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Tidningen 
för alla som vill 
ha ett förbättrat 
företagarklimat 

i Stockholm

Pontus Muhrbeck 
ny på kontoret

RivSTaRT På höSTen:  
✹ Bli expert på offentlig upphandling
✹ Så gör du en affärsplan  
✹ Skaffa kapital 
✹ Rätt kompetens till ditt företag

Upprop: 
”politiker – börja investera 
pengarna rätt”

Få bästa råden för ditt företag gratis: 
Nu startar Tillväxtpanelen 
– vårt alldeles eget ”Draknäste”



Med den frågeställningen åkte jag iväg till mina 
första ”Almedalsdagar” . Det var en fascinerande 
upplevelse. Visst fanns där många gycklare i form 
av lobbyister och populister som kom med mer  
eller mindre spektakulära 
erbjudanden - allt för att få 
sina sekunder i media. Desto 
mer intressanta var alla de 
informella möten som skedde 
utanför strålkastarljuset. En 
sak stod snart klar: Här fanns 
väldigt mycket engagemang 
och kunskap att ta till sig. 
Och nog är det fantastiskt att det fortfarande går 
så lätt att träffa beslutsfattare i en så öppen atmos-
fär! Bara detta faktum är värt att värna om. 

I detta nummer tar vi upp offentlig upphandling 
och hur du lyckas med den. Som en tanke har då 
våra myndigheter i ett flertal fall visat att de inte 
ens själva riktigt förstår vad som gäller. Jag tycker 
det är skrämmande att generaldirektörer, VD:ar 
och styrelser inom offentlig förvaltning inte inser 
vad som krävs när offentliga medel skall tas i an-

språk. Med de löner och arvoden som de åtnjuter 
är det inte okey att komma undan med att säga att 
”Vi förstod/visste inte att vi omfattades av LOU.” 
Det är dags att utkräva personligt ansvar liknande 

det som vi företagare skulle 
drabbas av om vi bryter mot 
lagen.

De myndigheter som nu är 
i blåsväder är de som har haft 
nära kontakt med närings- 
livet på olika nivåer och tror 
att man kan agera likadant 

vad gäller representation och konferenser, interna 
eller externa. Att det ska vara så svårt att förstå 
skillnaden på att göra av med egna pengar mot att 
göra av med andras!?

Via media blir vi dagligen påminda om krisen ute 
i Europa och hur det börjar påverka näringslivet 
negativt. Jag hoppas att det än en gång i så fall 
ska visa sig att det är vi, de ägarledda företagen, 
som håller arbetstillfällen och konjunkturen uppe. 
Det är verkligen dags att samhället i sin helhet för-

står att det är vi som står för framtida framgångar,  
expansion samt stabilitet - och agera därefter.

Ni är bäst.
 
Trevlig och lönsam start på hösten önskar jag er 

alla!
Mats

Ledare

GycklaRnaS MaRknad 
eller en viktig mötesplats?
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Mats Arenander
Ansvarig utgivare

”... vi, de ägarledda  
företagen håller  

arbetstillfällen och  
konjunkturen uppe.”

Många av er medlemmar har efterfrågat en business-to-business 
mässa i Stockholm. därför har vi inlett ett samarbete för mässan 
”eget Företag” med arrangören NyföretagarCentrum Sverige.  

41 procent av de ca 9000 besökarna som kommer till mässan driver eget företag och 
25 procent vill starta inom sex månader. 

Som medlem får du ett extra för-
månligt erbjudande på komplett 
utställningsplats i en gemensam  
företagarmonter!  Du får också 
rabatt på större montrar. Kontakta 
oss för mer information.

Erbjudande till medlemmar  
i Företagarna: 
Komplett utställningsplats (yta: 2 kvm)  
i en gemensam Företagarmonter för 
endast 7 500 kronor.

Detta ingår:
✹ yta 2 kvm 
✹ bakvägg 1x2,5 m 
✹  bakväggen folierad enl. önskemål 

med logotyp och budskap
✹ 1 st. broschyrfack 
✹ 1 st. spotlight 
✹ 1 st. ståbord 
✹ matta 
✹ eluttag

Se vår hemsida www.foretagarna.se/ 
stockholmsstad för mer info!

MäSSa EgET FörETag Mässerbjudande!

öppettider: 
torsdag 10-19
Fredag 9-17 
Lördag 10-16

Ladda ner ett besökskort värde 150:- 
på www.egetforetag.se

Mässan ”eget Företag” äger rum den 11-13 oktober 2012 på Stockholmsmässan i Älvsjö.



Bromma  
flygplats  

storsatsar 
… för att bli en modern cityflygplats. Fram till 2018 

investeras 3,5 miljarder i den gamla flygplatsen. 
den största satsningen blir en helt ny terminal. 

Flygplatsen har länge levt som ett ständigt växande 
provisorium. Men nu finns ett avtal om att hyra 

marken till 2038 och miljövillkoren i avtalet är klara. 
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Fördel Stockholm

Foto: Henrik Trygg - Stockholm Visitors Board
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HaLL oF FaME
Nästa år får svensk popmusik och dess historia ett 
eget hus – Swedish music hall of fame – på djur-
gården i Stockholm. Byggnaden, som blir 5 000 

kvadratmeter stor, ska stå klar före årsskiftet. Mu-
sikhuset ska visa temporära och permanenta utställ-
ningar från 1920 till idag. det blir också spelningar, 
musikkurser, restaurang och butik. I styrelsen sitter 

bland andra eva dahlgren och timbuktu. 

Stockholms äventyrs-
företag växer snabbt
Vasamuseet och Västerlånggatan i all ära men allt fler 
turister vill vara aktiva på sin semester och uppleva 
naturen på cityresan. Men det är inte bara att komma ut 
i naturen som turisterna efterfrågar. Lika mycket vill de 
uppleva staden på ett aktivt sätt, som cykelsightseeing 
eller kajakturer mellan Stockholms öar och vikar, vilket 
hjälpt stadens aktivitetsföretag att snabbt både etable-
ras och expandera.

Källa: TravelTrends

konfeReRa BäST 
På heMMaPlan
Av landets sex bästa svenska konferensanlägg-
ningar finns tre i Stockholm och en i vår närmsta 
omgivning. Det stod klart när Congrex för 14:e året 
i rad samlat in betygsättning och motiveringar från 
konferensdeltagare runt om i landet. Här är vinnarna 
i respektive kategori:
✹  Bästa Konferensfacilitet: Hotel J, Nacka Strand 
✹  Bästa Kök: Hotel Skeppsholmen, Stockholm 
✹  Årets Uppstickare: 7A Odenplan, Stockholm 
✹  Bästa Totalupplevelse: rånas Slott, rimbo 
✹  Årets Vägvisare: Scandic Hotels
✹  Bästa Service: Hotel riverton, Göteborg 

Stockholm  
petar ner england 

från toppen
Stor-Stockholm har bäst potential i europa för 
företagande och tillväxt, enligt en rankning från 

Financial times-gruppen. regionen vann  
topplaceringar för såväl livskvalitet som  
affärsklimat och strategier för att locka  

utländska investeringar, och gick därmed  
om den förra ettan: sydöstra england! 

Källa: TravelTrends

Dags att bygga 
fler hotell
Med allt fler besökare och högre rumsbelägg-
ning behöver Stockholm fler nya hotell från 
2012 och framåt. en planerad kapacitetsökning 
på 2 procent är inte tillräcklig spår HuI, Han-
delns utredningsinstitut, i en rapport framtagen 
på uppdrag av stadens Hotellgrupp genom 
Stockholm Business region development. 
Mellan 2002 och 2011 har antalet kommersi-
ella gästnätter i Stockholms län ökat med 49 
procent. det motsvarar en årlig tillväxttakt på 
4,5 procent. Stockholm är nu en av de ledande 
destinationerna i europa med drygt 10 miljoner 
kommersiella övernattningar. 
Källa: SBR

vad avgör framgång?
rådgivning inför start av eget företag ökar chansen 
att lyckas. Får företagaren dessutom mentorhjälp 
ökar chanserna till framgång ytterligare. det visar 
en undersökning bland drygt 1 700 företagare som 
NyföretagarCentrum Sverige har låtit Novus Group 
genomföra.

860 000
invånare har Stockholm.

Upprustning av området 
kring Sergels torg
renoveringen innebär bland annat att Spårväg City i 
framtiden kan förlängas till t-centralen från Hamngatan 
via Klarabergsgatan. under tiden arbetet pågår, vilket 
är flera år, kommer framkomligheten minska och det 
kommer att bli rörigt, men renoveringen är nödvändig. 
Stråket ligger på olika bro- och däckkonstruktioner, 
som till stora delar byggdes på 60- och 70-talen. Kon-
struktionerna består av många separata betongskivor 
i varierande storlek, vilka är i behov av renovering. På 
sträckan Klarabergsgatan – Sergels torg – Hamngatan 
har tätskikten idag uppnått sin tekniska livslängd. Även 
fogarna mellan ett flertal av betongskivorna är skadade. 
Konsekvensen är att vatten läcker in i underliggande 
butiker där nu löpande åtgärder sker för att skydda 
installationer och egendom.  
Källa: Stockholm stad

på Hotel J i Nacka trivs 
konferensgästerna.
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Att arbeta med den offentliga sektorn skiljer sig en 
hel del från att sälja till den privata. Redan vid det 
första steget i processen – det vill säga att hitta en 
kund att sälja till – märks tydliga skillnader. Via fem 
databaser får du koll på hela den offentliga mark-
nadens behov! 

Å, suckar du kanske nu, fem databaser är ändå 
ganska mycket, varför finns det ingen samlad statlig 
databas för ALLA upp-
handlingar i Sverige…? 
Nej, det gör det inte, 
inte ännu i alla fall. 
Kammarkollegiet har 
emellertid föreslagit 
en sådan och ärendet 
utreds av Socialdepar-
tementet. Utredningen 
tar tid för samtidigt 
som staten vill under-
lätta för företagen, så 
måste man komma ihåg att de som driver databa-
serna också är företag och att fri konkurrens är nå-
got att värna om även här... Att söka upphandlingar 
är gratis på samtliga fem databaser, men det finns 
också avgiftsbelagda kringtjänster som databasföre-

TEMA: Rivstart på hösten

Så får du den offentliga   
sektorn som kund
Ge ditt företag en rivstart på 
hösten - svara på anbud och 
hitta nya kunder inom den  
offentliga sektorn. Här kommer 
några riktigt bra tips och råd.
Text: Veronica Linarfve  
Foto: iStockphoto, Matton

tagen erbjuder, såsom att prenumerera på upphand-
lingar av en viss typ av tjänst eller produkt. 

Så tills vidare får vi som företagare således vackert 
söka i fem olika databaser, vilket kan vara tidsödan-
de. Å andra sidan kan man se det som att bearbeta 
en ”prospect-lista” där kunden själv exakt har talat 
om vad den vill köpa! Hur ofta händer det med en 
privat kund? Att arbeta med den offentliga sektorn 
som kund kräver alltså en helt annan arbetsmetodik 
än att ringa kalla samtal och boka in kundbesök – 
på gott och ont.

Var förberedd
Låt säga att du nu hittar ett uppdrag i någon av da-
tabaserna. Vad ska du göra?

”Var förberedd och aktiv!” tipsar Laurence Bränn-
ström på Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet 
och fortsätter: ”Ta gärna fram några standardfor-
muleringar och en generell företagspresentation i 
god tid. Då kommer du att kunna använda dessa 

och därmed minska 
arbetsbördan när an-
budet ska lämnas.”

Ett annat bra tips 
som hon vill göra fler 
företagare uppmärk-
samma på är möjlig-
heten att långt i för-
väg få reda på vilka 
upphandlingar som 
kommer att annonse-
ras ut. 

”Har man god tid på sig, finns de bästa förutsätt-
ningarna för att hitta eventuella underleverantörer, 
anpassa verksamheten genom viss tjänsteutveckling 
eller skriva ner företagets rutiner och processer. Det 
sistnämnda är extra bra att tänka på, alla upphand-

lingar kräver inte ISO-certifiering, det kan gå lika 
bra med en tydligt nedskriven rutin!”

Hon tycker också att det är smart att titta på gam-
la anbud, det kan spara oändligt mycket tid genom 
att du fokuserar på rätt saker. 

”Många företagare vill berätta så mycket som 
möjligt som sig själva och den tjänst eller vara de 
ska tillhandahålla, men det är inte alltid som långa 
texter är bra. Den offentliga myndigheten tittar en-
dast på svaret på den faktiska frågan, så även här 
finns tid att spara” säger Laurence. 

ge bara pris på det som efterfrågats
Hon nämner ett exempel med ett städföretag som 
deltog i en upphandling där företagaren visste att 
upphandlaren hade missat ”tömning av papperskor-
gar”. Företagaren valde att i all välmening inkludera 
tjänsten i sitt anbud, vilket gjorde att han hade ett Du behöver inte känna till hela Lagen 

om Offentlig Upphandling (LOU), men 
följande fem principer, som är lika inom 
hela EU, underlättar om du har kunskap 
om - särskilt om du vill överklaga.  
alla överklaganden som tas upp i  
domstol sker enligt någon av dessa  
fem principer.
1. alla ska behandlas lika. Ingen ska få mer infor-
mation än någon annan, alla ska ges samma förut-
sättningar. I praktiken ska alla frågor läggas ut offent-
ligt och alla ska få samma svar samtidigt. 

2. principen om icke-diskriminering. det är förbu-
det att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer 
främst på grund av nationalitet. upphandlingen får 
inte riktas så att den gynnar någon specifik leveran-
tör. den får inte heller ställa krav på kollektivavtal då 
detta skulle missgynna mindre företag (som exempel 
kan nämnas att 60 procent av Företagarnas medlem-
mar inte har kollektivavtal). en myndighet får t.ex. 

inte ge ett lokalt företag företräde med anledning av 
dess geografiska läge.

3. Transparens. upphandlingsprocessen ska kän-
netecknas av förutsebarhet och öppenhet. Förfråg-
ningsunderlaget ska vara klart och tydligt och inne-
hålla samtliga krav på det som upphandlas. 

4. proportionalitetsprincipen handlar om att upp-
handlaren måste ställa rimliga och relevanta krav för 
att uppnå målet med upphandlingen. Kraven i upp-
handlingar måste ha ett naturligt samband och stå i 
rimlig proportion till det som upphandlas. I praktiken 
kan det gälla ett krav på att leverantören ska ha en 
viss omsättning, vara miljöcertifierad eller ha en viss 
bolagsform. Ibland ställer myndigheten sådana krav 
som inte är relevanta i förhållande till den tjänst eller 
vara som ska upphandlas, och det kan alltså vara en 
anledning att överklaga till domstol.

5. ömsesidigt erkännande innebär bland annat 
att intyg och certifikat  som utfärdats av behöriga 
myndigheter i något medlemsland måste godtas i de 
övriga medlemsländerna inom eu.

5 principer som är bra att känna till

häR finnS dina nya kUndeR!
De 5 största databaserna som 
annonserar ut upphandlingar:
✹ e-avrop www.e-avrop.com
✹ eniro upphandling www.eniroupphandling.se
✹ Licitio www.licitio.se
✹ Mercell www.mercell.se
✹ OPIC www.opic.se

Alla upphandlingar över 284 000 kronor måste  
annonseras ut. Mindre upphandlingar har inte 
detta krav, de kallas direktupphandlingar och där 
kan du som företagare uppvakta den offentliga 
myndigheten direkt. Myndigheten får också ta 
kontakt med dig när det gäller mindre summor  
– så här gäller det att vara ”känd”. 

TipS! Den 4/12 kommer vi på Företagarna 
Stockholms stad att hålla ett seminarium specifikt 
om direktupphandling, håll koll i nyhetsbrevet som 
du får via e-post.”det vanligaste felet är att 

leverantören inte har bifogat 
alla efterfrågade dokument. 
inte att de faktiskt inte kan 

leverera tjänsten eller varan”  
Ulrika Dyrke på Företagarna. 

LaUrENcE TipS
✹ Var förberedd.

✹ Lämna ett kor-
rekt och fullständigt 
anbud annars kan du 
diskvalificeras. Vissa 
upphandlingar får 
kompletteras, men 
sällan när det gäller 
skallkraven.

✹ Lämna i tid.

✹ För en dialog 
före, under och efter 
en upphandling och 
överklaga eventuellt 
om upphandlingen 
inte har gått rätt till.
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högre slutpris och tyvärr för-
lorade upphandlingen. Ett 
bättre alternativ hade varit 
att direkt kontakta den 
upphandlande myndig-
heten och fråga ”ska 
tömning av papperskor-
gar ingå”. Då hade alla 
anbudsgivare tagit med 
tjänsten och priset hade 
blivit  rättvisande. Alltså: 
Inkludera inte kringtjänster 
som myndigheten inte frågar 
om, även om du vet att det kom-
mer att tillkomma! 

Nilla Tjälldén, verksamhetschef på Företagarna 
Stockholms stad håller med: 

”Mindre företag är duktiga på att ta med samtliga 
kostnader, de är helt enkelt vana vid att ge totalpris, 
de flesta av deras kunder vill inte ha tilläggskostna-
der på fakturan! Men inom offentlig upphandling 
gäller andra regler och det måste de mindre företa-
gen göras uppmärksamma på. Annars kommer de 
att hamna på ett högre pris, fastän totalkostnaden 
blir mindre” säger hon.

Svara på frågan
”Många företag svarar faktiskt inte på det som 
myndigheten frågar om, utan broderar ut och blir 
otydliga” menar Laurence på Upphandlingsstödet. 
Som exempel nämner hon vidare att vissa svarar på 
både hur många anställda man har, när man starta-
de och vilken omsättning man har – trots att frågan 
bara gällde antalet anställda. 

”Ibland är man mycket ambitiös på de första frå-
gorna, sedan orkar man inte utan börjar hänvisa till 
tidigare svar och här vill jag höja ett varningens fing-
er. Lösningen är alltså att anpassa sina svar till ställ-
da frågor och inte upprepa samma svar fler gånger, 
även om det känns som att du upprepar dig.” 

Nilla Tjälldén tillägger: 
”Och skriv aldrig ’se svar på punkt x’! Det händer 

att anbudet delas upp och att olika personer läser 
olika delar och då kanske en viss person inte ser sva-
ret och man riskerar att falla bort på grund av att 
information saknas.”

Ställ frågor i god tid
Ibland finns det en rädsla från företagen att ställa 
frågor och från myndigheten att svara på frågor. De 
får ju inte särbehandla eller gynna någon. Men man 
ska inte vara rädd för att fråga och ställ gärna frå-
gan så att myndigheten måste svara ja eller nej. 

”Många myndigheter har en webbsida där de läg-
ger in och offentliggör alla frågor och svar. Fråga 
myndigheten var man kan hitta denna informa-
tion.”, säger Nilla.

En annan viktig sak att tänka på är att SKALL-
krav måste uppfyllas. Om ditt företag inte uppfyller 

fördelar 
med offentlig upphandling
✹ du kan ta del av tidigare anbud och därmed 
veta hur de som vann förra gången presenterade 
sina lösningar.

✹ du kan förbereda dig i god tid.

✹ Vinner du inte kan du ha en dialog med upp-
handlaren om varför du inte vann. det kan du 
sällan ha med en privat kund hos vilken du tappat 
en affär eller valts bort.

✹ du kan till och med överklaga till en domstol 
om du anser att upphandlingen inte gått rätt till.

✹ Offentlig sektor är en bra kund och en bra 
betalare.

✹ det är en fjäder i hatten att vara leverantör till 
en offentlig myndighet, ditt företag framstår som 
seriöst.

nackdelar 
med offentlig upphandling
✹ tidskrävande.

✹ upphandlingen styrs bara till viss del av  
gemensamma eu-direktiv, men alla upphandlare 
styr själva vilket gör alla upphandlingar olika.

dessa kommer du att diskvalificeras, medan BÖR-
krav är önskemål, inte krav. 

När du känner att ditt anbud är fullständigt och 
alla certifikat och intyg bifogade, skickas anbudet 
in, rätt undertecknat och i rätt tid.

Sekretessbelägg känslig information
Under anbudstidens gång är inga uppgifter offent-
liga i och med att absolut sekretess råder. Du kan 
alltså inte få reda på vilka andra du tävlar mot, inte 
heller hur många. Men när anbudsförfarandet är 
över offentliggörs all information – eller nästan all 

De gläntade på dörren och 
fann en helt ny marknad.

Visste 
du att… 

regelverket kring offentliga 
inköp ser i stort sett likadant 
ut i hela eu och bygger på 

en rad eu-direktiv  
(se de fem principerna  

här intill) 

➥
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TEMA: Rivstart på hösten

– det kan hända att någon anbuds-
lämnare bett om att få sekretess-
belägga viss information. 

”Om det handlar om specifika 
tekniska lösningar eller ett CV för 
en anställd, så ska man absolut be 
om att få sekretessbelägga känslig 
information! Pris går emellertid säl-
lan att få hemligstämplat, inte heller hela 
anbudet. Du måste klart och tydligt tala om 
VAD och VARFÖR en viss del av upphandlingen ska 
sekretessbeläggas, men gör du det och anledningen 
är relevant, går kravet igenom” menar Laurance. 

Myndigheten gör sedan en sekretessprövning i 
varje enskilt fall. Kom ihåg att man även kan få be 
att sekretessbelägga hur företaget arbetar med kva-
litetssäkring och uppföljning.

om du ändå inte vinner
Till skillnad från att lämna en offert till en privat 
kund, kan man när man säljer till offentliga myndig-
heter överklaga. Alla ärenden som tas upp i domstol 
hänvisar till brister i någon av de fem principer som 
EU satt upp (se ruta sid 4) så läs gärna in dig på 
dem. 

Försök att få träffa myndigheten och be dem för-
klara varför ditt anbud inte var tillräckligt konkur-
renskraftigt. Informationen kommer att hjälpa dig 
inför nya upphandlingar. Du kan också begära ut 
konkurrenternas anbud. 

”Att lämna ut alla handlingar är oftast ett ganska 
jobbigt och stort arbete för myndigheten, men sam-
tidigt ett fantastiskt sätt för dig som företagare att 
kunna bli bättre till nästa gång!” säger Laurance.

Om du tycker att myndigheten brustit i någon av 
de upphandlingsrättliga principerna kan du begära 
överprövning i domstol, överklaga ett avtals giltig-
het eller begära skadestånd. P

Offentlig sektor 
upphandlar varor 
och tjänster för 
400 miljarder per år.

graTiS TJäNSTEr 
för dig som behöver hjälp
1. På webbplasten www.upphandlingsstöd.se 
finns massor av bra steg-för-steg-information om 
upphandlingsprocessen. Här finns också en FAQ 
med 100 frågor och svar om upphandling.

2. upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har 
en ”Helpdesk”. Genom att ringa till Helpdesken 
(telefonnummer 08-700 09 00) kan du kostnads-
fritt få svar på generella frågor om offentlig upp-
handling. Helpdesk går också att nå via e-post: 
upphandlingsstodet@kammarkollegiet.se.

3. Tips! Beställ broschyren ”Att underlätta för 
småföretag” utgiven av upphandlingsstödet. 
Broschyren är egentligen skriven för de som ska 
upphandla tjänster, men kan vara smart att läsa 
även av dig – då vet du vilken information din 
blivande kund har fått för att möjliggöra för små-
företag att delta i offentlig upphandling.

BETaLTJäNST 
för dig som behöver hjälp
Flera företag erbjuder tjänster kring upphandling. 
ett av dem är medlemsföretaget doublecheck. 
För 9000 kr (medlemspris, ord pris 13 000)  
erbjuder de sig att läsa igenom hela ditt anbud 
och säkerställa att det är korrekt, något de kallar 
”anbudsgaranti”. www.doublecheck.se

Många krångliga ord 
i upphandlingen?

 På www.upphandlingsstödet.se finns en ordlista!

Visste 
du att… 

knappt en tredjedel av våra 
medlemmar deltar i offent-
liga upphandlingar trots att 

de skulle kunna. det är 
bara att sätt igång!

Skillnader mellan att sälja 
till offentlig myndighet 
jämfört med privat:
Offentlig myndighet får inte vända sig till leve-
rantör på grund av att de har ”hört gott om dem” 
eller köpt av denne tidigare. Alla leverantörer ska 
ha samma möjligheter att sälja på samma villkor.
den upphandlande myndigheten måste alltid 
förhålla sig neutral till de företag som vill bli  
leverantörer.

Därför 
finns offentlig 
upphandling: 

1. Använda skattepengarna mest 
kostnadseffektivt.

2. Bidra till sund konkurrens och  
fri rörlighet inom eu.

3. den som förmånligast lever upp 
till villkoren får uppdraget.
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Esa Paldanius har gedigen erfarenhet från finansie-
ring av små- och medelstora företag.

Han arbetar i dagsläget främst med olika konsult- 
uppdrag och har ett nära samarbete med Allians  
Revision och Redovisning AB där han bland annat 
bistått Allians kunder i olika finansieringsfrågor. 

Esas konkreta tips och råd om vad man som före-
tagare- och företagsledare bör tänka på inför mötet 
med finansiärer i samband med ny- eller refinansie-
ring av sin verksamhet lyder i korthet så här:

”Bland de viktigaste frågeställningarna som alla 
företagare, förr eller senare, ställs inför är; – vart 
är jag nu och åt vilket håll bör min verksamhet 
styras? Med andra ord, vad är MIN strategi och 
mitt mål med företagandet? Tyvärr är det ganska 
många som inte har gjort den här hemläxan inför 
mötet med banker, privata finansiärer eller inves-
terare.”

Sätt ditt företag på pränt
Esa menar att det definitivt är mödan värt att se över 
sin situation och att det är av stor vikt att veta sitt 
eget ”case” - både i verksamhet och siffror. 

”De olika finansaktörerna förväntar sig en ge-
nomarbetad affärsplan. Det är med hjälp av den du 
kan söka finansieringshjälp. Du skall också kunna 
redogöra för vad och hur det lånade kapitalet skall 
användas” säger han.

Som företagare kan du alltid utgå ifrån att både 
banker och det privata kapitalet kräver att du är väl 
förberedd. Utlånarna har sedan olika krav på av-
kastning och/eller att det utlånade kapitalet säker-
ställs; allt från olika räntesatser till säkerhet i olika 
tillgångar och/eller aktieägande i ditt företag. Vilka 
krav varierar från fall till fall. 

Ett par viktiga frågeställningar att fundera på är;
- Skulle jag våga låna ut pengar till mig själv eller 

till min verksamhet och vad skulle jag förvänta mig 
i retur? 

- Hur mycket är jag är 
beredd att betala eller avstå 
för att erhålla välbehövlig 
finansiering?
 
Visa hur företaget 
kommer att gå framåt
”Finansiärer tittar alltid på ägarens 
bakgrund, ofta även på den privat-
ekonomiska situationen. Men det 
viktigaste för dig och ditt företag 
är att påvisa hur det ser ut fram-
åt! Verksamhetens budget bör 
visa bra kassaflöden. Nyckeltalen 
ska tålas att jämföras med bran-
schen och rörelsen måste framför 
allt visa en god återbetalningsför-
måga!”

Kan du inte påvisa det ovan 
nämnda, blir det svårare att få 
finansiering menar Esa, speciellt 
i dessa orostider. Han påpekar 
också att kapitalanskaffning inte 
är någon ”quick fix” som ordnas på dagen:

”Att skaffa finansiering är en process som krä-
ver förberedelser och tar resurser i form av tid 
och pengar. Krediter säljs inte utan kräver både 
affärsmässighet och ett förtroendeskapande från 
kreditgivare och kredittagare. Ingen gillar överrask-
ningar. Var väl förberedd, ha en bra företagsbeskriv-
ning och vet ditt och företagets värde. Då kommer 
det att gå vägen” säger Esa. 

Genom sitt företag Swefico AB har han hjälpt 
flera ägarledda företag till nyanskaffning av kapital,  
men också omförhandling av befintliga avtal. 

”Att anlita en extern expert kostar naturligtvis en 
slant, men inte sällan kan vi som är vana förhandla 
fram bättre villkor eftersom vi känner branschen. 
Men hur mycket experter vi än är på finansiering, 
börjar det alltid med att förtagaren måste redovisa 
sin affärsidé. Och den kan bara han eller hon vara 
expert på. Ju bättre redogörelse, desto större sanno-
likhet att finansiärerna vågar satsa”, avslutar Esa.

Seminarium i våra egna lokaler både uppskattade - och gratis.

Esa paldanius föreläste om hur 
man skaffar kapital till företaget.

Kapital till små- och 
medelstora företag
den senaste tidens ekonomiska situation och de 
finansiella institutens allt stramare hållningssätt 
till utlåning av kapital har inneburit en allt tuffare 
utmaning för de mindre och relativt nystartade 
företagen i Sverige. Men det är inte omöjligt att 
skaffa kapital. Expert Esa Paldanius delar med 
sig av sina bästa råd.

Text: Redaktionen  Foto: Nina Nielsen

”ingen gillar överrask-
ningar. var väl förberedd, ha 
en bra företagsbeskrivning 
och vet ditt och företagets 
värde. då kommer det att 

gå vägen.” Dags att sätta igång – så gör 

du en vinnande affärsplan! 
Läs våra tips på sid 10.

vill du veta mer? kom på företagarnas Stockholms stads seminarium!
Esa Paldanius från Swefico AB höll den 30 maj ett intressant föredrag om kapitalanskaffning i våra lokaler 
på Gamla Brogatan. Moderat för föredraget var Joakim trönnberg, enorma AB tillika styrelseledamot  
i Företagarna Stockholm. esa var särskild inbjuden specialist på området och delade frikostigt med sig av 
råd till medlemmarna. Inbjudan till alla medlemsträffar med specifika ämnen som rör dig som företagande 
hittar du på www.foretagarna.se/stockholmsstad. 

ESa paLDaNiUS 5 TipS:
1. Finansiärer förväntar sig en genomarbetad 
affärsplan. Skriv ner din strategi för hur du ska 
utveckla företaget.
2. Lär känna ditt företag och ha full kontroll på 
både idé, vision - och siffror.
3. Finansiärer tittar alltid på ägarens bakgrund, 
ofta även på den privatekonomiska situationen.  
Men det viktigaste för dig och ditt företag är att 
påvisa hur det ser ut framåt!
4. Planera! Var ute i god tid! Att skaffa kapital är 
inget som går på en dag.
5. tro på dig själv och ditt företag. då ökar san-
nolikheten för att andra också gör det. 
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Det finns några vanliga fallgropar: Soloföretagaren 
arbetar i varierande grad med allt från entreprenör-
skap till administration. Risken är att han eller hon 
saknar kompetens för vissa uppgifter och kärnverk-
samheten blir lidande. Små företag anställer ganska 
sällan och är ovana att rekrytera. Det är svårt att 
hitta en person med ”rätt” kompetens. Företag som 
behöver anlita konsulter är ofta ovana beställare. 
Hur gör man för att hitta rätt kompetens och där-
med kunna genomföra affärsidén?

En första avgörande fråga är ”Vad är rätt kom-
petens”? Svaret är den kompetens som skapar 
förutsättningar för individen respektive teamet att 
uppfylla nuvarande eller kommande mål inom sitt 
ansvarsområde.

Kompetensförsörjningsplan 
och kompetensstrategi
De flesta har någon form av affärsplan, budget och 
kanske en marknadsplan, men ganska få har en 
kompetensförsörjningsplan. Detta trots att kostna-
den för kompetens ofta är en stor andel av budgeten. 
Frågan är om ditt företag har råd att låta bli att ha 
en strategi för kompetens? Om inte, hur gör man en 
sådan plan?

I en kompetensförsörjningsplan kartlägger du vil-
ken kompetens du har tillgång till för att genomföra 
företagets uppgifter på kort och lång sikt. Lista både 
ägare, anställda, konsulter och andra leverantörer 
av tjänster samt vilken kompetens de har. Sedan 
analyserar du var det finns glapp mellan faktisk 
kompetens och behov. Därefter gör du en strategi 

för kompetensförsörjning. Hur använder du befint-
liga personresurser? Behövs det utbildning? Behöver 
du ta in nya personer eller kanske avveckla arbets-
uppgifter eller personer? 

Definiera rätt kompetens
Rätt kompetens är inte alltid högst kompetens! 
Hamnar man inte på en nivå med ungefär rätt utma-
ningar blir man inte kvar länge eller så kan arbetet 
bli lidande. Anpassa efterfrågan till arbetsuppgiftens 
art. Med hjälp av punkterna här intill kan du for-
mulera vilken typ av personella resurser du har och 
behöver. Och inte minst: Tänk brett när du ska re-
krytera/köpa/utveckla kompetens. 

Max hamburgare valde exempelvis att samarbeta 
med Samhall för att hitta ny arbetskraft. De ger des-
sa rekryter, som kan ha diagnoser som ADHD eller 
andra intellektuella och neuropsykiatriska nedsätt-
ningar, en nio veckor lång introduktion. Vad Max 
har funnit är att dessa medarbetare klarar sina upp-
gifter med bravur och dessutom är mycket lojala. I 
en intervju i DN i januari i år sa Max hållbarhets-
chef Per Larshans så här, jag citerar från DN: 

”Efter några år klarar många samtliga restaurang-
ens arbetsuppgifter. Skillnaden är att de kan ha lite 
längre startsträcka. Däremot brinner de här perso-

nerna ofta för sitt arbete och gör inte sällan efter ett 
tag ett bättre jobb än många av oss andra normal-
störda.”

Har du fantasi nog att anlita 
rätt kompetens? 
Med ovan sagt, vill jag belysa vikten av att lägga sig 
på rätt nivå när man söker ny personal (vilket blir 
lättare om man gör en plan enligt ovan). En kock-
utbildning med kompletterande sommelierstudier är 
ju bra, men är det verkligen vad du behöver?

Fundera även på dina förställningar om ålder, 
kön, etnicitet etcetera. Ta tillvara ”olikheter” och 
attrahera rätt personer för uppgiften. Tänk mång-
fald i ett brett perspektiv som en tillgång.

Det är en spännan-
de resa att inventera 
sin egen och andras 
kompetens. 

Lycka till med din 
egen kompetensstra-
tegi! 

TEMA: Rivstart på hösten

Så skaffar 
du rätt 
kompetens 
till ditt 
företag
drygt 99 procent av Sveriges företag 
har 0-49 personer anställda. Några  
av de stora hindren för tillväxt som  
vi företagare upplever är brist på  
arbetskraft och arbetskraftkostnaden. 
desto viktigare att ha en plan för  
kompetensförsörjning – varsågod,  
här kommer tipsen du behöver!

Av: Eva Swede 
Foto: iStockphoto, Christina Bodelsdotter

”Analysera var det finns 
glapp mellan faktisk 

kompetens och behov”

Hon har kockutbildning, 
är utbildad somilier och 
auktoriserad revisor. 
Säg hej till vårt nya 
restaurangbiträde.

Eva Swede 

Organisationskonsult och föreläsare, driver 
företagen Fri och Stark AB och ViljeUtveckling
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Konsulten och krönikören Mats Wallin  
berättar om de vapen butiksägare 
kan ta till för att öka sin försäljning till 
kunderna: säljtävlingar, coachning och 
strategiskt fokus på merförsäljning.

 
Detaljhandeln tappar omsättning för flera mil-
jarder kronor varje år, för att säljarna på butiks-
golvet inte bryr sig om att leva sig in i kundernas 
behov. Många har inget intresse av att föreslå en 
komplementprodukt för att öka merförsäljning-
en. Detta beror självklart 
på ledningens ointresse i 
att se merförsäljning som 
en strategisk framgångs-
faktor.

Men det finns ett dra-
matiskt starkt vapen för 
att öka försäljningen till 
varje kund. Åtgärden var-
ken sänker marginalerna 
eller ökar reklamkostnaderna. Det handlar om 
att låta antalet sålda artiklar per kund genom-
syra butikens och kedjans säljfokusering. Det 
handlar inte om totalsumman på kvittot, utan 
om antalet varor på kvittot. Ett tilläggsköp på 
49 kronor är och ska vara lika mycket värt som 
ett på 499 kronor. 

För att lyckas med detta krävs – förutom led-
ningens starka engagemang – inspiration, utbild-
ning av butikschefer, coachning och uppföljning. 
Butikscheferna borde själva kunna ta tag i dessa 
åtgärder, även utan ledningens engagemang. 
Men är försäljningssiffrorna deppiga finns för-
modligen inte orken och entusiasmen. 

Det finns dock butiker som har kraften. Titta 
till exempel på Dressmann, Decathlon och G-
Star Raw. Deras extraförsäljning står för miljo-
ner kronor varje år.

Alla butiker har likvärdiga förutsättningar, 
vare sig de ligger på ”fina gatan”, i ett externt 
köpcentrum eller vid torget i en småstad.

Så, hur gör man då? Uppmärksamma de bästa 
butikerna, och anordna säljtävlingar mellan bu-
tikerna med roliga priser och några spännande 
toppriser. Stöd dem som är sega med att komma 
igång, lägg en rimlig nivå på ett nyckeltal för att 
överhuvudtaget få kvala in på olika incitaments-
program.

Om merförsäljningen ska lyckas måste det 
vara ett strategiskt beslut, som ledningen menar 
allvar med.

Uppmärksamma beslutet på intranätet, ge bu-
tikscheferna ett coachupplägg hur man vid per-

sonalmöten på bästa sätt 
ska få igång alla säljare. 
Ge utrymme för säljarna 
att diskutera hur man 
ska uppnå målen och hur 
man framgångsrikt ska-
par en atmosfär där alla 
coachar varandra på ett 
positivt sätt.

Även produktsidan 
måste tänka till, för att 

det ska finnas lämpliga merförsäljningsproduk-
ter att erbjuda kunden.

Till syvende och sist: det viktiga är att viljan 
finns hos säljpersonalen. De ska vara nyfikna på 
kunden, ställa frågor för att komma med förslag 
på en komplementprodukt eller merförsäljning 
som känns rätt för just den kunden.

Alla bäckar små 
ger en strid flod – 
som blir större och 
större. Lycka till!

Sälj mer till fler kunder

Mats Wallin
Konsult Unlimited Communication AB

”om merförsäljningen 
ska lyckas måste det 
vara ett strategiskt 

beslut, som ledningen 
menar allvar med”

Krönikan har tidigare varit publicerad i Dagens Handel.
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Alla butiker kan dra nytta 
av tricks för att öka merför-
säljningen. Bilden föreställer 
Moderna museets butik.

rätt kompetens  
för arbetsuppgiften?
✹ Utbildning 
Formella (traditionella) utbildningar
– Fundera på om och vilken formell utbildning 
som är motiverad för uppgiften?

✹ Erfarenhet och kunskap
erfarenhet inom olika områden t.ex. olika typer 
av arbetslivserfarenhet. 
Praktiska eller teoretiska kunskaper vi har förvär-
vat på olika sätt och genom kurser och utbild-
ningar som inte alltid är akademiska.
– Fundera på syftet med ditt nivåkrav? 
– Behövs någon specifik erfarenhet eller kunskap 
för att genomföra uppgiften?

✹ individuell kompetens och personlighet
Förutsättningar, färdigheter och förhållningssätt 
för att kunna utföra arbetet. 
Ord som utåtriktad, verbal, fokuserad, strategisk, 
ledare, analytisk etc... 
– Vad behövs för just den här uppgiften?

✹ Utvecklingsvilja
Individens intressen, vilja och behov att utveckla 
sig själv och sitt arbetssätt. 
– Vad vill personen och vad behövs? Ser vi att 
det kommer ske omvärldsförändringar?

✹ praktiska förutsättningar och krav 
Ingår det mycket resor i jobbet? Finns det speci-
ella fysiska krav? etc.
– tänk igenom för att kunna ge rätt förutsättning-
ar för den som ska utföra arbetsuppgiften.

NyTT räTTSpraxiS:

Nu får enskilda  
näringsidkare  
också göra avdrag 
för utbildning
enskilda näringsidkare har tidigare bara fått göra 
avdrag för fortbildning inom det område man ver-
kar inom. Nu finns ett nytt rättsfall som slår fast 
att avdrag även kan vara skälig då det handlar 
om att expandera eller utöka verksamheten – så 
kallad grundutbildning eller vidareutbildning. För 
anställda på aktiebolag har reglerna varit generö-
sare – här är det inte utbildningens art som varit 
central, utan den nytta den kan göra för företa-
get. Men nu gäller alltså samma regler – oavsett 
bolagsform. I korthet gäller följande: 

1.  utbildningen måste ha samband 
med verksamheten som bedrivs

2. den ska komma till nytta i företaget

3.  Får inte utgöra en personlig  
levnadskostnad för företagaren  
(dvs att utbildningen inte får vara  
av allmänt/privat intresse). 

Källa: Koncist nr 6/7 2012
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TEMA: Rivstart på hösten

Att göra en affärsplan handlar om att ta sitt ägar-
ansvar. Att minst en gång om året lyfta huvudet ur 
den operativa verksamheten och blicka lite längre. 
Utvärdera verksamheten och ställa sig frågor som 
Gör vi rätt saker? Vad kan vi göra bättre? Hur ska 
vi nå målen? Vad händer på marknaden? 

 
”Genom att upprätta en affärsplan får du struk-
tur och ägarkontroll” menar Nilla Tjälldén, verk-
samhetschef på Företagarna Stockholms stad. Hon 
träffar dagligen nystartade företag som har mycket 
genomtänkta planer – liksom framgångsrika företa-
gare som använder sin plan som ett styrverktyg i den 
dagliga operativa verksamheten och inte bara som 
ett strategidokument.

”Man ska inte krångla till det. En kort, handgrip-
lig plan är det bästa” säger Nilla.

Hon får medhåll av Lillemor Karlsson, VD på 
Connect Östra Sverige.

”De flesta gör en plan när de startar sin verksam-
het, sedan hänger den inte riktigt med. Alla företag 
borde ha som rutin att uppdatera planen regelbun-
det. Oftast går det alldeles utmärkt med en uppda-
terad powe http://www.matton.se/bild/sub/MAS/
comp/PMV-1463778.JPG rpointpresentation!” 

Kravet på en bra plan finns nästan överallt, det vet 
alla som vänt sig till en bank för att låna pengar till 
expansion eller acceleration av sitt företag. 

”Affärsplanen är också ett bra verktyg när man 
planerar att expandera. Att sätta sina tankar på 
pränt för att kunna växa” säger Lillemor.

”Det är mycket att tänka på, man fastnar lätt 
i gamla banor. Den 2 september kommer 
vi att ha en lunchträff med temat ’Ett 
aktivt ägarperspektiv är både enkelt 
och roligt’. Missa inte det!” avslu-
tar Nilla Tjälldén. 

Uppdatera din 
affärsplan nu

Här hittar du 
mallar på nätet:

1. almi
✹ Gå in på ”Almi.se”  

✹ Klicka på rubriken ”Nyföretagande”.
✹ Klicka vidare på ”Förberedelser”

✹ Välj rubriken ”Affärsplan och budget”

2. connect östra
Många tycker att Connect östra:s plan är ännu enklare att fylla i, den har 

fler rubriker än Almis. Connect Östras plan hittar du här:
✹ Gå in på ”connectost.se”

✹  Klicka på rubriken ”tjänster” och välj underrubriken ”kunskapsstöd”
✹ Klicka på ”Så skriver du en vinnande affärsplan”

På internet finns flera bra mallar, vi vill 
gärna tipsa om både connect östra:s 
och almi Företagspartners som är gra-
tis. Nedan får du också några frågor. 
Ställ dig dem - minst en gång om året!

1. VaD SäLJEr Jag?
Vilken är din företagsidé? Kanske hade du en idé när 
du startade företaget, som nu utvecklats och därför 
kan uppdateras? Sammanfatta i några få meningar 
hur verksamheten ser ut idag. 

2. HUr SEr oMVärLDEN UT?
Hur ser marknaden ut? Vem ska köpa? Vilka är 
konkurrenterna? Spelar geografin någon roll? Vad 
kan förändra marknaden (ny teknik, mode, trender, 
politiska beslut)? 

3. ViLKa är MiNa 
KoNKUrrENSFörDELar?
Ju mer du vet om din omvärld (se punkt 2) desto 
lättare är det att hitta dina unika säljfördelar (på eng-
elska uSP – unique Selling Points) Varför ska man 

köpa av just ditt företag? Vilka är dina fördelar jäm-
fört med konkurrenterna? Vilka priser ska du ha? Hur 
ska du hitta kunderna? Vem kan du samarbeta med?  

4. gör EN BUDgET. 
Har du gjort ett bra arbete med punkterna ovan, 
vet du nu lite grand om hur stor marknaden är och 
vad priserna ligger på. Nu ska du börja räkna på hur 
mycket du kan sälja under kommande år. Naturligtvis 
behöver du också räkna ut vad du behöver i inköp 
för att kunna sälja dina tjänster eller produkter. När 
du gjort en uppskattning av dina kostnader, kommer 
följdfrågorna:  
- titta särskilt över om du behöver du kapital eller 
finansiering för att starta/utveckla företaget? (Se 
gärna artikel på sidan 7) – När blir verksamheten 
lönsam? 
- Vilka resurser behövs? (För fördjupning - se eva 
Swedes artikel på sidan 8 om kompetensförsörjning).

5. BEHöVEr aFFärSiDÉN 
rEViDEraS? 
Nu har du en bra koll på vad du behöver justera för 
att öka lönsamheten, eller utveckla för att göra före-
taget ännu bättre! Lycka till!

Missa inte 
lunchträffen den 
2 september:

”Ett aktivt  
ägarperspektiv 
är både enkelt 
och roligt” 

– Affärsplanen beskriver  
verksamheten
– Affärsplanen förankrar  
verksamheten hos företagets 
intressenter
– Affärsplanen förändras  
i takt med att verksamheten  
förändras
(ur ”Så skriver du en vinnande affärsplan”, Connect Östra)

Om du bara ska ägna tid åt en enda plan i 
höst, låt det bli din affärsplan. Nödvändig 
när ditt företag ska låna pengar och ett 
ovärderligt styrverktyg när du ska utveckla 
ditt företag. Så här gör du.

Text: Veronica Linarfve  
Foto: Matton

Affärsplanen bör 
uppdateras minst 
en gång om året.
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Det finns en fördel med att  
arbeta hemifrån – man slipper 
en kostnad. Det finns många 
fördelar med att sitta på ett 
kontorshotell. Pr-konsulten  
och medlemmen Anna 
Malmsten menar att det gör 
hennes företag mycket mer 
framgångrikt. ”Kostnaden har 
jag tjänat in, flera gånger om” 
säger hon. 

Text: Veronica Linarfve 
Foto: Emil Malmsten, Luxcaput

Anna Malmsten startade pr-byrån Vesir för fem år 
sedan. Företaget går bra och har gått med vinst se-
dan start. Hon är övertygad om att företagets fram-
gångar beror mycket på att hon har suttit på kon-
torshotell sedan dag ett. 

”När jag kommer till mitt kontor möter jag en 
massa kontorskollegor som inspirerar mig, de bryr 
sig om både mig och mina affärer. Det kickar igång 
den professionella affärskvinnan som kan sälja och 
leverera med säkerhet”, säger Anna.

Hon har räknat ut att ungefär 25 procent av Ve-
sirs intäkter kommer från kontakter på kontoret. 

”Kontorskollegorna ser hur jag arbetar och vad 
jag gör. De rekommenderar mig till andra, men anli-
tar också mig för egna uppdrag.”

FLyTTa HEMiFrÅN 
– få fart på affärerna! 

En gång i veckan är det gemensam frukost för 
United Spaces medlemsföretag. Nätverkandet 
med kontorskollegorna ger Anna Malmsten, vd 
på Vesir, energi, inspiration och nya kunder. 

Hittar samarbetspartners
Anna Malmsten sitter på ett kontorshotell i centrala 
Stockholm. Här har hon funnit värdefulla samar-
betspartners som breddar hennes eget företags er-
bjudande. Dessutom är nätverkandet och kunskaps-
utbytet värdefullt för affärerna och utvecklingen, 
menar Anna.

”Här besvaras inte ’Hur är det’ med ett automa-
tiskt ’bra’. Ibland bevaras det med ’nu är det segt, 
jag vet inte hur jag ska göra!’. Har den som frågat 
tid följs svaret av en kaffepaus med bra diskussioner 
och goda råd.”

Den informella rådgivningen har hjälpt Anna att 
möta motgångar och utveckla affärer. 

Anna har suttit på tre kontorshotell, detta är hen-
nes tredje. På de andra två trivdes hon inte lika bra, 
men det är en fråga om vad man är ute efter.

”På de andra hade vi inte samma gemenskap vil-
ket jag tyckte var synd. Vi åt inte ens lunch ihop 
och talade absolut inte ärligt om våra affärer, funde-
ringar och svårigheter. Där jag sitter nu är tanken att 
lokalerna är en lärande arena där företag möts och 
blir framgångsrika tillsammans. Med hjälp av små 
och stora medel lyckas man med det”, säger Anna.

Boostning för businessen
Varje månad bjuder detta kontorshotell in till sex 
interna event för medlemmar och utomstående. 
Dessutom hyr utomstående möteslokaler för i ge-
nomsnitt 16 event per månad. Är de inte fullbelagda 
är de som sitter på kontoret välkomna att vara med, 
för att lära nytt och möta nya människor. 

En gång i månaden har man ego-lunch, då presen-
terar sig tre medlemsföretag.

”Det är väldigt inspirerande att få höra vad andra 
företag gör, kanske kommer man på att man behö-

Få ut mesta möjliga 
av ditt kontorshotell:
✹ Hälsa på alla du möter, presentera dig för dem 
som har tid. Berätta vad du gör och lyssna på 
vad den andra gör, låter det intressant – bjud in 
till lunch. du kommer garanterat att få en intres-
sant lunch och det hör till god ton att bjuda igen. 

✹ Om du äter inne, sätt dig inte själv. ”Hej, pratar 
ni jobb eller vill ni ha sällskap?” frågar du och slår 
dig ner när du bjuds in. du kommer snabbt att 
bygga upp ett nätvek av människor som ger dig 
energi, råd och kanske även business.

✹ Har du inte tid att prata, säg det. Återkom när 
du har tid över. 

✹ Säg åt dina kontorskollegor att säga till dig 
om du stör eller gör fel, då kan du tryggt vara dig 
själv och korrigera efter kollegornas anvisningar 
utan att bli sårad när de säger till.

ver deras tjänster, att någon annan behöver dem el-
ler att man kan samarbeta och bredda sitt tjänsteut-
bud”, säger Anna. 

Men det är inte bara de stora initiativen som ska-
par en utvecklande arbetsplats. Givetvis är det män-
niskorna som bidrar mest. 

”Vesir är ett mycket bättre och mer framgångs-
rikt företag på grund av allt det jag får ut av att 
sitta här. Kostnaderna för kontoret får jag igen flera 
gånger om, elva månader om året”, avslutar Anna 
Malmsten. Tips och råd till 

dig som ska välja 
kontorshotell:
✹ du kan välja vad du vill! dra nytta av det! Fun-
dera på vilken miljö du arbetar bäst i och säker-
ställ att det blir precis som du vill ha det. 

✹ Läs igenom de policys som gäller och kontrol-
lera att de passar dig. Vill du ha det tyst omkring 
dig - kolla att man inte får spela musik och att det 
finns telefonrum. Är du allergisk mot pälsdjur – 
kolla att djur inte får vistas på kontoret. 

✹ Kontrollera att det finns utrymmen där du kan 
möta dina kontorskollegor. 

✹ du får ut allra mest om du sitter i ett öppet 
kontorslandskap. då ser du de andra arbeta och 
får ta del av pulsen på kontoret. 

✹ ta reda på stämningen genom att i förväg 
prata med några som sitter på hotellet. 

✹ Ta in offerter från flera. Vad ingår och vad till-
kommer? Hur lång är uppsägningstiden?
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Almedalen

den fjärde juli genomförde 
Företagarna i Stockholm ett 
seminarium om betydelsen 
av ordet privat. de senaste 
åren har begreppet privat 
blivit negativt laddat, vilket 
inte minst synts tydligt kring 
den vårdrelaterade mediebe-
vakningen under 2011 och 
2012.
Text: David Stenergard

En panel bestående av Örjan Hultåker, ordfö-
rande Företagarna Stockholms stad, Almegas 
näringspolitiska chef Ulf Lindberg, Magasinet 
NEO:s chefredaktör Paulina Neuding samt 
samhällsdebattören Stig-Björn Ljunggren sam-
lades för att diskutera vad detta innebär.

Förutsättningen för företagande inom väl-
färdssektorn är att det finns ett förtroende för 
privata alternativ bland brukarna. Som under-
lag till seminariet fanns en färsk undersökning 
av SKOP som tittade på förtroendet för privata 
företag generellt och sedan jämförde det med 
privata företag inom välfärdssektorn. Föga för-
vånande innebar detta att medan 46 procent 
svarade mycket positivt på ordet privat företag 
så svarade endast 11 procent det på privat äld-
reomsorg. Liknande relationer stod att finna 
på andra jämförelser. Utifrån resultaten i un-
dersökningen reflekterade panelen kring ordet 
privat och på vilket sätt man bör förhålla sig 
till det.

ordvalet är viktigt
Örjan Hultåker startade diskussionen kring 
vikten av både privata alternativ och vinst 
inom välfärdssektorn, men också att själva 
ordvalet är viktigt. En stor del av vinstdiskus-
sionen handlar i mångt och mycket om att or-

det privat har frångåtts och ersatts med ”alter-
nativa driftformer, entreprenadsutsättning eller 
mångfald bland aktörer”. Det är kanske inte så 
konstigt att man överraskas av vinster när man 
inte ens från början var medveten om att det 
handlade om privat näringsverksamhet?

Ulf Lindberg pekade istället på det irratio-
nella antagandet att offentlig vård är bättre 
än privat genom att peka på att kvalitetsindex 
ger stöd för det motsatta. Stig-Björn Ljunggren 
underströk det genom att beskriva hur det his-
toriskt varit det offentliga som varit problemet 
och hur man övergick från att tala om den of-
fentliga sektorn till den gemensamma för att få 
det att låta bättre. Idag har det privata blivit 
normalt och därför har hela debatten förskju-
tits. Det senare underströks bestämt av Paulina 
Neuding, som själv gick på privatskola under 
den tid när det ansågs vara något fint och ex-
klusivt. Idag kan vem som helst vända sig till 
en friskola.
 
… men kvaliteten allra viktigast
Det viktiga perspektivet här är att det inte 
handlar om huruvida det är privat eller inte, 
utan att kvaliteten är avgörande. På många sätt 
har samhället idag blivit så oändligt mycket 
bättre än det var på den tiden.

Något uttryckligt svar på frågan om ordet 
privat var positivt eller negativt laddat rende-
rade inte diskussionen. Den viktigaste diskus-
sionen framöver blir däremot att försvara det 
privata inom välfärdssektorn – möjligheten att 
gå med vinst och lämna utdelning. I annat fall 
riskerar den sektorn bli någon form av funk-
tionssocialism där de privata alternativens 
möjlighet att utveckla och effektivisera under-
mineras. Det är nog svårt att hitta en sektor 
som är i större behov av detta än just denna.

andel nöjda äldre med hemtjänst i ordinärt boende i Stock-
holm stad, fördelat på kommunala och enskilda utförare. 
Källa: Socialstyrelsens rapport Kommunal eller enskild regi, spelar det 
någon roll? och Jämför Service i Stockholm Stad 2011.

Mediedebatten speglar inte brukarnas uppfatt-
ning. Socialstyrelsen menar själva att det inte 
går att se entydiga skillnader mellan privata och 
offentliga utförare. Skillnader beror istället mer 
på olika kommunstrukturer och storleken på 
enheten. Men om man konstanthåller skillnaden 
i kommun- struktur, är kunderna hos privata 
utförare genomgående mer nöjda. 

– har begreppet ”privat” 
fått ändrad betydelse i 
samhällsdebatten?

”idag har det privata blivit 
norm och därför har hela 

debatten förskjutits.” 

Analysen avser 69 kommunala och 123 enskilda utförare. 
Genomsnittlig svarsfrekvens var 67%.
Källa: Socialstyrelsens rapport Kommunal eller enskild regi, spelar det 
någon roll? och Jämför Service i Stockholm Stad 2011

Här redovisas några enkla sökningar på begrepp som på 
olika sätt förekommer i samhällsdebatten. Diagrammet visar 
antalet träffar på Retriever för tryckt press mellan 1995 och 
2011. Ordet privat får ett rejält uppsving under valåret 2006 
och når sin toppnotering valåret 2010.

Samhället har blivit bättre 
konstaterade panelen.



Stockholms Näring 2/2012   13  

PoliTikeR  
– börja investera 
pengarna rätt
I år har vi i Sverige fått tillbaka en klassiker. Politiker tror 
att de kan starta riskkapitalbolag för att stimulera innova-
tioner, entreprenörskap och tillväxt. Företagarna i Stock-
holms stad anser att det är helt fel väg att gå. 

Spåren av tidigare riskkapitalsatsningar förskräcker, 
vilket visas tydligt i ett reportage från Svenskt Näringslivs 
seminarium i Almedalen. (Se artikel här intill.)

När staten skall satsa riskkapital leder det till gigan-
tiska misstag som den osäljbara elbilen Tjorven och den 
lika osäljbara cykeln Iteria. Det finns tyvärr många fler 
avskräckande exempel.

Lika illa har det varit när staten stöttat storindustrier 
och branscher som är på fallrepet. Vi kan nämna exempel 
som varvskrisen och bilkrisen. För att inte tala om poli-
tikernas stolta planer om Stålverk 80. Politikernas sats-
ningar har kostat miljarder utan att vare sig rädda/skapa 
jobb eller forma nya entreprenörer.

Det finns inte samma politiska vilja att hjälpa de verk-
liga entreprenörerna i ägarledda företag. Dessa får i stället 
betala in sociala avgifter och arbetsgivaravgifter som går 
till politikernas satsningar.

Alla – även politikerna – borde veta att de nya jobben i 
Sverige kommer i ägarledda företag. De uppstår inte i fö-
retag som finansieras av statliga eller privata riskkapital-
fonder. Om Sverige skall stimulera innovationer, fler jobb 
och ekonomisk tillväxt måste de ägarledda företagen få 
möjlighet att växa utan att bli av med sitt ägande.

Det finns många uppslag till alternativa förslag: En idé 
kunde vara att skapa investeringsfonder för ägarledda fö-
retag. De företag som låser in sin vinst i en investerings-
fond skulle få rabatt på arbetsgivaravgifterna som låses i 
samma investeringsfond.

Detta kanske låter lite som den gamle socialdemokra-
tiske finansministern Gunnar Sträng, men varför inte - om 
vi nu vill ha innovationer, jobb och tillväxt!

Företagarna i Stockholms stad vill ha en dialog med 
våra valda riksdagsledamöter på Stockholmsbänken, 
både politiker inom alliansen och i oppositionen om hur 
vi skall åstadkomma detta!

de viktigaste förutsättning-
arna för innovation och en-
treprenörskap är förmånlig 
kapitalvinstbeskattning, 
tydliga regler och bra utbild-
ning. Så varför läggs statens 
resurser fortfarande på helt 
fel områden?
Text: David Stenergard

Temat för Svenskt Näringsliv ekonomisemina-
rium i Almedalen var huruvida politiken kan 
göra något för att stimulera innovation och 
entreprenörskap. Regeringen har bland annat 
startat riskkapitalbolagen Inlandsinnovation 
och Fouriertransform och det nya politiska 
inneordet är innovation. Den kanske främste 
experten i världen på detta ämne är Harvard-

professorn Josh Lerner vars bok ”Boulevard of 
broken dreams” fått stor uppmärksamhet.

Utanför seminarielokalen stod svenska inno-
vationsklassiker som den gamla postbilen Tjor-
ven och den statligt finansierade cykeln Itera. 
Knappast de mest framgångsrika offentliga 
innovationssatsningarna i historien. Men finns 
det då möjlighet för det offentliga att bidra till 
ökad innovation och entreprenörskap? Svaret 
är ja men under mycket begränsade premisser, 
enligt Josh Lerner.

Lerner pekade ut de viktigaste förutsätt-
ningarna för innovation och entreprenörskap 
och de är framförallt förmånlig kapitalvinst-
beskattning (det måste löna sig att investera 
och ta risk), klara och enkla regler för företag 
och entreprenörer och en grundläggande god 
utbildning i entreprenörskap. Utan dessa för-
utsättningar där de två första var absolut vik-
tigast är det i princip ingenting som staten kan 
göra genom att tillföra resurser.

Återinvestering ger tillväxt
Lerner pekade på att av de privata pengar som 
satsades på forskning och utveckling är en 
överväldigande majoritet från redan etablerade 
och stora företag. Återinvestering av vinst är 
i USA, liksom i Sverige, det sätt som företag 
växer och utvecklas. Endast tre procent av de 
privata resurserna till forskning och utveckling 
kom från riskkapital men de stod å andra sidan 
för hela 12 procent av innovationerna. Ett väl-
digt potent kapital således.

Medan Näringsdepartementet och andra ak-
törer i Sverige tävlar om att med hjälp av of-
fentliga pengar och innovationsstrategier göra 
Sverige till världens bästa innovationsnation 
kanske blickarna egentligen skulle riktas på 
något annat – förenklade regler, lägre kapital-
vinstskatt och andra grundläggande förutsätt-
ningar för nyföretagande och entreprenörskap. 
Först då är det möjligt att göra något annat. 
Dit är det dock idag alldeles för långt.

hur aktivt kan politiker 
stimulera innovationer 
och entreprenörskap?

”... i stället skulle  
offentliga pengar läggas 

på förenklade regler” 

i somras var vår förening på plats i almedalen 
för att debattera viktiga företagarfrågor. 

Harvard-
professor 
Josh Lerner 
fanns på 
plats.

”de nya svenska jobben  
kommer i ägarledda företag. 
de uppstår inte i företag som 
finansieras av statliga eller 
privata riskkapitalfonder.”

Upprop

Örjan Hultåker, ord-
förande i Företagarna 

Stockholms stad, 
efterlyser en dialog 

mellan politikerna och 
vår förening.
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Sluta smygjobba 
på semestern?
Jag tror att det är viktigt för oss egna företagare att vi 
emellanåt tvingar oss själva till total avkoppling. Att 
gå ner på halvfart under semestern och smygjobba lite 
varje dag ger inte total vila från jobbet – risken är att 
vi inte heller känner oss klara att gå tillbaka med full 
energi.

I sommar har det varit allt eller inget som gällt för 
mig - jag har satt upp en regel för mig själv om att inte 
smygjobba.

 Jag valde ”den hårda vägen” och tvingade mig själv 
till total avkoppling genom att resa bort i flera omgång-
ar - utan att ta datorn med! 

Jag var på vippen att packa ner den mer än en gång, 
men stod emot frestelsen. För jag visste hur det skulle bli 
annars. Många är tyvärr de semestrar då jag tagit med  
mig datorn, smygläst några jobbmejl och därmed utsatt 
min familj för att gå runt halvt närvarande och med en 
bekymmersrynka mellan ögonen. 

Som tur är har jag tre ledighetspoliser på 9, 15 och 16 
år som numera konsekvent ser till att jag följer regeln 
och skäller på mig när jag jobbar fastän jag lovat att 
vara ledig. Det har visat sig vara en toppenstrategi! Jag 
både har och är trevligare tillsammans med familjen, och 
i slutet på varje semestervecka är batterierna dessutom 
ordentligt uppladdade - och jobbabstinensen hög!

 Jag känner mig ivrig att få stiga in på kontoret igen, 
öppna datorn och se vad som väntar. 

Min upplevelse backas upp av forskningen. Det finns 
studier som visar att semester ökar kreativiteten, mins-
kar risken för utbrändhet, stärker hälsan samt förbätt-
rar både jobbprestationerna och familjebanden - allt 
detta förutsatt att vi inte tar jobbet med oss! *

Jag tror att det är en utmaning för de flesta av oss 
egna företagare att kunna släppa jobbet helt och hållet 
emellanåt. Men det är viktigt att vi gör vårt bästa - både 
under semestrar, lördagsförmiddagar och vardagskväl-
lar! Endast på detta sätt kan vi vara hundra procent 
engagerade här och nu, i jobbet likväl som i allt det 
andra som är viktigt för oss i livet.

Önskar dig en 
energifull höst!

Hälsningar
 

Susanne Ploom

Susanne är vd 
och ägare till 
Curexgruppen, 
Stockholms 
Massageklinik, 
Svenska Laser-
agentruen & 
TerapeutSpecia-
listen

Medlemssidan

Saknar du någon att bolla företags-
utveckling med? i höst startar vi vårt 
eget ”Draknäste” – fast bara med 
goda råd och intentioner. Här är alla 
rådgivare och experter på din sida. 

Känner du igen dig i något av följande:
– Vill du få hjälp till att utveckla ditt företag? 
–  Vill du och ditt företag växa men vet inte 

hur? 
–  Har du flera idéer men är osäker på vilken du 

ska satsa på? 
– Behöver du förbättra lönsamheten men är 
osäker på vad som får bäst effekt?

Här får du möjlighet att få ett bollplank 
för ditt företags utveckling.
Under 1 timme får du träffa en panel bestående 
av experter inom olika områden. Efter att 
du gjort en kort presentation av företaget 
så kommer experterna delge sin syn och 
tillsammans med dig diskutera just dina 
förutsättningar om hur just du kan gå vidare.

För att du ska få ut det mesta möjliga vill vi 
att du i förhand skickar in en presentation 
av företaget. Självfallet behandlas den 
konfidentiellt.

Presentationen skall innehålla affärsidé, kund- 
och marknadsbeskrivning, ditt nuvarande 
kunderbjudande, balans- och resultaträkning 
samt vilka frågeställningar du vill diskutera.

Om panelen:
Erfarna konsulter med kompetenser inom 
marknadsföring/försäljning, management/
ledarskap, ekonomi, organisationsutveckling, 
samt duktiga framgångsrika entreprenörer 
delar med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter. 

Startar under hösten 2012.

Vill du vara med som expert i panelen?
Ta kontakt med Nilla Tjälldén, 
nilla.tjallden@foretagarna.se,  0736-226423

För två år sedan lanserade regeringen ett pa-
ket med reformer och regelförenklingar som 
skulle stimulera fler att bli företagare – och 
få företagen att anställa fler. Den största sats-
ningen var ett välkommet högkostnadsskydd 
för sjuklönekostnader. Företagen skulle slippa 
bekosta sjuklönerna för anställda som har 
många korta sjukskrivningar. 

Tre år senare kan vi tyvärr konstatera att 
reformen helt har misslyckats. Bara 256 svens-
ka arbetsgivare fick tillbaka pengar för höga 
sjuklönekostnader år 2010. För 2011 var det 
352 st företag. 

Slutsats? Det är få företagare som ens kän-

ner till att högkostnadsskyddet existerar! Än 
färre vet hur man skall göra för att ansöka om 
återbetalning. Merparten av de belopp som 
återbetalats har dessutom gått till en handfull 
stora arbetsgivare. Anledningen är en ”infor-
mationsmiss” i upplysningen om skyddet – 
trots att myndigheter har ett tydligt uppdrag 
att informera om verksamheten inom sina 
ansvarsområden. Oacceptabelt! 

Nilla Tjälldén, verksamhetschef för vår, det 
vill säga landets största lokala företagarfören-
ing, gick i augusti ut i media för att belysa pro-
blemet. Läs inlägget i sin helhet på vår hem-
sida www.foretagarna.se/stockholmsstad.

TiLLVäxTpaNEL

Som Draknästet – fast 
Bara med goDa råd!

är du säker 
på att det 
här är okej?

Fiasko för sjuklönereformen:

Staten glömde att informera 
om högkostnadsskyddet 

Striktare regler 
mot mutor
Senast reglerna mot korruption reglerades  
var 1977 och den 1 juli i år var det dags  
igen. Området för kriminaliserade hand  -
lingar har vidgats och nya bestämmelser  
införts i brottsbalken: bland annat att  
Vd och styrelse kan komma att ställas till  
ansvar för korrupt handlande inom organi- 
sationen även om de inte haft uppsåt eller  
vetskap om beteendet. 

”Studier visar att semester 
ökar kreativiteten och minskar 

risken för utbrändhet”

* Källa: Occupational Medicine

Foto: Matton
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Nilla Tjälldén
Verksamhetschef 
Företagarna Stockholms stad
Kontakt: 08-50 10 41 00
e-post: nilla.tjallden@foretagarna.se
Hemsida: www.foretagarna.se/stockholmsstad

gör det bättre för  
Stockholms företagare!
Företagarna Stockholms stad är Sveriges största  
lokala företagarförening. Vi är en plattform och ett 
nätverk för ägar- och tillväxtfrågor.
Som medlem får du inspiration, smarta tips, informa-
tion samt kunskap inom allt som rör företagandet.
Vi stärker företagare! Bli medlem du också.

Tre typer av medlemskap:
1. Medlemskap för företagare. För dig som äger och 
driver företag.
2. Medlemskap för nyblivna företagare. För dig som 
drivit ditt företag i max 12 månader.
3. Stödjande medlemskap. För dig som funderar på 
att starta eget eller vill stödja Företagarnas idé.

Frågor om medlemskap? ring art och Tomas!
Mer info finns på www.foretagarna.se/stockholmsstad

Thomas Johnson 
Telefon: 08-406 17 35 
e-post: thomas.johnson@
foretagarna.se

art Lindström 
Telefon: 08-406 18 43  
eller 070-869 86 46 
e-post: art.lindstrom@ 
foretagarna.se

Nästa nummer av Stockholms Näring 
kommer ut i december.

Ett nätverk/platsform för  
ägar- och tillväxtfrågor!

Medlems- 
aktiviteter 
hösten 2012
Lokalen är hos oss på Gamla Brogatan 23B 
(mellan drottninggatan och Vasagatan) om inget 
annat anges.

September
Tor 6/9 11.30 – 13.00 
Lunchträff: ett aktivt ägarperspektiv är både 
lönsamt, enkelt och roligt. 

Fre 14/9 11.30 – 13.00
Lunchträff: Hur du varnar och säger upp  
personal

ons 19/9 11.30 – 13.30
Lunchträff: Nya medlemmar

Tor24/9 18.00 – 20.30
Kvällsträff: Våga vägra pensionsförsäkring

oktober
Tor 4/10 11.30 – 13.00
Lunchträff: Sälj mer!

Tor 11/10
driva eget företagarmässa, Älvsjö

Fre 12/10 
driva eget företagarmässa, Älvsjö

Lör 13/10 
driva eget företagarmässa, Älvsjö

Tor 18/10 18.00 – 20.30
Kvällsträff: Hur du ombildar enskild Firma till AB

Tor 25/10 8.30 – 13.00
Seminarium: Lär dig förstå balans- och  
resultaträkning

November
Tis 6/11 11.30—13.00 
Lunchträff: Presentera bättre

Tor 15/11 18.00 – 20.30 
Kvällsträff: Skatteplanera inför årsskiftet

Tor 22/11 18.00 – 20.00 
Kvällsträff: Nya medlemmar

Tor 29/11 18.00 – 20.00 
Kvällsträff: exit för soloföretagare

December
Tis 4/12 11.30—13.00 
Lunchträff: direktupphandling

Fler aktiviteter kan tillkomma, meddelas via  
nyhetsbrev och hemsida.

Mer info: www.foretagarna.se/stockholmsstad

Vi finns även på Facebook, www.facebook.
com/foretagarnastockholmsstad

Pontus Muhrbeck 
ny projektledare
Han har DI som sin bibel, brinner för  
företagarfrågor och har precis som  
finansminister Anders Borg inlett sin  
yrkeskarriär som kock. Nu blir han ny  
projektledare och verksamhetsutvecklare 
på Företagarna Stockholms stad. 

”Varje morgon lusläser jag Dagens Industri. Man lär 
sig otroligt mycket, men man förfäras också en del 
över hur mycket krångel företagare i Sverige råkar 
ut för. Det borde gå att göra nästan allt snabbare 
och enklare. Dessutom är det svårt att tjäna pengar 
på sitt företag. Det är tufft och det finns mycket som 
kan förbättras inom ämnet företagarfrågor” säger 
35-åriga Pontus Muhrbeck som närmast kommer 
från Fazer där han varit projektledare inom event 
och arrangemang. 

I hans CV finns bland annat en anställning som 
marknadschef hos Hongkongs Handelsråd, en verk-
samhet som kan jämföras med Exportrådet i Sveri-
ge. Hongkong är en stad som Stockholm har mycket 
att lära av anser Pontus. 

”Här är det otroligt lätt att starta ett företag. Får 
du en affärsidé kan du i princip bara skicka ett SMS. 
Hongkong är Kinas hubb, många som vill göra af-
färer med landet passerar här.”

I augusti tillträdde han sin nya tjänst på Företa-
garna Stockholms stad, där Pontus uppgift blir att 
leda projekt och utveckla verksamheten och hitta 
finansiärer. 

”Det finns så mycket mer vi kan göra och jag tror 
att Pontus med sin bakgrund är perfekt på den här 
tjänsten” säger verksamhetsansvarig Nilla Tjälldén. 

På fritiden ägnar Pontus sin tid åt följande intres-
sen: den treåriga dottern, träning (gym och power-
walking), matlagning och resor. Helst åker han till 
udda länder såsom Kuba. Högst upp på listan över 
drömresmål står just nu Mongoliet – och Iran. 

Och till sist, hur var det nu med likheten med fi-
nansminister Anders Borg?

”Jo, det är sant. Jag inledde min karriär, precis 
som han, som kock. Jag lagade faktiskt middag på 
Nobelfesten. Det vet jag inte om Anders har gjort, 
haha? Fast det spelar ingen roll, Anders Borg är 
ändå en förebild för mig.”



Företagslots
Kostnadsfri hjälp och rådgivning för små och stora företag. 

Vi hjälper företagare och entreprenörer med tillståndsfrågor och kontakter till berörda 
myndig heter inom Stockholms stad. Vänd dig till oss om du har frågor kring t ex serverings-
tillstånd, bygglov, livsmedelshantering, miljöfarlig verksamhet, mark och lokaler. 
Du når oss på 08-508 28 000.

www.stockholmbusinessregion.se/lots

”  Jag funderar på att 
starta en liten import-
fi rma. Hur gör jag för 
att komma igång?”


