
Eget Företag | 1 

Glassdrottning
med höga mål i sikte

Mentorskap
med lyckat resultat

Hur ligger din kommun till?
Nyföretagarbarometern

N
R 2 2014 Pris 59 kr 

Fixa finansieringen
Extra tidning

Expertentipsar om pensionen



Eget Företag | 3 

UTGES AV
NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGE
(STIFTELSEN SVENSKA JOBS AND SOCIETY)

ADRESS
SKEPPSBRON 22

111 30 STOCKHOLM
TEL

08-14 44 00
WEBBPLATS

WWW.EGETFORETAG.SE
WWW.NYFORETAGARCENTRUM.SE

V i på NyföretagarCentrum har förmånen att varje år träffa 
tusentals människor med en idé, en dröm, en vision som de 
vill förverkliga. Vi gör vårt bästa för att stötta och ge kon-

kreta råd för att drömmen inte ska stanna vid en dröm – eller kraschlanda 
för att förarbetet inte var det bästa.

Vi har erfarenheten och kan ställa rätt frågor, men det är ni som har 
idéerna och drivkraften. Utan er stannar Sverige. På riktigt.

Vi träffar er på flera sätt. Naturligtvis i vår rådgivning, men också på 
mässor, events och, inte minst, via de sociala medierna. Här har vi mål-
medvetet arbetat för att göra oss tillgängliga och nå ut till er som har en 
idé men som ännu inte känner er redo att gå på rådgivning.

Vi använder de sociala medierna för att ge tips, inspiration och berätta 
om våra olika aktiviteter. Nyföretagarveckan, till exempel. Det är lika 
häftigt varje gång när vi träffar tusentals människor under bara en vecka, 
den 17:e veckan varje år. Vi ser hur det bubblar och sjuder av kreativitet, 
och genom NyföretagarCentrums Café Starta Eget – två timmars möjlig-
het att träffa en hel uppsjö av experter – kan vem som helst titta in, ta en 
fika och testa sina företagstankar. Eller bara inspireras.

Nu är vi på väg att passera 10 000 personer i vår Facebook-grupp. Vi 
lägger ut information, ni delar, kommenterar, frågar och anmäler ert in-
tresse. Det bubblar och sjuder lika mycket här som på Café Starta Eget.

Kom och träffa oss. På det sätt som passar dig. I rådgivning, på ett 
event, på Facebook. Du bestämmer, du sätter takten. Vi är bara glada 
att få stötta dig.

Du kan ju börja med att gå med i vår Facebook-grupp: 
www.facebook.com/nyforetagarcentrum

Det kanske är det största lilla beslut du fattat på länge.

Mats Evergren
Redaktionschef Tidningen Allt om Eget Företag

Marknadschef, NyföretagarCentrum Sverige
mats.evergren@nyforetagarcentrum.se
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06 NYFÖRETAGARNYTT
Vi på redaktionen tipsar våra läsare om nya intressanta 
företeelser som nyföretagare kan ha nytta av.

08 NYFÖRETAGARBAROMETERN
Hur många företag startas i din kommun? Nyföretagar-
Centrums unika undersökning har svaret. 

10 MENTOR
NyföretagarCentrum driver sedan sju år tillbaka pro-
grammet Mentor Eget Företag.

32 HÄR HITTAR DU OSS
NyföretagarCentrum servar över 200 av Sveriges kom-
muner. Här är adressen till din närmaste rådgivare.

Kan ditt företag bli mer 
konkurrenskraftigt genom  
ett aktivt hållbarhetsarbete?

Två tredjedelar av Sveriges unga 
företagare är intresserade av att ta 
socialt ansvar och driva ett hållbart 
företag. Är du en av dem som vill 
förena lönsamhet med miljöhänsyn 
och socialt ansvarstagande?

På vår webbplats verksamt.se  
hittar du information om hur 
hållbart företagande kan leda till 
nya affärsmöjligheter. Du får också 
konkreta tips om hur du kommer 
igång med ditt hållbarhetsarbete  
och hur du bäst kommunicerar det.

På verksamt.se hittar du även 
e-tjänster och information som du 
som ska starta eller driver företag 
kan ha nytta av. Du kan till exempel 
registrera ditt företag, räkna ut din 
skatt, läsa om att anställa personal 
och mycket mer.

Vi har samlat det du behöver veta 
för att starta och driva företag!

Samlad service från myndigheter

14 SAMARBETE
NyföretagarCentrum och Almi Företagspartner har 
tecknat ett unikt samarbetsavtal.

19 CAMILLA LITTORIN
Jönköping har länge varit en stark företagarkommun 
och knutpunkt i en samspelt affärsregion.

20 JÖNKÖPING
Jönköping har länge varit en stark företagarkommun 
och knutpunkt i en samspelt affärsregion.

21 MORMOR MAGDA
Angela Hafström vågade följa sin dröm och startade 
glassfabriken Mormor Magdas Därproducerade Glass.

28 HÖJDAREN
Sveriges Kommuner och Landsting i ett nära samar-
bete med NyföretagarCentrum.

16 MAXIMERA DIN PENSION
Nils Bacos är ekonomen med mer än 30 års erfarenhet 
av pensionsrådgivning.
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Dagligen hör vi rop på att tillväxt och att fler arbetstill-
fällen måste skapas. Det centrala ropet borde vara hur 
kan vi skapa ökat tillväxt och hur får vi fler människor 

i produktivt arbete?
Mantrat vård-skola-omsorg måste kopplas till ett fjärde område 

företagande. Det är en förutsättning för att vi ska kunna möta dessa 
områdens växande krav på ökande nödvändig finansiering. Detta un-
derstryks av att varannan nyfödd under 2000-talet kommer att kunna 
fira sin 100-årsdag, vilket leder till en kraftfull förändring av vår 
befolkningspyramid med en konsekvens av att färre måste försörja 
allt fler. Tänker vi leva till 100 kan vi heller inte pensionera oss vid 
nuvarande genomsnittliga 63,5 år och samtidigt kräva högre pension 
och bättre vård och omsorg.

Som land startar vi i Sverige för få nya företag i jämförelse med ett 
betydande antal jämförbara utvecklade länder. För att nå toppnivå 
behöver vi dubbla vårt nyföretagande.

För att uppnå ovanstående utmaningar krävs:
1. Nationell samling från regering/riksdag/myndigheter/kommu-

ner/landsting och näringsliv.
En bred insikt hos svenska folket att företagande och speciellt ny-

företagande är en förutsättning för ökad tillväxt och flera jobb. 
2. En attityd i breda lager som leder till uppskattning och positiv 

inställning till de människor som vågar satsa på egen verksamhet 
och försörjning.

3. Skola/högskola/universitet som med entreprenöriella förebilder 
ger ökad stimulans och prioriterar eget företagande som ett vägval 
för livet.

NyföretagarCentrum Sverige är vårt lands främsta aktör i startske-
det av nya företag med 190.000 nystarter sedan 1985 och med ca 
9.000 nya företag under 2013 och detta åstadkoms genom Nyföreta-
garCentrum som når 89 procent av Sveriges befolkning i fler än 200 
av Sveriges kommuner.

Det stora intresset från unga att starta och driva eget företagande 
är hoppingivande för framtiden. Vårt affärsnätverk får här också en 
nyckelroll för kvalificerad rådgivning och mentorskap.

För nya svenskar kommer vi att utnyttja våra goda erfarenheter 
sedan många år som ett resultat av uppbyggandet av Nyföretagar-
Centrum i invandrartäta områden. Vi bidrar därmed också till ökad 
integration i det svenska samhället.

Inom vård- och omsorgssektorn är nuvarande nyföretagande 
mycket lågt men en stor potential finns. Här krävs också att flera 
företagsstarter sker inom kommun och landsting. Ett antal av våra 
rådgivare har särskilt utbildats för att möta kommande nyföretagare 
inom denna sektor.

Sammantaget står NyföretagarCentrum Sverige inför en spännande 
utmaning att - genom vår verksamhet bidra till en fördubbling av 
nya, livskraftiga företag. Vi kommer att göra vårt yttersta för att upp-
fylla denna målsättning.

Jan-Olov Ericksson
Ordförande NyföretagarCentrum Sverige 

Ordföranden har ordet

Hur får vi

flera jobb 

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

Enkla fi rman

0 kr
första året

(ord pris 600 kr)

45 dagars ränte fri 
kredit gör det enkelt 
att driva eget.

Kortet SEB:s Corporate Limit är ett kostnadsfritt tillval i Enkla fi rman. 
I samma paket ingår vår företagsapp, internetbank med extra funktioner 
för fi rman, företagskonto med bankgiro och personlig service dygnet 
runt, alla dagar. Vill du veta mer om Enkla fi rman, ring 0771-62 53 53 
eller besök seb.se/drivaeget
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Nyföretagarnytt

170 000
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.

10 000
företag startas genom NyföretagarCentrum 
varje år.

2 000 000 000 
kronor i skatteintäkter per år, är vad företag 
startade 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%

Missa inte chansen 
att få ditt eget 
starta eget-kit!

Under Nyföretagarveckan – Vecka 17 – delas 13 000 Starta Eget-
kit ut över hela landet. Kika in på egetforetag.se för att se var du 
kan få tag i ditt ex! Kittet är laddad med ovärderliga råd från 
både näringsliv och myndigheter inför din företagsstart. 

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 

Gör som 20 000 andra 
– följ oss på Facebook 

60 527
Nya företag startades under 2013 

Nya Telia 
Jobbmobil 

Växel

Trafi kavtal samt företagets mobila abonnemang och eventuella fasta telefonnummer ska vara registrerade hos Telia. Telia Jobbmobil Växel använder du 
inom Sverige. För fullständiga priser och villkor se telia.se/jobbmobilvaxel

Telias molntjänst Jobbmobil Växel kan allt som en vanlig växel kan. Och mycket mer därtill. Nu lanserar vi 
dessutom en helt ny växelapp med många smarta funktioner. Med den blir det ännu enklare att hantera och 
administrera er växel. Alla på företaget blir mer nåbara – under hela arbetsdagen, på sina egna villkor. Det 
betyder full frihet att bestämma vem som ska svara och när. Då tar ni fl er samtal, får nöjdare kunder – och 
därmed bättre aff ärer.     
Från endast 59 kronor per användare och månad är Jobbmobil Växel klar att börja användas direkt vid leverans. 

Välkommen in till telia.se/vaxlar. Där kan ni enkelt ta reda på vilken lösning som passar er bäst!

Varför prata om en 
växel när det egentligen 
är en app?
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Nyföretagarbarometern 2013

Två procent färre företagsstarter än 2012 och -13 procent 
sedan 2011. Inte sedan 2009 har nyföretagandet varit så 
lågt som under 2013.

Text: Johan Tamm
Foto: Ingela Bjurenborg

T otalt registrerades 60 527 nya fö-
retag under 2013 vilket är 2 pro-
cent färre än 2012. Det innebär 

att nyföretagandet i Sverige har fortsatt bakåt 
(-13 procent) sedan 2011. NyföretagarCentrum 
har stadigt varit med och bidragit med närmare  
10 000 nystarter varje år, men det krävs mer 
riktade insatser från regeringen för att få fart 
på ett nyföretagande som är i bottenskiktet av 
Europa. En insats som behövs är förenklade 
finansieringsvillkor för människor i startfasen. 

”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

Huvudstaden med 
kranskommuner håller fanan högt
Sedan starten av Nyföretagarbarometern har 
Stockholms kommun legat först på listan 
med ett snitt mellan 12–15,1 startade företag 
per 1000 invånare. 2013 blev inget undantag. 
Stockholm ökade sitt nyföretagande med 2,2 
procent samtidigt som nyföretagandet i hela 
landet backade med - 2 procent 

På listans topp tio är sju kommuner direktan-
knutna till huvudstaden. Strömstad, Åre och 
Härjedalen utgör undandagen. 

Fortsatt tungt 
för varuproducerande kommuner
I botten av listan hittar vi återigen flertalet 
kommuner som, enligt SKLs indelning, till-
hör gruppen varuproducerande kommuner. 
Finspång, Gullspång och Vaggeryd har alla 
ett minskat nyföretagande som överstiger -30 
procent. Det är dock värst ställt i Degerfors 
och Skinnskatteberg som visar ett tapp på hela 
52,9 samt 60 procent, vilket endast ger 1,7 fö-
retag per 1000 invånare. Dessa kommuner har 
stora utmaningar framför sig. 

Årets raketkommun
Härjedalen inledde första halvåret väldigt starkt 
och klättrade då från plats 181 till 5 i juni. Tren-
den höll i sig över hela året och till slut landade 
kommunen på en niondeplats efter att ha ökat 
sitt nyföretagande med drygt 37 procent. För 
en kommun med en befolkning på drygt 10 000 
personer är det imponerande att kunna visa upp 
8,3 företag per 1000 invånare – även om det re-
ella talet nya företag inte är fler än 85. 

Harry Goldman, vd på 
NyföretagarCentrum Sverige.

Fortsatt nedåt för 
nyföretagandet

Toppen 1–5

Botten 286–290

1. Stockholm   2,2%
2. Danderyd   2,5%
3. Strömstad   -7,0%
4. Lidingö   11,6%
5. Åre   -2,9% 

284. Vaggeryd   -45,3%
287. Finspång   -35,4%
288. Gullspång   -33,3%
289. Degerfors   -52,9%
290. Skinnskatteberg   -60,0%

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

Ale 165 142 4,1
Alingsås 63 71 5,5
Alvesta 229 175 3,4
Aneby 208 175 3,6
Arboga 261 167 3,0
Arjeplog 140 44 4,4
Arvidsjaur 275 115 2,6
Arvika 157 185 4,2
Askersund 165 236 4,1
Avesta 229 127 3,4
Bengtsfors 270 274 2,7
Berg 31 58 6,6
Bjurholm 73 274 5,3
Bjuv 229 244 3,4
Boden 165 185 4,1
Bollebygd 98 225 4,9
Bollnäs 63 99 5,5
Borgholm 98 62 4,9
Borlänge 184 138 3,9
Borås 42 49 6,2
Botkyrka 59 49 5,6
Boxholm 244 195 3,2
Bromölla 221 274 3,5
Bräcke 140 271 4,4
Burlöv 198 175 3,7
Båstad 14 27 7,9
Dals-Ed 270 21 2,7
Danderyd 2 3 11,3
Degerfors 289 225 1,7
Dorotea 53 274 5,8
Eda 184 84 3,9
Ekerö 26 21 6,9
Eksjö 208 150 3,6
Emmaboda 178 244 4,0
Enköping 59 62 5,6
Eskilstuna 106 115 4,8
Eslöv 140 142 4,4
Essunga 254 150 3,1
Fagersta 276 175 2,5
Falkenberg 79 118 5,2
Falköping 165 195 4,1
Falun 90 111 6,0
Filipstad 264 225 2,9
Finspång 287 267 2,0
Flen 208 225 3,6
Forshaga 254 290 3,1
Färgelanda 244 160 3,2
Gagnef 117 62 4,7
Gislaved 140 208 4,4
Gnesta 106 71 4,8
Gnosjö 198 79 3,7
Gotland 59 84 5,6
Grums 178 244 4,0
Grästorp 229 71 3,4
Gullspång 288 274 1,9
Gällivare 85 225 5,1
Gävle 85 84 5,1
Göteborg 11 11 8,2
Götene 267 132 2,8
Habo 121 195 4,6
Hagfors 261 236 3,0
Hallsberg 198 185 3,7
Hallstahammar  229 175 3,4
Halmstad 57 99 5,7
Hammarö 121 244 4,6
Haninge 37 79 6,3
Haparanda 254 150 3,1
Heby 239 160 3,3
Hedemora 157 99 4,2
Helsingborg 18 20 7,5
Herrljunga 132 175 4,5
Hjo 178 236 4,0
Hofors 276 284 2,5

Huddinge 46 49 6,1
Hudiksvall 198 212 3,7
Hultsfred 276 220 2,5
Hylte 284 261 2,2
Håbo 28 49 6,8
Hällefors 244 255 3,2
Härjedalen 9 49 8,3
Härnösand 121 167 4,6
Härryda 63 58 5,5
Hässleholm 106 118 4,8
Höganäs 37 37 6,3
Högsby 267 271 2,8
Hörby 98 167 4,9
Höör 132 79 4,5
Jokkmokk 85 127 5,1
Järfälla 90 42 5,0
Jönköping 79 71 5,2
Kalix 270 175 2,7
Kalmar 90 84 5,0
Karlsborg 270 255 2,7
Karlshamn 178 132 4,0
Karlskoga 221 244 3,5
Karlskrona 165 185 4,1
Karlstad 50 67 5,9
Katrineholm 198 225 3,7
Kil 106 142 4,8
Kinda 254 244 3,1
Kiruna 208 127 3,6
Klippan 221 138 3,5
Knivsta 73 27 5,3
Kramfors 165 160 4,1
Kristianstad  90 111 5,0
Kristinehamn  150 208 4,3
Krokom 121 132 4,6
Kumla 165 261 4,1
Kungsbacka 23 13 7,0
Kungsör 254 236 3,1
Kungälv 69 44 5,4
Kävlinge 59 71 5,6
Köping 239 220 3,3
Laholm 106 167 4,8
Landskrona 132 99 4,5
Laxå 117 127 4,7
Lekeberg 264 212 2,9
Leksand 98 49 4,9
Lerum 63 79 5,5
Lessebo 191 289 3,8
Lidingö 4 7 9,8
Lidköping 178 132 4,0
Lilla Edet 239 195 3,3
Lindesberg 244 225 3,2
Linköping 90 91 5,0
Ljungby 198 195 3,7
Ljusdal 121 132 4,6
Ljusnarsberg  198 185 3,7
Lomma 20 16 7,2
Ludvika 208 175 3,6
Luleå 157 91 4,2
Lund 23 31 7,0
Lycksele 221 118 3,5
Lysekil 191 62 3,8
Malmö 12 13 8,0
Malung-Sälen  79 36 5,2
Malå 140 212 4,4
Mariestad 229 271 3,4
Mark 132 127 4,5
Markaryd 121 185 4,6
Mellerud 121 195 4,6
Mjölby 198 261 3,7
Mora 208 91 3,6
Motala 221 195 3,5
Mullsjö 229 185 3,4
Munkedal 90 67 5,0

Munkfors 140 281 4,4
Mölndal 106 67 4,8
Mönsterås 244 267 3,2
Mörbylånga 165 160 4,1
Nacka 7 16 8,4
Nora 150 99 4,3
Norberg 150 142 4,3
Nordanstig 106 225 4,8
Nordmaling 261 279 3,0
Norrköping 132 118 4,5
Norrtälje 34 58 6,4
Norsjö 281 288 2,4
Nybro 198 244 3,7
Nykvarn 140 58 4,4
Nyköping 121 160 4,6
Nynäshamn 50 44 5,9
Nässjö 208 261 3,6
Ockelbo 106 118 4,8
Olofström 178 225 4,0
Orsa 140 185 4,4
Orust 29 18 6,7
Osby 132 138 4,5
Oskarshamn 184 225 3,9
Ovanåker 98 255 4,9
Oxelösund 244 261 3,2
Pajala 165 33 4,1
Partille 106 99 4,8
Perstorp 191 279 3,8
Piteå 208 220 3,6
Ragunda 73 284 5,3
Robertsfors 284 150 2,2
Ronneby 229 236 3,4
Rättvik 140 84 4,4
Sala 140 150 4,4
Salem 69 208 5,4
Sandviken 270 212 2,7
Sigtuna 26 21 6,9
Simrishamn 33 142 6,5
Sjöbo 150 71 4,3
Skara 117 150 4,7
Skellefteå 165 195 4,1
Skinnskatteberg  290 244 1,4
Skurup 98 138 4,9
Skövde 106 175 4,8
Smedjebacken  254 195 3,1
Sollefteå 191 267 3,8
Sollentuna 15 18 7,8
Solna 6 6 8,6
Sorsele 254 111 3,1
Sotenäs 34 9 6,4
Staffanstorp   73 91 5,3
Stenungsund  31 25 6,6
Stockholm 1 1 13,9
Storfors 208 225 3,6
Storuman 79 118 5,2
Strängnäs 29 21 6,7
Strömstad 3 2 10,6
Strömsund 229 91 3,4
Sundbyberg  23 34 7,0
Sundsvall 53 62 5,8
Sunne 184 99 3,9
Surahammar   208 167 3,6
Svalöv 98 99 4,9
Svedala 63 99 5,5
Svenljunga 90 84 5,0
Säffle 276 175 2,5
Säter 63 99 5,5
Sävsjö 221 255 3,5
Söderhamn 157 167 4,2
Söderköping   85 118 5,1
Södertälje 37 44 6,3
Sölvesborg 69 71 6,5
Tanum 48 37 6,0

A–Ö 2013 2012      Antal per
Kommun Rank Rank     1 000 inv

A–Ö 2013 2012      Antal per
Kommun Rank Rank     1 000 inv

A–Ö 2013 2012      Antal per
Kommun Rank Rank     1 000 inv

A - Ö 2013 2012      Antal per
Kommun Rank Rank     1 000 inv

Tibro 121 284 4,6
Tidaholm 191 255 3,8
Tierp 208 244 3,6
Timrå 239 244 3,3
Tingsryd 184 212 3,9
Tjörn 15 32 7,8
Tomelilla 90 208 5,7
Torsby 221 185 3,5
Torsås 276 150 2,5
Tranemo 208 244 3,6
Tranås 198 236 3,7
Trelleborg 117 99 4,7
Trollhättan 157 167 4,2
Trosa 20 34 7,2
Tyresö 37 27 6,3
Täby 12 7 8,0
Töreboda 150 281 4,3
Uddevalla 73 84 5,3
Ulricehamn 121 49 4,6
Umeå 53 67 5,8
Upplands-Bro  42 99 6,2
Upplands-Väsby  34 37 6,4
Uppsala 46 37 6,1
Uppvidinge 106 115 4,8
Vadstena 98 49 4,9
Vaggeryd 284 195 2,2
Valdemarsvik  264 255 2,9
Vallentuna 48 30 6,0
Vansbro 229 220 3,4
Vara 73 91 5,3
Varberg 37 44 6,3
Vaxholm 7 5 8,4
Vellinge 22 12 7,1
Vetlanda 191 185 3,8
Vilhelmina 282 118 2,3
Vimmerby 132 118 4,5
Vindeln 69 91 5,4
Vingåker 150 281 4,3
Vårgårda 42 142 6,2
Vänersborg 165 220 4,1
Vännäs 282 267 2,3
Värmdö 9 10 8,3
Värnamo 132 150 4,5
Västervik 157 212 4,2
Västerås 57 79 5,7
Växjö 53 91 5,8
Ydre 267 160 2,8
Ystad 79 132 5,2
Åmål 244 212 3,2
Ånge 244 195 3,2
Åre 5 4 9,6
Årjäng 157 160 4,2
Åsele 157 37 4,2
Åstorp 150 150 4,3
Åtvidaberg 239 212 3,3
Älmhult 184 261 3,9
Älvdalen 191 236 3,8
Älvkarleby 244 284 3,2
Älvsbyn 208 167 3,6
Ängelholm 42 71 6,2
Öckerö 19 25 7,3
Ödeshög 121 195 4,6
Örebro 50 42 5,9
Örkelljunga 165 236 4,1
Örnsköldsvik  184 150 3,9
Östersund 79 49 5,2
Österåker 15 13 7,8
Östhammar 221 142 3,5
Östra Göinge  165 195 4,1
Överkalix 244 142 3,2
Övertorneå 85 111 5,1
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Mentor

Mentorn Peter Rovér tillsammans med sina adepter Magnus Kihlström och Rickard Alström.

Vad är nyckeln till ett bra mentorskap? Med största sannolikhet är det en 
kombination av flera faktorer. För Magnus Kihlström och Rickard Alström 
var personkemin samt det ömsesidiga förtroendet och respekten från 
deras mentor Peter Rovér av avgörande betydelse. 

Text: Josefin Hildinge
Foto: Ingela Bjurenborg

med Peter idéer kring hur de skulle arbeta i 
sitt företag, men Peter fick inte det hela att gå 
ihop.

– Affären måste bygga på att man får rätt 
betalt för nedlagt tid och där hade de inte rik-
tigt räknat rätt. De fick gå hem och räkna igen 
och när vi sågs nästa gång hade de kommit 
fram till en annan lösning. De kom med sva-
ret själva! Det har också karaktäriserat vårt år 
tillsammans, säger Peter. Ni har hittat svaren 
själva, men någon har behövt ställa frågorna.

– Det är här förtroendet kommer in, att man 
vågar öppna sig, säger Magnus. Man är så för-
knippad med det man gör och man försvarar 
det så långt man kan. Där har Peter varit väl-
digt professionell och haft respekten även om 
vi är uppe bland molnen och flyger. Det är det 
som utmärker en bra mentor. 

– Vi har jobbat mycket utifrån att ta allt steg 
för steg. Vid varje möte har vi haft en avstäm-
ning kring vad det är som ligger högst upp på 
listan just nu. Men också strukturerat vad det 
är som behövs för att bygga ett företag. I bör-
jan handlade det jättemycket om att se till att 
pengarna kommer in innan pengarna går ut. 
Mycket diskussioner kring vad de INTE be-
hövde fokusera på, säger Peter.

– Peter har varit bra på att synliggöra saker 
och ting med olika modeller. Vi har tittat på 
hur man ska få in kunder och vad det är för 
typ av kunder man vill ha. Hur kan man sedan 

få dem till att bli lönsamma kunden återigen? 
Hur vi ska få ett flöde utifrån dessa kunder, 
säger Rickard.

– Jag gillar ju modeller, skrattar Peter. Alla 
kunder är inte rätt för Make my day! Givet den 
insats man behöver lägga ner måste man se 
vad det är man får mest tillbaka av. 

– Vi har jobbat systematiskt. Hur ska vi titta 
på sälj och prospektering? Hur ska vi jobba 
med våra erbjudanden och vår prismodell? Var 
är vi om fem år? Vilket företag är det vi vill 
driva? Ska vi satsa på snabb tillväxt eller växa 
i långsam takt med en god lönsamhet? När vi 
nu tillsammans tittar på Make my day ser vi ett 
väldigt sunt bolag, vilket är häftigt efter bara 
ett år, säger Peter. En bra beläggning, ett sjyst 
kassaflöde, och en snygg balans- och resultat-
räkning. Det är riktigt imponerande tycker jag!

Tuff käklek
– Vi behövde verkligen tuff kärlek i början, sä-
ger Magnus. Att fokusera på rätt saker var bra. 
Vi fick bort aktivitetstänket där vi la mycket 
energi på saker runt omkring själva företaget 
istället för att tänka på det väsentliga, säger 
Magnus.

– Sen finns det ju en väldig charm i det där 
med att starta företag, säger Peter. Och det är 
lätt att halka in i det. Nu startar vi företag och i 
ett företag har man visitkort, man har ett kon-
tor och man är ute och representerar. Man har 

en massa bilder av hur det ska se ut om man 
har företag, men man får inte tro att detta är en 
förutsättning för att kunna få kunder. Kunder 
får man genom att vara duktiga personer pre-
cis som Magnus och Rickard!

– Vi fick in så många fler tankar i företagan-
det som gav en helhetsbild och verktyg för att 
kunna höja blicken mot horisonten. Vi vågade 
börja titta längre fram och det tror jag var väl-
digt viktigt för oss. Att inte bara se hur vi ska 
överleva utan verkligen kämpa på för att nå 
högre, säger Magnus. Sen har vi även unnat 
oss saker när det gått bra och det måste man 
få göra.

– Nu är vi mer på ett trappsteg i vårt före-
tagande som vi vill stanna på ett tag, säger 
Rickard.

– Ja, det är sunt tycker jag, säger Peter. Vi 
hade även faser under mentorskapet när vi inte 
la så mycket kraft på olika typer av frågor utan 
ni fick jobba på i ett par månader.

– Det handlar också om personliga saker 
som balansen mellan familjen och företaget. 
Det är också en stor del i det hela, säger Mag-
nus. Man kan inte bara blåsa på med företaget 
under ett år och även de aspekterna har Peter 
fått in. Nu måste ni tänka på familjen och vad 
händer om olika saker uppstår?

– I början hjälpte Peter oss mycket med att 
gira och gasa åt rätt håll och en stor del var 
att gasa på oss kring våra mål och att hitta rätt 

förtroende och ett mentorskap som just vi be-
hövde. 

– Ni hade bra koll på vad ni skulle göra i fö-
retaget, men det innebar inte att ni visste hur ni 
skulle bygga upp det, påpekar Peter.

– Nej, precis och inte heller hur vi skulle 
paketera våra tjänster. Där hade vi också lite 
andra idéer initialt som vi sedan la ner ganska 
snabbt, säger Rickard.

– Ja, efter ganska tydliga sågningar, säger 
Magnus och ler.

Är det så du har jobbat med dina adepter 
Peter?

– Haha, nej inte riktigt, men det är också så 
man utvecklar nya saker. Man måste bli så 
pass konkret att det finns någonting att tycka 
till om och som man sedan kan ändra. Det 
finns en kraft i att ha personer omkring sig 
som kommer med jobbiga och provocerande 
frågor. Då måste man också skapa argument 
för sig själv. Det är väldigt lätt att bli kär i sin 
egen idé, konstaterar Peter.

Magnus och Rickard hade vid första mötet 

Rickard en egen mentor. Conny visste precis 
vem han ville koppla ihop med killarna och 
sen gick det snabbt.

– Ja, jag hade precis avslutat ett mentorskap 
med ett annat bolag när Conny tyckte att jag 
skulle träffa två nya killar, berättar Peter. Han 
sa att de här två var en utmaning som jag skul-
le gilla och jag vet att Conny lägger väldigt 
mycket tid på matchningen av mentorer och 
adepter.

Peter är VD för Effect Management, ett fö-
retag som dagligdags arbetar med affärs- och 
verksamhetsutveckling. Men Magnus och Ric-
hard var till en början inte helt övertygade om 
att mentorskap verkligen var någonting som 
de behövde.

– Det finns väl ingen som kan komma och 
säga någonting till oss som vi inte redan vet, 
skrattar Magnus. Lite så tänkte vi faktiskt just 
då. Vi hade i princip klart för oss hur företaget 
skulle se ut och hur vi skulle sälja, men det 
har vi ändrat. Personkemin blev därför väldigt 
viktig i vårt fall. Det kändes snabbt att vi fick 

M agnus och Rickard driver 
sedan ett drygt år tillbaka 
filmbyrån Make my day i 

Karlstad. Tillsammans producerar de högkva-
litativ digital rörlig media och skräddarsydda 
filmproduktioner åt företag, organisationer 
och myndigheter. Tidigare arbetade de båda på 
den regionala tv-kanalen Kanal 12, en kanal 
som lades ned i slutet av 2012.

– Ja, det hela började med en konkurs där 
vi funderade på vad vi skulle göra framöver, 
berättar Magnus. Vi var säkra på att vi ville 
driva företag för vi känner oss som entrepre-
nörer och kom väl ganska snabbt fram till vad 
vi ville göra och så drog vi bara igång.

– Eftersom vi hade jobbat inom området tidi-
gare så hade vi ju sett vart vindarna drog. Att 
det var mycket just kring rörlig kommunika-
tion till bland annat hemsidor och då körde vi 
på det spåret, säger Rickard.

På NyföretagarCentrum fick de kontakt med 
Conny Rosenhall som direkt kände att han, 
förutom rådgivning, ville erbjuda Magnus och 

Mentorskap
med kärlek 
och respekt

Kom och träffa oss under vecka 17: Jönköping i foajén på  
Spira 23 april kl 9-11, Västerås, Karlsgatan 2, 24 april, kl 14-16  
eller i Uppsala, Uppsala Konsert och Kongress 25 april, kl 9.30-11.30.
Fler vägar och värden i vården - idéburet företagande inom vård och social omsorg

Vill du veta mer om vad som behövs för att starta eget inom idéburen vård och social omsorg?

Med stöd från
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Mentor

mål. Vi var exempelvis lite långsamma att 
komma fram till hur mycket pengar vi ville 
omsätta. Vi hade alldeles för låga mål, säger 
Magnus. 

– Första halvåret frågade jag alltid om de 
hade torskat någon affär, berättar Peter. Och 
hade de inte gjort det så sa jag att de skulle 
höja priserna! Då måste det innebära att de 
är för billiga.

– Ja, man måste få nej för annars är det nå-
gonting som är fel, inflikar Rickard. Men nu 
tar vi tar rätt betalt!

En tryggare grund
– Jag arbetar ju dagligdags med etablerade 
företag, men här blir det extra roligt när man 
arbetar med nyföretagare som vanligtvis inte 
har råd att köpa in den här kompetensen. För 
dem är det här livsavgörande och det är det 
oftast inte när man arbetar med etablerade fö-
retag. Så på det sättet är det roligare när det 
här blir lyckat just för att det blir så avgö-
rande för Rickard och Magnus, säger Peter.

Vad har varit bäst med att ha Peter som 
mentor?

– Det bästa är att få den där boosten och att 
kunna lyfta blicken och se potentialen i det vi 
gör, vilket brukar vara svårt, säger Rickard. 

Så fort vi gjort bra saker har vi fått höra det 
från Peter, men även ärliga sågningar när det 
behövts.

– Att få stöta och blöta affärsidén och få 
känna att det vi tagit oss för faktiskt kommer 
att bära. Vi har fått en tryggare grund att stå 
på när vi har en mentor som kan styra oss rätt, 
säger Magnus.

– Det är som att fälla upp de där sidorna 
när man bowlar, säger Peter och skrattar. Man 
kan helt enkelt inte falla av!

– Det kanske inte blir strike varje gång, men 
man går i alla fall inte i rännan, säger Rickard 
med glimten i ögat när han sneglar på Peter.

– Det har varit ovärderligt att få hjälp med 
strukturen och byggandet av vår dröm. Peter 
har trott på vår dröm samt haft respekten och 
professionalismen i sitt bemötande. Även om 
man inte är färdig företagare så måste det 
ändå finnas respekt.

– Jag tror att en av nycklarna i mentorskapet 
är att svaren oftast inte är så svåra, men man 
måste hitta utmaningen i varje givet steg. 
Det är viktigt att inte gå fel då allt är väldigt 
poröst i början i ett nytt företag. Man får ta 
det systematiskt i små steg så det inte blir för 
mycket på en och samma gång, säger Peter.

– Det är en väldig stor skillnad på Make my 

Webben

mentoregetforetag.se
facebook.com/mentoregetforetag

– Mentor Eget företag drivs av 
NyföretagarCentrum.
– Sedan starten 2006 har 3 700 
adeptföretag genomgått programmet.
– Under 2014 får ytterligare 550 
nyföretagare möjligheten att utveckla 
sig själva och sitt företag. 
– 89 procent av företagen är 
fortfarande verksamma tre år efter 
genomgånget program.
– Programmet pågår under ett år.

Fakta

day från starten till vad ni är idag, konstaterar 
Peter. Ni ska vara väldigt stolta över det ni 
gjort!

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
TOk

Bokföring, Fakturering, lön & kassa

•	 Löneprogram

•	Kassaregister

89 kr
/mån

Från

Magnus och Rickard framför Östra bron i Karlstad.
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Samarbete

Målet med samarbetet är att:
– Skapa ett välfungerande och 
långsiktigt samarbete inom 
nyföretagarområdet mellan Almi och 
NyföretagarCentrum i hela landet.
– Öka kunskapen och förtroendet 
för verksamheterna inom Almi och 
NyföretagarCentrum på nationell, 
regional och lokal nivå.
– Utveckla arbetsformer som gör att 
kunderna lätt hittar och får tillgång 
till rätt resurser i form av rådgivning, 
finansiering och nätverk.
– Tydliggöra och utveckla 
slussning av kunder mellan 
NyföretagarCentrum och Almi.
– Skapa en konstruktiv dialog 
kring utvecklingen av befintliga 
kunderbjudanden inom 
nyföretagarområdet.  

D et började med att Nyföreta-
garCentrums vd, Harry Gold-
man, för två år sedan initierade 

en diskussion med Almi om mikrolån och ett 
samarbete på finansieringssidan. Det steget 
återstår ännu att ta, men den dialogen spillde 
över i att ett annat samarbetssteg togs.   

– Det är egentligen enkelt. Vi är starkare när 
det gäller rådgivning, Almi är starkare vad gäl-
ler finansiering. Så vi ska tillsammans se till 
att våra kunder, de blivande nyföretagarna, får 
tillgång till bästa möjliga rådgivning, finansie-

ring och övriga tjänster över hela landet, säger 
Harry Goldman.

För statligt ägda Almi är samarbetet ett vik-
tigt steg i en utvecklingsprocess som pågår på 
flera områden, och det är den främsta anled-
ningen till att Almi valde att skriva avtalet med 
NyföretagarCentrum. 

– Vår ägare har breddat vårt uppdrag under 
de senaste åren, och ska vi kunna göra ett bra 
jobb kan vi inte gå själva. Därför vill vi kroka 
arm med ett antal bra operativa samarbets-
partners och en sådan är NyföretagarCentrum. 

Dessutom hade vi sedan tidigare en bra dia-
log med Harry om mikrofinansiering, så det 
låg nära tillhands att diskutera rådgivningen 
också, berättar Göran Lundwall, koncernchef 
för Almi Företagspartner.    

Samarbetsavtalet har förhandlats fram av en 
grupp med representanter från båda organi-
sationerna. Både Harry Goldman och Göran 
Lundwall ser avtalet som banbrytande, och är 
optimistiska till vad det kan innebära. 

– Det är ett avtal med positiv ton som inne-
bär att vi hjälper Almi att få del av fler kunder. 

Våra rådgivare kommer att aktivt fråga våra 
kunder om de vill ha del av Almis tjänster, som 
exempelvis rådgivning genom IFS på annat 
språk, innovationsrådgivning, företagsutveck-
ling och en möjlig väg till finansiering, säger 
Harry Goldman.

Göran Lundwall förväntar sig också att Almi 
får ta del av ett ökat inflöde av kunder som 
fått den inledande rådgivningen av Nyföreta-
garCentrum och är nöjd med att det inte finns 
någon prestige i frågan.

– Vi jobbar alla med samma uppdrag, näm-
ligen att få så många bolag som möjligt att 
starta och överleva. Då gäller det att utnyttja 
allas resurser bättre istället för att jobba paral-
lellt, med delvis samma saker och utan kopp-
lingar till varandras tjänster. Det jag ser som 
NyföretagarCentrums stora styrkor är det stora 
engagemanget i företagande, deras lokala för-
ankring och närheten till kunden samt att råd-
givarna i allmänhet har så gedigna egna erfa-
renheter av företagande.  

Det centrala samarbetsavtalet startade i janu-
ari i år och följs upp genom en handlingsplan 
som båda parter rättar sig efter. Till detta kom-
mer regionala och lokala avtal som följer det 
centrala avtalet. En av de viktigaste punkterna 
för NyföretagarCentrum är att Almi uttalar att 
de inte önskar driva generell rådgivning för 
nyföretagare. 

– I princip kommer Almi bara att ha kvar den 

rådgivningen där vi inte finns representerade. 
Det här är något som vi båda säkert får jobba 
med centralt för att hitta sätt att få det att fung-
era regionalt, säger Harry Goldman.

Under andra halvåret 2014 görs en utvär-
dering av samarbetet innan beslut tas om hur 
samarbetet ska se ut i framtiden. Frågan är om 
man kan räkna in några positiva effekter så 
snabbt.

– Det är klart att det kommer att märkas när 
vi nu har uttryckt en ambition att institutiona-
lisera ett samarbete, men skillnaden kanske 
syns olika snabbt i olika delar av landet. Det 
viktigaste är såklart att få avtalet att fungera i 
realiteten, att det bär och skapar ett mervärde 
för företagen. När vi är där ska vi sätta oss och 
diskutera hur nästa steg ser ut och diskutera 
gemensamma utvecklingsinsatser utefter vad 
kunderna behöver, tycker Göran Lundwall.  

Många nyföretagare har nog kliat sig lite i 
huvudet över det faktum att NyföretagarCen-
trums och Almis tjänster har överlappat varan-
dra på vissa håll. Att de två nu har skrivit ett 
avtal kring nyföretagarrådgivning bör ge stora 
effektiviseringsvinster för alla inblandade.

– Jo, det kommer att ge ett direkt genomslag, 
exempelvis genom att vi upplyser om Almis 
finansieringsmöjligheter. Och Almi kommer 
nu att finnas med bättre på alla ställen lokalt i 
landet, säger Harry Goldman.   

Men mycket hänger på de lokala och regionala 
medarbetarnas insatser, inte bara närvaro, för att 
få samarbetet att flyta som det är tänkt centralt. 

– På en del ställen i landet har samarbetet 
redan varit väldigt bra, med en tydligt över-
enskommen rollfördelning. Där det inte har 
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Fakta

Ett viktigt 
steg för samarbete

fungerat lika bra räknar jag med att avtalet 
kan påverka situationen till det bättre. Det är 
nödvändigt om vi ska få en effektiviserad råd-
givning överallt i Sverige, och det är viktigt. 
Rätt rådgivning kan vara en utlösande faktor 
i många fall när personer har affärsidéer men 
saknar en eller flera viktiga komponenter för 
att våga köra igång sitt företag, säger Göran 
Lundwall.  

NyföretagarCentrum och Almi Företagspartner har tecknat ett unikt 
samarbetsavtal, som kan ge betydligt bättre möjligheter för landets 
nyföretagare. Hos båda parter finns förhoppningar om ett utökat 
samarbete i framtiden. 

Text: Fredrik Lagerqvist
Foto: Ingela Bjurenborg / Erik Tor
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Din pension

B okserien består av de två böck-
erna ”Bli inte blåst på pensio-
nen” och ”Planera pensionsut-

tagen rätt” som Nils skrivit med en önskan att 
alla ska förstå hur de måste tänka när de ska 
gå i pension.

– Varje människas situation är unik och det är 
avgörande för hur ekonomin bör planeras. Vi 
har alla olika förutsättning, till exempel som 
anställda eller egenföretagare, olika inkomst 
och olika kollektivavtal. ”Planera pensionsut-
tagen rätt!” skrev jag för att jag inte tyckte att 
branschen gjorde slutleverans med kundens 
bästa i fokus. När du ska ta ut dina pengar är 
du inte längre intressant för företagen. Det är 
mycket intressantare för dem att ta in en ny 
kund, säger Nils Bacos. 

Han väver samman de olika regelverken, den 
allmänna pensionen, tjänstepension, regelverk 
kring bostadstilläggen och allt annat som kan 
påverka. Med en utförlig bild av verkligheten 
hjälper Nils människor att få ut så mycket som 
möjligt av sin pension utifrån deras förutsätt-
ningar. Han menar att det finns många fällor 
att gå i.

– Typiska fällan för låginkomsttagare är att 
du har sparat i en pensionsförsäkring, men när 
du sedan går i pension så samordnas pensions-
sparandet med bostadstillägget och du får då 
ut mindre pengar, säger Nils Bacos. 

Vad ska du då tänka på som egen företagare? 
– Var inte rädd för att betala skatt! Vi är så 

fixerade vid att inte betala skatt att vi gör oss 
själva en björntjänst. Du måste se, förstå och 
värdesätta vad du får för skatten du betalar. 
Mycket information och litteratur i ämnet ut-

Maximera 
din pension
Nils Bacos är ekonomen med mer än 30 års erfarenhet av 
pensionsrådgivning. Han har skrivit bokserien ”Maximera 
Din Pension” där han hjälper såväl privatpersoner 
som egenföretagare att göra smartare val kring sitt 
pensionssparande. 

Text: Pauline Eriksson 
Foto: Jan Norden

går från att alla egenföretagare driver aktiebo-
lag och har en väldigt hög inkomst. För majo-
riteten av egenföretagarna ser det inte ut så och 
det är oftast bättre att inte trixa med skatterna, 
säger Nils Bacos.

Att systematiskt använda sig av periodise-
ringsfonder och undvika skatter straffar sig of-
tast i det långa loppet enligt Nils. 

– En duktig bokförare betygssätts ofta på hur 
låg skatt företaget fått betala det enskilda året, 
men utan någon som helst hänsyn till att perso-
nen bakom företaget i fråga kommer att få en 
dålig pension, en dålig sjukpenning och kanske 
till och med en högre skatt när periodiserings-
fonderna väl ska lösas upp. Du måste vara lång-
siktig i ditt tänk. Det är bättre att betala lite mer 
skatt i början för att på lång sikt få lägre skatt, 
säger Nils Bacos.

Han menar också att det är viktigt att förstå de 
olika trappstegen, nivåerna och brytpunkterna 
som finns. I sin bok ”Bli inte Blåst på Pensio-
nen!” förklarar han hur detta hänger ihop.

– Förstå var gränsen för pensionsintjänande 
går. När du sitter och gör ett bokslut för en en-
skild näringsverksamhet och har en inkomst 
under tvåhundratusen är det konstigt att utnytt-
ja en periodiseringsfond med tanke på att du 
har rabatterade egenavgifter. Det är bättre att 
skatta fram pengarna och få ut en lön. Skulle 
inte bolaget gå bra så får du skjuta in pengarna 
igen, säger Nils Bacos.

Att ta ut för låg lön är oftast det vanligaste 
”felet” man som egen företagare gör när det 
gället pensionen.

– Att som enskild näringsidkare sänka sin lön 
för att istället köpa pensionsförsäkringar är det 

vanligaste felet enligt mig. Effekten blir att du 
sänker din lön och köper ett pensionssparande 
där du får betala löneskatt vilket i sin tur sän-
ker din kommande pension och sjukpenning. 
Samma sak gäller för de som driver aktiebo-
lag. Det vanligaste felet är oftast att du tar ut  
för låg lön och har en tjänstepension istället 
för att ta ut högre lön och spara pengar privat, 
säger Nils Bacos.

Tjänstepension kan däremot vara lönsamt 
om du har en hög lön. 

– Tjänstepension är jättelönsamt om du har 
höga inkomster, men det är en minoritet av 
svenskarna som har det. Värdera vilket sätt 
att ta ut pengar som är bäst för just dig. Varje 
situation är unik och varje person måste finna 
sin personliga lösning. Lön är oftast det bästa, 
därefter aktieutdelning och slutligen tjänste-
pension, säger Nils Bacos.  

Tips

Tre steg till ett 
smartare pensionssparande

1. Ta dig tid att vara påläst och förstå 
vad det handlar om!
2. Ska du ta ut lön, aktieutdelning 
eller spara i tjänstepension? Förstå 
konsekvenserna av ditt val och välj det 
som är rätt för dig!
3. Förstå att pensionssparande kan vara 
så mycket annat är bara en avdragsgill 
pensionsförsäkring, till exempel att ha 
amorterat sitt huslån. 

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 
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Connect
kan vara din språngbräda till framgång

En växande möjlighet

N
R 3 2014 Pris 29 kr 

Så fungerar det
Microlån

Crowdfunding

Inbjudan för besökare och utställare

Nordens största mässa för att starta, driva och utveckla företaget.
Senast kom 8.835 besökare till Eget Företag från hela landet. Seminarierna 
lockade över 7.000 deltagare. Nu pågår  
bokningen till Eget Företag, 2–4 oktober 2014  
på Stockholmsmässan.
Läs mer på egetforetag.se

Eget företag pågår2-4 oktsäkra din
monterplats
NU!
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SMARTA VERKTYG
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FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING
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FRANCHISE

E-HANDEL

PATENT & VARUMÄRKE

SPEEDMEETING

NyföretagarCentrum Sverige, Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm
Kontaktpersoner: Mats Evergren 070-814 44 04
Josefin Hildinge 08-551 124 05
e-post info@egetforetag.se
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Finansiering

Karl Malmström, vd på Connect Väst, hjälper företag att underlätta vägen till finansiering.

Connect kan hjälpa dig som går i tankar kring finansiering att få ett försprång. 
Genom rådgivning och nätverk blir de en språngbräda till externt kapital.

2 | Eget Företag 

K arl Malmström är vd på Con-
nect Väst som dagligen job-
bar med att hjälpa företag att 

utvecklas.
– Vi bistår företagen med den hjälp som de 

behöver för att ta in kapital eller ta emot extern 
kompetens i sin ambition att växa och utveck-
las. Det kan dels handla om att hjälpa bolagen 
att hitta finansiärer, men även att erbjuda nät-
verk och kompetens, säger Karl Malmström. 

Connect har arbetat fram ett antal välbeprö-
vade processer där företagen och entrepre-

nörerna utvecklas och förbereds för sitt möte 
med potentiella finansiärer. 

– Vi har två olika processer, Språngbrädan 
och Företagsacceleratorn, som vi jobbar med 
beroende på hur långt företaget har kommit i 
sin utveckling. Språngbrädan är vår första pro-
cess som riktar sig mot startup bolag i relativt 
tidiga skeden. Cirka ett år efter att företaget 
varit hos Nyföretagarcentrum brukar det vara 
redo för Språngbrädan, säger Karl Malmström.

Språngbrädan riktar sig som sagt mot före-
tag som kommit till kommersialiseringsfasen 

Connect 
– språngbrädan till finansiering

Nyföretagarcentrums samarbetspartner Connect hjälper inte 
bara företag att utvecklas med nätverk och kompetens utan kan 
även fungera som språngbräda till finansiering och kontakt med 
investerare.

Text: Pauline Grindvall
Foto: Cim Ek

och som nu behöver rätt nätverk, kompetens 
och eventuell finansiering för att utvecklas och 
ta sitt företag vidare. I processen får företaget 
hjälp att utforma en strategisk plan för sitt ar-
bete. Efter att Connect har fått in material från 
företaget tillsätts en expertpanel med åtta olika 
kompetenser, en typ av mikrostyrelse, för att 
ge entreprenören konstruktiv feedback och 
hjälp att utvecklas. Expertpanelen handplock-
as från näringslivet utifrån vilken kunskap de 
kan komplettera och tillföra bolaget med. 

– Dessa åtta personer har olika typer av kom-

petenser och kan komma med olika slag av 
input som hjälper entreprenören framåt. Det är 
en kostnadsfri process som är öppen för alla 
som befinner sig i det här skedet, är ambitiösa 
och har en vilja att utvecklas och ta sin affärs-
modell till nästa steg. Processen tar oftast bara 
några månader och när man genomgått den 
kan man få träffa vårt nätverk med Affärsäng-
lar. Ett nätverk som vi är unika med att ha, sä-
ger Karl Malmström. 

För företag som har kommit lite längre på 
vägen finns Connects andra process Företags-
acceleratorn. 

– Den vänder sig till etablerade företag som 
varit igång ett tag och som har en etablerad för-
säljning och marknad. Företaget vill accelerera 
och ta nästa steg, men vet inte riktigt hur de ska 
gå till väga, säger Karl Malmström.

I Företagsacceleratorn sätts en mer nischad 
expertpanel samman och en ettårig process 
inleds där man verkligen går på djupet på ett 
antal kritiska punkter och framgångsfaktorer 
som identifieras i en analysfas. Därefter inleds 
en åtgärdsfas där de brister som kommit upp 
rättas till och förbättras. Slutligen går företaget 
in i en tillväxtfas för att implementera det som 
man kommit fram till. 

– Acceleratorn hjälper företaget och entrepre-
nören att planera för en strategisk tillväxt för 
att sedan kunna bygga och bibehålla en kon-
kurrenskraftig position på marknaden, säger 
Karl Malmström. 

Connects verksamhet finansieras till stor del 
av näringslivet själva.

– Det vi specifikt jobbar med, som gör oss 
unika, är att näringslivet ideellt lägger cirka  
30 000 kontrollerade timmar per år i form av 
rådgivning och hjälp till företag. 

Förbered dig väl
Genom Connects processer blir du väl förberedd 
för ett första möte med potentiella investerare 
och affärsänglar, men vad ska jag tänka på när 
jag väl träffar finansiärer för första gången?

– Se till att ha väldigt klart för dig vad det är 
du vill med mötet och vad som förväntas av dig. 
Investerarträffar på hundratals med människor 
som vill att de ska investera i just deras bolag. Ju 
tydligare och rakare du kan vara, desto närmare 
nästa steg kommer du, säger Karl Malmström. 

Det finns flera olika delar av affärsplanen och 
affärsmodellen som du behöver vara extra påläst 
på innan du söker investering.

– Om vi utgår från att du har ett erbjudande 

Karls tre bästa råd till dig som letar 

finansiering!

1. Var ute i god tid. 

2. Ta hjälp av de som gjort det förut.

3. Ta inte in externt kapital om det verkligen inte 

behövs. Försök istället finansiera behovet på 

annat sätt. 

Tips

som är investeringsbart behöver du först vara 
påläst kring marknaden – finns den? Du behöver 
även kunna din produkt utan och innan. Fung-
erar den? Kommer människor att vilja betala 
för det här? Hur skalar du upp företaget globalt 
och internationellt? Du behöver kunna bevisa 
att du har en plan och idé för din verksamhet. 
Ett investerings-PM, ett erbjudande till investe-
rarna som visar vad du kan erbjuda och vad du 
vill ha i gengäld, är bra att ta fram, säger Karl 
Malmström. 

Att du får ett nej vid ditt första möte med en 
investerare behöver inte betyda att du ska lägga 
ner din idé och ge upp. Tvärtom kan feedbacken 
bli en bra lärdom.

– Du kommer att få väldigt många nej från oli-
ka håll i din entreprenörsresa. Det är oftast bara 
3-4 procent av alla bolag som bör ha riskkapital. 
Och det gäller att komma ihåg att det inte bara 
är riskkapital som kan finansiera bolagets ut-
veckling. Det finns traditionell bankfinansiering 
och andra typer av lån till exempel, säger Karl 
Malmström.

Får du ett nej från investerare eller affärsänglar 
tycker han att du ska ta åt dig av den feedback 
du fått och ställa dig frågan varför du fick ett nej. 

– Kanske investerar de inte i den typen av 
bransch som du befinner dig i. Då spelar det 
ingen roll hur bra din idé är. Ställ följdfrågor, be 
om specifik feedback och fråga vad du kan för-
bättra tills nästa gång, säger Karl Malmström.

Han menar också att det många investerare 
verkligen söker efter är en passionerad entre-
prenör. De tittar minst lika mycket på dig som 
person och vilka kvalitéer du har till att ro det i 
land, som på produkten och dess marknad. Om 
du lyckas i din presentation och får en investe-
ring i hamn finns det även där ett par saker att 
tänka på. 

– Var noga med att alltid ha tydliga avtal oav-
sett vilken typ av investerare eller investering 
som du tar in. En affärsängelinvestering kan till 
exempel bestå av lika delar pengar som nätverk, 
erfarenhet och kunskaper inom ett specifikt om-
råde. Se till att avtalen innehåller alla de delar 
som förväntas och att det tydligt framgår hur 
till exempel rapportering ska se, vad som sker i 
olika steg och så vidare, säger Karl Malmström. 
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Ge ett mikrolån 
och hjälp andra

C hristian Edwertz, digital strateg 
på Ord & Bild reklambyrå, var 
initiativtagare till mikrolånen.

– Vi har använt oss av organisationen Kiva 
som är en typ av paraplyorganisation med 
flera lokala organisationer under sig i de olika 
länderna som de är verksamma i. Kiva hjäl-
per företag och entreprenörer i tredje världen 
att lyfta sina idéer genom att de får presentera 
sig och sin idé på Kivas sida samt hur mycket 
pengar de behöver. Till exempel kan det vara 
en kvinna som driver och vill utveckla sin 
grönsaksodling och behöver 1200 dollar för 
det. Kivalånen är på 25 dollar och när hela 
summan är insamlad tack varje olika långivare 
får hon pengarna till sig, berättar Christian Ed-
wertz.

Kiva ombesörjer hela systemet med utlåning-
en och återbetalningen. De pengarna du lånar 
ut går oavkortat till entreprenören då Kiva är 
en non-profit-organisation och återbetalnings-
procenten till Kiva är på hela 98 procent. Nå-
got att ställa i paritet till traditionella banklån. 
Kivalånen är ett bra sätt att hjälpa kvinnor i 
tredje världen, en grupp som traditionellt sett 
har mycket svårare att få ekonomisk hjälp att 
starta företag i de här länderna.

– Tanken med det hela blir lite som crowd-
fundingplattformarna, men skillnaden att du 
gör det här av en helt annan anledning och 
utan egna vinstintressen. Istället för att skänka 
pengar en gång, så gör du många gott flera 

Reklambyrån Ord & Bild i 
Karlstad valde att ge mikrolån 
till entreprenörer i tredje världen 
istället för att ge kunderna en 
julblomma. Nu, tre år senare, har de 
gett 650 lån som hjälpt företagare 
att förverkliga sina drömmar.

Text: Pauline Grindvall
Foto: Andreas Stjärnhem

Christian Edwertz, arbetar som digital strateg på Ord & Bild reklambyrå.

gånger. Vi på Ord & Bild gjorde detta första 
gången på jul för tre år sedan. Istället för att ge 
en blomma eller chokladask till våra kunder, 
så gav vi mikrolån till lika många entreprenö-
rer som vi hade kunder. Nu, tre år senare, har 
vi gett 650 lån och därmed hjälpt 650 entre-
prenörer i tredje världen. Det motsvarar en ut-
låning på drygt 16 000 dollar, säger Christian 
Edwertz. 

Han påpekar dock att det framförallt inte 
handlar om pengarna för dem.

– För oss sitter det inte i att vi ”blir av med 
pengar”, utan att vi får följa med och vara del-
aktiga i entreprenörernas resa och att de delar 
med sig av hur det går till oss. Även våra kun-
der tycker självklart att det är en fantastisk grej. 

På frågan om detta system på något sätt skul-

le gå att applicera på Sverige och västvärlden 
så har Christian ett par olika tankar och idéer.

– Om den här typen av mikrolån skulle app-
liceras på Sverige så skulle man nog försöka 
titta på områden och grupper som är utsatta 
på olika sätt eller har det svårare i samhället. 
Men då krävs det att det byggs upp seriösa or-
ganisationer som i sin tur jobbar med befint-
liga organisationer som redan är nära de här 
människorna. Man ska också passa sig för att 
blanda ihop mikrolån och crowdfunding. In-
tentionen till varför du gör det är oftast helt 
olika. När det gäller crowdfunding har du ett 
egenintresse i att själv få en del av kakan i nå-
gon form, här handlar det snarare om att känna 
ett engagemang för de som har det sämre, sä-
ger Christian Edwertz. 

Mikrolån i tredje världen

Mikrolån 
för svenska
företag

U r ett internationellt perspektiv 
används mikrolån till mycket 
idag. Begreppet mikrolån har 

delvis fått en negativ klang på grund av alla de 
aktörer som finns idag som erbjuder sms-lån 
och andra kortfristiga lösningar med kort av-
betalningstid och skyhöga räntor. För många 
nystartade bolag är dock mikrolån en stor 
hjälp när företaget står i startblocken för att 
dra igång sin verksamhet. 

– Syftet med vårt mikrolån är främst att un-
derlätta för nystartade företag att komma igång 
med sin verksamhet. Under 2013 gav vi till ex-
empel lån till 1300 företag på tillsammans 206 
miljoner kronor. Totalt sett så lånade Almi ut 
2,2 miljarder under förra året, så mikrolånen 
står för en ganska betydande del av vår totala 
utlåning, säger Carina Nordström. 

En dominerande del av mikrolånen går till 
invandrare, kvinnor och unga. 

– Almis uppgift är att komplettera de kom-
mersiella aktörerna och våra mikrolån är till 
för nystartade bolag. Lånet som kan ges upp-
går till max 250 000 kronor och entreprenören 
kan få låna till hela behovet och behöver inte 
ha medfinansiering från någon annan, säger 
Carina Nordström.

Återbetalningstiden för mikrolånen löper på 
upp till fem år och räntenivån sätts individuellt. 

– Att låna pengar betyder att du ska kunna 

Idag är Almi Företagspartner en av få aktörer 
i Sverige som erbjuder mikrolån till nystartade 
bolag. Vi har pratat med Carina Nordström, 
affärsområdeschef för lån hos Almi i Sverige, för 
att ta redo på mer om lånen och dess villkor. 

Text: Pauline Grindvall
Foto: Kenneth Hellman

betala tillbaka dem. Almis uppdrag är att kom-
plettera bankerna. Vi tar högre risk och har 
därför en ränta som ligger över bankernas rän-
ta. Skillnaden är att vi lånar ut pengar baserat 
på bärkraftigheten i affärsidén och potentialen 
vi ser hos den enskilda entreprenören. Banker 
kräver ofta till exempel att du lämnar en säker-
het eller sätter fastigheten i pant, säger Carina 
Nordström.

Rådgivningen är viktig
Trots en högre ränta än traditionella banklån 
ser Carina många fördelar med mikrolånen de 
kan ge.

– Framförallt så kan du kan låna pengar på 
företagets förmåga. Vi beviljar som sagt lån 
där vi ser att det finns en bärkraftig idé och där 
entreprenörerna har en förmåga att utveckla 
och driva affärsidén framåt. Vår roll på Almi 
är även att jobba med alla företag i alla bran-
scher, säger Carina Nordström.

Risker finns det dock alltid med lån, liksom 
osäkerhet i att alls veta om affärsidén är bär-
kraftig nog att ta från ritbordet till verklighe-
ten.

– Det gäller att du verkligen har tänkt ige-
nom affärsidén och ser att det är rimligt att det 
finns kunder som är beredda att betala för dina 
varor eller tjänster. Vi är väldigt tydliga med 
att det är ett lån och inte ett bidrag vi ger och 

då förväntas du också kunna betala tillbaka 
det, säger Carina Nordström.

Kapitalet är en del, men rådgivningen längs 
vägen är minst lika viktig.

– Pengarna behövs oftast för att företagen i 
fråga alls ska kunna komma igång, så visst gör 
mikrolånen skillnad. Men rådgivningsproces-
sen längs vägen är otroligt viktig. Vi gör inga 
effektmätningar isolerat för just den här låne-
typen. Men det vi ser är att företagen som får 
både lån och rådgivning från oss utvecklas ge-
nerellt sett bättre än motsvarande företag som 
inte får det, säger Carina Nordström. 

Det nämns ibland att den här typen av lån 
kan vara mer fördelaktiga utomlands, men det 
är inget som Carina håller med om. 

– Det jag känner till är att det oftast finns lite 
andra uppsättningar av mikrolån utomlands. 
Många länder har mikrofinansieringsinstitut 
som är specialiserade på mikrolån och där de 
reser olika kapitalfonder för att finansiera det. 
Sådana fonder som är resta av riskkapitalister 
kräver högre avkastning. Vi är finansierade av 
staten och det gör att priset för att låna här i 
Sverige är mer rimligt. Utomlands är även lå-
netiden kortare generellt sett. Återbetalningsti-
den ligger ofta på max ett år och ränta betalas 
per månad. Självklart ser detta väldigt olika ut, 
men jag tycker det är viktigt att vi kan tillhan-
dahålla en vettig lösning här i Sverige. 

Carina Nordström, berättar att de under 2013 lånat ut 2,2 miljarder kronor. 

Mikrolån i sverige
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Tre olika typer av crowdfunding!

Belöningsbaserad crowdfunding 
Personer donerar pengar i utbyte mot 
någon slags belöning eller ersättning. 
Belöningen kan vara allt från en förhands-
visning till en helt ny produkt. 

Delägarbaserad crowdfunding
Personer invester pengar i utbyte mot 
aktier i företaget som söker kapital. De  blir 
då delägare i företaget som de investerar i 
och får ta del av utdelningar och vinster.

Lånebaserad crowdfunding
Personer lånar ut pengar under vissa villkor.  
Oftast handlar det inte om några jättestora 
summor, utan lån på några tiotusen kronor 
som är fördelaktiga jämfört med banklån 
sett till räntan. 

Crowdfunding
– många bäckar små...

D aniel Daboczy äger och driver 
FundedByMe, en plattform där 
entreprenörer och kreatörer 

kan resa kapital genom bland annat kraften 
från sociala medier.

– Människor har i alla tider gått samman för 
att bygga häftiga saker. Skillnaden mellan nu 
och då är att vi idag är totalt uppkopplade och 
har blivit bekväma på ett annat sätt. Idag kan 
vi använda oss av sociala medier och plattfor-
mar för att nå ut snabbt till många, säger Da-
niel Daboczy.

Crowdfunding handlar om att du presenterar 
din idé eller ditt företag på nätet och ber folk 
att stötta det med pengar eller investera i det så 
du kan ta det framåt. 

– Det är bättre att gå till hundra stycken 
crowdänglar än till banken eller två affärs-
änglar. Majoriteten av crowdänglarna är helt 
vanliga människor som du och jag. Det är det 
som är hela vår poäng. Vi lever i en tidsålder 
där vi behöver demokratisera. Det handlar lika 
mycket om privatpersoner som är passionera-
de som det handlar om välbärgade affärsänglar 
som går in i projekt, säger Daniel Daboczy.  

Det finns flera olika anledningar till varför 
crowfunding kan vara ett smart alternativ till 
att söka annan typ av traditionell finansiering.

– Det finns flera olika skäl till varför crowd-
funding kan vara en bättre väg. Till att börja 
med så är det inte alltid lätt att få traditionell 

Fenomenet crowdfunding är egentligen ett 
nytt ord för en gammal företeelse som det 
går att hitta hundratals år bakåt i tiden. Att 
människor går samma och bygger upp något 
tillsammans är inget nytt, men tack vare 
sociala medier och sänkta trösklar till övriga 
världen har crowdfundingplattformar som 
FundedByMe växt enormt de senaste åren. 

Text: Pauline Grindvall
Foto: Ranjith Engu

finansiering. Sedan anser jag att det är ett gan-
ska tråkig att ”bara få in pengar på kontot” från 
en finansiär eller från en bank. Crowdfunding 
däremot är en metod där du får in fler eldsjälar 
i bolaget som brinner för idén och som kon-
tinuerligt hjälper dig att ta dig framåt, säger 
Daniel Daboczy.

Han menar också att det blir ett sätt att dra 
nytta av en longtaileffekt som du inte får av 
traditionell finansiering. 

– Nu får du istället delägare som är early 
adopters och som testar och utvärderar som 
riktigt kunder. Dessutom hjälper de till att 
driva på och utveckla bolaget, säger Daniel 
Daboczy.

Men liksom som med traditionell finansie-
ring och investerare finns risker och svårig-
heter även med crowdfunding som metod. 

– Risken är uppenbar, det är precis som med 
all annan investering du kan ta in. Du lyckas 
inte bara för att du tar in externt kapital, utan 
det krävs väldigt mycket av individen också. 
Några kommer att lyckas väl och bli nästa 
Spotify, andra kommer inte att lyckas i den 
utsträckningen som de räknat med. Sannolik-
heten är dock större att ett bolag lyckas snab-
bare med den här metoden då de fortare kan 
börja utvärdera produkten och tjänsten och 
får aktiva delägare som brinner för företaget 
från dag ett, säger Daniel Daboczy. 

FundedByMe har funnits sedan 2011 och 

har fått sitt stora genombrott de senaste åren.
– Vi har två typer av personer som söker 

sig till oss idag. De som behöver pengar till 
sina företag, idéer och innovationer och de 
som vill vara del av potentiella drömmar och 
visioner genom att hjälpa till att bidra och 
finansiera på olika sätt, avslutar Daniel Da-
boczy.  

Fakta

Crowdfunding

Daniel Daboczy driver plattformen Funded By Me.

För dig som redan är 
eller vill bli företagare 
Hos Bolagsverket hittar du som företagare flera 
e-tjänster som förenklar ditt dagliga arbete.
Om du funderar på att starta ett företag eller 
om du redan driver ett företag finns använd-
bara e-tjänster på bolagsverket.se. Du kan till 
exempel ändra styrelse, söka ett ärende eller 
kolla om din årsredovisning kommit in. 
— Från Bolagsverkets webbplats gick jag vidare 
till  verksamt.se. Via e-tjänsten startade jag 
mitt företag.  Det gick snabbt, smidigt och 
enkelt.

Kennedy Katende
Hälsoutvecklare, Sundsvall

www.bolagsverket.se
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Camilla Littorin, näringslivschef

Jönköping har länge varit en stark företagarkommun och 
knutpunkt i en samspelt affärsregion. Camilla Littorin, 
kommunens näringslivschef, ser Vecka 17 som ett bra 
tillfälle att tillsammans med NyföretagarCentrum visa alla 
invånare med entreprenörsådra hur fina förutsättningarna 
är och vilket stort stöd det finns att få.    

Text: Fredrik Lagerqvist
Foto: Johanna Frenkel

N är Camilla Littorin blev nä-
ringslivschef i Jönköping för 
två år sedan hade hon en ge-

digen meritlista, där det bland annat står för-
bundssekreterare på Företagarförbundet, vd 
Svensk Fågel och näringslivschef i Katrine-
holm och Vingåker. Men hon har också hunnit 
med att pröva på företagande i mindre skala.  

– Jag hade en barn- och tonårsklädesaffär 
samtidigt som jag var politisk aktiv. Dessutom 
är jag är född på landet och där måste man vara 
företagsam för att få saker att fungera, och är 
man inte bra på att samverka går det bara inte. 
Det här är såna saker jag har med mig än idag. 

Men man kan fråga sig hur utmaningen ser ut 
för en näringslivschef i en kommun där företa-
gandet redan är på topp. Camilla har dessutom 
haft samma position i kommuner med lägre 
företagande.  

– Den stora utmaningen är densamma, oav-
sett tidigare erfarenheter nämligen att man ska 
få omvärlden, både allmänhet och de politiska 
systemen, att förstå företagens betydelse för 
all skattefinansierad verksamhet. Företagen 
är kärnan i samhällsbyggandet och samhälls-
utvecklingen och ska man få politiker och 
blivande företagare att satsa måste alla vara 
medvetna om det.  

Jönköpings starkaste kort idag är besöksnä-
ring och mötesindustri, där Elmias omfattan-
de mässverksamhet är en motor som gynnar 
många med sin personalintensivitet. Tjänste-

Jönköping

sektorn är också stark. I kommunen finns hela 
12 000 företag varav 5 000 aktiebolag, men 
det finns bra mån för mera.

– Det puttrar och Jönköping växer. Här finns 
starka varumärken, som Husqvarna och Saab, 
som drar med sig småföretag i servicebran-
schen och som leverantörer. Vi har landets 
tredje största logistikcentrum och fyra hög-
skolor med högt anseende och massor av ut-
ländska studenter. Allt detta och den typen av 
insatser som NyföretagarCentrum står för gör 
att vi borde få bättre fart på nyföretagandet. 

Nyföretagandet i Jönköping är lite sämre än 
genomsnittet i landet, men det görs insatser 
för att ändra på det. Enligt väl beprövat Ny-
företagarCentrum-koncept anordnas exempel-
vis starta eget-träffar fyra gånger om året. Då 
samlar man bland annat NyföretagarCentrum, 
Näringslivsavdelningen Jönköpings kommun, 
Skatteverket, Arbetsförmedling, Almi och Sci-
ence Park. 

– Då får de blivande nyföretagarna komma 
till ett enda ställe där de kan få alla sina frågor 
besvarade.  

Camilla Littorin är väldigt positiv till insat-
serna som NyföretagarCentrum står för.

– Regeringen gjorde under förra mandatpe-
rioden en undersökning som visade att medel 
som vi bidrar med till NyföretagarCentrum ger 
det klart bästa resultatet sett till satsad skatte-
krona. Det är fler som startar, men inte minst 
fler företag som överlever. I Jönköping har 

vi fördubblat våra insatser i NyföretagarCen-
trum, och det fina samarbete vi har haft i flera 
års tid ska vi utveckla vidare. 

I Jönköpings plan för nyföretagande läggs 
stort fokus på att stärka nätverken mellan små 
och stora företag, högskolor och politiker. Och 
bland dessa ska det givetvis vara ett självklart 
råd att kontakta NyföretagarCentrum. 

– De ska få gå in och jobba med det de är 
duktiga på med den hjälp de kan behöva från 
andra aktörer. Men vi på näringslivskontoret 
ska inte in och pilla i sånt som Nyföretagar-
Centrum gör bättre än vi.  

Att Vecka 17-bussen landar i Jönköping är en 
bonus i Jönköpings jakt på ökat nyföretagande.  

– Det är jättekul. Det blir såklart mer upp-
märksamhet kring företagandets villkor än 
vanligt. Det är nog bästa möjliga tillfälle för 
personer i företagartankar att stämma av sina 
idéer, ställa alla sina nödvändiga frågor till 
kompetenta människor inom så många olika 
områden. 

Framgång
föder framgång

www.sciencepark.se

www.destinationjonkoping.se

www.hj.se/utbildning

www.jonkoping.se/naringslivarbete

Webben
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De glada och inspirerande rådgivarna på Nyföretagarcentrum Jönköping, Mia Werthén, Nils 
Olof Fries och Anna Bjarnle välkomnar alla som har funderingar på att starta eget företag att 
boka tid för gratis rådgivning. 

Till NyföretagarCentrums kontor I Jönköping kommer både nyföretagare och samarbetspartners för att diskutera aktuella frågor kring företa-
gande. Här råder ett öppet samtalsklimat och inga frågor är dumma frågor. 

NyföretagarCentrum Jönköping

Web

www.nyforetagarcentrum.se/jonkoping
www.facebook.com/pages/NyföretagarCen-
trum-Jönköping

Det är högt till tak och nära till 
skratt på NyföretagarCentrums 
kontor i Jönköping. 

Känslan när vi stiger innanför dörrarna i 
de ljusa lokalerna på Klubbhusgatan 15 med 
utsikt över vattnet, är både trivsam och väl-
komnande. Här jobbar ett samstämmigt gäng 
rådgivare med stor erfarenhet och kunskap av 
eget företagande. 

– Det är jätteviktigt för oss fyra rådgivare 
som arbetar här i Jönköping att alla klienter 
som kommer hit för att få råd ska känna sig 
välkomna och bli respektfullt bemötta. Våra 
klienter står ju inför ett nytt och stort steg i li-
vet. De skall bli egna företagare, och att vara 
företagare är både spännande och väldigt ro-
ligt, säger verksamhetsansvarig och rådgiva-
ren Anna Bjarnle.

Förutom att ge rådgivning har de engagerade 

rådgivarna i Jönköping gjort kontoret till en 
träffpunkt för alla som har funderingar kring 
företagande men hit kommer också redan eta-
blerade företagare och samarbetspartner. Här 
är det okey att diskutera högt såväl som lågt 
och inga frågor är dumma frågor.  

– Den vitala delen i vårt arbete är rådgivning. 
Att vara rådgivare innebär att alltid vara ly-
hörd för vad klienten vill. Till dem som kom-
mer första gången börjar vi med att fråga vilka 
förväntningar de har på mötet. Vissa vet precis 
vad de vill medan andra behöver guidas med 
ledande frågor. 

De fyra rådgivarna, Bengt Tillberg, Nils Olof 
Fries, Mia Werthén och Anna Bjarnle kom-
pletterar varandra med olika specialistkompe-
tenser. För att få rätt hjälp i de olika faserna 
av uppstarten är det vanligt att klienterna får 
träffa flera av dem under resans gång.  

– Vi är väldigt flexibla med tider och an-
passar oss efter klienterna. Minst tre dagar i 
veckan är kontoret bemannat.  

Idag vet vi att en tredjedel av våra klienter 
kommer hit på rekommendation av nöjda vän-
ner och bekanta. I senaste undersökningen sa 
hela 94 procent att de gärna rekommenderar oss 
till andra. Det är vi stolta över.

Efter flera deppiga år med bristande ekonomi 
har kontoret i Jönköping nu lyckats vända tren-
den och knutit nya samarbetspartner till sig. 

– Vi fastnade i en nedåtgående spiral i och 
med finanskrisen. Ett tag var det så illa att vi 
funderade på att lägga ner verksamheten men 
istället bestämde vi oss för att kavla upp ar-
marna och göra allt för att komma igen. 

Genom att nätverka och vara synliga på en 
mängd olika evenemang som till exempel Jön-
köpings kommuns och Svenskt Näringslivs 

Att driva eget företag är utvecklande, 
spännande och framförallt väldigt 
roligt tycker verksamhetsansvariga 
Anna Bjarnle på NyföretagarCentrum 
i Jönköping. Efter några motiga år 
med dålig ekonomi har de duktiga 
rådgivarna vänt trenden och ser fram 
emot ett ökande antal nyföretagande i 
Jönköpings kommun. 

Text: Maria Skagemark
Foto: Ingela Bjurenborg

Rolig
företagsamhet

träffar har de knutit viktiga kontakter. De sam-
arbetar regelbundet med Almi, Ung Företag-
samhet, Företagarna och Science Park. Nyfö-
retagarCentrum har genom dem knutit till sig 
både nya klienter, flera nya samarbetspartner 
samt fått upp en bra kontakt med näringslivet.

– Numera är NyföretagarCentrum Jönköping 
en aktör att räkna med och vi bjuds in till alla 
viktiga evenemang. 

Att var synliga på Facebook och i pressen är 
också en del av strategin för att nå ut till nya kli-
enter. Levande marknadsföring som inte kostar 
mer än i arbetstid. 

– Det är inte bara vårt arbete här på konto-
ret som gjort det möjligt att vända trenden. Vår 
duktiga styrelse har också bidragit till vänd-
ningen. Förra årsmötet valdes en ny ordförande, 
Jeanette Hjalmarsson. Hon har genom sitt lugna 
och fokuserade sätt skapat ett härligt lugn i vår 
organisation. Jeanette har också gett oss nya 
betydelsefulla kontakter. Även vice ordförande 
Mats Ohlsson från Nordea är en lugn och san-
sad person som bidrar med mycket.

Det är full fart på företagandet i Jönköping 
län som består av 13 kommuner, bland annat 
Gnosjö kommun som ju är vida känd för sin en-
treprenöranda och omfattande småindustri. De 

flesta har säkert hört talas om ”Gnosjöandan”. 
Däremot ligger kanske inte entreprenörsan-

dan i topp just i Jönköpings kommun, trots att 
staden exploderat de senaste tio åren. Inflytt-
ningen är stor och det byggs både nya bostä-
der och kontorslokaler eftersom det genererar 
arbetstillfällen. 

– Jönköping är ett centrum både för industrier 
och transporter. Här finns två högskolor med 
dryga 10 000 studenter. Ett stort handelscen-
trum som hela tiden expanderar, drar folk hit 
från en radie av tio mil. Mässarrangören Elmia 
bidrar med stor sysselsättning där många bran-
scher involveras. Så visst råder det nyföretagar-
anda även i Jönköping. Både Jönköpings och 
Habos kommun är samarbetspartner och stödjer 
NyföretagarCentrum. I år dubblade Jönköpings 
kommun sin ersättning till NyföretagarCen-
trum och även Habo kommun bidrar nu med 
så mycket de mäktar. Detta är mycket, mycket 
glädjande för oss, säger Anna. 

Till NyföretagarCentrums kontor kommer 
klienter främst från Jönköpings och Habo kom-
mun. Men man välkomnar klienter från hela 
länet. Det finns ett NyföretagarCentrum i Vet-
landa också. 

– Under 2013 hade vi dryga 500 klienter. En 

ganska representativ siffra för vår verksam-
het här som vi naturligtvis vill höja. Ungefär 
en tredjedel av klienterna går hela vägen och 
startar eget. Om man tittar statistiskt så är  
81 procent av företagen, som fått rådgivning, 
fortfarande verksamma efter tre år. 

Idag har arbetsmarknaden utvecklats mot 
färre fast anställd personal och fler frilansare. 
Vilket bland annat synliggörs av att andelen be-
manningsföretag ökar. 

– Vi ser allt fler kombinatörer, de som har en 
fast anställning halvtid och fyller ut resten av 
arbetstiden genom egenföretagande. Vi träffar 
också ofta klienter vars arbetsgivare inte har 
råd att anställa men gärna ser att de arbetar kvar 
med f- skattsedel. Förändringar behöver inte 
vara av ondo, det kräver bara ett annat sätt att 
förhålla sig till verkligheten och att vara egen 
företagare är roligt. Det vill vi förmedla till våra 
klienter. 
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Ett halvår senare, i juni 2011, tillverkades 
den allra första glassen och i juli var det dags 
för invigning i glassfabriken i Taberg som lig-
ger några mil söder om Jönköping. 

– Jag kan fortfarande inte tänka på invig-
ningsdagen utan att rysa lite av glädje. Vi hade 
bjudit in gästerna via facebook och satt upp an-
slag i två matbutiker i Taberg. Runt tvåhundra 
personer hade tackad ja, vilket vi tyckte var 
fantastiskt. Döm om vår förvåning och förtjus-
ning när vi tittade ut genom fönstret och såg en 
lång kö ringla sig runt hörnet på fabriken. När-
mare 650 personer hade tagit sig till oss, några 
hade rest flera timmar, för att provsmaka och 
köpa vår glass. När jag räknade kassan den 
kvällen höll jag på att svimma. Vi hade sålt för 
mer under de fyra timmar vi hade öppet än vi 
någonsin kommit i närheten av en enskild dag 
i Taberg därefter. 

Angelas glassresa har efter den första upp-
hetsande smekmånaden verkligen inte varit 
spikrak eller en dans på rosor. Det kom en höst 
och en vinter med hårt arbete kantat av både 
mot- och medgångar, en känslomässig berg 
och dalbana med lika delar glädje, ilska och 
rädsla.  

– Förutom en enorm trötthet som tog över 
samma sekund jag lämnade glassfabriken om 
kvällarna, som såklart påverkade mitt övriga 
liv, tillsammans med känslan att hur mycket 
jag än jobbar så hinner jag inte med, så tam-
pandes vi också med tekniska problem det 
första året. 

Med på resan och delaktig i projektet har 
också vännen Katarina Wadsby varit. Tillsam-
mans slipade de på detaljerna, letade och hit-
tade den lediga fabrikslokalen med hanterbar 
hyra. De två företagarna sökte sig också till 
NyföretagarCentrum, NyföretagarCentrum, i 
Jönköping för råd och hjälp. 

– Under uppstarten var Kattis och jag på fle-
ra besök hos Anna Bjarle på NyföretagarCen-
trum. Med henne diskuterade vi affärsplanen 
och gjorde marknadsundersökningar. Anna 
var ett stort stöd under uppstartprocessen. 

Rådgivarna på NyföretagarCentrum var pre-
cis som de flesta Angela och Katarina frågade 
positiva till affärsidén men när de två sedan 
gick till banken för att be om lån blev det tvär-
stopp. 

– Som för många andra entreprenörer slutade 
det med att vi fick låna en halv miljon på mitt 

Trebarnsmamman Angela Hafström vågade följa sin dröm och startade 
glassfabriken Mormor Magdas Därproducerade Glass. Idag finns hennes 
syndigt goda glass att köpa hos fler än femtio återförsäljare runt om i 
landet. Angelas mål är att bli Sveriges främsta glassdrottning.  

Text: Maria Skagemark
Foto: Ingela Bjurenborg

Ett glassigt 
hantverk

Hantverk

Förra året kom boken ”Angelas känsla för glass” där Angela berättar historien om Mormor 
Magdas glass och delar med sig av sina bästa glassrecept.

L ångt in i Smålands djupa skogar 
tillverkas det glass. I en person-
ligt inredd och rosaskimrande 

glassfabrik i Taberg, några mil söder om Jön-
köping, tillverkas ljuvlig glass av de allra fi-
naste råvaror, helt utan konstiga tillsatser och 
med massor av kärlek. Allt görs för hand. 

Mormor Magdas Därproducerade Glass är 
ett äkta hantverk. 

– Min glass är Ä-märkt, alltså Äkta vara. 
Alla råvaror är spårbara. Till exempel så inne-
håller vår jordgubbsglass jordgubbar från 
Oberga Bärodling i Småland, plockade och 
rensade sommaren 2013. Vi rensade dryga 
1300 liter gubbar i somras, det tar en timme 
för en person att rensa 20 liter. Ärligt talat, på 
hur många ställen kan du idag köpa glass som 
är gjord på mjölk, grädde, socker och svenska 
jordgubbar? 

Vi tillsätter inga konstiga ämnen, varken 
majsstärkelse eller guarnkärnmjöl, inte heller 
helmjölkspulver eller några E - ämnen, säger 
glada glassfabrikören Angela Hafström. 

Idén om att starta en glassfabrik som tillver-
kar glass ”som smakar som du gjort om du 
gjort den själv hemma” föddes i mars 2010. 
Angela var föräldraledig med sitt tredje barn, 
arbetslös och lätt deprimerad. 

– Jag låg på soffan med babyn på magen och 
funderade över framtiden när den strålande 
idén om att starta glassfabrik plötsligt kom till 
mig.

I april började jag blogga i tidningen Amelia 
om entreprenörskap, trender, kreativitet, livet 
och goda exempel. Några månader senare be-
rättade jag för omvärlden om mina planer på 
att bli Sveriges nya glassdrottning. Jag ville 
skapa varumärke kring något som folk tycker 
är gott och blir glada av. Jag bestämde mig för 
att bli en svensk motsvarighet till det ameri-
kanska glassmärket Ben and Jerry, säger Ang-
ela.

En affärsplan gjordes snabbt och efter att 
ha experimenterat med minst 60 olika sorters 
glass hemma i köket lanserade Angela strax 
innan jul företagets namn och varumärke, 
Mormor Magdas Därproducerade Glass samt 
webbsidan darproducerat.se. 

– Mormor Magda är min gammelmormor. 
Hon var en stark kvinna med många barn som 
levde sitt liv i Småland. Mormor Magda är ett 
väldig fint namn som jag tror fastnar i minnet. 
Därproducerat är ett koncept som jag kom på 
som talar om för konsumenten var en förädlad 
livsmedelsprodukt är tillverkad och varifrån 
ingredienserna i produkten kommer.
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Tänk på innan du startar eget 

• Se till att dina fasta utgifter är låga.

• Gör en ordentlig marknadsundersökning.

• Fyller din idé ett behov på marknaden?

• Prata med och fråga både företagare och 

andra om råd.

• Våga ta steget till egen om det känns bra i 

magen.

• Till sist, jag tror på att dela med sig av sig själv. 

Jag har till exempel inga hemliga recept utan de 

finns utanpå förpackningarna.  Vidare har jag 

gett ut receptboken Angelas känsla för glass. Där 

står allt du behöver veta för att börja tillverka din 

egen glass. 

Tips

Hantverk

hus, som tack och lov har stigit i värde de se-
naste åren. Men med facit i hand så hade vi i 
det skedet behövt lägga in dubbelt så mycket 
pengar i företaget.

Idag finns Mormor Magdas att köpa hos ett 
femtiotal återförsäljare i Småland, Stockholm, 
Mälardalen, Göteborg och Värmland. Antalet 
återförsäljare växer och varannan vecka tar 
Angela frysbilen och kör de trettio milen upp 
till Stockholm för att leverera till dryga tjugo 
matbutiker. 

– En vän sa till mig att finns inte min glass 
att köpa Stockholm så finns den inte alls. Det 
blir många skumpiga och ensamma timmar 
på vägarna i vår begagnade och ganska risiga 
glassbil. Jag är borta från familjen alldeles för 
mycket egentligen. Det går bra tack vare min 
man Micael som tar hand om en stor del av 
vardagsbestyren hemma och min mamma som 
hjälper till med barnen. 

Året 2012 utsågs Angela och Katarina till 
Årets Företagare i Jönköpings län. I september 
2013 belönades deras företagande med ett he-
dersomnämnande för ”bästa marknadsföring” 
i samband med prisutdelningen av Årets Ny-
företagare i Sverige på mässan Eget Företag 
i Stockholm.

– Det var ju självklart fantastiskt roligt och 
en stor ära att ta emot dessa priser men utmär-
kelserna genererar inte per automatik större 
omsättning. 

Den stora utmaningen nu är att öka voly-
men av försäljningen vilket innebär att det 

måste produceras större kvantiteter glass. Det 
i sin tur betyder att mer kapital behövs till att 
anställa mer personal, investera i ytterligare 
glassmaskiner och ett par frysbilar. Idag går 
verksamheten precis runt och med en timan-
ställd personal kan Angela själv inte ta ut nå-
gon lön utan familjen lever på maken Micaels 
inkomst. 

– Jag behöver helt enkelt en investerare som 
går in med kapital. En finansiär som tror på 
mitt varumärke och på min förmåga att ta fö-
retaget vidare.

En stor del av Angelas arbetstid går åt för att 
köra runt till återförsäljarna, sälja glass och 
fylla på i frysdiskarna. 

– När jag startade glassfabriken fokuserade 
vi på själva tillverkningen av glassen och på 
att bygga varumärket kring den och tänkte 
inte så mycket på logistiken och distributionen 
som jag idag vet tar ofantligt mycket tid och 
kostnader. 

Att tulla på konceptet med naturliga, närpro-
ducerade och lite dyrare råvaror finns dock 
inte på agendan. Tillsatsfritt och naturligt är 
varumärket. 

– Kunderna uppskattar vår naturliga glass 
och de gillar varumärket och designen på våra 
produkter. Vi hand-knäcker alla ägg, det rör 
sig om en 450 ägg en normal produktionsdag. 
Glassen skedas i förpackningarna för hand 
innan locken sätts på av samma händer. Det 
är en anledning till att Mormor Magdas kostar 
lite mer, en annan är att glass mäts i volym. 
Vår glass säljs i 500 ml förpackningar som 
väger 460 gram vilket är en betydligt högre 

vikt än de flesta andra glassmärken har. Man 
får alltså valuta för pengarna eftersom vikten 
är ett bevis på mängden råvara som gått åt vid 
tillverkningen.

Glassfabrikör Angela Hafström sprudlar, 
trots nästan omänskligt hårt arbete, av positiv 
energi och i väntan på en investerare så lan-
seras nu jordgubbsglassen Glada gubbar som 
hon hoppas ska göra succé i sommar.

– Jordgubbar är så mycket svensk sommar 
och jag tror att Glada gubbar snart kommer att  
hamna högt upp på topplistan av storsäljare 
vid sidan om favoriterna ”Salta karamell” och 
”Kakdeg”. Jag ser fram emot strålande sol och 
glassiga affärer.

Glassdrottningen Angela kör själv ut sin glass och fyller på i frysdiskarna hos återförsäl-
jarna. Det blir många skumpiga timmar i den begagnade glassbilen på väg till handlarna i 
Stockholm.

Nya smaken ”Glada gubbar” är en jord-
gubbsglass gjord på äkta svenska jordgubbar.

   
  M

ED
IA

KONSULTERNA  KAMPANJ

FÖRSTA ÅRET

Startkostnad: 6.990 kr
Månadsavgift: 499 kr

— Spara 12.978 kr! —

Allt ingår!

            Unik design
            Uppdatering av design 1 gång/år
                        Responsiv hemsida (mobilanpassad)
            CMS – Enkelt uppdateringsverktyg
            Texter skrivna av Copywriter
            Webbhotell
            Domän

Från år 2 endast 399 kr/månad
36 månaders avtalstid 

RRing på vår kampanjtelefon!
019 - 769 26 94

Eller läs mer på:
www.mkshow.se

Tävling

Hur ska du spara på bästa sätt? Hur 
ska du lyfta dina pensioner? Svar på de 
frågorna och många andra som rör hur 
du smartast planerar och lyfter pension 
ger Nils Bacos i sina böcker "Bli inte 
blåst på pensionen!" och "Planera pen-
sionsuttagen rätt!". För chans att vinna 
boken "Bli inte blåst på pensionen!", 
svara på frågan nedan:

Vilken är den typiska fällan för en 
låginkomstagare när det kommer till 
pension?
1:  Att betala onödigt mycket skatt.
X:  Att ta ut för hög lön.
2:  Att spara i en pensionsförsäkring.

 Maila in ditt svar via e-post till
tavling@nyforetagarcentrum.se
med namn och adress, så kommer vi 
att kontakta den första som lämnar 
rätt svar.

Värde
249

kronor
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D en idéburna sektorn spelar en 
viktig roll i vårt samhälle. När 
vinster i välfärden debatteras 

och ifrågasätts finns de idéburna företagen som 
ett alternativ och en möjlighet. Det är verksam-
heter som har sociala mål som drivkraft, åter-
investerar vinsterna i verksamheten och drivs 
utifrån sina värdegrunder.

Famna, Nyföretagarcentrum och Vårdförbun-
det driver sedan hösten 2013 tillsammans pro-
jektet Fler vägar och värden i vården. Syftet är 
att stimulera till ökat idéburet företagande inom 
vård och omsorg genom att nå potentiella utfö-
rare med kunskap och information. Insatserna i 
projektet består av inspirations- och kunskaps-
träffar, fördjupande kurser i affärsutveckling, 
utbildning av rådgivare hos Nyföretagarcen-

trum, produktion av presentationsmaterial för 
idéburet företagande samt spridningssemina-
rier. Finansiering av projektet kommer från 
Tillväxtverket på uppdrag av regeringen. 

I projektarbetet bidrar Famna med bransch-
kompetens kring idéburet företagande, Vård-
förbundet har utförarperspektivet och Nyfö-
retagarcentrums styrka är företagarkompetens 
med lokala och regionala företagarnätverk 
samt nystartskompetens.

Under 2014 bjuder vi in till fördjupnings-
utbildningar om LOV (Lagen om valfrihet), 
LOU (Lagen om offentlig upphandling) och 
praktisk marknadsföring i bland annat Jönkö-
ping och Uppsala. Dessutom erbjuder vi inspi-
rationsdagar i Karlstad, Västerås och Väster-
norrland. 

Du är välkommen att träffa oss 

och prata om vad som behövs 

för att starta eget inom idéburen 

vård och social omsorg under 

vecka 17 vid Nyföretagarcentrums 

träffar i Jönköping, Västerås och 

Uppsala (se annons på annan plats 

i tidningen). Vi medverkar också på 

Landsbygdsriksdagen i Sandviken med 

utställning och seminarium den 16-18 

maj.

Kontaktperson: Sissella Helgesson, tel. 

0703 68 48 73

Tips

Fler vägar 
och värden i vården

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 ger dig råd om hur du kan 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.

För mer information, kontakta oss på  
telefon 08-690 48 00 eller läs mer  
på www.kommers.se/EUaffarer

Nu har vi sänkt  

medlemsavgiften  

till 115 kr i månaden

2013 betalade SmåA ut 
drygt 440 miljoner kronor 
i ersättning till ca 8 000 
arbetslösa företagare

Många av dem hade inte en tanke  
på att de skulle behöva vår hjälp

Vi vet att många 
småföretagare lever 

ett otryggt liv.  
Det vill vi ändra på!

Så för din trygghets skull, 
ring SmåA på  

08-723 44 00 eller besök  
www.smakassa.se 

Välkommen som medlem

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa
Box 6057, 102 31 Stockholm

Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1
Telefon 08-723 44 00  www.smakassa.se

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

Vård och omsorg
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E tt stenkast från Slussplan, allde-
les i början av Hornsgatan ligger 
fastigheten där Sveriges Kom-

muner och Landsting, SKL, huserar. Väl insti-
gen genom en diskret entré öppnar sig en ljus, 
överglasad innergård med förtrollande utsikt 
över Riddarfjärden och Stadshuset. I denna 
inspirerande och kreativa arbetsmiljö arbetar 
sektionschefen för lokal och regional utveck-
ling, Christer Östlund, som också är djupt en-
gagerad i NyföretagarCentrums arbete.  

På frågan vad SKL egentligen sysslar med 
om dagarna svarar Christer:

– Vi är en intresseorganisation och vårt 
uppdrag utgår från alla Sveriges kommuner, 
landsting och regioner. Vi är helt enkelt satta 
att bevaka och driva deras frågor. Det gör vårt 
förbund till Sveriges största arbetsgivarorgani-
sation och det vi sysslar med kan mycket för-
enklat delas upp i tre olika områden.

Först och främst driver vi medlemmarnas 
frågor och intressen gentemot beslutsfattare 
och andra aktörer i samhället. Vidare jobbar 
vi med verksamhetsutveckling vilket konkret 
innebär att vi är en samlande kraft för att ut-
veckla verksamheten hos våra medlemmar. 
Vi tar fram verktyg, utbildningar och metoder 
som medlemmarna sedan använder i sitt arbe-
te. Det tredje området är kopplat till arbetsgi-
vardelen. Vi tecknar alltså kollektivavtal. Som 
organisation har vi en styrelse som är politiskt 
sammansatt och som tillsätts av kongressen 
var fjärde år, ett år efter riksdags-, landstings- 
och kommunvalet. 
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Som sektionschef ansvarar Christer för den 
sektion på förbundet där man har samlat ett an-
tal verksamhetsområden som handlar om lokal 
och regional utveckling. En av de viktigare 
frågorna på sektionen är näringslivsfrågorna. 

– SKL är också djupt engagerade i det arbete 
som NyföretagarCentrum, bidrar med för att 
förbättra företagsklimatet i Sverige. I många år 
har SKL genom medlemmarna, i det här fallet 
kommunerna, samarbetat med Nyföretagar-
Centrum på lokal nivå. I de 200 Nyföretagar-
Centrum kontor runt om i Sverige är kommu-
nen en aktiv deltagare och part i de allra flesta. 

Förra året tog även förbundet SKL steget och 
blev samarbetspartner till NyföretagarCen-
trum. 

– Eftersom tvåhundra av våra medlemmar 
är så djupt engagerade i NyföretagarCen-
trums arbete att inspirera och ge gratis råd-
givning till människor som vill starta eget 
företag, tyckte vi att nu var det dags och på 
sin plats att vi tar klivet in på den nationella 
arenan och engagerar oss centralt. 

Sveriges kommuner arbetar idag mycket 
aktivt för att skapa goda förutsättningar att 
starta och driva egen verksamhet lokalt. Det 
handlar naturligtvis om att ett dynamiskt väx-
ande företagande är en väldigt bra grund för 
den kommunala utvecklingen. Med fler ar-
betstillfällen lokalt kan kommunen locka till 
sig nya invånare, menar Christer. 

– Men för många handlar det också om att 
försöka behålla sina invånare genom ett dy-
namiskt och växande företagande. Desto fler 

invånare i arbete desto större skatteintäkter 
som kan finansiera det gemensamma uppdra-
get. Skatteintäkter både lokalt och nationellt 
bygger ju på att vi har folk som hittar arbete, 
det är det grundläggande i vårt samhälle. 

På SKL ser man mer än gärna att Nyföreta-
garCentrum verksamhet fortsätter att utveck-
las på det sätt som den har gjort hittills. 

– Vi tror mycket på att lokalt kunna erbjuda 
kvalificerad rådgivning och att man i de här 
sammanhangen även samlar de lokala aktö-
rerna. Det finns en enorm kraft i det lokala 
engagemanget. Det är oerhört värdefullt att 
överbrygga den osäkerhet som finns hos 
många av dem som går runt och bär på bra 
idéer och som står i begrepp att starta, men 
inte riktigt vet var de skall vända sig eller ens 
om de vågar ta steget. Om man vet vilken 
adress man skall gå till och till och med kän-
ner eller känner till den personen som sitter 
där som rådgivare blir det mycket enklare och 
mer verklighetsnära. Dessutom har en lokal 
rådgivare en kvalificerad uppfattning om hur 
marknaden ser ut lokalt för den tjänst eller 
produkt som vederbörande vill marknadsföra 
och sälja. 

Det är en otroligt viktigt aspekt och mycket 
positivt för nyföretagarandan. 

Fakta om SKL 

Sveriges Kommuner och Landsting bildades i 

mars 2007 ur de två organisationerna Svenska 

Kommunförbundet och Landstingsförbundet. 

Sveriges Kommuner och Landsting är en 

arbetsgivarorganisation för alla Sveriges 

kommuner, landsting och regioner. Förbundet 

driver medlemmarnas intressen och erbjuder dem 

stöd och service. Uppdraget är att ge kommuner 

och landsting bättre förutsättningar för lokalt och 

regionalt självstyre.
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Höjdaren

En central 
samarbetspartner 
Sedan länge har de kommuner som Sveriges Kommuner 
och Landsting representerar haft ett nära samarbete 
med NyföretagarCentrum. Förra året tog förbundet 
SKL, som aktivt driver många viktiga näringslivsfrågor, 
det sista steget och är nu en officiell och välkommen 
samarbetspartner. 

Text: Maria Skagemark
Foto: Ingela Bjurenborg

Fakta
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FRAMGÅNG
ÄR INGEN SLUMP
ta hand om dina tillgångar och öka din lönsamhet.

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

NyföretagarCentrum

Satsning på E-learning 
gör steget till eget enklare

NyföretagarCentrum 
– Örebro

Lanseringen av en e-learningplatt-
form fullmatad med kurser, tips och 
information hur man tar steget till 

eget är ytterligare en satsning NyföretagarCen-
trum gör för att öka nyföretagandet i Sverige. 

– Möjligheten att ta till sig information var 
man vill, när man vill är något vi tror kommer 
bli allt vanligare. Inte bara på landsbygden 
utan även i storstäderna, säger Mats Evergren, 
marknadsansvarig NyföretagarCentrum Sve-
rige

Plattformen, som successivt kommer att 
fyllas på med kortare kurser och längre ut-
bildningar, lanseras på nyforetagarcentrum.se 
under våren. Det blir ett spännande samarbete 
med Coursio, som levererar plattformen, kom-
binerat med NyföretagarCentrums kompetens 
på området, kryddat med ett gediget nätverk. 

D en 15 januari invigdes ännu ett 
NyföretagarCentrum – Örebro

Nu genomförs en kraftsam-
ling i Örebro och Lekeberg för att öka nyfö-
retagandet. Detta sker i ett samarbete mellan 
näringslivet, kommunerna och stiftelsen Nyfö-
retagarCentrum Örebro som har blivit en del 
av den nationella organisationen Nyföretagar-
Centrum Sverige. NyföretagarCentrum Öre-
bro kommer lägga ut det operativa arbetet på 
STARTcentrum.

Hej Janis Lancerau, verksamhetsansvarig 
NyföretagarCentrum Örebro!

Varför ska man starta eget?
– För att man tror på en idé som man vill för-

verkliga.

Vad är ditt bästa råd till dem som vill starta 
eget?

– Gör det du älskar, hitta kunder och våga.

Kostar det något att komma på rådgivning 
hos NyföretagarCentrum? 

– Nej, det är kostnadsfritt. 

NyföretagarCentrum Örebro.
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Samarbetspartner

NyföretagarCentrum 
nationella partners

Guldpartner:

Partner:

Övriga:

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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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 drygt 9000 företag samma 
år. Efter tre år är 80 procent av företagen 
aktiva och mindre än en procent har gått i 
konkurs. Siffrorna är unika och visar tydligt 
att rådgivningen på NyföretagarCentrum för-
bättrar chanserna att lyckas i näringslivet. Vi 
täcker närmare 200 kommuner med rådgiv-
ningen. Varje enskilt NyföretagarCentrum 

finansieras i huvudsak av lokalt näringsliv 
och vi samarbetar med både organisationer 
och myndigheter för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för företagande i varje kom-
mun. 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 kun-
skaper inom flera områden som rör företa-
gande. Vår verksamhet finansieras främst av 
näringslivet men även av myndigheter och 
organisationer. 

Läs mer på: 
www.nyforetagarcentrum.se

FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN

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!

GÖR SOM 1000-TALS NÖJDA
SMÅFÖRETAGARE REDAN 
GÖR –  TA HAND OM DIN 
ADMINISTRATION PÅ WEBBEN!

Molnbaserade administrativa program för småföretagare

• Inga startavgifter
• Inga installationer
• Fria uppdateringar

Månadsavgift från:

pensionsmyndigheten.se

Starta eget?
Glöm inte bort din pension!
Som egen företagare har du en hel del att tjäna på att ha lite koll 
på din pension, för ingen annan har det åt dig. 

Tänk på detta:

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

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

• Kompensera för utebliven tjänstepension – Som företagare får 
du inte tjänstepension. Spara därför upp till 5 procent av din 
inkomst i ett långsiktigt sparande.

 Läs mer på pensionsmyndigheten.se/foretagare

 

Vad gör 
NyföretagarCentrum? 
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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 .
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