter utan även samhället stärks. De insatser som görs av Nyföre-
tagarCentrum årligen leder nämligen till att 4 nya skattemiljarder kr 
varje år! Det är dessutom i dessa nyskapade företag som de framtida 
jobben, tillväxten och nya möjligheterna för Sverige finns.  

Under 2015 firar NyföretagarCentrum 30 år. En framgångsrik resa, 
som vi bara har påbörjat kommer att fortsätta. Tillsammans med 
mina två vice ordföranden Eva Pethrus, Microsoft och Ulf Lindberg, 
Almega ser jag fram emot att vara del av den resan och hoppas möta 
många nyföretagare längs vägen!  

Kenth Berndtsson
Ordförande NyföretagarCentrum Sverige 

Ledare ordföranden

Ordförande 
har ordet

NyföretagarCentrum 
hjälper människor att 
förverkliga drömmar!

Vi är företagare som hjälper 
blivande företagare kostnads-
fritt att starta företag.

Våra kunder vittnar om vilken viktig roll Nyföretagar-
Centrum spelar som bollplank och inspiration när de 
befi nner 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



Därför har vi telefonrådgivning dygnet runt.
Vi vet att alla som driver eget företag jobbar hårt. Och att frågor kring bankärenden  och 
ekonomi sällan uppstår mellan klockan nio och fem. Därför har vår telefonbank  alltid 
öppet, med personlig rådgivning dygnet runt. Läs mer på seb.se/drivaeget
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Vi hjälper dig att bli

Startklar. Kostnadsfritt!

www.nyforetagarcentrum.se

Välkommen!

VÅGA!
Ja, det var mycket på en gång!

Läs igenom NyföretagarCentrums checklista många 

gånger. Känner du dig klar? Våga ta steget, kontakta  

oss så träffas vi för att testa din affärsidé och dina 

 förutsättningar för att starta eget företag.

FÖRSÄKRINGAR OCH TRYGGHET

n Starta inte utan företagsförsäkring!

n Fundera över dina trygghetslösningar.

n Ta hjälp – fråga vad som finns!

AVTAL
n Gör skriftliga avtal för det som är viktigt.

n Vi kan inte nog understryka hur viktigt

 det är att ha rätt avtal. Tala alltid med

 experter innan du ingår avtal.

n  Är ni flera som startar företag tillsammans, 

glöm inte att skriva ett kompanjonsavtal!

13

14

LOKALER OCH UTRUSTNING

n Många startar idag sina företag i bostaden.

 Skaffa ett företagsabonnemang på din telefon

 så att nya kunder kan hitta dig.

n Företagshotell ger dig ”kollegor” och ett

 nätverk.
n Tänk igenom hur stora lokaler du behöver

 och vilken utrustning som är nödvändig.

n Förhandla om villkor och bindningstid.

15

Utgåva september 2014 © NyföretagarCentrum. Tryck: Alatryck, Vadstena

16

Ta hjälp av NyföretagarCentrums checklista!

Nyföretagarnytt

190 000
nya företag har startats genom Nyföretagar-
Centrum sedan 1985.

89%
av nyföretagarna som gått Mentorprogrammet 
lyckas med sitt företag.

94%
av kunderna rekommenderar Nyföretagar-
Cetrum till andra som skall starta företag.

Cirka 10 000
företag startas genom NyföretagarCentrum 
varje år.

4 000 000 000 
kronor i skatteintäkter per år, är vad företag 
som har startat genom NyföretagarCentrum 
drar in till kommun, landsting och stat.

Företagaren som startar genom Nyföretagar-
Centrum har större överlevnad – endast en 
procent går i konkurs efter en period av tre år.

1%

av de nystartade företagen överlever efter tre år.
81%

Ung & Eget

AfroLat 

NyföretagarCentrum genomför tillsammans med JP Morgan och 
Accenture en satsning för att främja nyföretagande bland unga mel-
lan 18-35 år. Projektet inleds i Stockholmsregionen där sex Nyföre-
tagarCentrum deltar, till en början. Målet är att genom rådgivning 
och mentorskap öka nyföretagandet i områden som Rinkeby, Kista, 
Järfälla, Fisksätra, Botkyrka Södertälje med flera. Är du mellan 18 
och 35 år och går i företagstankar? Kontakta NyföretagarCentrum 
för mer information. 

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om nyföretagandet, ta del av exklusiva 
erbjudanden, anmäl dig till mingel och events och nätverka på våra Facebooksidor!
www.facebook.com/nyforetagarcentrum
www.facebook.com/egetforetag 

Under våren och hösten har 
NyföretagarCentrum samar-
betat med Chilenska Riksför-
bundet och Afrosvenskarnas 
Riksförbund i ett projekt som 
syftar till att stärka företagan-
det bland kvinnor med latina-
merikansk och afrikansk bak-
grund.
Ett 50-tal kvinnor har genom-

gått grundläggande utbildning 
i starta-eget.
Enskild rådgivning för att ut-

veckla den egna affärsidén har 
självfallet också ingått i pro-
grammet.

Gör som 20 000 andra 
– följ oss på Facebook 

Besök telia.se/foretag,Telias butiker, våra återförsäljare eller ring 90 400.
Gäller företag så långt lagret räcker dock längst t.o.m. 2/11 2014 vid 24 mån bindning av Telia Jobbmobil Multi 5GB med Samsung Galaxy S5. Pris 549 kr/mån. Engångsavgift 200 kr tillkommer.
Priser exkl. moms. För fullständiga villkor se telia.se.

telia.se/foretag

Just nu:
stort tillbehörs-

paket ingår!
Värde 1790:-

5 GB surf som du kan dela mellan
telefon, surfplatta och dator.

Fast pris: obegränsat med samtal,
sms och mms.

Ett abonnemang, fl era simkort!

Åtminstone en sak är
enkel med att driva eget:
Telia Jobbmobil Multi.

5 GB surf som du kan dela mellan
telefon, surfplatta och dator.

Fast pris: obegränsat med samtal,
sms och mms.

Ett abonnemang, fl era simkort!

549 kr
/mån med Samsung
Galaxy S5 i 24 mån
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Nyföretagarbarometern 2014

Nyföretagandet var i stort sett oförändrat under 2014 års första 
hälft. Totalt minskade antal nystartade företag med 0,3 procent. 

Text: Johan Tamm
Foto: Ingela Bjurenborg

E fter närmare två år av minskat 
nyföretagande är det lätt att luta 
sig tillbaka mot siffrorna ovan 

och konstatera att minskningen äntligen av-
tagit. Men sanningen är att vi nu ligger på 
samma nivåer som i början av 2000-talet. Re-
former som slopad revisionsplikt och minskat 
aktiebolagskapital gav en siffrorna en rejäl 
skjuts när de infördes, men sedan ebbade star-
terna ut och ligger idag på samma nivå som 
för 10-15 år sedan. Konkreta förslag för att 
öka nyföretagandet finns, och det blir intres-
sant om den nya regeringen kommer genom-
föra detta. 

– Ett förslag från regeringen gällande mik-
rolån från staten på upp till 250 000 kronor 
utan säkerhet skulle få fler att starta eget. Hur 
många skulle idag studera om det inte fanns 
möjlighet till studielån? säger Harry Gold-
man, VD, NyföretagarCentrum Sverige

Göteborg sticker ut 
Under de senaste åren har toppen mer eller 
mindre dominerats av kommuner i närheten av 

Harry Goldman, vd på 
NyföretagarCentrum Sverige.

Nyföretagande
i takt med förra årets utveckling

Toppen 1–5

Botten 286–290

1. Stockholm   0,8 %
2. Danderyd   2,6 %
3. Åre   27,1 %
4. Lidingö   -10,8 %
5 Båstad   -7,2 %

286. Storfors   -63,6 %
287. Degerfors  50,0 %
288. Arvidsjaur   -66,7 %
289. Boxholm  -72,2% 
290. Malå   -83,3 %

Toppen och botten
Antal nyregistrerade företag, förändring i pro-
cent under år 2013 jämfört med år 2012

huvudstaden. Stockholm och Danderyd toppar 
fortsatt listan, men första halvåret 2014 visar 
på en bredare spridning av nyföretagandet. 
Glädjande här är Göteborg som åter tar sig 
in på topp tio efter en tid med lägre nyföreta-
gande. Det är viktigt att det startas nya företag 
över hela landet – inte bara i Stockholmsre-
gionen. 

Mycket jobb i småkommuner
Malå, Boxholm, Arvidsjaur och Degerfors lig-
ger i botten. Trots ett dubblerat nyföretagande 
hamnar Degerfors på plats 287 med endast 
1,24 företag per1000 invånare. I de övriga 
kommunerna startades endast åtta nya företag, 
sammanlagt, under 2014 års första hälft. 

Raketkommunen
I Osby går nyföretagandet bra. Under årets sex 
första månader startades 52 nya företag, vilket 
inte bara innebär en ökning med 92,6 procent 
utan även en klättring från plats 175 till 17 på 
listan. Det betyder också ett nyföretagarsnitt 
på 8,18 företag per1000 invånare.
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Ale 41 66 2,9
Alingsås 115 101 6,0
Alvesta 26 34 2,7
Aneby 11 14 3,5
Arboga 33 22 4,9
Arjeplog 5 5 3,4
Arvidsjaur 4 12 1,2
Arvika 49 58 3,8
Askersund 19 32 3,4
Avesta 44 42 4,1
Bengtsfors 10 17 2,1
Berg 18 29 5,0
Bjurholm 6 5 4,9
Bjuv 22 28 3,0
Boden 63 60 4,5
Bollebygd 23 26 5,4
Bollnäs 65 86 5,0
Borgholm 39 32 7,3
Borlänge 95 100 3,8
Borås 379 379 7,2
Botkyrka 292 262 6,7
Boxholm 3 11 1,1
Bromölla 18 27 2,9
Bräcke 18 14 5,5
Burlöv 39 32 4,6
Båstad 64 69 9,0
Dals-Ed 8 9 3,4
Danderyd 275 191 17,1
Degerfors 9 6 1,9
Dorotea 5 8 3,6
Eda 24 15 5,7
Ekerö 88 78 6,7
Eksjö 30 29 3,6
Emmaboda 16 20 3,6
Enköping 122 122 6,0
Eskilstuna 232 263 4,7
Eslöv 95 68 6,0
Essunga 12 10 4,4
Fagersta 18 16 2,8
Falkenberg 128 123 6,1
Falköping 62 73 3,9
Falun 178 163 6,3
Filipstad 15 16 2,8
Finspång 29 22 2,8
Flen 24 36 3,0
Forshaga 20 22 3,5
Färgelanda 16 12 4,9
Gagnef 23 21 4,6
Gislaved 51 69 3,6
Gnesta 27 32 5,2
Gnosjö 27 22 5,7
Gotland 172 185 6,0
Grums 19 16 4,3
Grästorp 8 10 2,8
Gullspång 14 6 5,4
Gällivare 30 44 3,3
Gävle 256 273 5,3
Göteborg 2383 2260 8,9
Götene 31 21 4,8
Habo 26 25 4,7
Hagfors 17 21 2,8
Hallsberg 17 29 2,2
Hallstahammar  39 31 5,0
Halmstad 301 293 6,4
Hammarö 21 41 2,8
Haninge 285 298 7,0
Haparanda 24 19 4,9
Heby 30 25 4,5
Hedemora 34 40 4,5
Helsingborg 526 516 7,9
Herrljunga 11 19 2,4
Hjo 18 23 4,1
Hofors 16 13 3,4

Huddinge 332 329 6,5
Hudiksvall 82 63 4,5
Hultsfred 16 16 2,3
Hylte 19 14 3,8
Håbo 56 71 5,6
Hällefors 12 9 3,4
Härjedalen 34 53 6,6
Härnösand 65 52 5,3
Härryda 94 105 5,3
Hässleholm 129 122 5,1
Höganäs 90 82 7,2
Högsby 12 12 4,2
Hörby 44 36 5,9
Höör 35 36 4,5
Jokkmokk 15 17 5,9
Järfälla 205 192 5,9
Jönköping 400 339 6,1
Kalix 20 23 2,4
Kalmar 188 183 5,9
Karlsborg 9 12 2,7
Karlshamn 59 69 3,8
Karlskoga 49 57 3,3
Karlskrona 145 144 4,5
Karlstad 272 293 6,2
Katrineholm 62 61 3,8
Kil 25 36 4,2
Kinda 16 17 3,3
Kiruna 61 44 5,3
Klippan 35 23 4,2
Knivsta 46 41 5,9
Kramfors 34 37 3,7
Kristianstad 223 236 5,5
Kristinehamn  55 56 4,6
Krokom 40 39 5,5
Kumla 35 43 3,3
Kungsbacka 325 271 8,4
Kungsör 13 11 3,2
Kungälv 137 116 6,5
Kävlinge 94 88 6,4
Köping 48 39 3,8
Laholm 71 52 6,0
Landskrona 128 110 5,9
Laxå 12 13 4,3
Lekeberg 16 12 4,4
Leksand 44 45 5,8
Lerum 121 131 6,2
Lessebo 9 16 2,2
Lidingö 207 232 9,2
Lidköping 79 79 4,1
Lilla Edet 25 20 3,9
Lindesberg 33 35 2,8
Linköping 424 399 5,6
Ljungby 49 60 3,6
Ljusdal 55 43 5,8
Ljusnarsberg  8 8 3,3
Lomma 95 77 8,4
Ludvika 42 49 3,3
Luleå 196 171 5,2
Lund 390 416 6,8
Lycksele 31 20 5,1
Lysekil 33 27 4,6
Malmö 1214 1274 7,8
Malung 22 27 4,4
Malå 1 6 0,6
Mariestad 47 47 3,9
Mark 71 87 4,2
Markaryd 18 20 3,8
Mellerud 10 23 2,2
Mjölby 71 51 5,4
Mora 49 41 4,9
Motala 85 87 4,0
Mullsjö 14 14 4,0
Munkedal 27 30 5,3

Munkfors 4 10 2,2
Mölndal 169 146 5,5
Mönsterås 27 24 4,2
Mörbylånga 35 37 4,9
Nacka 390 404 8,3
Nora 32 22 6,2
Norberg 14 17 5,0
Nordanstig 19 26 4,0
Nordmaling 16 11 4,6
Norrköping 361 330 5,4
Norrtälje 187 182 6,6
Norsjö 9 7 4,3
Nybro 31 40 3,2
Nykvarn 37 23 7,8
Nyköping 125 123 4,7
Nynäshamn 77 90 5,7
Nässjö 56 54 3,8
Ockelbo 10 18 3,5
Olofström 23 30 3,6
Orsa 11 19 3,2
Orust 45 51 6,0
Osby 52 27 8,2
Oskarshamn 50 60 3,8
Ovanåker 21 33 3,7
Oxelösund 18 18 3,2
Pajala 16 19 5,1
Partille 91 85 5,0
Perstorp 14 15 3,9
Piteå 74 73 3,6
Ragunda 11 15 4,0
Robertsfors 15 5 4,5
Ronneby 41 53 2,9
Rättvik 23 30 4,3
Sala 55 50 5,1
Salem 40 41 5,0
Sandviken 64 58 3,4
Sigtuna 149 155 6,9
Simrishamn 59 83 6,2
Sjöbo 51 42 5,5
Skara 33 46 3,6
Skellefteå 162 177 4,5
Skinnskatteberg  6 5 2,7
Skurup 31 32 4,1
Skövde 105 134 4,0
Smedjebacken  19 14 3,6
Sollefteå 43 42 4,4
Sollentuna 266 283 7,8
Solna 309 302 8,5
Sorsele 7 4 5,4
Sotenäs 34 28 7,6
Staffanstorp 55 65 4,9
Stenungsund  81 101 6,5
Stockholm 6547 6497 14,6
Storfors 4 11 1,9
Storuman 16 20 5,4
Strängnäs 118 126 7,1
Strömstad 55 81 8,8
Strömsund 16 17 2,7
Sundbyberg 153 156 7,2
Sundsvall 265 297 5,5
Sunne 31 24 4,8
Surahammar 18 21 3,7
Svalöv 42 30 6,3
Svedala 48 62 4,8
Svenljunga 18 20 3,5
Säffle 24 21 3,1
Säter 25 39 4,6
Sävsjö 18 23 3,3
Söderhamn 54 55 4,2
Söderköping 37 46 5,2
Södertälje 267 310 5,9
Sölvesborg 49 49 5,8
Tanum 48 42 7,8
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Tibro 24 24 4,5
Tidaholm 16 23 2,5
Tierp 33 45 3,3
Timrå 27 37 3,0
Tingsryd 26 25 4,3
Tjörn 59 73 7,8
Tomelilla 29 32 4,5
Torsby 32 29 5,3
Torsås 11 11 3,2
Tranemo 16 24 2,8
Tranås 39 31 4,3
Trelleborg 104 104 4,9
Trollhättan 121 130 4,3
Trosa 52 44 8,9
Tyresö 140 137 6,3
Täby 273 276 8,2
Töreboda 17 17 3,8
Uddevalla 148 140 5,6
Ulricehamn 68 56 5,9
Umeå 368 378 6,2
Upplands-Bro  61 80 4,9
Upplands-Väsby  129 134 6,2
Uppsala 682 634 6,6
Uppvidinge 19 25 4,1
Vadstena 22 25 6,0
Vaggeryd 26 21 3,9
Valdemarsvik  15 11 4,0
Vallentuna 91 106 5,8
Vansbro 15 14 4,5
Vara 53 52 6,8
Varberg 172 200 5,7
Vaxholm 41 56 7,3
Vellinge 145 120 8,6
Vetlanda 49 52 3,7
Vilhelmina 14 10 4,1
Vimmerby 28 44 3,7
Vindeln 10 13 3,7
Vingåker 12 14 2,7
Vårgårda 21 33 3,8
Vänersborg 77 78 4,1
Vännäs 15 9 3,5
Värmdö 174 177 8,7
Värnamo 87 89 5,2
Västervik 47 88 2,6
Västerås 445 424 6,3
Växjö 227 259 5,3
Ydre 7 7 3,9
Ystad 72 82 5,0
Åmål 22 21 3,6
Ånge 17 16 3,6
Åre 61 48 11,7
Årjäng 32 20 6,4
Åsele 7 4 4,9
Åstorp 26 30 3,5
Åtvidaberg 26 25 4,5
Älmhult 28 38 3,6
Älvdalen 27 15 7,6
Älvkarleby 12 14 2,6
Älvsbyn 17 15 4,2
Ängelholm 103 131 5,2
Öckerö 39 56 6,2
Ödeshög 12 12 4,6
Örebro 435 432 6,2
Örkelljunga 21 19 4,4
Örnsköldsvik  102 121 3,7
Östersund 183 171 6,1
Österåker 173 160 8,5
Östhammar 35 43 3,3
Östra Göinge  25 33 3,7
Överkalix 4 7 2,3
Övertorneå 15 10 6,4
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Digital affärsplan

Har du fler affärsidéer kan du skapa flera affärsplaner under samma konto och se vilken 
idé som verkar bäst lämpad för ditt företag. 

NyföretagarCentrum har under 30 
års tid hjälpt snart över  
200 000 företag att se dagens ljus 
genom kostnadsfri, konfidentiell 
och professionell rådgivning. Det 
centrala i all rådgivning har varit 
att blivande företagare fått hjälp 
med skapandet av en affärsplan 
utifrån vår beprövade mall. Nu 
lanserar vi den online!  

Text: Johan Tamm

A rbetet med affärsplanen är A och 
O för den verksamhet du fun-
derar på att starta. Det är först 

efter att du påbörjat detta arbete som har ett 
vettigt beslutsunderlag för att starta eller inte 
starta ett företag. Det är inte bara du som får 
ett beslutsunderlag utan även dina nära ”sam-
arbetspartners” som banken, försäkringsbola-
get, revisorn, redovisningsbyrån, styrelseleda-
möter etcetera. Det kan vara bra för dem att 
få skriftligt underlag på hur verksamheten är 
tänkt att fungera. Skriv affärsplanen så det är 
lätt att ändra i den. Det är ett föränderligt do-
kument eftersom förutsättningarna hela tiden 
förändras. 

Den sista meningen i stycket ovan – att af-
färsplanen är ett föränderligt dokument – är 
något NyföretagarCentrum tagit fasta på inför 
realesen online. Här kan du naturligtvis skapa 

NyföretagarCentrums
Affärsplan – online

Vi arbetar för fler idéburna utförare av  vård  och social omsorg. 
Träffa oss på Vårdtorget och prata idéburet företagande eller 
kom till seminariet Fler Vägar och Värden i Vården 3 oktober kl 13.45
Läs mer om idéburet företagande på www.famna.org

din egen affärsplan, men också göra ändringar 
i den – oavsett om du sitter hemma, på bus-
sen eller om du befinner dig på semester. Allt 
du behöver är tillgång till en dator, mobil eller 
surfplatta. Användaren kan också välja att ska-

pa fler än en affärsplan under samma konto. 
Detta kan vara bra om man har två affärsidér 
och grubblar över vilken som kommer ha bäst 
förutsättningar för att bli ett livskraftigt före-
tag. 
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Fyll i olika budgetar för att se hur ekonomin i ditt blivande företag kommer att se ut. 

Likviditetsbudget. En budget som mäter kassaflödet in och ut, månad för månad (kanske 
den viktigaste budgeten under det första budgetåret). Om någon/några månader visar 
underskott (röda siffror på sista raden i budgeten) måste du fundera på hur du löser detta, 
kanske med lägre löner för ägare/privata uttag eller andra lägre kostnader eller högre 
intäkter alternativt med en check/kontokredit från bank. Om du hittar en lösning ändra i 
budgeten om så behövs.

Affärsplanen beskriver: 
• affärsidén 
• hur verksamheten är tänkt att fungera
• vad företaget planerar att göra
• verksamhetens mål
• hur dessa ska uppnås

Affärsplanen behövs: 
• för att finansiären (banken) ska kunna 

bedöma risken med din nya verksam-
het 

• för att du själv ska se ditt företags styr-
kor och svagheter (att åtgärda)

• för att underlätta diskussioner och för-
handlingar med tilltänka kunder och 
leverantörer. 

• framförallt för att underlätta det prak-
tiska arbetet när verksamheten startat

Du och affärsidén 
Vad, hur och varför ska du starta? Formulera 
din affärsidé så att alla förstår den! Var säker 
på att affärsidén är rätt för dig!

Målformulering/affärsidé
Försök beskriva vad ditt företag ska göra och 
tjäna pengar på. Beskrivningen måste inne-
hålla vad du har för vara eller tjänst och sor-
timent. Och hur du tänker bedriva verksam-
heten. Beskriv geografiska begränsningar och 

specialitet/nisch och vad som särskiljer dig 
från andra. Tänk på vad du har för målsättning 
– som exempelvis lågpris- eller kvalitetssor-
timent. Företag som helt struntar i affärsidén 
eller bara anger ”tjäna pengar” har ingen bas 
att stå på! Ett företag utan mål är det få som 
vill göra affärer med.

Jag som företagare
Beskriv kortfattat vad du arbetat med tidigare 
och de erfarenheter du har av den bransch som 

du funderar på att starta inom. De allra flesta 
som startar ett nytt företag har arbetat inom 
branschen i många år, eller sysslat med det 
som hobby. Då man startar eget tar man med 
sig detta kunnande och även en del viktiga 
kontakter/kunder för att få en flygande start. 

Affärsidén ser bra ut, 
hur är det med ekonomin?
Genom att använda fyra olika budgetmodel-
ler krymper felmarginalen i dina uträkningar 
drastiskt. I onlineversionens budgetverktyg 
kan du själv testa olika utfall för ditt blivande 
företag. Det finns, förutom automatisk sum-
mering av de olika budgetdelarna, även möj-
lighet att ställa en prognos för företaget ett år 
framåt i tiden. 

Dela med dig av din affärsplan
När du känner att du har kommit tillräckligt 
långt med din affärsplan och önskar feedback 
från vänner, rådgivare på NyföretagarCentrum 
eller familjen, så mailar du den till vem du vill 
genom ett enkelt knapptryck. Mottagaren får 
då filen som en pdf. Den går också att skriva 
ut. 

Webben

www.affarsplanen.com 



BLI FORTNOX BYRÅPARTNER

Som småföretagare ska du kunna sköta din administration snabbt, enkelt och tryggt på dina 
egna villkor. Med Fortnox har du full valfrihet, full tillgänglighet och full kontroll oavsett om  
du sköter ditt företag på Mac eller PC. Du når helt enkelt hela företagets administration  
från vilken dator du vill, när du vill!

Inga startavgifter eller inköp av programvaror – allt ligger redan klart och väntar på dig i molnet. 
Att vi även har en riktigt billig månadskostnad är ju dessutom perfekt för småföretagaren.

Välkommen upp du också – läs mer på fortnox.se!

SNABBARe, smARTARE OCh  
EffEkTiVARE – TA hANd OM  
FöReTAgeTS AdmiNisTRATioN 
På wEBBEN!

• Inga startavgifter

• Inga installationer

• Fria uppdateringar 

• Fri support

Månadsavgift från:
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Starta e-handel

F ler och fler ser möjligheten att 
förverkliga drömmen på nätet. 
Att starta e-handel är något som 

ligger på allas läppar nuförtiden och allt från 
hobbyverksamheter till internationella stor-
satsningar tar steget ut på webben. På tio år, 
mellan 2003 och 2013, har e-handelns omsätt-
ning i Sverige ökat närmast explosionsartat. 
Från att ha handlat för 4,9 miljarder per år så 
spenderade vi svenskar under förra året hela 
37 miljarder kronor på onlineshopping enligt 
E-handelsbarometern. Oavsett om du har en 
befintlig verksamhet som du funderar på att ut-
öka eller om du har ett frö till en affärsidé som 
du vill förverkliga så finns stora möjligheter 
att göra just detta på nätet. Särskilt för många 
mindre, fysiska butiker i landet har komplet-
terandet med en e-handel till verksamheten 
varit det som lyft företaget till nästa nivå. Helt 
plötsligt öppnar sig en nationell eller interna-
tionell marknad att sälja på. Kundunderlaget 
kan helt plötsligt öka med flera hundra pro-
cent när du har en butik som är öppen dygnet 
runt för hela världen. Dessutom har e-handeln 
blivit en kanal för många slumrande hantver-
kare och kreatörer i stugorna därhemma som 
äntligen har fått en plattform att sälja sina 
smycken, sin konst eller andra skapelser på. 
Kanske vid sidan av en anställning, eller som 
en deltidssyssla. 

Det krävs mer än några knapptryck
E-handeln har öppnat stora möjligheter för nya 
och gamla entreprenörer med ambitionen att nå 
ut längre än till sitt närområde. Men i takt med 

att framgångssagorna radar upp sig i tidningar 
och magasin blir det lätt att även tro att det inte 
krävs mer än några knapptryck för att lyckas på 
nätet. Men, den som tror att det bara är att sätta 
upp en e-handelsbutik och att kunderna sedan 
skall strömma till i en aldrig sinande takt är fel 
ute. I takt med att e-handelsbutikerna ökar la-
vinartat ställs även högre krav på de aktörer som 
finns. Att nå ut i bruset bland tusentals liknande 
näthandlare är en utmaning som de flesta små 
företagare ställs inför. Att starta en näthandel 

är precis som de allra flesta affärsverksamheter 
om du vill lyckas – det krävs en noggrann och 
genomtänkt affärsplan, en tydlig målgrupp, en 
realistisk budget och väldigt mycket hårt ar-
bete. E-handeln behöver, precis som en fysisk 
butik, underhållas, uppdateras och utvecklas för 
att inte förfalla och bli en i raden av slumrande 
verksamheter med ett lager som dammar igen. 
På följande sidor får du en hel del matnyttiga 
tips och råd till hur du kommer igång och lyckas 
med din satsning på nätet! 

Starta e-handel
– din guide till att lyckas på nätet

E-handeln ökar fortfarande explosionsartat för varje år som går och 
de allra flesta svenskar har någon gång handlat på nätet. Något som 
skapat möjligheter för såväl etablerade som nyblivna företagare att 
ta sin affärsidé till en lönsam verksamhet online. 

Text: Pauline Grindvall 

E-handel – kanal för nya affärsidéer, expansion av den befintliga eller både och? Nu tar 
många chansen på nätet.
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Starta e-handel

1 Skaffa F-skattsedel
För att få bedriva en verksamhet behöver du skaffa en F-skattsedel, vilken visar att du är ansvarig för att betala skatt 
och sociala avgifter för det arbete och de varor eller tjänster du säljer. En F-skattsedel ansöker du om hos Skatteverket 

och den får du om du avser att bedriva en näringsverksamhet. Även många leverantörer har som krav att deras kunder ska 
inneha en F-skattsedel för att de ska kunna handla med varandra. 

3 Kortbetalning eller faktura?
Hur ska du ta betalt för det du säljer? Kort, faktura eller både och? För att kunna ta betalt med kort behöver du få 
klart ett avtal med två parter: en kortinlösare, till exempel din bank, och en betalväxel, till exempel DIBS eller Payex. 

Många vill dock handla mot faktura för att ha möjlighet att se varorna innan betalning. Det finns idag flera olika företag som 
tillhandahåller den tjänsten om du inte vill fakturera varje enskild kund själv. 

4 Bygg och designa din e-handel
Du behöver nu bygga och designa din e-handel i linje med din verksamhet. Produkter skall läggas in och du 
kommer förmodligen att vilja lägga in din logotyp, bakgrundsbilder, egna typsnitt och färger. Idag finns många 

e-handelsplattformar som har användarvänliga mallar att utgå ifrån. Du behöver med andra ord inte ha några avancerade 
kunskaper i kodning för att bygga och designa din e-handel. 

5 Sökmotoroptimera
För att kunna driva trafik till din sida från sökmotorerna, som till exempel Google är det viktigt att din sida är sökbar. 
En tumregel är att ju mer textinnehåll du har i din shop desto större chanser finns det att en sökmotor tycker sidan är 

tillräckligt intressant för att ”indexera” den.

6 Lansera
Nu har det blivit dags att lansera din e-handel! Ett tips är att låta någon bekant titta igenom din sida innan du lägger 
ut den för att upptäcka eventuella stavfel och missar som du själv kanske har blivit ”blind” inför. 

2 Registrera ett domännamn
För att din e-handel ska bli lättare att hitta behöver du registrera ett domännamn. Ett domännamn hyr du från 
ett företag som ofta också tillhandahåller e-postadresser och lagringsutrymme på ett webhotell. I många fall 

paketerar de ihop sina tjänster så att du får domän, webhotell och e-postadresser i ett och samma paket. Smidigt och bra! Ett 
domännamn kostar cirka 50-150 kronor per år. 

Kom igång 
med e-handel i 6 steg
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A-kassan för dig som är företagare!

www.akassan.com

Inkomstförsäkring för dig som egen!
Bli medlem i Unionen Egenföretagare så kan du få vår inkomstförsäkring. En egen 
fallskärm som gör dig lite modigare i företaget. Våga tänka nytt, våga ta initiativ,
våga satsa hårdare, våga hoppa på. Funkar det inte har du en bra backup och 
slipper klara dig på 11 000 kr/månad efter skatt från a-kassan tills du fixat en ny 
sysselsättning. Rabatterna gäller ej om du idag är yrkesverksam medlem i Unionen.
DETTA FÅR DU SOM MEDLEM I UNIONEN EGENFÖRETAGARE: INKOMSTFÖRSÄKRING, AFFÄRSJURIDISK RÅD-
GIVNING , WEBBVERK T YG FÖR AT T SK APA AV TAL , B IDR AG T ILL KOMPE TENSUT VECK LING , T IDNINGEN DRIVA 
EGE T, SEMIN A RIER OCH N ÄT V ERK , FÖRE TAGSU PPLYSNING , R A B AT T ER OCH FÖRM Å NL IG A ERB J U DA NDEN 
T.EX . PÅ EN SJUK VÅRDSFÖRSÄKRING OCH ANDRA PERSONFÖRSÄKRINGAR. L ÄS MER PÅ W W W.UNIONEN.SE/
EGENFORETAGARE ELLER RING 020-743 743.

resten av första året om du nyligen har eller tänker starta eget. Värde 1674 kr exkl moms.

Dessutom ca

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

ar
ei 3 månader

Värde 1125 kr exkl moms.  

Gäller inte om du redan är 

medlem i Unionen.

UNI 288 - Inkomstförsäkring_90x260.indd   1 2014-03-21   14:08
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Tips

Kristers 10 bästa tips för att 
lyckas med e-handel!

1. Skapa en webshop utefter 
din ambition - gratis med 
omsättningskostnad eller skräddarsydd 
till en lite högre kostnad?
2. Fundera över hur du skall driva 
trafiken till din sida.
3. Presentera varorna på ett attraktivt 
sätt. 
4. Hur skall du sköta distributionen? 
Genom avtal med Posten, DHL, UPS 
eller någon annan aktör?
5. Se till att räkna ordentligt på dina 
marginaler. Du kommer att få returer, 
outlösta och skadade paket. 
6. Erbjud flera olika 
betalningsalternativ såsom kort, 
faktura och Paypal. Detta ökar antalet 
konverteringar till köp! 
7. När din shop är lanserad - arbeta 
varje dag med att driva trafik till din 
sida. Till exempel från sociala medier 
och olika samarbeten. 
8. Utnyttja sociala medier så mycket 
som det bara går för att sprida 
kännedomen om din shop. 
9. Skapa också ett engagemang i 
sociala medier genom att interagera 
med dina följare.
10. Slutligen - gör det som du själv är 
bra på och outsourca resten om du har 
möjlighet!

Serieentreprenören Krister Mossberg ligger bakom företag 
såsom Campadare.com, Tatchit och One More Smile. Med 
hans långa erfarenhet i branschen har vi bett honom samla 
ihop sina tio bästa tips och råd till hur du lyckas med din 
e-handelssatsning. 

Text: Pauline Eriksson
Foto: Ingela Bjurenborg

Tips från 
proffset

Starta e-handel

Fem e-handelsmyter!

1. Det är jättedyrt att bygga en plattform för min e-handel!
Det finns idag mängder av kostnadseffektiva lösningar som kostar allt ifrån 
noll kronor till runt en tusenlapp per månad. Hos till exempel Tictail, Textalk, 
Jetshop och Nordisk e-handel erbjuds flera lösningar i olika prisklasser. 

2. Jag måste hyra en enorm lagerlokal!
Nej, det behöver du inte. Du behöver minimera dina fasta kostnader. Dan 
Nilsson, grundare av mötesplatsen ehandel.se och med mer än tio års 
erfarenhet i branschen, menar att ett startlager för en webbutik skall rymmas 
under sängen, i bokhyllan eller i tvättstugan. Annars har du antagligen köpt för 
mycket. 

3. Jag behöver ha ett varulager för en miljon kronor!
Felet många gör är att köpa in ett alldeles för stort sortiment i början, med 
alldeles för många artiklar av varje vara. Det är mycket bättre att köpa 100 
produkter med 1 exemplar av varje än att köpa 10 produkter med 10 exemplar 
av varje. Då ser du även snabbt hur efterfrågan hos dina kunder ser ut. 

4. Jag måste köpa dyra annonser i tv, tidningar och radio!
I början klarar du dig långt på att lägga tid och kraft på att sökmotoroptimera 
hela din nätbutik. Kostnadseffektiva lösningar för marknadsföring är även en 
aktiv och konsekvent närvaro i sociala medier och att lägga några kronor på att 
köpa Google annonser, så kallade Adwordskampanjer. 

5. Jag måste ha en perfekt och helt unik idé!
Det är svårt att vara först på bollen oavsett bransch och din idé behöver 
absolut inte vara helt unik för att lyckas. Många gånger kan det räcka med att 
göra samma sak som någon annan, fast bättre eller med en annan vinkel. 
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Snabba och smidiga 
tjänster för företagare
Hos Bolagsverket finns det en rad använd- 
bara e-tjänster för dig som driver ett  
företag eller funderar på att starta ett.  
Det är dessutom billigare att starta företag  
via Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se.
– Mitt råd är alltid att använda verksamt.se.  
De flesta blir förvånade över hur snabbt, 
enkelt och smidigt det är att registrera sitt 
företag med e-tjänsten.

Margareta Fäldt Hellman 
Redovisningskonsult och mentor för nya  
företagare, Trelleborg

www.bolagsverket.se
 



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

Med BL Ekonomi får du en kostnadseff ektiv och bekväm programlösning för din 

bokföring och fakturering. Du har alltid uppdaterade program versioner, program-

support, säker lagring och automatisk säkerhets kopiering. Du kommer åt din 

 bokföring och fakturering överallt, bara du är uppkopplad.

Du kan beställa antingen BL eBokföring eller BL eFakturering, eller båda program-

delarna. Du betalar endast 59 kr per månad och program. Kör du båda program-

men kan dina fakturor automatiskt registreras i bokföringen, vilket spar mycket tid.

I licensen för BL eBokföring/BL eFakturering ingår program- och teknisk  support. 

Men ibland stöter du kanske på andra frågor som du behöver bolla med någon. 

Kunskapsfrågor som har med konteringar att göra eller hur snart du får skicka en 

betalningspåminnelse på en faktura. Med en licens för BL eSupport Plus får du 

hjälp även med den här typen av frågor och kommer vidare i ditt bokförings- 

eller faktureringsarbete.

Box 84, 820 64  Näsviken | 0650-54 14 00 | salj@blinfo.se | www.blinfo.se | facebook.com/blinfo | newsroom.blinfo.se

BL     Ekonomi – onlineprogram 
för din bokföring och fakturering

www.blinfo.se
Scanna koden med din smart phone så 
får du mer information om BL Ekonomi.

59:-
/mån/prog

ram

Internetbaserat

Säkerhetskopiering

Uppdateringar

Serverlagring

Support

Ladda ner och prova gratis en månad 

*  Kontakta ditt lokala NyföretagarCentrum 

för ett  ännu generösare erbjudande!

*
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Tema papperslösa kontoret

Är det
papperslösa kontoret här?

Smartphones, läsplattor, molntjänster och andra digitala lösningar tar oss steg för 
steg närmare det helt papperslösa kontoret. Trots att begreppet varit på tapeten 
länge är vi ännu inte där. Vi har träffat ett par aktörer på marknaden som jobbar 
hårt för att digitalisera småföretagarnas vardag. 

Text: Pauline Grindvall
Foto: Ingela Bjurenborg

D ammiga pärmar, skrynkliga 
kvitton och verifikationer som 
försvinner spårlöst från ditt 

nyss så städade skrivbord. Känns det igen? För 
de allra flesta småföretagare är pappersarbetet 
ett nödvändigt ont som tar tid och energi från 
företagets kärnverksamhet. Trots att det idag 
finns mängder av smarta, digitala lösningar 
som förenklar och underlättar för företagen.  
Det är långt ifrån alla som känner till eller 
använder sig av dessa tjänster. Än befinner vi 
oss inte i det helt papperslösa kontoret, men 
om vi får tro experterna är vi närmare nu än 
någonsin. Både när det kommer till själva pap-
persförbrukningen och till attityderna kring att 
våga överge kopiatorn.

– Allt handlar om den mänskliga faktorn. Att 
vi måste våga förlita oss på tekniken. De tek-
niska lösningarna för att digitalisera sitt kontor 
finns redan och nu måste vi våga använda oss 
av den. Papperskopiorna i sig har inget värde, 
utan det är information som står på dem som är 
intressant, säger Antti Antonov, som äger och 
driver den digitala redovisningsbyrån Bquik. 

En ökad miljömedvetenhet, generationsväx-
lingar på kontoren och användarvänliga, digi-

tala lösningar tros vara några av förklaringarna 
till att vi nu mer och mer övergår från pappers-
kopior till digitala dokument. 

– En viktig faktor som gjort att vi ännu inte 
befinner oss i det helt papperslösa kontoret är 
att företagen faktiskt inte känt till vilka verk-
tyg, program och metoder som faktiskt finns 
ute på marknaden. Det, i kombination med 
en viss konservatism hos redovisningsbyråer 
och konsulter samt dålig kännedom bland fö-
retagen kring om du enligt lagen får använda 
digitala dokument i din bokföring, har gjort 
att utvecklingen inte gått så snabbt som man 
skulle kunnat tro. Du är van vid de rutiner som 
funnits länge och det finns en rädsla kring att 
gå över till en ny metod. När företagen väl 
gjort det är det däremot många som inte be-
griper varför de inte gjorde det tidigare, säger 
Fredrik Abrahamsson, delägare i företaget 
Skovik som arbetar med lösningar för digital 
kvittohantering.

Att döma av de senaste årens utveckling är 
det papperslösa kontoret nu inom synhåll och 
den stora frågan är om företagen vågar bryta 
gamla rutiner och testa alla de digitala lösning-
ar som marknaden idag erbjuder. 

Här är alternativen 
som konkurrerar ut papperen

Molntjänster
Prisvärda och användarvänliga molntjänster, så-
som Dropbox, gör det enkelt för oss att digitalisera 
och arkivera på nätet. 
Smartphones
Låter dig helt plötsligt ha med dig hela ditt kon-
tor, och alla dokument och papper du behöver, i 
fickan. Du har, på gott och ont, tillgängligheten 
var du än befinner dig. 
Surfplattor
Ersätter i många fall de analoga anteckningsböck-
erna och ger möjlighet till såväl dokumenthante-
ring som film- och bildvisning. 
Digitala ordbehandlingsdokument
Har öppnat stora möjligheter på företagen att dela 
och gemensamt arbeta i dokument. Åtkomligt 
överallt och alltid uppdaterat. Exempel är Google 
Docs och Microsoft Office 365. 
Digitala dokumentformat och signaturer
Digitala dokument ersätter idag i många fall pap-
persblanketter som förr behövdes skrivas ut och 
skickas med vanlig, traditionell post. Bank ID och 
liknande tjänster ersätter den skrivna signaturen. 
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Fortnox satsar på ett snyggt och överskådligt gränssnitt.

F öretaget, som är Sveriges största 
när det kommer till molnbaserade 
och digitala ekonomiprogram, har 

byggt sitt system med syftet att du ska komma 
åt din information var du än befinner dig så 
länge du har tillgång till en internetuppkopp-
ling. 

– Grundidén med företaget från början var 
samarbetet mellan företagen och deras redo-
visningsbyrå och möjligheten att underlätta 
det. Företaget grundades 2001 och det har 
skett en intensiv utveckling sedan dess. Idag 
är det omkring 80 000 företag i Sverige som 
använder vårt program. Antingen helt själva 
eller ihop med sin redovisningsbyrå, berättar 
Marcus Thomasson, produktägare på Fortnox. 

I stort sett all administration kan skötas i den 
digitala lösningen. Allt från bokföring och 
fakturering till tidsrapportering och autogiro-
betalningar. Du som kund väljer själv vilka 
delar i modulen du vill använda dig av och du 
behöver aldrig bekymra dig om att själv göra 
uppdateringar eller installera nya versioner av 
programmet. Du behöver heller inte vara nå-
gon fullfjädrad ekonom för att behärska pro-
grammen.

– Du måste såklart förstå din bokföring och 
förstå flödet i den, men vårt program kan an-
vändas oavsett om du är ett litet enmansföretag 
eller en koncern med 100 anställda. Du som 
kund väljer själv vilka vyer och moduler du vill 
ha synliga i ditt program. Vi försöker helt enkelt 
att göra det så lätt som möjligt, sedan behöver 
du såklart ha vissa grundläggande kunskaper 
om debet och kredit, säger Marcus Thomasson. 

Visionen hos alla på Fortnox är att allt på kon-
toret ska bli digitalt. Som ett led i detta lansera-
des nyligen en ny funktion för leverantörsfak-
turahantering.

– Just på den sidan är målet verkligen att pap-
peren ska bort! Att både skicka och ta emot 
fakturor digitalt har otroligt många fördelar. 
Du sparar tid och papper och det blir dessutom  
snabbare och billigare än att skicka fakturorna 
med vanligt brev, säger Marcus Thomasson. 

Enligt honom finns inga som helst nackdelar 
eller farhågor med den minskade pappersan-
vändningen på kontoret. 

– Det finns enligt mig bara fördelar med att vi 
blir mer och mer digitala i vårt arbete. Allt går 
snabbare och det blir både billigare för använ-
daren och mer tillgängligt för alla inblandande 
parter. Du kan komma åt dina system oavsett 
om du befinner dig i Thailand eller i Växjö. In-
ternet är platsoberoende och då ska dina pro-
gram också vara det tycker vi, säger Marcus 
Thomasson. 

Att vi fortfarande inte befinner oss i ett sam-
hälle med helt papperslösa kontor tror han beror 
mycket på de lagar och regler som finns när det 
kommer till bokföring.

– Dels är det lagen som begränsar oss. Tar du 
emot till exempel en pappersfaktura eller ett 
kvitto så måste du spara dem i bokföringen i 
den form du mottog dem i. Dels är det många 

Administration 
var du än befinner dig

Attestera en faktura från 
stranden i Thailand? Visst är det 
möjligt. Fortnox, som erbjuder 
molnbaserade ekonomiprogram, 
jobbar dagligen för att förenkla 
och underlätta administrationen för 
sina kunder. 

Text: Pauline Grindvall

affärssystem idag som inte har gjort det lätt för 
dig som kund att hitta informationen du behö-
ver, säger Marcus Thomasson.

Han ser ändå ljust på framtiden när det kom-
mer till skrivbord fria från dammiga pärmar och 
papper.

– Jag tror att det kommer att accelerera i 
utveckling nu och vi kommer inte att ha så 
mycket papper i framtiden. Många har idag 
digitala kontor och reser mycket i sitt arbete. 
En viktig länk är även att myndigheter jobbar 
fram digitala lösningar. Alla brev du får har 
varit digitala från början, så de aktörer som 
skickar mycket brev per post behöver tänka 
igenom hur det skickas ut. Det har pratats 
länge om det papperslösa samhället, men vi 
märker stor skillnad på attityden nu och för 
några år sedan bara. 

Tre fördelar med att digitalisera din 

administration

• Den blir tillgänglig överallt

• Du kan bli mer effektiv

• När den mänskliga faktorn försvinner blir det ofta 

färre fel och missar

Tips
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Antti Antonov, vd på Bquick

Digitalisera din redovisning
– snabbt, enkelt och miljövänligt
Från 250 000 till 700 papperskopior på ett år. Det blev skillnaden 
när Antti Antonov gick från en traditionell till en digital 
redovisningsbyrå. Nu jobbar han hårt för att få företagare runt 
om i landet att digitalisera sin redovisning. 

Text: Pauline Grindvall
Foto: Per Sjöborg

P å Bquik Redovisning är allt digi-
talt. Underlag, rapporter och lö-
nespecifikationer. Antti Antonov, 

vd för bolaget, har en tydlig vision: att förändra 
den konservativa redovisningsbranschen och 
låta affärslivet dra nytta av digitaliseringen hela 
vägen från underlag till rapportering.

– Vi lagrar allting digitalt hos oss idag. Du 
som kund scannar in dina underlag och laddar 
upp dem hos oss. Vi gör sedan din redovisning 
och förser dig med de digitala rapporter du be-
höver i form av till exempel resultat- och ba-
lansrapporter, underlag för löner och liknande. 
Vi tar aldrig emot några papper, kvitton eller 
liknande, berättar Antti Antonov.

Fördelarna för företagen är många enligt ho-
nom. Tidsbesparande och snällt mot miljön är 
två anledningar att låta sin redovisning bli helt 
digital.

– I vår uppstartsavgift ingår en liten scanner 
där du sedan scannar in allt material till oss. 
Det är väldigt enkelt och det går snabbt för 
företagen att sköta det på det här sättet. Dess-
utom är det väldigt säkert. Du kan vara trygg 
i att inga papper kommer bort i postens han-
tering. Den minskade pappersanvändningen 
gör också att du sparar in på såväl pengar som 
miljö. Jag ser bara fördelar med att digitalisera 
sin bokföring, säger Antti Antonov. 

Han påpekar också att pappershanteringen 
kostar mycket pengar för företagen i och med 
den extra hantering som redovisningskonsul-
ten lägger ner på att kopiera, kontera och arki-
vera papper. Idag finns många bra system för 
att undvika detta och få en mer kostnadseffek-
tiv hantering av redovisning. Den enda farhå-
gan som företagen kan ha över metoden innan 

Tema papperslösa kontoret

de testat är om de verkligen kan lita på att 
deras underlag förblir anonyma över Internet. 
Något du som företagare inte behöver oroa dig 
för enligt Antti.

– Visst, allt går att ”hacka” om någon nu 
skulle vilja det, men samtidigt är det sällan nå-
gon typ av känslig information det handlar om 
i leverantörsfakturor eller kvitton. För aktiebo-
lagen är ändå rapporterna publik information 
till stor del. Metoden är snarare väldigt, väl-
digt säker på många sätt. Du kan vara trygg i 
att vi aldrig tappar bort ett underlag, säger han.

Konservativ bransch
På den redovisningsbyrå där Antti tidigare var 
delägare arbetade man inte digitalt. Den upp-
skattade mängden papper som printades ut på 
kontoret varje dag var närmare 250 000 styck-
en. Idag, på Bquik, är motsvarande mängd 
cirka 700 papper. 

– Hela redovisningsbranschen är extremt 
konservativ. Många som arbetar med ekonomi 
och revision kommer att hålla kvar i papper 
och pärmar så länge de lever, men det måste 
till en förändring om de ska hänga med i ut-
vecklingen, säger Antti Antonov. 

Mycket handlar om att människor måste 
våga släppa taget om gamla rutiner och in-
vanda mönster.

– Folk måste våga släppa papperen. De har 
inget värde i sig utan det är den information 
som står på dem som är intressant. 

En stor del av problematiken ligger även 
hos myndigheter och organisationer som 
fortfarande håller hårt i papper och blanket-
ter.

– Jag tror det vore perfekt om myndighe-

terna istället kunde få folk att registrera sin 
e-postadress så att de kan ta emot informatio-
nen digitalt istället. Det skickas idag ut allde-
les för mycket papper.

Hur framtiden kommer se ut för det pap-
perslösa kontoret och vilka andra digitala lös-
ningar vi kommer att se på den fronten vågar 
han också sia om. 

– Jag tror att mer och mer kommer att auto-
matiseras. Redovisning är matematik, det är 
ingen konst. Jag tror att Skattemyndigheten, 
redovisningskonsulter och revisorer har gjort 
sitt bästa för att skrämma upp småföretagare 
under åren som har gått, och de har också 
lyckats ganska bra med det. Det är självklart 
viktigt att redovisningen görs korrekt, men 
det är inget svårt och mycket kommer som 
sagt att automatiseras i framtiden, tror jag. 
Redovisningskonsulternas jobb kommer sna-
rare att handla om den personliga kontakten 
och rådgivning i olika former, säger Antti 
Antonov.
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Spara tid med 
digital kvittohantering
Borttappade kvitton och utebliven ersättning för personliga 
utlägg. Känns det igen? Genom digital kvittoregistrering 
kan både du och dina anställda få ordning på utläggen och 
dessutom spara en hel del tid. 

Text: Pauline Grindvall
Foto: Jezzica Sunmo

Fredrik Abrahamsson.

D et relativt nystartade företaget 
Skovik har valt att specialisera 
sig på att ta fram tidsbespa-

rande metoder för kvitton och reseräkningar. 
Företaget startades av Fredrik Abrahamsson 
och hans kollega Alexander Sandström under 
tiden de läste på Handelshögskolan i Stock-
holm. De var båda två intresserade av att starta 
bolag och bestämde sig för att lyssna runt ute 
på företagen för att ta reda på vad som fung-
erade mindre bra idag och vilka processer som 
kunde förbättras. 

– I samband med detta kom det fram på 
många företag att administrationen och han-
teringen av reseräkningar ofta var något som 
ställde till det. Med den vetskapen började vi 
slipa fram vår lösning för en digital hantering 

Tema papperslösa kontoret

av kvitton och reseräkningar. Under hösten 
2012 hade vid en första betaversion klar av 
tjänsten, berättar Fredrik. 

Tjänsten går ut på att du eller dina anställda 
fotograferar de kvitton ni har för privata utlägg 
med hjälp av Skoviks mobilapplikation. Pro-
grammet plockar sedan ut nödvändig informa-
tion från kvittona, till exempel datum, moms 
och typ av kvitto. Sedan skapar programmet 
reseräkningen och verifikationen per automa-
tik. Fördelarna med att göra sin kvittohante-
ring mer digital är många enligt Fredrik.

– Dels slipper oroa dig för att tappa bort kvit-
ton. Särskilt när du är ute och reser i arbetet 
är det lätt att ett kvitto för en taxiresa eller 
ett restaurangbesök försvinner. Ofta handlar 
det om lite större belopp än småsummor, och 

det är tråkigt om kvittot är borta och det inte 
går att få tillbaka ersättningen från företaget. 
Dels så sparar du och dina anställda tid. Om 
den anställde har mellan fem och tjugo kvitton 
att registrera manuellt tar detta cirka en till två 
timmar att göra. Om du istället kan få ut den 



Eget Företag | 23 

Programmet skapar rapporter och reseräkningar per automatik.

Fotografera enkelt ditt kvitto med hjälp av telefonen.

information per automatik, tar registreringen för den anställda 
bara tio till femton minuter i anspråk istället, säger Fredrik. 

Visst upplever företag ibland farhågor kring metoden, särskilt 
de som ännu inte har testat den.

– En farhåga som en del företag har innan de kommit igång med 
metoden är att anställda kommer att missbruka tjänsten och till 
exempel scanna in samma kvitto flera gånger. Det brukar dock 
vara en obefogad oro i praktiken, då de allra flesta anställda istäl-
let brukar vara extra noggranna med att få det rätt, säger Fredrik. 

Trots att vi lever på 2000-talet är det långt ifrån alla företag som 
drar nytta av alla de tidsbesparande och digitala lösningar som 
finns för dokumenthantering. Anledningen till detta tror Fredrik 
kan vara mycket i gamla, invanda mönster.

– Jag tror att en viktig faktor är att företagen inte känner till 
vilka verktyg, program och metoder som faktiskt finns på mark-
naden. Jag tror även att många tror att de inte får göra på det 
här sättet. Handlar du på företagets eget kort behöver du spara 
även originalkvittot, men för alla privata utlägg som du och dina 
anställda gör räcker det att du har en digital kopia av kvittot. Till 
sist tror jag som sagt att det kan finnas en viss konservatism hos 
ekonomiavdelningarna på företaget. Man är van vid de rutiner 
som funnits länge och det finns en rädsla att gå över till en ny 
metod. När företagen väl gjort det är det däremot många som inte 
begriper varför de inte gjorde det tidigare, avslutar Fredrik.

”Från små smulor 
till levebröd ” 
Läs hela intervjun med Stefan Fritzdorf, ägare 
och VD till Vivels bagerier samt medlem i SMÅA: 
www.smakassa.se/bagaren

Nu finns vi på sociala medier!

       Med SMÅA vågar du 
satsa på ditt företagande.

Ansök om medlemskap 

på www.smakassa.se redan idag! 
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Transatlantiskt studiebesök
– Futurpreneur Canada ville lära av NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum är vana vid att dela med sig av kunskaper och erfarenheter till 
blivande företagare, för att ge dem en så bra start som möjligt. Men kunskapsutbytet är 
nyttigt även mellan olika organisationer, och företagande känner inga nationsgränser. I 
somras var Futurpreneur Canada på studiebesök. 

Text: Fredrik Lagerqvist
Foto: Ingela Bjurenborg

Y outh Business International, 
YBI, är ett globalt nätverk av 
oberoende organisationer som 

hjälper unga att starta och driva företag. Van-
ligtvis dröjer medlemskapet några år efter an-
sökan, men NyföretagarCentrum blev kvalifi-
cerade direkt när de sökte 2012.

– Det blev ytterligare en kvalitetsstämpel på 
vår verksamhet, säger Elisabet Sannas på Ny-
företagarCentrum.  

Medlemskapet innebär framför allt tillgång 
till ett världsomspännande nätverk, med allt 
vad det innebär av utbyte av kunskaper, erfa-
renheter och verktyg för verksamhetens olika 
delar.   

Entreprenörskap är ett internationellt språk, lika roligt att kunna som att utveckla.

– Såna här bitar måste vi hela tiden vässa, 
och där är kunskapsutbytet vi har via YBI 
ovärderligt, tycker Elisabet. 

Genom YBI har medlemsorganisationerna 
möjlighet att söka större internationella grants, 
ett slags utvecklingsfrämjande bidrag för verk-
samheten. NyföretagarCentrum har fått två så-
dana hittills. Det var också tack vare ett stöd 
som Futurpreneur Canada kom till Europa i 
början av juni för studiebesök hos Nyföreta-
garCentrum och holländska Qredits. Det blev 
tre hektiska dagar.    

– Vi gjorde studiebesök på NyföretagarCen-
trum i och utanför Stockholm, och även på 
nystartade företag som har fått deras rådgiv-

ning, berättar Julia Deans, vd för Futurpreneur 
Canada. 

NyföretagarCentrums representanter tog 
även med Julia och hennes kollega Joanna 
Diorio på besök hos ett företag där mentor-
skapet hade fungerat helt enligt modellen för 
Mentor Eget Företag.

Men kanadensarna ville givetvis veta mer 
om verksamheten bakom framgången och var 
bland annat nyfikna på hur finansieringen av 
NyföretagarCentrum fungerar, där kommu-
nerna går in och tar en bit och där näringslivet 
tar ansvar för en annan. 

– Vi visade också hur vi följer upp våra ny-
företagare via Bolagsverket. I Sverige är vi 

Youth Business International
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”Det blev ytterligare en 
kvalitetsstämpel 

på vår verksamhet”

Web

Hedersgästen Julia Deans, vid bordets kortsida, i en av många intressanta diskussioner under besöket. 

unika med den här långsiktiga uppföljningen 
av våra företagare, men insåg nu också att det 
är ganska ovanligt med den här typen av ut-
förlig statistik i andra länder, säger Elisabet.

Julia fick med sig en hel del idéer om detta, 
och tankar om annat också.

– Det var intressant med de stora insatserna, 
Vecka 17 och mässan Eget Företag. Ett otroligt 
bra sätt att öka medvetandet och skapa intresse 
för företagande. Samtidigt som det stärker 
relationerna mellan NyföretagarCentrum och 
deras partners.  

Samtalen handlade också om Affärsplanen, 
ett anpassningsbart verktyg för alla typer av 
företag, med sin flexibilitet.

– Vår process inleds alltid med mjuka vär-
den, vi har en ganska terapeutisk ingång i 
våra rådgivningssamtal. Det kanske inte är så 
vanligt i andra länder, och då känns det bra att 
få förmedla det när vi har chansen, förklarar 
Elisabet.  

Det huvudsakliga syftet med Futurpreneurs 
besök i Europa var att få så mycket informa-
tion som möjligt med sig hem till Kanada, så 
vid det här tillfället fick inte NyföretagarCen-
trum någon djupare inblick i kanadensiskt ny-
företagande. 

– Det var svårt att hinna med att fråga om de-
ras verksamhet. Det får vi ta om vi får tillfälle 
till studiebesök i Kanada, och det är alltid lätt-

are att lära om man är på plats. Samtidigt är vi 
en stark medlem i YBI och kommer mer fung-
era som en mentor än en adept, säger Elisabet.  

Det är något som Julia Deans var nöjd med 
också, och hon tillägger:

– Våra värdar var så gästvänliga och vi fick 
med oss både nya lärdomar och ny vänskap 
hem till Toronto. 

www.youthbusiness.org

www.futurpreneur.ca

www.qredits.nl
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På Edeby Gård utanför Mariefred, sju mil söder om Stockholm, 
driver ambitiösa företagaren Johanna Elgholm en toppmodern 
ridanläggning för islandshästar. Johanna startade med två 
tomma händer, idag äger hon en stor lantbruksfastighet. 
Framgångsreceptet är att arbeta hårt, ha roligt och inte 
handla för mer pengar än du har.    

Text: Maria Skagemark
Foto: Ingela Bjurenborg

Kvinnliga 
hästkrafter

Hästföretagare
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A tt vara hästföretagare på heltid 
är inget för den bekvämt lagde 
eller för den som vill tjäna snab-

ba pengar utan ansträngning. Gillar du hästar 
och funderar på att driva hästverksamhet så 
räkna kallt med 60-80 timmars arbetsvecka, 
tidiga morgnar och sena kvällar sju dagar i 
veckan, hårt fysiskt arbete med skötsel av häs-
tar, stallar, stängsel som skall lagas och utom-
husvistelse i alla väder. 

– Nästan jämt älskar jag mitt yrkesval. Jag 
tycker det är roligt att arbeta med hästar och 
att rida såklart. Jag är djupt involverad och in-
tresserad av utbildning av både häst och män-
niska. Jag har aldrig tvekat om att det är hästar 
jag vill jobba med, men jag är inte rädd för att 

arbeta med något annat om verksamheten inte 
skulle bära sig, säger Johanna Elgholm, efter-
frågad ridlärare och tränare för islandshäst.

Med två tomma händer, bara 23 år gammal 
startade Johanna eget företag. Idag, 20 år se-
nare, äger hon Edeby Gård, en topputrustad 
ridanläggning en mil söder om Mariefred. 

Här driver hon sin hästverksamhet med tre 
heltidsanställda, bara kvinnor, inklusive Jo-
hanna själv. 

– När jag började arbeta med hästar på 90-ta-
let var det svårt att få fast anställning. Jag job-
bade på en stor hästanläggning på Södertörn. 
Jag slet hårt med alla sysslor som förekommer 
på en hästgård och lärde mig massor. Då hade 
jag inget utstakat mål med mitt företagande 

utan jag var helt enkelt tvungen att ha en en-
skild firma för att få betalt för mitt arbete.  

Efter några år av jobb åt andra var det dags 
att ta steget och stå på egna ben. Tillsammans 
med dåvarande och ridande sambo hyrde Jo-
hanna sin första egna gård och startade sin 
egen verksamhet med fokus på träningshästar 
och undervisning. 

– Vi hyrde min sambos mammas familjegård 
i Småland. Vi hade låga kostnader på den tiden 
och det var billigt att leva. Jag tror att om man 
ska lyckas inom hästnäringen ska man anting-
en driva något litet eller satsa stort. Sen gäller 
det att satsa på rätt investering i rätt tid. 

För att få närmare till större kundunderlag 
flyttade paret så småningom till en mellanstor 
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Johanna Elgholm startade sitt företag med två tomma händer och har aldrig fått ekonomisk 
hjälp, idag äger hon den toppmoderna ridanläggningen Edeby Gård.  

Hästföretagare

Tips

Johannas företagstips

• Se till att skaffa dig erfarenhet och jobba som 

anställd i branschen. Kunskap är investering. 

Fundera över vad du är bra på och fokusera på 

det. 

• Var beredd på att jobba hårt. Hästjobb är 

fysiskt påfrestande för kroppen. 

• Handla aldrig för mer pengar än du har.

• Lär dig att delegera, lägg fokus på rätt sak. Ge 

dig själv näring i form av träning eller utbildning 

för att orka. 

• För att bli framgångsrik måste du tycka att det 

är roligt att jobba. 

gård i Mariefred där de fortsatte att driva sin 
verksamhet. Tyvärr gick de skilda vägar och 
Johanna fortsatte ensam att driva sitt hästföre-
tag under några år tills hon träffade en ny man.  

Med ny sambo och tränarpartner samt väx-
ande verksamhet fick Johanna möjlighet att 
hyra den betydligt större granngården Edeby 
Gård. Den gamla ladugården byggdes om till 
ett modernt stall. 

– Jag har aldrig varit rädd för att jobba hårt 
om det behövts för att komma framåt. Men det 
är viktigt att lära sig vad man skall lägga kraf-
ten för på för att orka i längden. Vi satsade på 
att installera ett stall med boxar som mockas 
maskinellt för att spara både tid och kroppar. 
Tiden lägger vi i stället på sådant som drar in 
pengar i företaget. Vidare lät jag redan från 
början andra sköta min bokföring eftersom jag 
helt enkelt inte är bra på det.  Idag tar jag hjälp 
av en konsult på LRF. Men det innebär inte att 
jag inte har stenhård kontroll på ekonomin. Jag 
har till exempel haft samma bankkontakt i alla 
år, alltid skött mina betalningar och låtit verk-
samheten växa långsamt. Jag har också försökt 
att jobba in pengar innan jag vågat investera i 
något nytt. 

Edeby Gård är en gammal lantbruksfastighet 
på 30 hektar från början av 1900-talet. Det väl-
komnande boningshuset på hela 350 kvadrat-
meter har renoverats varsamt och smakfullt  
för bekväm övernattning till kursdeltagare på 

övervåningen och har ett generöst lantkök, 
matsal och rum för umgänge på undervåning-
en.  

– När jag fick möjlighet att köpa gården som 
jag tidigare arrenderat så investerade jag en del 
pengar i upprustning av boningshuset. Nästa 
satsning är att marknadsföra Edeby Gård som 
konferensgård med möjlighet till turridning. 
Här finns det mesta man kan önska sig för in-
spirerade utbildningsdagar med en välutrustad 
konferenslokal och stora kringytor, både under 
tak och utomhus för olika event. Naturen och 
markerna är fantastiska både för ridning och 
vandring. Vi har nära till badplatser och ett 
stenkast härifrån ligger en stor golfbana. Den 
stora utmaningen nu är marknadsföringen. Jag 
har tidigare annonserat i olika media. Det gav 
inget resultat men kostade massor. 

På gården finns allt det som gör den till en 
modern ridanläggning. Ett vackert ridhus, fle-
ra ridbanor en anpassad för tävling, gäststallar, 
rundkorall, fantastiska beteshagar och vacker 
natur.  

– Mitt företag vilar på flera ben, vilket jag 
tror är ett måste för att överleva i den här bran-
schen. Målet med allt vi gör är att erbjuda hög 
kvalitet och god service åt alla våra kunder. 
Fokus ligger på utbildning. Jag tar emot ri-
delever här på gården som kommer med sina 
hästar, jag åker också runt i Sverige och instru-
erar samt håller i olika utbildningar åt Svenska 

islandshästförbundet. Det blir en del resande 
för min del. Vi tar också emot unga hästar för 
inridning och träning. Vi har ridskola för barn 
och vuxna kvällstid, turridning och anordnar 
dagskonferenser. 

Efter separation från sambo och företags-
partner nummer två fortsatte Johanna ensam 
och envist att driva sitt företag. 

– Som ensamstående insåg jag då hur viktigt 
det är att min verksamhet rullar på utan att jag 
själv alltid är på plats. Jag reser mycket i job-
bet och numera försöker jag att ha kvällarna 
lediga att spendera med familjen. Det fungerar 
eftersom jag har fantastiskt duktiga medarbe-
tare som arbetat länge för mig och sköter verk-
samheten när jag är borta. 

Idag är Johanna tvåbarnsmor, lycklig sambo 
med Jesper Karlson som inte arbetar med häs-
tar men är delägare i gården. 

– För första gången i livet äger jag gården 
jag arbetar på, vilket är fantastiskt men det för-
pliktigar såklart. En ny fas i livet har börjat. 

På frågan vad som är det bästa respektive det 
sämsta med att vara egen företagare svarar Jo-
hanna motsägelsefullt: 

– Det bästa är samma sak som det sämsta, att 
jag själv kan bestämma över mina beslut men 
alltid är ansiktet utåt, har yttersta ansvaret och 
ibland måste ta svåra beslut.  

”Jag har aldrig varit rädd för att jobba hårt för att 
komma framåt. Men det är viktigt att lära sig var 
man skall lägga kraften för att orka i längden”
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Starta eget? Glöm inte bort din pension! 

Det är mycket att tänka på när man startar företag och pensionen är kanske inte det 
första du tänker på. Men du har en hel del att vinna på att redan från start se till att 
du tjänar in till din pension.

Kan du bocka av punkterna nedan så har du tagit hand om det viktigaste:

• Ta ut lön – Lönen du tar ut och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna 
pension.  

• Betala avgifterna – Du måste betala både ålderspensionsavgift och allmän 
pensionsavgift via inkomstskatten. 

• Kompensera för utebliven tjänstepension – Som företagare får du inte tjänste-
pension. Spara därför 4-5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande. 

Välkommen till vår monter B02:21 så berättar vi mer!  

www.pensionsmyndigheten.se

srfkonsult.se

 Bättre råd för din ekonomi
Ta hjälp med företagets ekonomihantering – det lönar sig!

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult ger dig kvalitet  
i redovisningen och dessutom får du:
•	 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
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Som liten hästföretagare måste Åse Ericsson ha många ägg i korgen för att få ekonomin att gå ihop. 

Proffset tipsar

gen, jag arbetar även på konsultbasis åt BYS, 
Biologiska Yrkeshögskolan i Skara med vux-
enstuderande. Jag hyrs in för att organisera 
olika kurser under skolåret och fungerar som 
bollplank för häststudenternas arbete med af-
färsplan. 

BYS har lång historia i att utbilda hästföreta-
gare i Skara. Sedan 1998 har det bedrivits kur-
ser i hästföretagande. 

– Vårt koncept är att vi kombinerar fördjupad 
hästkunskap med kunskap om att driva företag. 
Rent konkret gör studenterna en affärsplan un-

P å en gård utanför Falköping i 
Skaraborg driver Åse Ericson 
sitt hästföretag på heltid sedan 

18 år tillbaka. Gården är ett av alla dessa min-
dre svenska lantbruk som antagligen skulle 
vuxit igen utan hästar på markerna. 

–Totalt använder jag 26 hektar mark för bete 
åt cirka 35 islandshästar. Merparten är kunders 
inhysta hästar. Byggnaderna är enkla och utö-
ver stängsling har jag byggt de träningsbanor 
jag behöver för min verksamhet. Som ”liten” 
hästföretagare måste jag ha många ägg i kor-

der tiden hos oss. Vi har nära till Sveriges Lant-
bruksuniversitet SLU (skolan ligger på SLU 
campusområde i Skara) där vi anlitar uppda-
terad kompetens. Näringslivet är mycket starkt 
i området vilket ger stora möjligheter att skapa 
en verklighetsförankrad utbildning.

De senaste åren har hästföretagarutbildning-
en dock förändrats till att vara på distans med 
träffar en gång per månad i Skara. 

– Vi samverkar med Nyföretagarcentrum i 
Skara. Det är Ingrid Ullberg som håller i ar-
betet med affärsplanen och jag bidrar med min 

Företagare sysselsatta inom hästnäringen behöver ofta flera 
ben att stå på för att överleva ekonomiskt. Hästföretagaren 
Åse Ericsson i Skaraborg driver sin hästgård på heltid samtidigt 
som hon jobbar på konsultbasis åt Biologiska Yrkeshögskolan i 
Skara och Länsstyrelsen. 

Text: Maria Skagemark och Åse Ericson
Foto: Daniel Söder

Proffs 
på hästföretagande
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Åses tips för nya hästföretagare 

• Analysera din idé och dig själv – vad är du bra 

på? Fråga också kunden vad denne tycker du är 

bra på. Vad ska du sälja? Finns det kunder som 

är intresserade av det du säljer eller behöver du 

modifiera din tjänst/produkt? Har kunderna råd?

• Hästföretag har ofta djuransvar vilket är 

krävande, djur ska ha mat året runt och i alla 

väder. Tänk över smart logistik i arbetet så du inte 

sliter ut din kropp eller lägger onödigt mycket tid 

på saker som kan göras smartare. Hästföretagen 

är inte lika mekaniserade som lantbruket i övrigt, 

det gäller att vara lite innovativ och lära av 

andra. Fråga dig själv varför man alltid gjort på 

ett visst sätt. Måste man göra på samma sätt? 

Skaffa kunskap så du kan göra på annat sätt 

istället.

• Ta rätt betalt. Räkna på tiden vad en tjänst 

kostar. Om du inte vill sponsra med din tid (= 

pengar) och kunden inte vill betala vad det 

egentligen kostar så får du ta ställning till om 

det är värt att erbjuda tjänsten. Det är ingen 

som tvingar dig att hålla med en tjänst för ett 

underpris. Det är inte alltid kunderna förstår 

skillnaden på en prislapp för en kollektiv tjänst 

där man delar på arbetet kontra en proffstjänst 

erbjuden av en företagare som ska ha lön, 

pension och sjukförsäkring. Prisjämför dig med 

andra som erbjuder proffstjänster – inte med 

hemmasnickrade varianter på delat arbete som 

människor gör efter jobbet.

• Nätverka – både för att hålla kontakt 

med kunder men också för att möta kollegor. 

Småföretagare kan bli lite isolerade och man 

behöver input och nya idéer. Ta chansen om det 

anordnas träffar för företagare, du vet aldrig vad 

det kan leda till.

• Släpp jobbet ibland och gör saker du tycker 

om att göra, ”just for fun” tillsammans med 

människor du tycker om. Vi har bara ett liv – låt 

oss göra det bästa av det!

Tips

branschkunskap, mitt nätverk och de ”rätta 
hästfrågorna” för att sätta de studerande på 
spåret till en genomtänkt plan. Nyföretagarcen-
trum sitter ju på stor kunskap att matcha fram 
det bästa ur personer med affärsidéer och Ing-
rid kan både de mjuka värdena runt en affärs-
plan men också ekonomin. Det är guld värt! 

Som hästföretagare arbetar Åse också med 
utbildning av häst och ryttare, anordnar rid-
kurser och ger själv ridlektioner. Hon hinner 
även med att vara frilansjournalist samt gör en 
del arbete för andra uppdragsgivare som Läns-
styrelsen.  

– För min del är en rationell logistik i sköt-
seln av gård och inackorderingar grundläggan-
de för att jag ska ha tid att utföra fler tjänster, 
bara inackordering går inte leva på, säger Åse. 
Driften ska i grunden kunna skötas av en per-
son. Dock har jag i perioder haft unga duktiga 
hästtjejer anställda, dels för avlastning för mig 
själv, dels för att det möjliggör andra inrikt-
ningar på företaget. Jag har också ibland sam-
arbetat genom F-skattsedel med unga kvinnor 
som startat sina verksamheter på min gård, 
vilket blir en winwin för båda parter. 

Samlande branschorgan
Engagerad och med många järn i elden är Åse 
involverad i branschorganisationen Hästföre-
tagarna som startades 2010 av ett 50-tal häst-
företagare. Hästföretagarna fungerar som ett 
samlande branschorgan för alla som driver 
företag med häst oavsett vilken inriktning med  
man har. 

– Hästvärlden är känd för att vara ”stuprörs-
orienterad”, är man travmänniska så rör man 
sig i den världen, eller så är man i den ”tra-
ditionella” ridhästvärlden, eller så håller man 
kanske på med islandshäst. Världarna är ofta 
tillräckligt stora för att vi ska kunna få vår ut-
komst inom den men vi har gemensamma frå-
gor som vi kan få mycket större gehör för om 
vi går samman. 

Idag finns det över 360 000 hästar i Sverige. 
Det finns alltså en stor och lite dold hästvärld 
som lägger ner mycket tid och pengar vilket är 
en bra grund för företagande. 

– Går vi samman kan omvärlden se den ge-
mensamt mycket stora omfattningen häst som 
finns och framförallt de kringtjänster som ska-
pas runt detta. 

Hästföretagarnas styrelse består av egna fö-
retagare som har god insikt i problematiken 
och som har stora nätverk bland andra före-
tagare. 

– Som egen företagare hade jag länge läng-
tat efter en organisation med ambition att lyfta 
hästnäringens frågor så jag gick med från start 
och blev invald som sekreterare. Jag satt med i 
styrelsen i tre år, idag är jag suppleant. 

Sedan ett år tillbaka har Lantbrukarnas Riks-
förbund (LRF) startat LRF Häst ihop med sto-
ra hästorganisationer som Svensk Travsport, 
Svenska Ridsportförbundet med flera som 
också driver också dessa frågor. 

– Som gammal LRF-medlem sedan gårdskö-
pet välkomnar jag att Sveriges största organi-
sation för den gröna näringen börjar förstå hur 
omfattningen av hästnäringen vuxit de senaste 
30 åren och vill arbeta med våra frågor. 

Större kunskap
En av svårigheterna som man möter inom 
hästnäringen idag är att många hästföretag 
startas på deltid av kvinnor.

– Eftersom hästintresset är en hobby för en 
stor andel människor förekommer det tyvärr 
att myndigheter inte tar företagsstarten på all-
var utan ser det som att någon försöker göra 
en gullig hobby avdragsgill. Självklart ska det 
finnas en tydlig idé, vinstsyfte och intäkter i ett 
företag men olika näringsgrenar kan ha olika 
långt till att generera intäkt på en vara. Kraven 
på ett hästföretag skall inte vara större än för 
andra företag. 

Åse menar att det krävs större kunskap hos 
myndigheter om småföretagares villkor i all-
mänhet och hästföretagares verklighet i syn-
nerhet. Ibland ser hästföretagen mest ut som 
ett lantbruk, emellanåt som småskalig turism, 
i en tredje är det snarare skol- och idrottsverk-
samhet – allt under samma paraply. 

– De måste respektera att det är ett yrke att 
arbeta med häst. Idag har hästar har en stämpel 
av lyxhobby och tas inte på riktigt allvar. Jag 
tycker man bör lyfta in hästen i EU´s lands-
bygdsprogram fullt ut som ett produktions-
djur– nu är den ibland stödberättigad, ibland 
inte. Faktum är att det är hästarna som håller 
stora delar av Sveriges landskap öppet, det 
finns fler hästar än mjölkkor. Idag får du stöd 
om ett får eller en ko betar men är inte om det 
är hästar som betar av exakt samma gräsplätt. 
Djurskyddet är i grunden bra men stundom 
uppstår grava kommunikationsproblem mel-
lan handläggare och företagare. Det måste 
finnas ett system för second opinion av annan 
länsstyrelse till exempel. Som det är nu skiljer 
sig besluten alltför mycket mellan olika läns-
styrelser.
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NyföretagarCentrum släppte tidigare i år e-kurser i företagande. 
I samband med online-satsningen nu i höst lanseras den nya 
utbildningsmöjligheten på allvar. Det finns redan mycket läromaterial här 
men kurserna ska bli både fler och bredare.

Text: Fredrik Lagerqvist
Foto: Ingela Bjurenborg

På kurs 
på nätet

NyföretagarCentrums e-kurser

F ram till Mässan Eget Företag 
har NyföretagarCentrums nya e-
kurser legat lite gömda, men nu 

lyfts de fram både på NyföretagarCentrum.
se och i rådgivarnas rekommendationer. Det 
sker i samband med att NyföretagarCentrums 
affärsplan går online i en bred webbsatsning. 
Allt distribueras av Coursio och är tillgängligt 
på dator, surfplatta och mobil. 

E-kurserna, som produceras av experter i 
NyföretagarCentrums nätverk, finns i olika 
former: filmer, ljudspår, texter och bilder. Det 
finns också mallar och övningar. Formen är till 
viss del anpassad efter innehåll, men tanken är 
att alla former kan breddas för att fler kunder 
ska kunna välja det som passar just dem. Ny-
företagarCentrums Peder Josephson, som har 
varit med om att utveckla konceptet, betonar 
det individuella. NyföretagarCentrum anpas-
sar sig ytterligare till blivande företagares 
olika behov. 

– Kurserna är tänkta som ett komplement 
som vi kan erbjuda kommande företagare som 
vänder sig till oss för rådgivning. Kanske be-
höver de på egen hand fokusera på marknads-
föring? Bra, då kan de köpa en utförlig e-kurs i 
just det. Det finns också de som arbetar väldigt 
mycket, ofta dagtid, och har svårt att komma 
ifrån och få rådgivning och information i den 
takt de vill. Då kan webbkursen också vara ett 
starkt komplement. 

Innan sommaren gick en betaversion av e-
kurserna ut till NyföretagarCentrums rådgi-
vare så att de kunde sätta sig in i dem, men 
även för att göra sig en bedömning och åter-
komma med feedback. Eftersom produkten 
kan utvecklas mycket är det viktigt att få in 
synpunkter från både rådgivare och nyföreta-
gare. Så småningom ska kurserna finnas i alla 
steg och på alla kunskapsnivåer av företagan-
det, och då är det viktigt att veta precis vad 
kunderna vill ha. NyföretagarCentrum har lagt 
en bra grund för det tillsammans med Coursio. 

– Deras bas är väldigt enkel att använda, men 
också enkel för oss att utveckla vidare, säger 
Peder. 

Än så länge är det Björn Lundén och Turbo 
Distans som har producerat kurserna på por-
talen, men NyföretagarCentrum kommer även 
att bidra med egenproducerat material. 

– Det finns drygt 20 kurser idag och tanken 
är som sagt att alla steg ska med. Där är vi 
själva de bästa experterna för vissa områden, 
samtidigt som vi har samarbetspartners på 
högsta nivå för andra. 

Peder Josephson har stora förväntningar på e-kursernas framtid.
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www.coursio.com

www.turbodistans.se

www.blinfo.se

www.egetforetag.se/e-kurs

https://app.coursio.com/store/nyforetagarservice/

Webben

Kurserna är olika långa och kostar lite olika 
beroende på vad de erbjuder. En kurs kan 
visa enkel bokföring, vilket går att presentera 
ganska enkelt, medan en annan kurs om ba-
lansräkning av naturliga skäl är betydligt mer 
komplicerad. Det går att plocka russinen ur 
kakan om man bara behöver komplettera sina 
kunskaper med en begränsad del, men det 
mest förmånliga är att köpa paket med fler 
kurser. 

– Om du vill förkovra dig i bokföring till 
exempel, så kan du köpa ett paket för det där 

alla de viktiga bitarna finns med, förklarar 
Peder. 

Om man är nybliven företagare, eller är 
inne i en utvecklingsfas med sitt företag, och 
vill komma åt e-kurserna går man enklast 
in via länken på nyföretagarcentrum.se. Där 
finns både instruktionsfilm om hur man gör 
med köp av kurs och start av utbildning så-
väl som en sammanställning av vilka utbild-
ningar som erbjuds. Turbo Distans kurser för 
NyföretagarCentrums utbildningsportal finns 
även presenterade på Youtube. 

Upplägget på kurserna är mycket överskådligt.
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I sjukvården har man sedan lång tid till-
baka använt sig av måttband för att på 
ett bra och enkelt sätt kunna följa ut-

vecklingen hos patienter. 
– Vi mäter till exempel kvinnans mage under 

hela graviditeten för att se att den växer som 
den ska. Vi mäter även mycket annat såsom 
bebisars huvuden och storleken och utbred-
ningen av sår. Ett måttband är en väldigt enkel 
och bra metod för att på ett lätt sätt kunna följa 
utvecklingen av något, säger Anna Wennerstål.

Hon har tillsammans med kollegan Eva 
Gamberg Axelsson arbetat inom sjukvården, 
bland annat som barnmorska, under många år 
och är väl insatt i metoderna. Dock finns det 
en hake.

– Problemet med mätandet är att sjukvården 
använder sig av vanliga hushållsmåttband. När 
måttbanden används om och om igen så kan de 
sprida smitta. Det är faktiskt något som hänt. I 
de bästa av världar rengör barnmorskan, sjuk-
sköterskan eller doktorn måttbandet mellan 
patienterna, men de är svåra att göra rent och 
det är även något som oftast glöms bort, säger 
Anna Wennerstål.

De båda kollegorna såg dels problemet med 
att ha ett redskap som används upprepade 
gånger och dels den tilltagande oron kring 
multiresistenta bakterier som ökar runtom i 
världen.

– Multiresistenta bakterier, det vill säga bak-
terier som är motståndskraftiga mot antibio-
tika, har blivit ett stort världshälsoproblem. 
Dessa bakterier kan spridas både direkt och 
indirekt. Till exempel via ett måttband, säger 
Anna Wennerstål.

Lösningen blev att Anna och Eva utveck-
lade ett engångsmåttband för att skapa bättre 
hygien och undvika smittspridning. Produkten 

Patientsäkerheten 
som drivkraft

Starta eget 50+

har mottagits mycket väl 
och många påtalar också 
sin undran varför detta inte 
har funnits tidigare. Att de 
båda hade passerat femtio när 
de fick sin affärsidé och drog 
igång verksamheten var inget 
som satte käppar i hjulen.

– Drivkraften när vi tog det här 
steget var att få fram en produkt 
för våra patienter som vi själva 
saknade. Vi löser ett problem och 
vi får ett smidigare och säkrare ar-
bete. Det har tvärtom varit ganska 
bra att vara i den här åldern. Små-
barnsåren är över, vi har en inkomst 
och har hunnit samla på oss massor 
av erfarenhet, säger Anna Wenner-
stål.

Företaget har funnits sedan 
2011, men idén sträcker sig ännu 
längre tillbaka.

– Under 2007 tog vi idén till Almi 
och under 2012 lanserades produk-
ten. Det är speciellt att jobba med 
det som kallas medicinteknik då 
det finns ett mycket strängt regel-
verk kring de produkter som skall 
användas inom sjukvården. Det 
tog lång tid att produktutveckla, leta tillver-
kare och CE-märka eftersom vi gjorde detta 
på vår fritid, vid sidan av ordinarie arbete, be-
rättar hon.

Omgivningens reaktioner har även de varit 
positiva. 

– Många lyfter fram oss som förebilder som 
vågar starta senare i livet. Det finns en beund-
ran och en uppskattning, även om vi också fått 
oss en släng av jantelagens slev.

Eva Gamberg Axelsson och Anna Wennerstål startade sitt företag 
först efter att de hade fyllt 50 år. Drivkraften var att få fram en 
produkt för ett smidigare och mer patientsäkert arbete. Anna 
menar att det bara funnits fördelar med att starta på senare 
år. Småbarnsåren är över, de hade både en inkomst och 
dessutom massor av erfarenheter. 

Text: Pauline Grindvall
Foto: M-studio

Inför framtiden är blicken fokuserad på att 
driva upp ett livskraftigt och lönsamt företag, 
snarare än att fokusera på pensionen.

– Vårt mål är att få en bra lönsamhet. Vi vill 
ha in fler produkter i vår portfölj och så små-
ningom handlar det såklart om att vi själva ska 
kunna pensionera oss. Vår önskan är ändå att 
först driva upp det här till ett bra företag, av-
slutar Anna Wennerstål.

Eva Gamberg Axelsson och Anna Wennerstål.
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Monter 
B03:21 

Vill du veta hur du bygger ditt varumärke och skyddar din 
verksamhet så att dina konkurrenter inte tjänar pengar 
på det du skapat? 

Patent- och registreringsverket berättar det du behöver 
veta. På mässan träffar du våra experter och har möjlig-
het att ställa frågor och få svar direkt. Välkommen att 
besöka oss i monter B03:21 eller kom och lyssna på våra 
föreläsningar.

Gör ditt företag affärer inom EU?
Då kan vi på Kommerskollegium kostnadsfritt hjälpa dig! 
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och EU:s inre marknad.  
Vi hjälper dig att ta reda på vilka krav som ställs på dina varor och tjänster.  
Vårt Solvit-center ger dig ytterligare hjälp om du  
stöter på hinder hos andra myndigheter.

Mer information: 
www.kommers.se/EUaffarer

Seminarier i E-salen: torsdag 12:45, fredag 11:45, lördag 13:15
Möt oss i monter B03:21 (verksamt.se)
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Höjdaren

En stor stark
Jens Spendrup är sedan ett och ett halvt 
år styrelseordförande i Svenskt Näringsliv, 
en genuint naturlig samarbetspartners för 
NyföretagarCentrum. Han är övertygad om 
att de tillsammans gör stor nytta genom 
att dra åt samma håll. Men för att det 
ska bli riktigt bra fart på företagandet 
vill han se en förändrad inställning till 
företagande, med start hos politikerna. 

Text: Fredrik Lagerqvist
Foto: Ingela Bjurenborg
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Att gå igenom bryggeriaktiebo-
laget Spendrups historia är en 
spännande vandring i ett företags 

med- och motgångar i mer än hundra år. Det är 
en lärorik och inspirerande resa från småska-
lighet, via furisk storsatsning och börsintro-
duktion, till ytterligare en generationsväxling 
i familjens trygga famn. 

– Spendrups är ett bra exempel på hur mycket 
av näringslivet i Sverige som har gått ifrån att 
ha varit småskaligt, för hundra år sedan, till att 
vara storskaligt idag. Då fanns det kanske 500 
bryggerier i landet, nu är fem av dem kvar i 
branschen. Så är det i livsmedelsindustrin spe-
ciellt, men även i många andra branscher. De 
första åren när min bror Ulf och jag ledde före-
taget handlade det mest av allt om att försöka 
överleva i den snabba strukturomvandlingen. 
Det gjorde vi genom att försöka ligga i täten så 
mycket det gick, säger Jens Spendrup.–

Många av de stora företag som byggde Sve-
rige under 1900-talet var små företag runt 
förra sekelskiftet. Tack vare deras utveckling 
utvecklades Sverige till en välfärdsstat av 
stora mått. Politikerna pratade med storföre-
tagen medan småföretagare var spretiga och 
inte alltid så väl samorganiserade. Men tiderna 
förändras.

– Gunnar Sträng sa "går det bra för Volvo 
går det bra för Sverige". Något sånt är det 
knappast någon som hävdar idag. Nu vet alla, 
nästan, att det är i småföretagen som de flesta 
jobben skapas. Stora och små företag är bero-
ende av varandra. Några av dagens många små 
företag kommer en dag att bli stora och inter-
nationellt kända. Men det är idag helt omöjligt 
att förutse vilka dessa företag är.  

Jens Spendrup steg nyligen undan från pos-
ten som styrelseordförande i familjens livs-
verk, där han var vd mellan 1976 och 2011, 
då äldsta sonen tog över. Han lämnar plats för 
yngre förmågor men låter inte sina tankar och 
erfarenheter om företagande lämna platserna i 
hans huvud och hjärta. Det är både viktigt och 
intressant för honom.

– Vårt samhälle har inte helt förstått inne-
börden av småföretagande och det klimat som 
måste råda för nyföretagande. Den typen av 

Jens Spendrup

Född 1944 Motala

Ekonomichef Spendrups 1969-1976

Vd Spendrups 1976-2011

Ordförande Spendrups 2011-2014

Ordförande Sthlm Handelskammare 2004-2010

Ordförande Företagarna 2010-2013

Ordförande Svenskt Näringsliv 2013-

Fakta

sparande och kapitalbildning vi har i Sverige 
gör det svårt för blivande företagare att hitta 
finansiering. För 50 år sedan ägdes börsen till 
över 70 procent privatpersoner, idag äger pri-
vatpersoner tio procent.  

Dessutom vill Jens Spendrup gärna se att 
våra politiska makthavare slutar att försöka 
peka ut speciella framtidsbranscher.

– Företagargenen är jämnt fördelad bland 
befolkningen. Politikerna vill gärna veta vilka 
grupper som hyser nyföretagarna, så att de kan 
pinpointa dem med resurser. Det är bättre att 
alltid satsa lika mycket på att ge bra förutsätt-
ningar för alla. 

För att diskutera hur förutsättningarna för 
nyföretagandet ser ut i Sverige vill Jens gärna 
lyfta våra blickar ut över nationsgränsen. Hur 
ser företagsklimatet ut i världen? 

– Det är väldigt många fler länder med före-
tagande idag, än för 30 år sedan. Vi har flåset 
i nacken mer än någonsin, konkurrensen är 
hård. Det innebär fördelar men bara om vi 
kan bli skarpare, vilket jag ibland kan vara 
lite orolig för. Vi måste sluta mäta oss mot 
oss själv. Vi i Svenskt Näringsliv ser gärna 
fler nya reformer som är anpassade för att 
skärpa vår konkurrens utåt. Här har våra 
makthavare stannat av de senaste åren. 

Han tycker också att vi i Sverige är mindre 
bra på att sätta företagaren i fokus. 

– I debatten hör vi ofta "ungdomarna måste 
bli anställningsbara", men jag skulle bli glad 
om de någon gång sa "vi måste få ungdo-
marna mer företagsamma". Vi måste försöka 
bli främst i Europa, få fler att satsa på företa-
gande. Till det krävs att fler får de förutsätt-
ningar som behövs för att våga. Vi har alltid 
varit bra på företagsidéer men för att utveckla 
dem nu och i framtiden måste det vara lättare 
att anställa, och inte som nu när arbetsmark-
nadslagarna gör att många inte vågar ta klivet 
att rekrytera i den takt som behövs för att ut-
veckla företagen.  

Sedan Jens blev vd i Grängesbergs bryg-
geri, som det hette då, har familjeföretaget 
haft såväl framgångsrika som motiga perio-
der. Sådant som borde kunna forma en person 
rejält.

– Som ansvarsfull företagare kan man kän-
na, som jag tycker, en rädsla för att det ska gå 
snett. Och när det börjar gå snett lägger man 
allt annat åt sidan och försöker lösa proble-
met. I mitt fall kostade det mig ett äktenskap 
när jag höll på att förlora Spendrups. Man har 
ansvar för hela sin familj, för andra familjer, 
kanske en hel byggd eller kommun. Och det 
är klart att det känns lite extra när man har ett 
familjeföretag. Men jag tror inte jag har för-
ändrats så mycket ändå. Som ledare har jag 
aldrig förespråkat några speciella tekniker, 
eller att peka med hela handen. Ska man få 
ut det bästa av sina medarbetare är det samtal 
som gäller. Få till en känsla för att vi arbetar 
tillsammans, motivera dem att tillföra saker 
och visa dem förtroende att själva tänka och 
agera. Lösa tyglar helt enkelt. Det fick vi med 
oss av vår far, och jag har successivt blivit 
ännu mer övertygad och bättre på det. Männ-
iskor utvecklas mest under frihet. 

Med de erfarenheter och den nyfikenhet han 
besitter har han såklart ett och annat råd att 
dela med sig av till blivande företagare. Alla 
nyföretagare bör i första hand ta detta till sig.

– Skaffa dig en mentor! Jag har i över 30 år 
varit mentor till unga företagare i en mängd 
olika branscher. Det har berikat mig när jag 
har fått lite inblick i andra branscher även 
om problematiken ofta är densamma. Jag tror 
det är viktigt att vi som har kommit upp åren 
ställer upp, det berikar samhället och kostar 
inget. Och ingen är så duktig och bra att man 
inte behöver någon att prata med.
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NyföretagarCentrum

Starta eget
som pensionär

A tt driva företag på äldre dagar  
är populärt. I och med att be-
folkningen blir allt äldre och att 

människor håller sig friska långt upp i åldrarna 
får vi fler och fler pensionärsföretagare. Det 
går alldeles utmärkt att ta ut pension och ha 
arbetsinkomster från ett eget företag samtidigt. 
Det är till och med så att samhället uppmunt-
rar till detta genom låga socialavgifter och för-
stärkt jobbskatteavdrag. Skattesituationen för 
pensionärer är synnerligen gynnsam.

Fördelaktig 65-årsgräns 
För dig som har aktiebolag inträder fördelarna 
från och med året efter då du fyller 65 år. Då 
sjunker arbetsgivaravgifterna till en tredjedel 
och det förstärkta jobbskatteavdraget inträder.

Ta ut redan vid 61
Men för dig som har enskild näringsverksam-
het eller handelsbolag sjunker egenavgifterna 
till ungefär en tredjedel redan från det år du tar 
ut full allmän pension under hela kalenderåret.

Du kan ta ut allmän pension från och med 
den månad då du fyller 61 år, vilket jag rekom-
menderar alla att göra. 

Både aktiebolag och enskild firma 
Om du har aktiebolag, kan du lägga aktiebola-
get vilande när du blir 61 år, och övergå till att 
driva verksamheten i en enskild firma. När du 
sedan kommer över 65-årsgränsen återgår du 
till att driva verksamheten i aktiebolaget. Då 

Björn Lundén, grundare av Björn Lundén Information AB och författare 
till boken ”Driva företag som pensionär”.

kan du också sluta ta ut den allmänna pensio-
nen om du vill, eftersom de förmånliga regler-
na efter 65 års ålder inte är beroende av om du 
tar ut pension eller inte. Men jag rekommende-
rar som sagt att ta ut den allmänna pensionen 
så snart som möjligt.

Pensionsintjänande hela livet
Ytterligare en fördel med att fortsätta (eller 
starta) med att driva företag som pensionär är 
att du då tjänar in ytterligare till din pension, 
om företaget går med vinst. Du tar ut från pen-

sionskapitalet i ena änden, och tjänar in till yt-
terligare pension i den andra. Numera tjänar 
man in till pensionen under hela livet.

Pensionen inte behovsprövad
Många tror att pensionen är behovsprövad på 
något sätt, så att pensionen blir lägre om du 
har andra inkomster (förvärvsinkomster eller 
kapitalinkomster). Men så är det inte.Pen-
sionsbeloppet har inget med din ekonomiska 
situation att göra (dock kan eventuelltbostads-
tillägg påverkas).

”Lägre arbetsgivaravgifter 
och egenavgifter, och förstärkt 
jobbskatteavdrag.
Och oförändrad pension – fördelarna 
är många”

Text: Björn Lundén
Foto: Torbjörn Bergkvist
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Enkla och trygga affärer
Du sköter verksamheten  
– vi hjälper dig med företagets  
bankaffärer när det passar dig. 

Gör det möjligt

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS 
OCH FÖRETAG SKA VÄXA
Svenska uppfinningar och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora 
företag. Liksom till ett och annat svenskt storföretag med världsrykte. Vi vill se ännu fler 
djärva idéer och fler svenska företag som satsar. Inom alla branscher. Från tjänsteföretag 
till snabbväxande högteknologiföretag.

Det är nytänkande och entreprenörskap som skapar nya och växande företag. Men ofta 
behövs det också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare.

På Almi kan vi det här med företagande. Vi är en partner med bredd som erbjuder lån, 
riskkapital och rådgivning.

Oavsett vilken satsning du står inför, till exempel en internationell lansering, att utveckla 
en ny produkt, en marknadssatsning, köp eller start av företag bör du kontakta Almi.

Vi finns över hela landet, nära dig.

Välkommen!

www.almi.se
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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
Ale
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
Lekeberg
Örebro

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Ydre
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

NyföretagarCentrum 
nationella partners

Guldpartner:

Partner:

Övriga:
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NyföretagarCentrum

Å rligen kommer drygt 20 000 
personer till Nyföretagar-
Centrum för att få kostnads-

fri, konfidentiell och affärsmässig rådgiv-
ning kring en affärsidé. 

Av dem startar varje år omkring 10 000 fö-
retag samma år. Efter tre år är 81 procent av 
företagen aktiva och mindre än en procent 
har gått i konkurs. Siffrorna är unika och 
visar tydligt att rådgivningen på Nyföreta-
garCentrum förbättrar chanserna att lyckas 
i näringslivet. Vi täcker närmare 200 kom-
muner med rådgivningen. Varje enskilt Ny-

företagarCentrum finansieras i huvudsak av 
lokalt näringsliv och vi samarbetar med både 
organisationer och myndigheter för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för företagande 
i varje kommun. Vårt nätverk, som består av 
tusentals företagare och experter, är en unik 
tillgång i vårt arbete för ökat nyföretagande. 
NyföretagarCentrum Sverige är moderorga-
nisation för landets alla NyföretagarCentrum 
som erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla 
som vill starta eget företag. Vi startar nya 
NyföretagarCentrum och bistår de befintliga 
med stöd i form av IT-system, rådgivnings-

verktyg, trycksaker, kampanjer, mässor och 
liknande. Vi svarar också för vidareutbild-
ning av rådgivare och kvalitetssäkrar verk-
samheten genom certifiering av enskilda 
NyföretagarCentrum och diplomering av 
rådgivare. Det garanterar att de har kunska-
per inom flera områden som rör företagande. 
Vår verksamhet finansieras främst av nä-
ringslivet men även av myndigheter, kom-
muner och organisationer.

Läs mer på: 
www.nyforetagarcentrum.se

Vad gör 
NyföretagarCentrum? 

www.jordbruksverket.se/landsbygden

Mässan
Eget Företag 
2–4 oktober

Den gemensamma  

myndighetsmontern

Vilken är din  
affärsidé?
– Låt den gro på landet!

Träffa  
oss

Gilla • Kommentera • Dela 

Kreativ eftermiddag på kontoret...

några sekunder sedan
Anna Nöjd

Annons 186x125_Eget företag.indd   1 2014-08-21   10:00
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TOK
boKföring- & fakTureringsprOgram

 för småföretagare

allt som behövs för dig som småföretagare

•	Bokföringsprogram

•	 Faktureringsprogram

Se	hur	vi	förenklar	livet	för	dig	som	småföretagare	på
www.hogia.se/smalloffice	eller	ring	oss	på	0303-688 00

enKelt
sTödjer

sie-formatet

testa
gratis

på mac, pc

& surfplatTa

uTbildning

ingår

89 kr
/mån

Från

•	 Löneprogram

•	Kassaregister
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resten av första året om du nyligen har eller tänker starta eget. Värde 1674 kr exkl moms.

Dessutom ca

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

ar
ei 3 månader

Värde 1125 kr exkl moms.  

Gäller inte om du redan är 

medlem i Unionen.

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. Nyhet: Dessutom betalar du bara 
halva avgiften under resten av det första året, d v s månad 4–12. Gäller ej om du idag är yrkes-
verksam medlem i Unionen. Du får ett medlemskap fulladdat med skräddarsydda tjänster som
inkomstförsäkring och affärsjuridisk rådgivning.
DET TA FÅR DU SOM MEDLEM I UNIONEN EGENFÖRETAGARE: INKOMSTFÖRSÄKRING,  AFFÄRSJURIDISK R ÅDGIVNING, WEBB-
VERK T YG FÖR AT T SK APA AV TAL , BIDR AG TILL KOMPETENSUT VECKLING, T IDNINGEN DRIVA EGET, SEMINARIER OCH NÄT VERK , 
F Ö R E TAGSU PPLYSN I N G ,  R A B AT T ER O C H F Ö R M Å N L I G A ER B J U DA N D EN T. E X .  PÅ EN S J U K VÅ R DS F Ö RS Ä K R I N G O C H A N D R A 
PERSO N F Ö RS Ä K R I N G A R .  L ÄS M ER PÅ W W W.U N I O N EN . S E / EG EN F O R E TAG A R E EL L ER R I N G 0 2 0 -74 3 74 3 .

UNI 288 - Smakstart_210x297.indd   1 2014-03-19   13:29


