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Framtidens
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Petter Alexis
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Expertpanelen
Sju experters råd för
hur du kan hantera
utmaningarna i
uppstarten av en
onlineverksamhet och nå
kunder utomlands. s12

Fikapanelen
Att ﬁka tillsammans på
arbetsplatsen kan vara både
trevligt och energigivande!
Läs reaktionerna från de
anställda när de överraskades
med tårta. s16

IT-lösningar
– Med en smart
webbaserad IT-lösning
spelar det ingen roll var
man har sitt kontor,
Mattias Forss.

Bra förutsättningar
för innovativa tillväxtföretag
EU-kommissionen publicerade nyligen den årliga innovationsrankingen av EU-länderna.
Sverige hamnar återigen på en förstaplats.

S

edan ﬂera år leder
Sverige innovationsligan bland EUländerna följt av
Danmark, Finland
och Tyskland. EU:s
ranking bygger på
25 indikatorer, bland annat universitetsexaminationer, patentansökningar och hur mycket pengar som
satsas på innovation.
Det är således många olika faktorer som sammanvägt placerar
Sverige i topp. Sammantaget visar
rankingen att der ﬁnns goda förutsättningar för svenska företag att
satsa på innovation och utveckling
– då är det också viktigt att företagen har tillgång på kapital.

period. Tillväxtlånet har lägre ränta,
längre löptid och möjlighet till amorteringsfritt de första åren. Sverige är
ett av de första länderna i EU som har
skrivit avtal med EIF om en garanti
för det nya tillväxtlånet till innovativa företag. Satsningen ger möjlighet för ﬂer företag att expandera och
nyanställa.
Almis utlåning har hittills under
2015 ökat med 35 procent. Företagen
har en positiv inställning och investeringsviljan är god. En stor del av
ökningen i utlåning kan tillskrivas
det nya Tillväxtlånet. Närmare 150
företag har hittills beviljats lånet med
ett genomsnittligt belopp på cirka 2
miljoner kronor. Och efterfrågan är
fortsatt mycket stor.

Lån för ökad tillväxt
Almi lanserade i januari det nya
Tillväxtlånet för innovativa små företag. Lånet garanteras genom ett avtal
med Europeiska Investeringsfonden.
Avtalet innebär att Almi kan låna ut
1,2 miljarder kronor under en två-års-

Aktiv investerare
Men det är inte alltid kapital i form
av lån innovativa tillväxtföretag
behöver. Även efterfrågan på riskkapital i tidiga skeden är fortsatt
mycket stor. Almi Invest är i dag
Sveriges mest aktiva investerare

Följ oss på

facebook.com/MediaplanetSverige

i tidiga skeden med en portfölj
på närmare 400 spännande och
innovativa företag. För att fortsatt
kunna möta efterfrågan på riskkapital i tidig sådd- och tidig expansionsfas avser vi att under året resa
ytterligare en riskkapitalfond som
ﬁnansieras av Almi, landets regioner
och EU:s strukturfonder.
FOTO: ALMI

Göran Lundwall
Koncernchef och vd
Almi Företagspartner AB.

Vår ambition är att
sänka trösklarna för
företag i samband med
internationalisering och
säkerställa tillgången
till de resurser och
den kompetens som
behövs för att ﬂer företag
internationaliseras.
@MediaplanetSE

Internationell marknad
För många tillväxtföretag är framgång på internationella marknader
helt avgörande. Globaliseringen och
den allt mer hårdnande internationella konkurrensen innebär en
stor utmaning. Det är viktigt att vi
i Sverige kan stötta tillväxtföretag
i tidiga skeden eller ett innovativt
företag som vill expandera ut på den
internationella marknaden.
Företagen ska ha rätt förutsättningar, inte bara i form av kapital,
utan även i form av tillgång till
nätverk, kontakter och kompetens.
Svenska företag ska ha samma förutsättningar som företag i andra
@Mediaplanet_se

länder. Då kan vi med tillförsikt se
fram mot nya svenska exportsuccéer.
Bra förutsättningar framöver
Vår ambition är att sänka trösklarna
för företag i samband med internationalisering och säkerställa tillgången
till de resurser och den kompetens
som behövs för att ﬂer företag internationaliseras. Här ﬁnns det stora
behov av stöd både i form av ﬁnansiering och rådgivning. Här ﬁnns
också stora möjligheter för Almi, i
samverkan med andra aktörer, att
ta ett större ansvar. Framför allt för
att förbereda små och medelstora
företag inför en internationalisering
men även som stöd för företag med
hög tillväxtpotential att snabbare nå
ut på internationella marknader.
Nya jobb skapas främst i små och
medelstora företag. Särskilt viktiga för
jobbskapandet är de snabbväxande,
innovativa företagen. Därför måste
vi i Sverige ha bra förutsättningar för
företag att växa. Q

Återvinn gärna tidningen
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Finns Snabbavveckling med ”Insättningsgaranti”?
Svaret är nej. När någon säljer sitt bolag med dess tillgångar till ett företag för snabbavveckling finns ingen statlig insättningsgaranti motsvarande
den som finns när pengar sätts in på bank. Det är leverantörens förmåga att fullgöra bolagets förpliktelser säljaren förlitar sig på. Uppkommer brister
avseende skattebetalningar hamnar ansvaret hos säljaren.
Svenska Standardbolag har varit i näringslivets tjänst sedan 1954 och handlagt mer än 200 000 bolagsärenden varav 20 000 bolagsavvecklingar.
Vi kan inte ge statlig insättningsgaranti men vi kan garantera erfarenhet, kompetens, service, ekonomisk stabilitet och ett konkurrenskraftigt pris.
FALUN 023-79 23 00
MALMÖ
040-720 20

STOCKHOLM 08-23 41 15
GÖTEBORG 031-17 12 25

E-POST:
info@standardbolag.se
HEMSIDA: www.standardbolag.se

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

Har du outsourcat din IT och upplever
a avtalet inte hänger med?

Agil sourcing
från Advania

Vår lösning är agil sourcing med ﬂexibla avtal som förändras i
takt med din verksamhet. Vi tar ansvaret för din IT, även för de
gråzoner som kan uppkomma.

Kontakta oss
Göran Gustavsson
Aﬀärsområdesansvarig
goran.gustavsson@advania.se
0761-400 370

Advania anses av Sveriges företag och organisationer vara en av de högst rankade IT-leverantörerna.
Microso har utse oss till Partner of the Year och HP har ge oss utmärkelsen System Integrator of the Year.

Ta världen till Sverige!
Vilken vara eller tjänst tycker du saknas i Sverige?
På verksamt.se hittar du inspirerande berättelser och
information om hur du kommer igång med import.
Vi har samlat det du behöver för att komma igång!
" Inköp inom och utanför EU
" Importdeklaration
" Transport och betalning
" Tips om kostnadsfri rådgivning
Besök verksamt.se för information och vägledning.

Samlad service från myndigheter
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Den svenska e-handeln växer stadigt, mycket tack vare allt säkrare betalningslösningar.
Direkta bankbetalningar med Mobilt BankID innebär en obruten köpprocess och ökad
säkerhet för såväl handlare som konsument.

Bankbetalning
– smidigt och säkert
Av Christian von Essen

D

en traditionella e-handeln, med
en privat köpare och en
professionell
säljare, har
på få år rotat sig djupt i det svenska
konsumtionsmönstret. Samtidigt
växer en ny typ av handel fram i
hög hastighet, vilket till stor del påverkar hur våra pengar ﬂödar. Det
menar Stefan Backlund, marknadschef på ett företag som erbjuder säkra bankbetalningar.
– E-handeln är redan etablerad,
säger han. Nu är det den så kallade
delningsekonomin som växer allt
mer. De mest innovativa företagen
på marknaden kommer därifrån
just nu. Det kan handla om marknadsplatser där man köper och
säljer varor och tjänster mellan
privatpersoner.

Mobilt BankID betryggar

För transaktioner mellan privat-

personer har det inte funnits vidare
effektiva sätt att garantera säkerheten. Banköverföringar med en
fördröjningsmekanism har blivit
ett viktigt instrument för de nya
aktörerna inom delningsekonomin
att göra betalningar trygga.
– I vårt samarbete med en kund
som satsar på uthyrning av semesterbostäder integreras nu banköverföringar direkt i tjänsten, vilket blir väldigt smidigt och säkert.
Pengarna reserveras och släpps
först när hyresgästen godkänt bostaden.
Håller rädslan för betalningar
online på att försvinna?

– Den är i alla fall mer ovanlig i dag
än tidigare. Aktörerna på marknaden har blivit bättre och vi som
leverantörer av betalningstjänster
tittar noga på vilka kunder vi jobbar med. Vi måste vara säkra på
att handeln som bedrivs är seriös.
Dessutom har Mobilt BankID revolutionerat marknaden, inte bara

för mobilköp men också hemma.
Vi ser att 69 procent av alla köp
på desktop veriﬁeras med Mobilt
BankID i Sverige. I vissa länder sitter man fortfarande med skrapkoder för att göra en banköverföring.
Bred betalningspalett

I den myriad av olika betalningslösningar som ﬁnns är det ännu
ingen som innebär en universallösning som passar alla konsumenter, och Stefan Backlund menar att
en seriös e-handlare fortsatt måste
erbjuda en bred palett för att inte
tappa kunder framme vid kassan.
– Kortbetalning är störst, även
om det också är den mest bedrägeriutsatta betalningsmetoden. För
handlaren är det osäkert, eftersom
det kan göras en charge back i ﬂera
månader efter köpet.
En annan viktig aspekt vid valet av betalningslösningar är vilka
marknader man som e-handlare
har för avsikt att vända sig till.
– Överlag kan man säga att

Det enda kunderna
vill när de handlar,
är att betalningen
ska funka säkert
och gå snabbt.

länderna kring Östersjön är väldigt
starka på bankbetalningar. Säljer
du till Sverige, Norge, Finland,
Tyskland och Polen måste du ha
det som alternativ – särskilt i Finland är det extra viktigt eftersom
45 procent av kunderna använder
bankbetalning. Men det kan också
vara knepigt att lösa de avtalen på
egen hand.
Går det rentav att bygga kundlojalitet med bankbetalningar
eller struntar kunderna i hur
transaktionen går till?

Stefan Backlund, marknadschef.
FOTO: TRUSTLY AB

– Det enda kunderna vill när de
handlar, är att betalningen ska
funka säkert och gå snabbt. De
ﬂesta vill inte ha kontakt med en
betalningsleverantör mer än nödvändigt. Med bankbetalningar
krävs ingen e-mail, postnummer
eller telefonnummer. Varför ska
de behöva lämna ut det när de har
pengarna på sina bankkonton och
bara vill köpa något? Den typen av
enkelhet tror jag bygger lojalitet. Q
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Tips!
1. Ruvar du på en affärsidé?
Testa med en hemsida!
2. Skapa en strategi och ett mål
med din hemsida.
3. Börja med få sidor och lägg
till efter hand.
4. Satsa på enkel design och
en ljus bakgrund som gör sidan
lätt att ta till sig.
FOTO: ELIN OLSSON

Funderar du på en hemsida?
Krångla inte till det

5. Skapa ett kontaktformulär
som är det mest bekväma sättet
för någon att kontakta dig!

Av Catharina Holm
Internet kryllar av proffsiga
och avancerade hemsidor
som lätt kan ge prestationsångest. Men faktum med att
det inte är så svårt som det
ser ut! Det viktigaste är att
du hittar en hemsidelösning
som passar dig och dina
behov. Här kommer också
några bra tips som du kan ha
med dig när du ska ta fram
din hemsida.

Den första och kanske största
frågan många företagare och entreprenörer ställer sig är: ”Behöver jag
verkligen ha en hemsida?”
– Svaret på den frågan är JA.
Till att börja med har vi det mest
uppenbara svaret som handlar om
att du vill nå ut med dina kontaktuppgifter och din marknadsföring.
Den andra delen handlar om att
du vill att dina kunder och inverte-

rare enkelt ska kunna hitta dig när
de söker på Google. Går du inte att
hitta på nätet, ja, då ﬁnns du inte,
börjar Ludvig Granberg, vd och
grundare för Hemsida 24.
– Men om vi tar det ett steg längre
är det också ett fantastiskt tillfälle
att testa din idé på andra; en hemsida är världens bästa testballong.
Vi har sett ﬂera exempel på företag
som startat med att en idé presenteras genom hemsidan och där produkten lanserats först efter att man
fått respons från allmänheten. En
hemsida behöver inte heller kosta
mer än en tusenlapp och genom
att först testa din produkt sparar du
värdefulla investeringskronor, fortsätter Ludvig Granberg.
Passar dig och din plånbok

Det där med en tusenlapp är det
tyvärr många som inte känner
igen sig i. Beroende på vilket behov

Vi har sett så otroligt många bra exempel hur
verksamheter startat med enkla, effektiva och snygga
hemsidor som nu är stabila företag som går riktigt bra.
du har gäller det att hitta hemsidelösningar som passar både dig och
din plånbok.
– En av de vanligaste fällorna vi
ser är att man ställer för höga krav
på sig själv redan från start. Att ha
ambitioner är aldrig fel och det är
också lätt att bli inspirerade av de
hemsidor som redan ﬁnns uppe.
Men vad som lätt glöms bort är
att de hemsidorna ofta är ett resultat av många uppdateringar, för att
inte tala om en ökande omsättning.
Ludvig Granberg menar att det
bästa är att börja enkelt. Det ﬁnns
många byråer att anlita men då
får man vara beredd att betala för
såväl tjänsterna som beroendet

av stöd vid kommande uppdateringar. I dag ﬁnns det istället bra
webblösningar som erbjuder enkla
mallar, stor funktionalitet och
anpassningsbar layout som ger dig
minst lika bra resultat.
Enkelt och proffsigt

– Allt som krävs är en enkel registrering och sedan är man igång.
Skillnaden i kostnad jämfört med
att anlita en byrå är milsvid och det
bästa är att man inte behöver kunna
ett dugg om programmering. Utifrån mallarna kan man bygga upp
sin hemsida på några timmar och
resultatet kan bli oerhört proffsigt!
berättar Ludvig Granberg.

Enkel design, några snygga bilder
och bara det mest relevanta vad
gäller fakta och kontaktuppgifter
är nödvändigt. Försök att hålla nere
antalet sidor.
– Ett nyhetsﬂöde kan vara bra om
du ska driva den typen av tjänst
där det också händer mycket och
du har möjlighet att uppdatera ﬂödet regelbundet. Men glöm inte att
uppdatera! Ett nyhetsﬂöde från tre
år tillbaka ger mest intryck av att
verksamheten stannat av. Många
vill gärna börja med en logga, jag
säger strunta i den inledningsvis.
Satsa hellre på ett snyggt typsnitt
och en talande bild.
– Vi har sett så otroligt många bra
exempel hur verksamheter startat
med enkla, effektiva och snygga
hemsidor som nu är stabila företag
som går riktigt bra, avslutar Ludvig
Granberg. Q

Professionell hemsida utan krångel
Bygg själv direkt i webbläsaren
Från 99 kr/mån
Läs mer www.hemsida24.se

Ludvig Granberg
VD och grundare
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Jobba var som helst
med ett webbaserat
företag
FOTO:FORSS WEBSERVICE

Med en smart webbaserad IT-lösning arbetar
Mattias Forss från utlandet över hundra dagar
om året. Det gör ingen skillnad varken för
lönsamheten eller effektiviteten.

Mattias Forss. Arbetar över hundra dagar om året från utlandet.

Av Mari Dahl Adolfsson

ed en smart
webbaserad
IT-lösning
spelar det
ingen roll
var man har
sitt kontor.
– Ibland säger ”företagare att ja
det låter ju bra, men jag måste nog
till kontoret”. Jaha, säger jag då,
varför då? säger Mattias Forss,
vd och grundare för ett svenskt
företag som arbetar med att hitta
effektiva och lönsamma IT-lösningar för andra företag.

M

Smarta lösningar finns

Mattias menar att det finns
många smarta lösningar som
både kan bidra till att öka lönsam-

Webbyrå

Antivirus

heten i ett företag och till att de
anställda känner sig friare.
– Alla kan eller vill inte åka
jorden runt och jobba, men det
ﬁnns även andra fördelar med att
vara webbaserad, säger han.
En smart webbaserad IT-lösning
kan spara många timmar. Som exempel ger Mattias en ﬂyttﬁrma
som även erbjuder magasinering.
De har satsat på en lösning där personalen förutom att få en överblick
över sina uppdrag och bokningar
även rapporterar in tid och material direkt i sin mobiltelefon.
Var personalen beﬁnner sig eller
var kontoret ligger är oväsentligt.
Tidigare lades stora resurser på
administration nu har fokus
skiftat till tillväxt.

En smart
webbaserad
IT-lösning kan
spara många
timmar.

Läs mer på
startaforetag.nu

– En sådan lösning kan spara ﬂera
timmar varje dag. Det betyder
kanske att företaget inte behöver
anställa ﬂer även om de får ﬂer
uppdrag, säger Mattias..
Allt sköts via webben

På Mattias företag sköts allt via
webben. Offerter, fakturor, bokningar, tidrapportering, support,
allt. Effektivt, ﬂexibelt och kundvänligt. Som när någon söks via
telefon till exempel.
– Alla har sina kalendrar öppna
i vårt verksamhetssystem. När
du ringde slog han som svarade
upp min kalender och såg att jag
var inbokad för en intervju med
dig. Eftersom jag var upptagen i
telefon skrev han in att du ringde

och jag såg det direkt på min
dator, berättar han.
En liten, men viktig, effektivitetsåtgärd som vi jobbar med,
och erbjuder våra kunder, är att
skriva in problem som inte är
brådskande i systemet. Då kan
de åtgärdas senare när det ﬁnns
tid och ingen knackar på någon
annans dörr i onödan.
– Det blir mycket effektivare,
säger Mattias som snart ska jobba
på distans igen. Om några dagar
bär det av utomlands. Innan
första halvåret i år kommer han
att ha varit på resande fot i 54
dagar redan.
– Jag försöker leva som jag lär,
säger han och skrattar.

Webbutveckling

Webbhotell

Hyrd server

Online backup

Domännamn

Exchange

Forss Webservice AB

0150 - 66 26 00

Orgnr 556828-1553

Videvägen 15

info@forss.se

Grundat 1998

641 49 Katrineholm

www.forss.se

kl 09:10, Göteborg Landvetter Airport

Anna, hinner jag ﬂyga till
Stockholm och ha sponsorträff
i Göteborg samma dag?
Tomas Gedda, Fundraising Manager
Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Anna Stenborg, Servicevärd Malmö Aviation:

Absolut! Flyg med oss någon av våra morgonavgångar så kan du ha möten och en effektiv dag i
Stockholm. Du hinner lätt hem igen till din sponsorträff på eftermiddagen. Inga problem.
Jag måste också få säga att jag är stolt över att vi på Malmö Aviation stöttar insamlingsstiftelsen
genom Barngolfen varje år.

Vi ﬂyger till Stockholm/Bromma, Göteborg, Malmö, Umeå
och Östersund. Med våra partners ﬂyger vi via Bromma
även till Halmstad, Kalmar, Ronneby, Sundsvall, Trollhättan,
Visby, Växjö, Ängelholm, Bryssel och Helsingfors.

syre.se @ Foto: Andreas Åberg

Välkommen ombord!
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Storytel vill enligt Jonas Tellander
vara ”ett HBO för ljudböcker”, med
premium content som man delvis
producerar själva. FOTO: TOBIAS OHLS

”Prata mycket
med folk
omkring dig,
men våga
också vara
tjurskallig och
gå din egen
väg. Låt inte
andra diktera
din agenda. Du
måste våga tro
på din idé.”

Jonas Tellander är kemiingenjören som tidigt fastnade i ljudbokens förtrollade värld. Sedan dess har han
inte kunnat skaka av sig känslan att en ljudbokstjänst borde fungera − en resa som nästan gjort honom
både knäckt och ruinerad. Men plötsligt var marknaden mogen för Storytel.

Högläsning i väntan
på marknaden
Av Christian von Essen

I

dag är ljudbokstjänsten
Storytel en framgångssaga,
med 40 anställda i bolaget
och närvaro på fyra
marknader. Men resan
dit har varit lång. Jonas
Tellander är vd och medgrundare till Storytel, och han fastnade
för ljudböcker redan på 90-talet. Men
det var under en affärsresa 2003 som
allt förändrades på riktigt. Han jobbade
då som konsult inom läkemedelsbranschen i Schweiz och hade precis
läst en MBA i Frankrike för att en dag
kunna starta något eget.
– Jag hade varit på tjänsteresa i New
York och satt på ﬂyget hem. Jag hade
köpt en iPod och lyssnade på ljudböcker
på planet genom tjänsten Audible. Jag
tyckte det var toppen och åkte genast
hem och köpte aktier i bolaget.
Det visade sig vara smart, för två
veckor senare köptes Audible upp av
Apple. Jonas Tellander tjänade lite
pengar, men framförallt blev han intresserad av att göra något liknande i
Sverige.
– Jag tog kontakt med Apple för att

starta Audible här i Norden. Vi hade en tät
dialog och allt var i princip klart när de
backade ur för att satsa på Tyskland och
Frankrike istället.
Men då hade Jonas redan fått med sig
Jon Haukson som partner, och ﬁnansiärer fanns. Han mindes att Audible sagt sig
vara intresserade av en ”mobil lösning”.
Men det här var 2005, och det enda som
fanns att ladda ner till telefoner var ringsignaler.
– Kanske var det en mobilversion som
var lösningen? Jag ringde Jon och sa ”vi
kör ändå!” Det var i januari, och på Bokmässan i september hade vi en första app
att visa upp.
Omogen marknad

Åren som följde var tuffa. En tjänst
fanns, och några tusen lojala kunder
lyssnade. Men någon expansion eller
marknadsföring fanns det inte pengar
till. Förlagen hade en cd-boksmarknad
som fortsatt var lukrativ. Investeringsrundorna misslyckades, och så slog
ﬁnanskrisen till 2008.
– Vi var sju anställda och pengarna
var nästan slut. Jag kände att det här

Det har varit
en lång och
krokig väg.
Först tänkte
jag att tre år
var tillräckligt,
men så
plötsligt
hade jag
gått fem
år utan
semester
eller sparkapital.

inte skulle gå. Jag hade inte råd att bo
kvar i Schweiz med min familj utan
ett fast jobb.
Efter ﬂytten tillbaka till Sverige
gjorde Jonas Tellander någonting
oväntat som skulle förändra mycket
– han sökte till tv-programmet Draknästet.
– Jag övade säkert 40 gånger på min
pitch och gjorde rätt bra ifrån mig,
men tre av drakarna sa nej. Då sa
Richard Båge: ”du kan få en miljon
för tio procent”.
Bollen var åter satt i rullning, och
Storytel lyckades få ytterligare en
miljon genom Connect Skåne. Men sen
stod det ändå still.
– Det var faktiskt Spotify som förändrade hela spelplanen när deras
mobilapp blev stor 2010. Först då
vågade folk prenumerera på den här
typen av tjänster månadsvis, och hela
kulturen med att ta allt man vill ha
från Pirate Bay började försvinna. Vi
ﬁck till offline-läget i vår app också,
vilket gjorde mycket. Men jag var alltid
övertygad om att det skulle vända förr
eller senare.

Lönsamt sedan 2010

Eftersom alla kostnader hade kapats
till marken, var det inte mycket som
skulle till för att göra bolaget lönsamt.
Sedan dess har Storytel dubblat sin omsättning varje år. 2014 var man störst i
Sverige på utomhusannonsering.
I dag expanderar Storytel vidare på
nya marknader utan att rusa för fort
fram. Tjänsten ﬁnns redan i Holland,
Danmark och Norge, och Finland
väntar härnäst. Jonas Tellander har
inga planer på att överge sin dröm när
han kommit så här långt.
– Det har varit en lång och krokig väg.
Först tänkte jag att tre år var tillräckligt, men så plötsligt hade jag gått fem
år utan semester eller sparkapital. Nu
vill jag bara fortsätta. Det lustiga är att
ingen någonsin har sagt har Storytel
är en dålig affärsidé. Det var bara dålig
tajming. Tills allting vände. Q

Läs mer om Storytels resa på
startaforetag.nu

VI ÄLSKAR
ENTREPRENÖRER.

Från en expert till en annan
Du som är entreprenör ställs varje dag inför nya utmaningar. En
krånglande IT-miljö bör inte vara en av dem. Vi på Dustin hjälper
dig gärna med IT-tjänster som gör att du kan fokusera på det som
är viktigt i din verksamhet. Hör av dig till oss, så berättar vi mer.

LÄS MER PÅ DUSTIN.SE/TJANSTER ELLER RING 08-553 44 772 SÅ HJÄLPER VI
DIG ATT HITTA EN LÖSNING SOM FÅR DITT FÖRETAG ATT FUNGERA BÄTTRE.
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Fredrik Hedlund, vd på Sigma anser att Connectivity kopplar ihop bolag i olika branscher och sammantaget öppnar
det upp för helt nya affärsmodeller. FOTO: SIGMA

Connectivity öppnar
upp för nya affärsmöjligheter
Av Catharina Holm
Connectivity, som affärsmöjlighet har redan börjat öppna
upp nya möjligheter i många
olika branscher. Den allra
bästa tekniken och infrastrukturen finns redan där.

burkarna är slut i läskautomaten
– det är M2M. Inom konsumentelektroniken har trådlös kommunikation funnits under ﬂera år,
säger Fredrik Hedlund.
Vad är nytt?

Fredrik Hedlund, vd på Sigma
Connectivity, är den första att
erkänna att the Internet of Things,
med alla dess varianter, och Big
Data är begrepp som år 2015 börjat
bli något slitna. Det har pratats
mycket om trådlös kommunikation och tillgång till data både till
höger och till vänster och Fredrik
Hedlund menar att det i mångt och
mycket inte ens är särskilt nytt.
– Tar vi ytterligare ett begrepp
som Machine-2-Machine är det
en teknik som funnits länge. Sensorer som talar om när Coco-Cola

– Connectivity, som innebär att
vi tar allt vi lärt oss ifrån utvecklingen av konsumentelektronik,
inklusive featuretelefoner, och tar
det ett steg längre.
Tekniken har börjat sättas i ett
större affärssammanhang där
man börjar ta till sig tekniken
med den trådlösa kommunikationen, eller connectivity, oavsett
bransch. I framtiden kommer
alla saker och maskiner som ska
prata med varandra också göra
det, svarar Fredrik Hedlund.
Han menar att vad som möjlig-

EXPECT A BETTER
TOMORROW
Nu bygger vi flera nya spännande
konsultföretag för att ge handlingskraft
åt visionerna och forma den morgondag
vi går till mötes.

sigma.se

gör detta är att tekniken redan
existerar.
– Under alla dessa år som mobilindustrin drivit utvecklingen
framåt har teknologibarriärerna
minskat. Kommunikationstekniken är redan etablerad, serverkapaciteten likaså. Näten ﬁnns där, den
rena infrastrukturen ﬁnns där och
kompetensen som kan hjälpa till
att göra detta möjligt ﬁnns där.
Kompetensen finns där

Samtidigt som kommunikationstekniken utvecklats har kompetensen också gjort det, och som
producent går att ﬁnna leverantörer med spetskompetens inom
området, som kan erbjuda allt från
produktutveckling och R&D till
själva industrialiseringsprocessen
och kvalitetssäkring. Dessutom

har utvecklingen på mobilmarknaden drivit på kostnadsutvecklingen och tillgången på standardkomponenter. Allt detta gör att
barriärerna helt har försvunnit för
att kunna stoppa att the Internet of
Things ska hända på riktigt.
Vad betyder detta för
framtidens entreprenör?

– Att det inte är så komplicerat
med connectivity som man kanske
tror. I alla fall inte ur ett tekniskt
perspektiv. Tekniken kan dessutom
användas inom alla branscher; vi
ser redan exempel på nya lösningar
inom allt från klassisk telekom till
energisektorn, transportsektorn,
bilindustrin och så vidare. Inom
facility management och maintenance är sensorer ovärderliga
för att kunna anpassa service av

lokaler. Inom bygg ser vi nu försök för att mäta exakta fuktnivåer
för att få gjutningsprocessen rätt.
Connectivity kopplar även ihop
bolag i olika branscher och sammantaget öppnar detta upp för
helt nya affärsmodeller, fortsätter
Fredrik Hedlund.
Faktum är att Fredrik Hedlund
menar att det inte handlar om ett
val om, utan hur det ska göras.
– Konkurrensen kommer att se
helt annorlunda ut framöver och
nya spelare kommer att tillkomma
på marknaden. Tillämpningarna
är oändliga och det gäller att som
företag fokusera på användandet
av ny teknologi inom områden
som skapar störst affärsnytta. För
som sagt: I framtiden kommer allt
som ska prata med varandra också
göra det. Q

Rekrytering i Sverige, Danmark, Norge och
Finland sedan 1989 till ledning och styrelse
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och idéburen
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Finland
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Har du många delägare?
Är du delägare i ﬂera aktiebolag?
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Tid är pengar – Resurs Bank ger dig båda
Jobbet är gjort. Fakturan är skapad. Kassan är ansträngd.
Varför vänta 30 dagar på pengarna? Istället är det en god
idé att låta oss ta hand om dina fakturor. Du får pengarna
på direkten och slipper påminnelser, inkasso och kreditrisk.
Det är tryggt och enkelt – och väldigt bra för din handlingskraft.
Vi har många kunder som tycker att de gjort ett smart val
när de låtit oss ta hand om företagets fakturor. De tycker
det är skönt att slippa vänta på pengarna, att slippa
administrationen och istället kunna koncentrera sig på
sådant som utvecklar företaget.

Ring oss direkt tel 077- 445 00 05
resursbank.se

Faktura

Ditt
företag

24

timmar

Dina pengar

Resurs
Bank
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Expertpanelen om hur man bäst hanterar utmaningar i uppstarten av
onlineverksamhet och kontakt med kunder utomlands.
1. Vilka är de största utmaningarna när man ska
etablera sin verksamhet online?

Lennart Samsson
Vd, Specter AB
FOTO: LABAN ELIASSON

Fredrik Jakobsson
eCommerce strategist/
CEO, Softgear
FOTO: SOFTGEAR

Mattias Forss
Vd och grundare,
Forss Webservice
FOTO: FORSS WEBSERVICE

Stefan Backlund
Marknadschef,
Trustly AB
FOTO: TRUSTLY AB

Jonas Karlsson
Marknadschef & affärsområdeschef Optimaestro,
Askås AB
FOTO: LEIF DJÄRV

Sara Ali
Vd, eValent Group AB
FOTO: GÖRAN OLSSON

Fredrik Colling
Grundare och vd,
Vektorgraﬁk
FOTO: OLLE STAKE

Läs en förlängd version på sajten.

F

rämst två fokusområden. Dels att få samman alla
affärer oavsett kanal till ett ﬂöde för att minimera
arbetsmängden och skapa överskådlighet, både
vad gäller ekonomi och varor. Dels att skapa en känsla
för kunderna att det hela tiden är samma företag man
möter, oavsett via webb eller fysisk butik. Samma
erbjudanden, design etc.

U

tvärdera om din affär går att omsätta online. Att
göra en noggrann roi-kalkyl på den totala investeringen baserad på uppgifter som traﬁk, konverteringsgrad och genomsnittligt ordervärde är avgörande.
Kan du inte själv, alliera dig med en strategisk partner.

M

ål och syfte. Det händer att vi träffar företag
som gärna vill etablera sig online bara för
att man ska, utan att egentligen ta reda på
varför, för vem och hur. Mitt råd är att ta fram en plan
för etableringen och bestämma vem ni vill synas för och
på vilket sätt. Webbplats, AdWords och sociala medier är
bara några av de olika kanalerna som kan nyttjas vid en
etablering online.

J

ag ser två stora utmaningar. Först att skaffa sig en
marknadsförståelse. Det tar tid och kraft att göra
research för att förstå den marknad där du ska
verka. Vad som driver dina kunder - är det produkten
eller priset? Och var hittar du dina kunder lättast? För det
andra måste man lyckas navigera genom den tekniska
djungeln. Det ﬁnns en uppsjö av e-handelsplattformar
och leverantörer för allt från betalningar till logistik. Välj
en plattform som passar dig just nu men också som kan
vara säkrad för framtiden.

A

tt etablera verksamhet online, i synnerhet ehandel, är utmanande på ﬂera olika sätt och det
ﬁnns förstås inget entydigt svar. Det beror helt
på verksamhetens art och vilka förutsättningar och mål
som ligger till grund. Om vi avgränsar oss till att etablera
en ny e-handel så är oftast det stora problemet att nå ut
till marknaden och attrahera en publik. Konkurrensen
är hög och för att nå igenom bruset krävs antingen hårt
arbete eller stora resurser. Allra helst både och. Många
är de e-handelsprojekt som inte överlevt de första svåra
åren på grund av att inte en kritisk massa av besökare har
lockats till sajten.

D

en största utmaningen är att driva traﬁk till sin
verksamhet online och det krävs en genomtänkt
marknadsförings budget. Man ska nog vara
förändringsbenägen och våga testa, vara lyhörd för de
behov som ﬁnns på marknaden och de potentiella kunderna, en genomarbetad idé om vad man ska sälja samt
en ordentlig branchanalys, ranka vilket omsättning man
måste komma upp i för att kunna driva verksamheten
med plusresultat med hänsyn till den produktmarginal
man har.

N

umera ﬁnns många som erbjuder liknande tjänster eller produkter och därför kan det vara bra att
ha en webbplats som sticker ut och känns. Man
ska dock aldrig tumma på användarvänligheten. Tänk
SEO. Det kan vara avgörande att ﬁnnas bland de översta
träffarna i Googles sökresultat och SEO bör förberedas i
tid. Mät och analysera statistik och feedback från kunder
och vidareutveckla webbplatsen.

2. Vad är viktigast att tänka på om man vill nå
kunder utanför Sverige?

Erbjudandet ska vara anpassat till respektive marknad, både produkterna och sättet de presenteras på. Valuta,
språk etc. Ta reda på vad som gäller kring moms, logistik
etc. på den aktuella marknaden, och se till att du kan hantera de lagkrav som kommer på din administration. Det
ﬁnns lösningar som gör arbetet betydligt enklare så att du
kan koncentrera dig på att sälja och bearbeta marknaden.
Få med dig hela organisationen redan från start.
Marknad, sälj, inköp, kundtjänst och ledning har var och
en sin plats i arbetsgruppen, vi brukar även råda att man
får med en kund eller två. Missade detaljer tidigt i onlineprojekt tenderar att bli kostsamma över tid.

Företagen måste studera och anpassa sig efter
den marknad och målgrupp som man vänder sig till. Vid
exempelvis e-handel gäller det att acceptera de betalsätt
som är praxis på just den marknaden. Många missar
att Google.se gäller Sverige, och att man även behöver
optimera för Google i andra länder också.

Inse att konkurrensen och utsattheten för din affärsverksamhet blir större ju ﬂer marknader du går in i.
Att det kanske inte enbart är i de andra nordiska länderna
som dina största möjligheter ﬁnns, bara för att de ligger
nära Sverige geograﬁskt. Det är också viktigt att du kan
erbjuda betalningar som dina internationella kunder
känner sig trygga med. Och att din kommunikation
behöver lokaliseras, inte bara till andra språk men också
till tonalitet.

En av de stora fördelarna med att bedriva försäljning
online är att den globala marknaden är inom räckhåll.
Speciellt om du verkar inom en nischmarknad så är en
internationalisering i princip en grundförutsättning för
att kunna skala upp verksamheten. Viktigast är tveklöst
att känna den nya marknadens förutsättningar avseende
lagar, regler, kundernas preferenser gällande betalning,
frakt med mera och därefter tillse att e-handelssystem
och arbetsprocesser är anpassade därefter. Det är oftast
en bra idé att först bli bra på sin hemmaplan och därefter
gradvis expandera ut på ﬂer marknader.

Testa intresset för produkterna genom utländska
marknadplatser innan man startar med butiker på ﬂera
språk. När man väl startar så bör man redan sett den efterfrågan som ﬁnns respektive lands kunder. Men precis
som ovan man bör göra en genomarbetad branschanalys
och ha en marknadsstrategi.

Målgrupper i olika länder är ofta vana vid en annan
tonalitet och uttryck. Språket bör därför anpassas till
marknaden. Även designen kan tas emot olika i andra
länder. En server i Sverige innebära längre laddningstider i andra länder, vilket i sin tur kan generera mindre
affärer. Överväg hosting som speglar ut versioner av
webbplatsen på servrar i ﬂera länder.

En tredje fråga: Hur tror ni att onlineverksamheten ser ut om 10 år? besvaras på startaforetag.nu

MARCUS SCHIRÉN, VISMA SPCS

Nya Visma eEkonomi
Från 89 kr i månaden
Prova gratis!

Du kan. Fakturera.
Du kan. Bokföra.
Du kan. Göra allt i appen.
5283

Nya Visma eEkonomi är fakturerings- och bokföringsprogrammet som effektiviserar din vardag som företagare.
Du kan arbeta i datorn, surfplattan och smartphonen. Du behöver aldrig tänka på backuper. Och i takt med att ditt
företag växer kan du utöka med fler funktioner. Ring 0470-70 61 00 eller prova gratis på vismaspcs.se

Vi tar ditt företagande personligt

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

14 STARTAFORETAG.NU

MEDIAPLANET

INSPIRATION

När musikern och textförfattaren Petter pratar om personal
branding och sitt eget entreprenörskap hörs orden passion, vara först,
sticka ut och våga. Men mest menar han att allt ska hänga ihop.

Låt ditt entreprenörskap
hänga ihop med dig själv
och din passion
Av Mari Dahl Adolfsson

etter, artistnamn
för Petter P-Lex
Alexis Askergren,
är svensk hiphopmusiker. Han slog
igenom 1998 med
låtarna ”Mikrofonkåt” och ”Vinden har vänt”. Sedan
dess har han släppt åtta fullängdsalbum och två samlingsalbum.

P

– Man kan ju inte hoppa i en
Batmankostym när man ska vara
sig själv. Jag är Petter hela tiden.
Så fungerar det för mig. Allt jag gör
utgår från mig och därför hänger allt
jag gör ihop, säger han.
Den som snabbt scannar Petter
och hans karriär hittar musiken och

textförfattandet förstås, men också
vin och mat och bok och musikhjälpen och föreläsningar för företag och
konsult...ja, listan kan göras lång.
Det som först kan uppfattas som
spretigt, visar sig hänga ihop. Det
ena har lett till det andra.
Ett eget sätt

– Det är så du som entreprenör kan
tänka kring personal branding. För
mig betyder det att allt jag gör ska
ligga i linje med min musik och
textförfattandet, säger Petter.
Petters texter handlar om Petter
själv, hans uppväxt, livssituation,
karriär, om samhället och hur han
ser på världen. Redan när han slog

igenom i slutet av 90-talet jobbade
han med personal branding. Vissa
kritiserade honom för det, men
i dag jobbar alla så.
– Jag tänker inte alls på själva
orden personal branding. Jag bara
gör det jag vill göra och på mitt
sätt, säger han.
Enligt uppslagsboken handlar
personal branding om att se på sig
själv som ett varumärke. Om att
förpacka sig själv på ett sätt som
väcker känslor.
– Det är viktigt att du utgår från
det som är kul. Tidigare sålde folk
t-shirts på konserterna. Jag gjorde
det också, men kopplade även på
andra saker och gav mig in i olika

Om jag vaknar och känner
att jag inte orkar, då tänker
jag: Jag älskar ju det här.
Det pirrar i magen varenda
gång jag gjort en bra låt.
Glädjen i det jag gör får mig
att fortsätta. Passion ﬁnns
med i allt jag gör.

Läs mer om Petter och
personal branding på
startaforetag.nu
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sammanhang. Nu senast i vinbranschen. Jag tycker det är kul
med vin och det är något jag alltid
drömt om.
Satsa på det som känns äkta
När Petters vin skulle introduceras i
Sverige ﬁrade han 15 år som musiker.
Jubileet ﬁck betydelse både för
artisten och vinproducenten Petter.
Flaskans etikett trycktes i orange
och svart, samma färger som på
omslaget till hans första singel. Han
gick en sommelierkurs, började
skriva om vin i en svensk tidning
och höll i vinprovningar.
– Satsa på sådant som känns äkta
för dig och är en del av din livsstil.

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet
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Passion för sitt arbete är en viktig del för Petter för att lyckas med personal branding.
FOTO: FREDRIK WANNERSTEDT

han tänkte och kände när texten kom
till. Boken har använts i skolor för att
visa hur man kan använda språket på
nya sätt. På så sätt har han kunnat
kommunicera med nya målgrupper.
– Jag hade själv läs- och skrivsvårigheter i skolan. Det gör mig engagerad. Jag ville inspirera andra till att
våga skriva och läsa. Och till att hitta
språngbrädor in i litteraturen. I mitt
fall var det musiken.
”Ångar på som en diseltraktor”

För att kunna jobba med personal
branding är det viktigt att hitta
sin egen väg. Petter är den hyperaktiva typen. Han springer snabbt
på idéer. Ofta ﬂyger han högt, men

han ramlar också ner i djupa dalar.
– Även när det är mörkt ångar jag
på som en dieseltraktor. Envishet
och konsekvens hjälper, säger han.
Till framtidens entreprenörer vill
Petter säga att entreprenörskap är
som långdistanslöpning. Det tar
tid, även för den som jobbar hårt
med personal branding. Om något
går snabbt får det betraktas som
positiva överraskningar.
– Om jag vaknar och känner
att jag inte orkar, då tänker jag:
Jag älskar ju det här. Det pirrar i
magen varenda gång jag gjort en
bra låt. Glädjen i det jag gör får mig
att fortsätta. Passion ﬁnns med i
allt jag gör. Q

Petters

5 bästa personal branding-tips

1. Låt allt hänga ihop med din passion. Mina texter blev även en bok och mitt
intresse för mat och vin blev ett eget vin och en restaurang.
2. Var först. Är du inte först, försök ﬁla och modiﬁera din grej så att den sticker ut.
3. Skilj dig från mängden, stick ut och hitta din egen väg att genomföra och driva
dina idéer. Jag vill tro att jag är unik i min helhet som person. Stereotyper kan lätt
förstöra och låsa in människor. De är till för att motbevisas!
4. Berätta om dina idéer, din verksamhet och ditt liv på sociala medier. Jag är
aktiv bland annat på Instagram och svarar själv på alla frågor från fansen. Jag vill att
kommunikationen ska ﬂöda åt båda hållen. Det känns levande. Mina sociala medier
är mina egna kanaler. Jag känner mig mer och mer oberoende.
5. Våga satsa på sådant som känns otryggt. När jag tackade ja till att vara med i
tv-programmet “Så mycket bättre” gjorde jag det med stor osäkerhet. Och vi var få
som vågade. Det blev mycket, mycket bättre än jag trodde. Efteråt kände jag mig
stolt över att ha vågat.

Vi hjälper dig med din e-handel
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Ett urval referenser

Det är viktigt att se helheten och gå
hela vägen. Därför arbetar jag med vinet som jag gör i dag, konstaterar han.
För ett år sedan öppnade han restaurangen Käk på Södermalm. Den
driver han tillsammans med en barndomskamrat och en nära vän. Intresset för mat är stort och detta var ett
sätt att koppla på något nytt till vinet.
– Vi ville också sticka ut ur mängden. Vår restaurang är snabbmatstället med bra street food med ﬁna
råvaror i det här fallet hamburgare,
säger han.
2013 kom boken ”16 rader”. Där
samlade han de mest betydelsefulla
texterna ur sin produktion. Till varje
text skrev han kommentarer om hur
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Har du funderat på att börja göra affärer på nätet men inte riktigt kommit till
skott? Eller har du kanske redan nu e-handel men känner att du har kört fast?
Oavsett bransch, storlek eller målgrupp ﬁnns det möjligheter att skapa tillväxt
på ätet. Vi kan, med mer än femton års erfarenhet av branschen, erbjuda
ett heltäckande utbud av produkter och tjänster för att du ska kunna bedriva
framgångsrik e-handel.
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Slå oss en signal så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag till
gränslösa framgångar på nätet!
«iVÌ>°Ãi

Tel: 0533-69 16 00
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Tårtfest på kontoret
Medarbetarna på Mediaplanet blev överraskade en onsdag
eftermiddag med tårta och ett break från jobbet för att
ﬁka och umgås! Vad tycker medarbetarna och hur var
stämningen på eftermiddagen?

Sandra Sahlèn

– Vilken humörhöjare! Inte varje
onsdag man blir bjuden på tårta.
Det var makalöst trevligt och gjorde
mina sista timmar av arbetsdagen
mycket enklare. Vi har ofta en väldigt
bra stämning på kontoret, det ingår
liksom i hela konceptet. Men en paus
för att umgås och ﬁka är aldrig fel!

Henry Friberg

– Detta är mycket bättre än siesta som jag är van vid i Spanien!
Väldigt trevligt att ﬁka med mina
nya kollegor och få chansen att lära
känna alla lite bättre. Den här typen
av aktivitet ger oss chansen att prata
annat än jobb på arbetstid, fantástico!
Tycker alltid vi har en bra stämning
men nu är alla på väldigt gott humör.

Tiffany Dosé

– En tårbit smakade riktigt bra mitt
i min mest intensiva vecka. Trevligt
att få ett break från allt för att sedan
komma in med ny energi de sista
timmarna! Stämmningen var helt
klart annorlunda, till det bättre.
Alla var gladare och det var en skön
stämning på hela kontoret resten av
eftermiddagen.

Läs mer om hur ﬁkapauser kan påverka miljön på
arbetsplatsen på s. 24. Besök www.skickatarta.se
för att beställa tårta till jobbet!

Mona Skullman och Lars-Erik Engberg, revisorer på Allegretto Revision.

FOTO: JINI-SOFIA LEE

Struktur, kontroll
– och hjälp att förverkliga drömmar
Av Sofie af Ekenstam
Revisorer som arbetar
med drömmar. Som hjälper
entreprenörer att infria sina
visioner. Dels genom regelverk – dels genom att lyssna
– och förstå. Möt Lars Erik
Engberg – en kreativ allsångsledare med insikt i revision.

– Vi arbetar egentligen med att
hjälpa andra att uppnå sina drömmar, berättar Lars Erik Engberg,
partner, på Allegretto Revision.
För att en organisation ska
fungera ﬁnns det en bolagsledningsstruktur som utgörs av ägare
som utser en styrelse, som tillsätter en vd med ledningsgrupp. Genom regler, rutiner och processer
– och för all del visioner – ska vd
genomföra styrelsens intentioner.
Struktur och koll är en bra grund

för lönsamhet. Det kan handla
om att göra en attestplan. Hur
går man till väga rent praktiskt?
När rutiner och effektivitet sitter
lämnar det plats för annat.
Det handlar om dokument som
ger stadga till styrelsens och vd:s
arbete. I styrelsens arbetsordning
ingår att man ska veta vad man ska
göra under året. Revisorer stöttar
i hur redovisningsprinciper tilllämpas. Så att redovisningen visar
verkligheten.
Man kan likna det vid en demokratisk struktur och en ﬁnansiell
kontroll. Vi kontrollerar att dessa
delar fungerar och ger rätt stöd för
bolagsledningen.
Att förstå kundens dröm

Men vid sidan av kontrollen ﬁnns
andra visioner för revisionen.

VI HJÄLPER DIG ATT
FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR!
R I S K H A N T E R I N G, S T R U K T U R , F O K U S – V I S K A PA R T R Y G G H E T

En stolt medlem av:

REVISION - SKATT – RÅDGIVNING
RE

Vi vill arbeta med tydliga mål.
Men för att förstå drivkraften
bakom någons arbete behöver vi
tillsammans sätta oss ned och
reﬂektera över meningen med
livet. Om jag inte känner till vad
du har för drömmar, mål, så kan
jag inte hjälpa till på rätt sätt.
Det ﬁnns ju en stor klangbotten i
resonemangen. Genom detta når
vi varandra på ett annat sätt.
Framtiden

Den tekniska utvecklingen som
sker idag innebär att revisorns roll
kommer att kommer att förändras. Sättet att utföra sin kontrollfunktion.
Det öppnar andra vägar för revisorernas framtida arbete. Som att
infria drömmar. Bland annat. Q

Det började med en djärv idé
och Enkla ﬁrman.
Drivs du också av tanken att förverkliga din idé, har vi paketlösningarna som hjälper
dig framåt. Du får betaltjänster, företagsapp och personlig rådgivning dygnet runt.
Nu adderar vi dessutom trygghet. Det ska ju vara enkelt att driva eget. Och tryggt.
Nyhet! Nu ingår trygghet i Enkla ﬁrman. Läs mer på seb.se/startaeget

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet
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Fincertiﬁering
och fulcertiﬁering
Johan Rosenkvist,
vd och logistikexpert

Vad innebär det att någon är certifierad?
Ingenting om man inte vet hur certifieringen är
genomförd och vem som utfärdar certifikatet.

FOTO: AIRLOG GROUP

Ordet certiﬁering är inte skyddat och vem som helst kan
kalla sig certiﬁerad eller utfärda certiﬁkat. Hur ska jag som
beställare eller entreprenör veta värdet av en certiﬁering?
I förstapartscertiﬁering är det den som tillhandahåller
tjänsten som garanterar att den uppfyller vissa krav.
En sammanslutning

I andrapartscertiﬁeringsprogram är det istället en
sammanslutning som individen eller företaget är anslutet till
som garanterar detta. Dessa kan vara av hög trovärdighet men
kan lika gärna inte ens vara värt pappret det är skrivet på.
Oberoende bedömning

Den tredjepartscertiﬁering som Incert har innebär en
oberoende bedömning av att speciﬁcerade krav har uppfyllts.
Kravspeciﬁkationen är ribban som man mäts emot och den
ska vara tydlig och öppet tillgänglig så vem som helst kan se
vad som ingår och vad som, lika viktigt, inte ingår. Då den
är oberoende av den verksamhet som certiﬁeras har den en
större grad av trovärdighet. Det är också den enda typ som
går att ackreditera. Om verksamheten är ackrediterad så står
den under Swedacs tillsyn.
Läs mer om certiﬁering på
startaforetag.nu

FOTO: THINKSTOCK

Export kräver god expertis
Av Catharina Holm
I Sverige är vi generellt duktiga på att stötta exporterande
bolag med kunskap. Det menar Johan Rosenkvist, vd för
ett fraktbolag med världsomspännande verksamhet.

– Exportkreditnämnden, Business
Sweden och våra svenska handelskammare gör mycket för att hjälpa
till med exportprocessen. Man ska
ha stor respekt för att det inte är
helt enkelt att leverera till utlandet
och få betalt i tid. Om man inte har
kunskapen internt är det viktigt att
ta hjälp, berättar han.
Omfattande regelverk

Peter Rohlin
Vd Incert AB
FOTO: INCERT

Exportstrategin är oumbärlig för
att kunna skapa en korrekt prissättning, och leveransvillkoren blir
en viktig del av produkterbjudandet
som tydliggör ansvaret över transportkostnader och risker.

Exportstrategin är
oumbärlig för att
kunna skapa en
korrekt prissättning.

För att garantera betalning vid
leverans kan företag bland annat
använda sig av remburser, vilket
fungerar som ett slags internationellt postförskott via bankerna.
Incoterms heter det internationella
regelverk som stipulerar exakt
när och var kostnad och risk fördelas mellan säljare och köpare i
leveranskedjan.

Värdefull kunskap

En annan publikation som ger livsviktig kunskap är Business Swedens Skeppningshandboken, som
numera är en sammanslagning
av Skeppningshandboken och Betalningsguiden. Ett måste om du
ska exportera, enligt Johan Rosenkvist.
– Där ﬁnns till exempel samlad
information om alla olika länders
tullregler på övergripande nivå och
vad du bör tänka på när det gäller
handelshinder och dokumentation. Om ditt gods fastnar vid en
hamn eller en ﬂygplats för att det
saknas något papper kan det bli en
mycket dyr affär. Men regelverket
kan vara svårtytt, så konsultera en
speditör eller din lokala handelskammare. Q
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Shop-on-the-spot – att handla direkt från en
annons - går det? Ja, med en mobil plånbok och
en QR-kod. Tre klick och varan är på väg.

Shop-on-the-spot
– ett helt nytt sätt
att handla

Enkelt, snabbt och bekvämt att handla direkt.
FOTO: SEAMLESS PAYMENTS

Av Mari Dahl Adolfsson

D

et låter som
en utopi,
men shopon-the-spot
är
redan
här. Nu är
det möjligt
att handla direkt från en annons.
Tänk dig att du sitter på
bussen och ser en annons med
ett par fräcka byxor. Du har varken lust att besöka butiken eller
vänta tills du kommit hem och
logga in på nätet för att leta upp
byxorna och köpa. Så du halar
upp mobilen, klickar fram appen
som är din mobila plånbok,
scannar in QR-koden som ﬁnns
på annonsen, veriﬁerar med din
pin-kod och säger ja till att betala.
Byxorna är på väg.
–Ja, precis så enkelt är det.
Normalt sett när du ser en annons
är du enormt långt från köpet.
Du ska antingen in i butiken eller
gå in på internet för att kunna

handla. Med det här systemet
kan du genomföra köpet direkt.
Vi kallar det ”shop-on-the-spot”,
berättar Jonas Larsson, marknadschef på Seamless Payments,
som tillhandahåller appen SEQR,
som innehåller shop-on-thespot-funktionen, möjligheten att
handla mot en QR-kod.
Växande system

SEQR har funnits i tre år och
ﬁnns i dag i tio länder. Drygt 6 200
företag och butiker är anslutna.
Systemet gör det möjligt att betala
mot QR-koden i en affär eller
restaurang som är ansluten.
Det innehåller också möjligheter att betala för parkering
eller ändra parkeringstid, förvara
kvitton, lägga in kundklubbar och
få kupongerbjudanden utan att
behöva klippa ut kupongen. Allt
går automatiskt.
Sedan november förra året ﬁnns
också möjligheten att handla

direkt från en annons eller annan
media. Något som aldrig tidigare
varit möjligt.
– Det här är revolutionerande för
handeln. Systemet gör det möjligt
att konvertera all form av media till
direktförsäljningskanaler. QR-koden
kan sättas i vilken mediakanal som
helst, berättar Jonas Larsson.
Det kan vara i TV-reklam, i en
annons på bussen eller i en tidning, en billboard, en annons på
webben eller en annons i mobilﬂödet.
Enkelt, snabbt och bekvämt

– Det är också revolutionerande
eftersom konsumenten har möjlighet att göra ett köpbeslut mycket
tidigare än traditionellt. Konsumenten behöver varken besöka
butiken eller vara inne på internet
för att bestämma sig. Köpet kan
göras här och nu. QR-koden scannas, köpet och leveransadressen
bekräftas och godkänns med

DET HÄR ÄR SHOP

ON THE SPOT!

PIN-koden. Klart! Kvitto kommer direkt i telefonen och orderbekräftelse kommer på mailen
från leverantören. Enkelt, snabbt
och bekvämt, säger Jonas Larsson.
Förändrat köpbeteende

SEQR-appen ﬁnns tillgänglig för
iPhone, Android och Windowstelefoner.
– Jag har förändrat mitt beteende sedan jag började använda
appen och köper sällan med kort
i dag. Mobilen har blivit min plånbok. Jag har lärt mig hos vilka
handlare jag kan betala mot QRkod. Det är dessutom säkrare än
att använda kort.
Enligt Jonas Larsson är SEQR
oberoende av kortföretagen. Du
som användare kan själv välja
att koppla appen direkt mot ditt
bankkonto, eller få dina köp på en
månadsfaktura, eller välja både och.
SEQR är dessutom en trygg
betallösning.

– Inga känsliga uppgifter skickas
eller sparas i telefonen. Det enda
jag som köpare gör är att veriﬁera
att jag vill betala det som ﬁnns i
QR-koden, säger Jonas Larsson.
– Däremot tror jag inte att vi
konsumenter kommer att handla
mer med shop-on-the-spot. Jag
har inte gjort det hittills. Vi kommer att spendera samma summa
pengar. Slaget står istället kring
NÄR vi gör köpet. De företag
som ger oss möjlighet att köpa
direkt när lusten att köpa väckts,
de kommer att vara mest framgångsrika i denna kanal, avslutar
Jonas Larsson. Q

Läs mer på
startaforetag.nu

SEQR-pris

899 kr
vä
rde 1529 kr

Med Shop on the Spot kan du shoppa vart du än beﬁnner dig.
Just nu har vi Ray-Ban till kanonpris. Scanna QR-koden med
SEQR-appen och få leverans direkt hem till dig.

SE111_05/15

Sold by:

JOIN THE EVOLUTION - Ladda ner SEQR idag!
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FRAMGÅNGSGUIDEN

Framgångsguiden – visar dig
tjänsterna du behöver
1. Juridisk Rådgivning

2. Kontorsinredning

S

P

3. Kontor

4. Ekonomisk Rådgivning

V

S

5. Inkubator

6. Affärssytem

I

S

7. Bolagsform och kompanjonskap

8. MRM

V

5

om entreprenör kan du behöva
rådgivning av en erfaren advokat, även
om du har begränsade resurser. Alla
relationer innehåller juridik. Rätt rådgivning
ger förutsägbarhet och bättre beslutsunderlag. De ﬂesta situationer är olika, så copy/
paste är ingen bra lösning. Det är bättre med
en advokat som förstår skillnaden mellan
bolagsfrågor och ägarfrågor, eller skillnaden
mellan svensk och amerikansk bolagsrätt –
och som skyddar dina intressen, säger David
Klose, Partner på Moll Wendén Advokatbyrå.

å Runelandhs har man varit med
och format framtidens kontor i två
decennier och vet vad som kommer
att krävas av våra kontor i framtiden.
- Nyckelorden är koncentration, samarbete, lärande och umgänge, berättar Jonas
Rydén på Runelandhs.
Det gäller att skapa utrymme för alla
fyra delar och inte fastna i gamla invanda
mönster.
– Framtidens kontor är ﬂexibelt, mobilt
och föränderligt, helt enkelt anpassningsbart för de behov man har för stunden.

i erbjuder ditt företag en ﬂexibel
kontorslösning med fullservice. Du
slipper långa hyresavtal och kan
utöka eller minska din lokalyta när ditt
företag förändras. Vi har fyra kontorshotell
i Stockholm och Solna, för olika behov
av läge och pris. Alla har fri tillgång till
konferensrum, bemannad reception
och internet. Tjänster som webbhotell,
IT-support och kontorsmaterial kan du
lägga till om du behöver. Enkelt, ﬂexibelt
och trevligt. Läs mer på www.bcoffice.se

edan 1981 hjälper vi ﬁrmor, företag
och börskoncerner med allt från
snabba punktinsatser som frigör
kapital till långsiktiga förslag som säkrar
betalﬂöden och lönsamhet. Nu är det dags
att hjälpa ﬂer därute. Från Arjeplog till
Ystad väntar tiotusentals aktörer på att ta
nästa steg. Alla med viljan att växa och nå
sina drömmars mål. Våra smarta, anpassade ﬁnansieringslösningar andas kompetens, engagemang och handlingskraft. Eller
för att ta tala klarspråk: Vi ger våra kunder
kulorna som krävs.

nkubera – vi utvecklar innovativa tillväxtbolag. Inkubera satsar på dig som
har en innovativ affärssatsning, produkt eller tjänst med stor marknads- och
tillväxtpotential. Genom ett behovsbaserat
och aktivt affärsutvecklingsstöd, inklusive
expert- och ﬁnansieringsnätverk, tar du din
satsning enklare, snabbare och smartare
framåt. Vi erbjuder även ﬂexibla kontorsplatser i en stimulerande och innovativ
miljö. Välkommen till Inkubera – Örebroregionens företags- och tillväxtinkubator.
En smart affärsplattform för utveckling,
acceleration och tillväxt. www.inkubera.se

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

ilken bolagsform skall jag välja?
Svaret på frågan är nästan alltid
aktiebolag. Fördelarna med
aktiebolag är många där den viktigaste är
att aktiebolaget, med några få undantag,
är fullt ut ansvarigt för bolagets åtaganden. Med aktiebolag riskerar du som ägare
inte att förlora mer än det du har satt in i
verksamheten i form av aktiekapital, lån
och borgensåtaganden. Väldigt många som
startar företag gör det med en eller ﬂera
kompanjoner.
Att starta företag med en kompanjon och
vad som skall gälla mellan kompanjonerna
kan till viss del regleras i aktiebolagets bolagsordning men det mesta som kan hända
er kompanjoner regleras ej. Hur löser ni
bäst detta?

pecters webbaserade affärssystem
gör era affärer enklare än någonsin.
Ni kan sälja, ta betalt och leverera
till kund precis som ni vill. Koppla till
vilken webbshop ni vill, tillsammans med
våra partners levererar vi omnikanallösningar som ger både säljare, webbshoppar
och fysiska butiker tillgång till samma
information i realtid. Ni kan samarbeta
effektivt, minska dubbelarbete och enkelt
få överblick. Vi tar hand om drift, backup
och säkerhet, så att ni kan koncentrera er
på att sälja.

Softgear
all-in-one online
business partner

anledningar att kolla in MRM.
Använd MRM verktyg för att hantera
marknadsplaner, budgetar och uppföljning av resultat.
Kortare kampanjcykler (15 till 30 procent
snabbare från plan till marknad).
Minskad tid att hålla koll på kampanjer
(5 till 10 procent förbättring i produktivitet).
Genomför bättre kampanjer med samma
arbetsinsats (10 till 60 procent förbättring i
produktivitet).
Genomför inte kampanjer som ger dålig
avkastning (5 till 20 procent reduktion för
utgifter på lågpresterande kampanjer).
Lägre byråkostnader genom snabbare
processer och beslut (5 till 20 procent
besparing).

Källa: Gartner som undersökt företag som implementerat MRM in sina organisationer.

Onoterat
vs
Noterat
Inriktningen är blixtbelysning på onoterade
tillväxtbolag. Fem bolag presenteras på en kväll.
När bolaget väl är noterat är ”halva resan gjord”.

Kunskap föder
framgång

Det är i början värderingen är som lägst och
riskerna som högst.
Därför behövs information och möjligheten att
träffa företagets ledning.

Ibland måste man söka stöd hos dem som kan lite mer om
internationella transporter och affärer. Vi är ett svenskt privatägt
logistikföretag med mycket lång erfarenhet av att hjälpa svenska
exportföretag. Vi älskar svensk export och du är hjärtligt välkommen
att kontakta oss för hjälp.

Malmö 2 juni
Stockholm 3 juni
Göteborg 4 juni
Obligatorisk anmälan på www.delecta.se

Hitta din personliga kontakt på www.airloggroup.com
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ValueOne AB Tel +46 702 19 13 66
info@valueone.se www.valueone.se

ScandiDos nyemission möjliggör expansion på
den globala strålbehandlingsmarknaden
Uppsalaföretaget ScandiDos, som utvecklar mätsystem för kvalitetssäkring
inom strålterapi av cancerpatienter, tillgodoser sjukvårdens behov av mätsystem som säkerställer att varje cancerpatient behandlas med exakt rätt strålbehandlingsdos. För att ﬁnansiera en närliggande produktlanseringar som
väntas tiodubbla företagets omsättning genomför ScandiDos en nyemission.
ScandiDos grundades 2002 av fysiker och
ingenjörer med erfarenhet från strålterapibranschen. Fyra år senare lanserades företagets första mätsystem och våren 2014
noterades bolaget på First North. Behovet
av ScandiDos mätsystem, som beﬁnner sig
i strålbehandlingsteknikens absoluta framkant, ökar i takt med att strålbehandlingarna
blir allt mer komplexa och avancerade.

desemission som i första hand vänder sig till
beﬁntliga aktieägare. Görgen Nilsson räknar
dock med att det ﬁnns utrymme även för
nya aktieägare som är intresserade av att investera i ScandiDos verksamhet.
– Vi genomför nyemissionen för att i första
hand ﬁnansiera produktlanseringen av två
nya produkter som nu båda beﬁnner sig i absoluta slutfasen vad gäller tester, CE-märkning och FDA godkännande. Vi räknar med
att börja leverera dessa två innovativa produkter redan i sommar och tillsammans har
de potential att tiodubbla vår omsättning.
De kommande åren räknar vi med en genomsnittlig tillväxttakt på minst 30 procent
per år, säger Görgen Nilsson.

som används för att kvalitetssäkra strålbehandlingen i realtid, samtidigt som behandlingen pågår. Ytterligare en strategiskt viktig
lansering är Delta4 Phantom+, en helt ny
version av ScandiDos hittills största produkt,
Delta4 Phantom.
– Delta4 Phantom+ innehåller ny elektronik, bättre detektorteknik och rekonstruerad
mekanik, vilket gör den enklare att komma
igång med mätningarna och snabbt få veriﬁerat säker behandling. Delta4 Phantom+ är
dessutom trådlös, kommunicerar med wiﬁ
och drivs med batterier. Samtliga funktioner
är ett direkt gensvar på våra kunders efterfrågan och behov, säger Görgen Nilsson.
ScandiDos mätsystem används för närvarande på drygt 500 onkologkliniker runtom i
världen. Även om strålbehandling av cancer
är en nischmarknad ﬁnns det drygt 8000 kliniker runtom i världen som kan ha stor nytta av ScandiDos system. Årligen investerar
drygt 700 av dessa kliniker i ny terapiutrustning och nya mätsystem.

– Våra mätsystem fyller en nyckelfunktion
för att läkare och sjukhusfysiker ska känna
sig trygga vid användningen av nya typer av
extern strålbehandling. Våra system hjälper
dem att säkerställa rätt strålbehandling till
varje enskild patient, såväl innan som under behandlingen, vilket stärker patientsäkerheten, säger ScandiDos grundare och vd
Görgen Nilsson.
Ny produkt kvalitetssäkrar
Läs mer om ScandiDos och nyemissionen
strålbehandling i realtid
på http://www.scandidos.com/
Beﬁnner sig mitt i en intensiv
ScandiDos mätlösningar distribueras via
produktutvecklingsfas
egna säljbolag i USA och Kina samt via distriScandiDos nyemission, som inleddes den 20 butörer i ett fyrtiotal länder. En av produktermaj och avslutas den 2 juni, är en företrä- na som lanseras i sommar är Delta4 Discover,
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Glada kollegor efter en eftermiddagsﬁka på kontoret.

10 ﬁkatips att hålla koll på
Företag som har gemensam ﬁka har färre konﬂikter. Här är 10 intressanta fakta
om ﬁka som alla chefer bör känna till.

1

Fika på jobbet är
superviktigt. En anled-

ning är att under ﬁkan så
får vi tid till att kommunicera och
umgås i mindre stressiga situationer och att effekten blir att vi bryr
oss mer om varandra. Forskning
visar att företag som ﬁkar tillsammans har färre konﬂikter.

6

Vill att chefen ska bjuda.

Endast 41 procent upplever
att chefen verkligen betalar,
så du som chef har verkligen en
möjlighet att vinna dubbelt upp.
Om du bjuder personalen på ﬁka så
får du troligen även färre konﬂikter
på din arbetsplats och personal
som bryr sig mer om varandra.

2

Vi fikar gärna med
kollegorna på jobbet.

73 procent av deltagarna i
undersökningen har gemensam
ﬁka på sitt jobb med kollegorna.
Det spelar ingen roll vilken dag det
är i veckan för alla dagar i veckan är
ﬁkadagar, även för helgarbetarna.

Frukt slår godis. Endast 6
procent vill ha godis men så
många som 30 procent vill
ha frukt när man ﬁkar på jobbet.

7

3

Fredagsfika på jobb är
vanligast. Många ﬁkar en

8

43 procent vill ha frallor.

eller ﬂera dagar i veckan
men att den vanligaste ﬁkadagen
på jobb är fredagar, då ﬁkar så
många som 72 procent.

Frallor och bröd med pålägg
är också rätt, hela 43 procent ville ha detta när man ﬁkar.
Däremot är det osäkert om det är
till vilken ﬁka, förmiddagsﬁkan
eller eftermiddagsﬁkan.

4

Gärna en tårta till fikan.

9

Kaffe och te så klart.

Många vill ha något sött till
ﬁkan men helst inte godis
endast 6 procent utan gärna något
gott från konditoriet. 54 procent vill
ha en tårta, kanelbulle eller någon
annan bakelse.

50 procent vill gärna ha en
varm kopp kaffe eller te när
man ﬁkar på jobbet.

5

46 procent betalar sin
fika själv. Närmare 33

procent betalar ﬁkan själv
och turas om med detta med sina
kollegor medan 13 procent har en
gemensam ﬁkakassa som används
till deras ﬁka på jobbet.

10

Vi fikar mindre idag
än förr. 43 procent

upplever att de generellt
ﬁkar mindre i dag på sin arbetsplats jämfört med arbetsplatsen
som de befann sig på för 5 år
sedan.
KÄLLA: SKICKATÅRTA.SE

UTMANA ER EGEN MAXPOTENTIAL!

Låt våra kompetenta revisorer med lång erfarenhet från Er bransch omsätta standardkraven till ett mervärde för Er och Era kunder!

VÅRA CERTIFIERINGSOMRÅDEN

KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ, HÄLSA & SÄKERHET, IT,
SKOGSCERTIFIERING, LIVSMEDEL.

Internationellt samarbetar vi med bland annat TÜV Rheinland.

www.bmgprosanitas.se
info@bmgprosanitas.se
Tel: +46 (0) 31-360 70 20
Besöksadress:
Fjordvägen 45, 436 50 Hovås
Postadress:
Box 9006, 400 91 Göteborg

”En entydig bild av alla
produkter i alla kanaler”
Så kan B2B-marknadschefen öka kundernas förtroende

M

arknadschefens roll förknippas kanske oftast med
strategiska och kreativa vägval för att förstärka
varumärket och stödja försäljningsorganisationen. För att maximera resultatet till lägsta möjliga
kostnad har de flesta ledande B2C-företag (och
en del förutseende B2B-marknadschefer) idag utvecklat ett väloljat
digitalt maskineri.
En vital kugge i detta maskineri är den så kallade PIM-process som
hanterar all information om företagets produkter. Många B2B-företag
har omfattande produkt- och reservdelskataloger och det är inte helt
ovanligt att vissa artikelfakta eller prisuppgifter tidvis presenteras på
olika sätt i olika kanaler. Kanske på grund av att IT-avdelningen inte
har hunnit med, eller att man själv inte har den överblick som krävs.
Sådana missar kan både kosta pengar och kundernas förtroende.

och analoga kanaler”, säger Filip Lindwall. ”Eller när samma artiklar
ska säljas på många olika marknader och språk.”
Idag ställer många branschdatabaser krav på hur information ska
levereras in och företag måste anpassa sig efter det format som de
väljer att leverera ut informationen i. Det finns därför en stor effektvinst i att ha en bra informationsmodell för att skicka eller ta emot
strukturerad data.

”Ju fler artiklar och säljkanaler man har och ju fler
marknader och språkområden man arbetar på,
desto svårare blir det att förmedla en entydig bild
av företagets erbjudande.

Strategi, process och system
Det finns stora pengar att spara och tjäna på en genomtänkt PIMlösning, men i vilken ände ska man börja? Ett vanligt misstag är att gå
direkt på den tekniska lösningen och börja utvärdera olika system. För
att optimera nyttan av en sådan investering är det helt nödvändigt att
först ta fram en genomtänkt PIM-strategi baserad på företagets unika
mål och förutsättningar och därefter utveckla den interna process som
strategin kräver. Med detta som grund ska företaget både organisera
En stor del av dessa kostnader är osynliga, eller snarare svåröverskåd- verksamheten optimalt och ta fram specifikationer för ett lämpligt
liga och därför kan det ibland vara svårt att påvisa den exakta avkast- system.
ningen på en investering i en bättre lösning. Och det blir knappast
enklare av att det främst är marknadsavdelningen som ser nyttan och Det finns många bra tekniska lösningar på marknaden. I den mån
värdet, medan kostnaden för ett nytt system hamnar hos IT-chefen.
företaget anser sig behöva extern rådgivning är det viktigt att välja
en partner som kan hantera hela kedjan från affärsmässiga behov till
”Så har det alltid varit, men utmaningen växer exponentiellt i takt strategi, process och system – och som inte är låst vid en förutbestämd
med att kunderna möter allt fler produktvarianter i allt fler digitala teknisk lösning.
Filip Lindwall är specialist på e-handel och PIM hos iStone i Stockholm:
”Ju fler artiklar och säljkanaler man har och ju fler marknader och
språkområden man arbetar på, desto svårare blir det att förmedla
en entydig bild av företagets erbjudande. Och ju dyrare blir det att
hantera alla texter, bilder, grafer, loggor, relationer till komplementartiklar etcetera.”

Filip Lindwall | Drottninggatan 71D | SE-111 36 STOCKHOLM
Mobile: +46(0)72 – 50 30 019 | Email: ﬁlip.lindwall@istone.se
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Kan jag sköta
ekonomin själv?

Sohrab Fadai
Writer & public speaker,
Medlem i Young Entrepreneurs of Sweden, YEoS

Ska jag ta hand om bolagets ekonomi själv, eller
bör jag anlita en redovisningsbyrå? Behöver jag
kanske till och med en revisor (nej, förmodligen
inte)?

Det här är frågor som många småföretagare ställer sig. Vi
ska helt kort försöka reda ut begreppen.
Varför välja bort redovisningsbyrå?

Det främsta skälet är nog att spara pengar, eftersom det
kostar ett antal tusenlappar varje år. Ett annat skäl är att
du får bättre koll på din egen ekonomi om du hanterar den
själv. Har du en ganska enkel bokföring är det faktiskt inte
så svårt och kan vara riktig kul.
Varför använda redovisningsbyrå?

Den främsta anledningen till att använda redovisningsbyrå är om du tycker att bokföring är företagandets svar på
ricinolja. Du ska tycka det är roligt att ha eget företag! Andra
skäl är om du inte har några kunskaper i bokföring (och inte
heller tänker skaffa dig sådana), att din bokföring är litet
mer komplicerad (du har till exempel anställda) eller om ditt
företag tjänar mer på att du lägger tiden på något annat än
bokföring.
Om du väljer att göra det själv

Välj helst ett molnbaserat ekonomisystem, som
www.fortnox.se, www.e-conomic.se eller
www.speedledger.se, eftersom du då slipper krångel med
programvara. Det ﬁnns sedan hjälp att få på till exempel.
www.startaegetinfo.se eller www.bokforingstips.se.
Men, börja gärna med att läsa en bok om grundläggande
bokföring. Med det kommer du långt.

FOTO: NIRVANA GHARNI

Vägen tillbaka till
framgång
2008 kraschade mitt liv på
ett sätt som präglat min
resa som entreprenör. Jag
hade som mycket ung slagit
igenom och bland annat blivit
en av Sveriges yngsta dramatiker, jag hade tillsammans
med min far grundat och
byggt upp ett företag som
blev utsett till Sveriges bästa
väskaffär.

Jag hade gjort en karriär inom
teaterbranschen och var den yngsta
i reguljär produktion anställd på
världens största teater och jag
hade mångdubblat omsättningen i
företaget året innan. Jag hade därtill träffat kärleken i mitt liv. Men
min familj och släkt tyckte jag
höll på att begå mitt livs misstag
och motsatte sig att vi skulle leva
tillsammans. Jag kände en enorm
press och en enorm utsatthet och
ensamhet.
Känslor under ytan

Jag var driven. Utåt sett framgångsrik. Exponerad såväl i lokal som
nationell media. Mycket bekräftelse. Yttre bekräftelse. Mycket drivkraft. Men drivkraft byggd nästan
uteslutande på revanschlust. Från

Magnus Backlund
Produktansvarig,
Mirendo AB
FOTO: MIRENDO AB

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Emissionsbelopp: 12,3 MSEK
Antal aktier i emissionen: 4 927 386
Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie
Företrädesrätt: 20 existerande aktier
berättigar till teckning av en ny aktie
Sista teckningsdag: 27 maj 2015
Information: www.kancera.se

Låt oss hjälpa dig skapa
en garanterat korrekt
årsredovisning

första klass till åttan-nian var det
en del av min vardag att dagligen
möta rasistiska skällsord och
nedsättande ”skämt”.
När någon frågade om jag blev
illa berörd svarade jag nej. När
någon ville hjälpa mig så slog jag
ifrån den hjälpen. Skämtade bort
det. Samtidigt växte i bakhuvudet
tankarna att jag en dag ska jag visa
dem. De ska minsann få se. Det
var inte hotfullt mot dem. Men
hotfullt mot mig själv. Under ytan
bubblade ett självförakt. Det jag
hade hört andra säga sa jag till mig
själv i spegeln. Det jag blivit kallad,
kallade jag mig själv.
Min egen fiende

Mitt självhat kombinerat med
min oförmåga att dela med mig
av hur jag kände och mådde med
någon blev ett större hot än andras
hat. Hat förblindar. Och inget hat
förblindar så starkt som självhat.
Det som från början var en hobby.
Att spela nätpoker för att dryga ut
studiebidragen. Det utvecklades till
en ﬂykt från pressen och stressen
som utmaningarna runt omkring
mig utgjorde. Som blev till ett beroende. Beroendet drev mig ner i
ett djupt hål av skulder och psykisk

Svensk och
internationell
affärsjuridik

ohälsa. Jag var steget borta från
att ta mitt liv. Stod lutad mot mitt
balkongräcke och kunde redan se
mitt liv söndertrasat i spillror från
de sex höga våningsplanen där nere
på asfalten.
Men istället sökte jag hjälp. Och
ﬁck hjälp.
Jag tog mig tillbaka och lärde mig
saker på vägen som gjorde resan
som helhet värdefull, även om jag
helst slipper göra om den igen.
Inre trygghet

Sju år senare är jag återigen driven
och får genomslag för det jag vill
åstadkomma men den här gången
med en större inre grundtrygghet
som hindrar mig från att kollapsa
när jag kastar mig in i nya utmaningar som testar mina förmågor
och får mig att växa.
Jag är övertygad om att vi såväl
som entreprenörer som medmänniskor och samhällsmedborgare
behöver passion för att kunna förändra, empati för att skapa rätt
sorts förändring och öppenhet inför
att vi inte kan bygga en förändring
i världen om vi inte är modiga nog
att vara en del av den förändringen
själva. Q

Som medlem i ILN – International Lawyers
Network – ett av världens största
affärsjuridiska nätverk, har vi starka band
till ledande advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se

FORTNOX PRESENTERAR NOX FINANS

Skapa din faktura
– och bara glöm den!
Skapa kundfakturan och låt oss
sköta resten – vi postar, sköter
påminnelser och bokför åt dig!
Allt för bara 7.90 inkl. porto!
Läs mer på
www.fortnox.se/nox

Inga års- eller månadsavgifter och inga krav på att
du skickar alla fakturor med oss.

Detta gör du

Resten sköter Nox Finans

Du fakturerar
som vanligt

Vi skickar
fakturan
till din kund

Vi mailar eller
sms:ar en ”snäll”
påminnelse

Om fakturan
förfaller skickar
vi påminnelse

Om fakturan ej blir
betald skickar vi
ut inkassokrav

Vid behov ser vi
till att ärendet går
vidare till kronofogden

Småföretagens bästa vän

Vanligtvis betalas
fakturan i tid och vi
betalar ut pengarna

Din faktura
markeras som
betald i Fortnox

  

 



 
Ta foto av dina
kvitton direkt i vår
app för snabb och
enkel hantering

           
Med Webbkontoret kan du bl.a. attestera leverantörsfakturor samt
ta del av dokument och rapporter som berör ditt företag oavsett
var du beﬁnner dig. Systemet meddelar vilka ärenden du har att
hantera. Du har hela tiden stöd av Grant Thorntons specialister
inom redovisning eller lön, som jobbar i samma system som du.
Avgör själv vad du vill få hjälp med och vad företagets egen
personal ska ta hand om.

www.grantthornton.se/webbkontoret

Foto: Håkan Målbäck

Mera gjort. Överallt.

