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Introduktion	till	guiden	

Denna guide har utarbetats inom ramen för projektet "Färdigheter för utrikesfödda 
företagare", finansieras med stöd från Europeiska unionen genom Erasmus +-programmet, och 
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samordnas av IFALL Sweden, i samarbete med flera andra partnerorganisationer från Italien (CO 
RI IS och Euro-Net), Grekland (Aristoteles universitet i Thessaloniki), Rumänien (Predict CSD 
Consulting) och Österrike (Danube University Krems).  

Huvudmålet med denna guide är att presentera några av de viktigaste aspekterna med hänsyn 
till migranter som vill starta eget företag och vägleda dem genom vissa processer, baserat på 
information, lagstiftning och möjligheter som undersökts och finns i partnerländerna: Italien, 
Grekland, Rumänien, Österrike och Sverige.  

Denna guide syftar till att uppmärksamma potentiella invandrare eller flyktingar de aspekter 
som är kopplade till företagande, informationen om perspektiv och möjligheter som finns 
tillgängliga för dem och förbereda, åtminstone i teorin, sådana personer för att komma in i 
affärsvärlden. 

Informationen som presenteras i den här guiden fungerar endast som bas, är främst inriktad 
på att överföra kunskap till den potentiella målgruppen samt innehåller några praktiska övningar 
som syftar till att testa den informationen som mottagits av läsaren. Dessa tillsammans med 
övningarna och fallstudierna är avsedda att bidra till en kunskapsbasis för invandrare och 

ytterligare 
uppmuntra dem att 
bli framtida 
företagare i sina 
värdländer genom 
att följa andras 
framgångshistorier.  

Ytterligare forskning 
inom detta område 
är alltid välkommen 
och vi uppmuntrar 
migranter att 

undersöka 
särdragen i olika 

affärsidéer såväl som deras verkliga tillämpbarhet enligt olika aspekter som: landet valt för att 
öppna ett företag, affärsområdet, ekonomiskt och landets politiska situation, finansiella lagar på 
plats etc.  

KAPITEL	1	Mjuka	färdigheter	för	företagare	
Kapitel utvecklat av: Donau University Krems, Österrike 
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1.1.	Inledning	
	
Du har en idé för ett företag och du vill starta ditt eget företag och bli en framgångsrik 

entreprenör. Vet du vad du behöver för att bli en framgångsrik företagare? Detta kapitel syftar 
till att informera dig om några viktiga frågor om entreprenörskap och därmed hjälpa dig att hitta 
svar på följande frågor: 

� Vad är entreprenörskap? 
� Vad betyder entreprenörskompetens? 
� Vad representerar mjuka färdigheter? 
� Vilka mjuka färdigheter måste en framgångsrik företagare ha? 
� Vad kan du göra för att förbättra dina kunskaper när det gäller entreprenörskap? 

 

 
Entreprenörer och entreprenörskap har blivit trendbegrepp särskilt under de senaste tio 

åren. Det beror på att det är viktigt på flera sätt. Earnst & Youngs G20 Entreprenörskap Barometer 
(2013) anger varför entreprenörskap är viktigt. De viktigaste faktorerna är: 

1. Internationella företagare skapar världsledande företag. 
Invandrare eller deras barn grundade 40 % av Fortune 500-företag. De startade 
också 28 % av alla nya amerikanska företag 2011, trots att de bara stod för 13 % av 
den amerikanska befolkningen. 

 
2. De är en nyckelkälla för jobb och därmed sysselsättning. 

I hela EU levererade företagare 67 % av alla jobb under 2012. I Kina tillhandahåller 
de 75 % av alla jobb. I USA står nystartade företag och företag som är mindre än fem 
år gamla för nästan all sysselsättningstillväxt de senaste tre decennierna. 

 



6 
 

3. De förvandlar idéer och innovation till verklighet. 
Nya idéer behöver företagare för att utveckla och kommersialisera dem. Entreprenörer 

driver investeringar i viktiga innovationer och skapar i processen också nya 
tillväxtsektorer: I en annan nyligen genomförd EU-undersökning sa 74 % av 
entreprenörerna att de hade ökat arbetskraften under det senaste året som ett 
resultat av företagets innovationer. (EY, 2013, sid. 2) 

 
Hundratals nya företag startas varje dag i EU. 2016 föddes 2,6 miljoner företag i EU och 

ökade med 3,5 %, eller av cirka 90 000 företag, jämfört med föregående år (Eurostat, 2018). Detta 
innebär att födelsetalet för de nya företagen var cirka 10 % i EU 2016 (antalet nyfödda företag 
som andel av det totala antalet aktiva företag). Men vad som är viktigare än födelsetalen är 
företagens överlevnad. Att starta ett företag är en sak, men att göra det hållbart är en annan sak. 
Tyvärr överlever bara mindre än hälften av de nya företagen efter fem år (se figur 1 nedan).  
 

Bild 1 Överlevnadsgraden för nya företag (per 1/3/5 år) 

 
(Källa: Eurostat) 

Det finns flera determinanter som påverkar företagets överlevnad, och bland dem är 
företagarnas personliga egenskaper och kompetenser en viktig determinant (Barbosa, 2016). 
Därför är förvärv av nödvändiga färdigheter och kompetenser en del av inte bara framgångsrika 
etablering utan också fortsättning av verksamheten. Detta kapitel kommer att fokusera 
ytterligare på begreppet entreprenörskap och mjuka färdigheter som är avgörande för 
framgångsrikt entreprenörskap.   
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1.2.	Vad	är	entreprenörskap?	
 

Begreppet entreprenörskap är ett dynamiskt koncept som kan definieras på flera sätt. 
Ursprunget till ordet går tillbaka till det gamla franska ordet "entreprendre" som betyder "åta". 
Som ordet vanligtvis används innebär det ”skapandet och utvecklingen av affärsföretag” (Sousa 
et al., 2015). Europeiska kommissionen definierar entreprenörskap som ”en individs förmåga att 
förvandla idéer till handling”. Det innebär kreativitet, innovation och risktagande och förmågan 
att planera och leda projekt för att uppnå de mål som ställts upp.  

 
Nedan hittar du flera definitioner listade av Chell (2008) som visar hur konceptet varierar: 

1) ”Entreprenörskap är den obevekliga strävan efter möjligheter utan hänsyn till de 
resurser som för närvarande kontrolleras” (Stevenson och Sahlman, 1989: 104). 

 
2) ”Entreprenörskap är processen där individer - antingen på egen hand eller inom 

organisationer - bedriver möjligheter utan hänsyn till de resurser som för 
närvarande kontrolleras” (Stevenson och Jarillo, 1990: 23). 

 
3) ”Entreprenörskap är den process där individer utnyttjar möjligheter utan hänsyn 

till resurser de för närvarande kontrollerar” (Hart et al., 1995). 
 

4) "Man kan inte och bör inte sträva efter möjligheter utan hänsyn till tillgängliga 
resurser ... entreprenören måste ta hänsyn till tillgängliga resurser så tidigt som 
möjligt. [Ytterligare]... resurser och möjligheter har inte "objektiv" karaktär. [I 
motsats till Stevenson] är entreprenörskap förmågan att känna igen möjligheter 
och samtidigt räkna ut om det finns en möjlighet att utnyttja de nödvändiga 
resurserna för att utnyttja den ... [Dessutom] är det genom befintligt kredit 
[finansiellt, socialt eller intellektuellt kapital] som företagare får tillgång till 
resurser ... för att utnyttja de möjligheter som de har erkänt” (Kwiatkowski, 2004). 

 
5) ”Entreprenörskap är processen för att erkänna och bedriva möjligheter med 

avseende på andras och oförstörbara resurser som för närvarande kontrolleras för 
att skapa värdeskapande (Chell, 2007a: 18) (s .2). 



8 
 

 

Idag ses det som en väg till kreativitet, innovation, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och 
konkurrenskraft. Det har en potential att stödja social integration genom anställning av utsatta 
grupper som ungdomar, äldre och migranter/flyktingar. Entreprenörskap ses som ett viktigt inslag 
i Europa 2020-strategin (EC, 2013). 

Ändå existerar inte entreprenörskap i ett vakuum. Det dyker upp och utvecklas i en 
socioekonomisk miljö som är dynamisk med flera nivåer. Vi kan illustrera denna miljö som visas i 
bild 2. ”Socioekonomisk miljö är ett system med ekonomiska, sociala, politiska och juridiska regler 
som kontrollerar och påverkar beteendemässigt uttryck” (Chell, 2008, s.7). Kom alltid ihåg att hur 
global världen än är, har varje land fortfarande i dag en mycket specifik socioekonomisk miljö för 
att utveckla ett företag. Du måste alltid ta hänsyn till de lokala och nationella reglerna och 
dynamiken innan du börjar din resa i entreprenörskap. I slutet av den här guiden kan du hitta 
relevant information om lagstiftningsprocessenen för att öppna ett företag i de deltagande 
länderna.  
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Bild 2 Företagaren och entreprenörsprocessen inom den socioekonomiska miljön 

 
Källa: Chell, 2008, s. 7. 

 
 

Denna modell visar oss att sociala, ekonomiska och politiska situationer påverkar 
entreprenörsverksamheten till stor del. En entreprenör behöver information från denna 
socioekonomiska miljö och använder den för framgångsrika initiativ. Dessutom inkluderar 
företagarprocessen erkännande, utveckling och exploatering som har genomgåtts för att skapa 
värde. Processen beror på tid och plats och kommer att involvera olika åtgärder och operativa 
strategier samt beslut som fattas i ett försök att uppnå önskade mål. En del av dessa viktiga 
faktorer identifieras som "agentiska egenskaper" som är erfarenheter, förmågor, 
kompetensuppsättning, attityd, personlighet och personkontrakt hos entreprenörerna (Chell, 
2008, p. 7). Denna process kan också visas som i bild 3, särskilt med fokus på möjligheterna. Det 
första steget börjar med att känna igen eller identifiera ett gap och en möjlighet och kunna 
använda den möjligheten. I nästa avsnitt kommer vi att titta mer i djup på kompetenser och 
färdigheter.   
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Bild 3 Entreprenörsflöde med fokus på möjligheter 

 
Källa: Anpassad från Chell, 2013, sid. 11. 

 

Ernst & Young (2011) genomförde en storskalig studie och dess viktigaste fynd är viktiga 
för att förstå entreprenörskapssammanhanget: 

1. Företagarledare skapas, föds inte.  
2.  Entreprenörskap är sällan ett engångsbeslut.  
3. Finansiering, människor och kunskap är de största hindren för en entreprenörs 
framgång.  
4. Företagare delar gemensamma drag. 
5. Traditionella företag kan lära av företagarledare.  

 
Speciellt för vårt syfte i detta kapitel är det viktigt att enas om grundläggande principer 

och argument som vi följer: Entreprenörer skapas, föds inte och de delar alla gemensamma drag. 
Låt oss nu titta på egenskaper och kompetenser som är nödvändiga för en entreprenörs eller som 
entreprenörer delar.  

 

1.3.	Entreprenörskompetenser		
 

Entreprenörskap kräver en unik kompetensuppsättning. Markman (2007) definierar 
kompetenser som insamlingen av ”kunskap, färdigheter och förmågor”. Som i fallet med 
definitionen av ”entreprenörskap”, kommer du att se olika uppsättningar av kompetenser och 
färdigheter för entreprenörskap nedan. Låt oss titta närmare på dessa kompetenser. En 
kategorisering av kompetenser i detta avseende görs som: 

(a) Entreprenörskompetenser; 
(b) affärsstyrningskompetenser; 
(c) mänskliga relations kompetenser; 
(d) konceptuella och relationskompetenser.  

Michelmore och Rowley (2013, sid. 100) föreslår en ram som identifierar sex 
huvudentreprenörskompetenser: 

  Möjlighetsigenkänning/ide
ntifiering  Möjlighet 

bildning/utveckling  Möjlighet/explotation  Lärandemål 
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• Identifiering och definition av en hållbar marknadsnisch; 
• utveckling av produkter eller tjänster som passar företagets 
marknadsnisch/produktinnovationer. 
• idégeneration; 
• miljöskanning; 
• erkänna och föreställa sig att dra fördel av möjligheterna; 
• formulera strategier för att dra nytta av möjligheterna (BIS, 2015, sid. 13). 

I det här avsnittet kommer vi huvudsakligen att fokusera på färdigheterna för 
framgångsrikt entreprenörskap. Som du redan vet kräver det att vara entreprenör vissa 
färdigheter och ett brett spektrum av färdigheter har redan listats in. Internationella 
organisationer som OECD och EU betonar vikten av entreprenörskompetens för att öka kvaliteten 
på nya företag och deras entreprenörsframgång. och hållbarhet. Entreprenörskapsförmåga kan 
definieras som ”identifiera kundbehov, tekniska eller marknadsmöjligheter och förfölja 
möjligheter” (Hayton, 2015, sid. 3). Entreprenörskunskaper kan läras genom olika program på 
olika nivåer av formell och icke-formell utbildning.  

Det är viktigt att komma ihåg att dessa färdigheter, "entreprenörskapsförmågor" 
skiljer sig från - även om de är nära besläktade med - ledarskapsförmåga. 
Entreprenörskapskompetenser är förknippade med kompetens i processen för 
identifiering av möjligheter (och/eller skapande), förmågan att utnyttja 
identifierade möjligheter och en rad färdigheter förknippade med att utveckla och 
implementera affärsplaner för att möjliggöra sådana möjligheter att realiseras” 
(BIS, 2015).  

Som ni ser, även om det inte finns någon enkel definition av entreprenörskapskompetens, 
finns det inte heller någon överenskommen enda uppsättning färdigheter för entreprenörskap. 
Nedan ser du två uppsättningar färdigheter som föreslagits av Chell (2013) och OECD (2014) i 
tabell 1 och tabell 2.  
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Tabell 1. Kategorier av entreprenörskapsfärdigheter 

Idéidentifiering/skapande Utnyttja idéer 

• Idégenerering/föreställning 
• Möjlighetsigenkänning och analys av 

medelvärden 
• Förmåga att förvärva information om en 
potentiell möjlighet, domänkunskap och 

tillhörande färdigheter 
• Erkännande av sociala/marknadsbehov 

• Medvetenhet om miljön och faktorer som 
bidrar till utnyttjande av möjligheter 
• Förmåga att samla in nödvändiga 

materialresurser 
• Förmåga att övertyga andra om värdet av 

en möjlighet 
• Nätverk och social inbäddning 

 
Drag/beteenden Ledarskap/ledarskapsförmåga 

• Självförtroende, självmedvetenhet, 
förtroende för eget omdöme etc. 

• Förmåga att hantera risk och axla ansvar 
• Förmåga att uthärda och hantera 

svårigheter.  
•Energisk 

 

• Förmåga att hantera andra 
• Förmåga att övervinna institutionella och 

andra begränsningar 
• Förmåga att utveckla en idé som en 

kommersiell möjlighet 
• Beslutsförmåga 

 
Källa: BIS, 2015, sid. 14. 

 
Tabell 2. Färdigheter som krävs av företagare 

Tekniska färdigheter Affärs-
/ledarskapsfärdigheter 

Personliga 
entreprenörskunskaper 

Skriftlig och muntlig 
kommunikation Planering och målsättning Självkontroll/disciplin 

Miljöövervakning Beslutsfattande Riskhantering 
Problemlösning Personaladministration Innovativ 

Teknologiimplementering/an
vändning Marknadsföring Persistens 

Social relation Ekonomi Ledarskapsförmåga 
Förmåga att organisera Redovisning Hantering av ändringar 

 Kundrelationer Nätverksbyggnad 
 Kvalitetskontroll Strategiskt tänkande 
 Förhandling  
 Företagslansering  
 Tillväxthantering  

 Tillämpning av 
bestämmelser  

Källa: OECD, 2014, s. 109 
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Bland dessa uppsättningar av färdigheter kommer nästa del av vårt kapitel att fokusera 

mer på de mjuka färdigheterna.  
	
1.4.	Mjuka	färdigheter 

 
Så vad är mjuka färdigheter? Finns det också hårda färdigheter? Svaret är ja. Hårda 

färdigheter är tekniska färdigheter som vanligtvis är nödvändiga för ett jobb, till exempel 
förmågan att använda en specifik maskin, programvara eller dator. Å andra sidan är mjuka 
färdigheter mer sociala och de är relaterade till den personliga kapaciteten hos en person som 
behövs för att kunna utföra ett jobb ordentligt. De är mindre specialiserade och mindre kopplade 
till något specifikt yrke.  

 
James Heckman, nobelprisvinnare för ekonomi 2000, identifierade vikten av mjuka 

färdigheter som ”mjuka färdigheter förutsäger entreprenörsframgång i livet”. Han skapade en 
relation mellan mjuka färdigheter och personliga och professionella framgångar för människor 
(Heckman & Kautz, 2012).  Enligt Heckman kan mjuka färdigheter också mätas och bör vara en 
del av skolplanen förutom hårda färdigheter och kognitiva kompetenser. En forskning visar att 75 
% till 85 % av långsiktig jobbentreprenörsframgång. beror på människors (mjuka) tekniska, medan 
endast 15 % till 25 % är beroende av teknisk kunskap (Robles, 2012, s. 20). 454). Dessutom är 
mjuka färdigheter inte bara viktiga för individuella entreprenörers framgång, utan också viktiga 
för en hälsosam arbetsatmosfär. Bra kommunikationsförmåga och lagarbete ger en bättre 
arbetsmiljön för alla.  

 
Hur kan vi definiera mjuka färdigheter? De mjuka färdigheterna kan definieras som 

”beteendefärdigheterna som krävs för att tillämpa hårda färdigheter och kunskap i 
organisationer” (Sousa, 2014, sid. 136.) Dessutom kan de betraktas som en uppsättning 
färdigheter eller talanger på en personlig nivå. Om du söker på Google efter "mjuka färdigheter" 
kan du hitta en lång lista med färdigheter och kompetenser. Till exempel listar Wikipedia följande 
som mjuka färdigheter: 

● Kommunikationsförmåga; 
● Kritiskt och strukturerat tänkande; 
● Färdigheter för problemlösning; 
● Kreativitet; 
● Lagarbetsförmåga; 
● Förhandlingsfärdigheter; 
● Självägande; 
● Tidshantering; 
● Konflikthantering; 
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● Kulturell självkännedom; 
● Allmänbildning; 
● Ansvar; 
● Etikett och bra uppförande; 
● Artighet; 
● Självkänsla; 
● Sällskaplighet; 
● Integritet/Ärlighet; 
● Empati; 
● Arbetsmoral; 
● Projektledning; 
● Ledning och organisation. 

 
Robles (2012) sökte på tidigare studier och skapade en lista över de viktigaste mjuka 

färdigheterna för arbetsplatsen och han bad cheferna rangordna färdigheterna beroende på 
deras betydelse för deras arbete. Listan enligt följande enligt viktigt ordning: 

● Integritet 
● Kommunikation 
● Artighet 
● Ansvar 
● Social kompetens 
● Positiv attityd 
● Professionalism 
● Flexibilitet 
● Samarbetsförmåga 
● Medvetet arbete 

 
Cimatti (2016) skiljer mellan självorienterad/intrapsykiska och orienterade mot 

andra/interpersonella färdigheter. De första hänvisar till vad personen måste förstå och utveckla 
av sig själv medan den andra kategorin samlar vad personen kan utveckla när det gäller andra 
människor (Cimatti, 2016, p. 99). Andra författare kategoriserar mjuka färdigheter som: 

 
1)social kompetens 
2) personliga och sociala färdigheter och 
3) kognitiva färdigheter (Sousa, 2014).  
 
Nedan hittar du en lista över några av de viktigaste mjuka färdigheterna. Dessa färdigheter 

är bara ett kort urval av de mjuka färdigheter som mest citeras och används, särskilt för 
entreprenörskap. Observera att det i detta kapitel är omöjligt att förklara alla kunskaper i detalj, 
men vi kan belysa dem för att skapa ytterligare inlärningsvägar för dig. Så vi betonar: 
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● Kommunikation 
● Motivation 
● Ansvar 
● Teamwork 
● Problemlösning 
● Beslutsamhet 
● Förmåga att arbeta under tryck och tidshantering 
● Flexibilitet 
● Förhandling och konfliktlösning 
 
Dessutom listar vi några tips för framgångsrik kommunikation i ditt företag (Booher, 2007, 

sid. 192) 
● Berätta sanningen.  
● Ge fullständig information - allt du vet.  
● Skriv och tala enkelt och tydligt. 
● Var direkt, undvik dubbelspråk. 
● Se till att dina handlingar, policyer och beteenden matchar dina ord. 
● Sträva efter att vara personligt trovärdiga - i ditt utseende, på ditt språk. 
● Kommunicera dina problem. 
● Var lyhörd. Kommunicera viktiga meddelanden - även dåliga nyheter - snabbt. 
● Uppmuntra öppen diskussion och feedback i alla riktningar – upp & ner i hierarkin, över 

funktionella områden och med kunder. 
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Det har gjorts flera studier som försökte skapa en omfattande och meningsfull modell för 

en framgångsrik företagare. Baserat på deras forskning har Ernst & Young utvecklat en modell för 
företagarledare. Se figur 4: 

 
● Vid modellens kärna ser vi motsatta, men ändå kompletterande egenskaper, 

ett opportunistiskt tankesätt kombinerat med en unik inställning till 
risktagande och göra misstag. 
 

● Kärnan kombineras med idén om ”locus of control” - en tro på kontroll över ens 
omgivning. Detta förstärks av förmågan att se - och en vilja att ta risker, att 
utnyttja - möjligheter. 

 
● Runt modellens kärna finns sex attribut för att agera som en företagarledare: 

passion, uthållighet, förmågan att arbeta med ett team men ändå följa sina 
egna instinkter, skapandet av en "framgångskultur", ett öga för nischer och 
marknadsluckor och fokusera på att bygga ett ekosystem för att stödja 
företaget. 
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● Slutligen bygger modellens yttre ring på tidigare forskning om attribut som 
identifierats som de som innehas av ledare för exceptionella företag (E&Y, 
2011, sid. 14). 
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Bild 4 Entreprenörsmodell 

 
Källa: E&Y, 2011, sid. 15. 

 
Denna modell är en bra sammanfattning av de färdigheter, egenskaper, attribut och 

tankesätt som en entreprenör behöver för att bli framgångsrik. Som det också framhävts tidigare 
är risktagande beteende och utnyttja möjligheten kärnan i en entreprenör. Men det är viktigt att 
understryka att dessa inte är medfödda utan kan läras, tillsammans med alla andra nödvändiga 
färdigheter, även om vissa forskare talar om en medfödd och genetisk aspekt av entreprenörskap.  

 

1.5.	Kan	du	"lära	dig"	mjuka	färdigheter?	
 

Man kan definitivt lära sig mjuka färdigheter för entreprenörskap. Som Cimatti (2016) 
hävdar är det utbildningssystemets ansvar, både formell och icke-formell och högre utbildning att 
utrusta unga generationer med alla dessa nödvändiga färdigheter för en framgångsrik framtid 
inom alla livsområden. Så det hävdas ofta att färdigheter som problemlösning, teamarbete, 
kritiskt tänkande, ansvar, kommunikation och kreativitet bör läras i skolorna från och med mycket 
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tidiga stadier. Och inom högre utbildning och yrkesutbildning måste det ingå i läroplanen. EU har 
antagit en handlingsplan för entreprenörskap och utvecklat riktlinjer och incitament för 
entreprenörskapsutbildning.  En av huvudpelarna i handlingsplanen är en 
entreprenörskapsutbildning.  

 
EU prioriterar och stöder undervisning i entreprenörskap som en av de främsta kompetenserna 

i framtiden. Enligt EU kan entreprenörstänkande och färdigheter: 
● Effektivt skapas genom praktiska, verkliga erfarenheter och projektarbete; 
● undervisas i alla ämnen som ett separat ämne eller kombinerat med ett annat; 
● vara viktiga för "intrepreneurs" som fyller rollen som entreprenörer, ledare och 

innovatörer i en grupp eller organisation; 
● främja, utöver utbildningsinstitutioner, företag och det breda samhället. 

 
Är du en av oss som inte gått i skolan under en sådan läroplan som syftar till att undervisa 

och uppmuntra? Det betyder inte att du inte kan lära dig dessa färdigheter som vuxen. Dessa 
färdigheter ackumuleras större delen av tiden som ett resultat av långvarig övning genom försök 
och misstag. Oavsett hur mycket du läser om att vara en stor ledare eller om kommunikation, kan 
du inte utveckla dessa egenskaper utan övning och upprepning. Det som är avgörande här är 
stödet från en expert som är väl erfaren och framgångsrik i sitt professionella arbete. 
Expertseminarier, coaching och handledning, och speciellt mentorskap, är bland mycket effektiva 
verktyg för att lära och lära ut mjuka färdigheter. ”I synnerhet mentorer, som personligen kan 
stödja och ta hand om den individuella tillväxten och lärandet, betraktas som särskilt kraftfulla i 
processen för att utveckla tvärgående kompetenser” (Cimatti, 2016, p. 103).  

Således, om du letar efter utbildningar om mjuka färdigheter, särskilt i förhållande till 
entreprenörskap, försök att ägna mer uppmärksamhet åt program som ger mentorskap, coaching 
eller andra praktiska möjligheter. Som en innovativ teknik används även virtual reality-program 
och simuleringar alltmer för att lära ut mjuka färdigheter, eftersom de tillhandahåller verkliga 
situationer i en virtuell arbetsmiljön.  

En sista punkt som ska beaktas när det gäller utbildning av mjuka färdigheter är "att 
inlärningsprocessen för dessa kompetenser är en dynamisk, under vilken dessa färdigheter kan 
utvecklas över tid tack vare engagemang och vana" (Cimatti, 2016, p . 108). 

OECD (2014) rekommenderar några viktiga åtgärder för att bygga 
entreprenörskapskompetens som också kan hjälpa dig att leta efter typer av utbildning som kan 
hjälpa dig bäst. Den grundläggande rekommendationen är att "tillhandahålla 
företagandeutbildning och affärsutvecklingstjänster på lokal nivå" och delrekommendationer är: 

● Skräddarsydda program för att tillgodose behoven hos kunderna och närområdet. 
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● Utnyttja möjligheterna att leverera skräddarsydd utbildning online via webbaserade 
plattformar. 

● Erbjud rådgivning, coachning och mentorskap till företagare och potentiella företagare 
som en del av integrerade paket för affärsutveckling. 

● Se till att support finns tillgängligt i faser före uppstart och efter uppstart. 
● Använd samhällsbaserade partnerskap för att utforma och leverera supporttjänster för 

affärsutveckling för att säkerställa att behoven identifieras korrekt och för att utnyttja 
befintliga leverans- och uppsökningsmekanismer. 

	
1.6.	Slutsats	

 

Entreprenörskap är ett dynamiskt koncept som får mer och mer betydelse i ekonomiska 
och politiska sammanhang. Det betraktas ofta som en av huvudnycklarna för att säkerställa 
ekonomisk affärsutveckling och innovation. Således får den uppmärksamhet från olika områden 
som politik, ekonomi och utbildning över hela världen. Det hade också potential att stödja social 
integration genom anställning av utsatta grupper som ungdom, äldre och migranter/flyktingar. 
Entreprenörskap ses som ett viktigt inslag i Europa 2020-strategin (EC, 2013). 

Inom detta sammanhang verkar det som att fler och fler individer försöker bli företagare, 
men framgångsgraden är fortfarande inte särskilt hög. Misslyckandet kan tillämpaskrivas olika 
faktorer men entreprenörskompetens, särskilt mjuka färdigheter, är avgörande för företagets 
överlevnad. Färdigheter som kommunikationsförmåga, kritiskt och strukturerat tänkande, 
problemlösningsförmåga, kreativitet, lagarbetsförmåga, förhandlingsfärdigheter, självhantering, 
tidshantering, konflikthantering, kulturell medvetenhet, gemensam kunskap, ansvar anses vara 
mycket viktigare idag i affärslivet. Ur detta perspektiv är det viktigt att utveckla och tillgångverka 
de nödvändiga områdena för arbete och liv att investera på att få dessa färdigheter genom olika 
innovativa sätt.  
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KAPITEL	2	Kreativitet	och	innovation	
Kapitel utvecklat av: Predict CSD Consulting, Rumänien 

 
2.1.	Inledning	
	
Att	starta	ett	företag	kräver	både	en	kreativ	förmåga	och	ett	kreativt	tänkande	för	att	

föra	 något	 nytt	 till	 marknaden:	 en	 ny	 idé,	 ett	 nytt	 koncept	 eller	 en	 ny	 trend.	 I	 detta	
sammanhang,	men	även	vidare	för	att	utveckla	ett	företag	och	för	att	säkerställa	att	ett	nytt	
företag	är	hållbart	på	lång	sikt	och	har	kapacitet	att	leva	i	denna	nya,	moderna	affärsvärld	i	
en	 ständig	 förändring,	 måste	 tillämpaskrivas	 att	 båda	 företagare,	 dess	 medlemmar	 och	
anställda	såväl	som	kollaboratörer	har	uppnått	vissa	relevanta	färdigheter,	nödvändiga	för	
affärsområdet.	För	att	stödja	detta	är	en	av	de	viktigaste	färdigheterna	kreativitet	och	dess	
implementering	via	innovation,	under	olika	former.		

	
Detta	 kapitel	 syftar	 till	 att	 informera	 läsaren	 om	 dessa	 två	 viktiga	 aspekter	 i	

affärsvärlden	-	kreativitet	och	innovation	-	genom	att	ta	itu	med	vissa	relevanta	frågor	som:	
	
� Definitioner	av	kreativitet	och	innovation	
� Förhållandet	mellan	kreativitet	och	innovation	
� Kreativitet	och	innovation	inom	företaget	-	nycklar	till	ett	framgångsrikt	företag	
� Strategier	för	att	öka	kreativiteten	och	innovationen	inom	ett	företag.			
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2.2.	Vad	är	kreativitet	och	innovation?	

Debatter	handlar	ofta	om	kreativitet	och	 innovation,	medan	de	 flesta	människor	är	
oklara	över	den	exakta	betydelsen	av	de	två	termerna	och	deras	koppling	eller	relation.	Som	
sådan	börjar	vi	med	att	exemplifiera	några	av	de	vanligaste	definitionerna	av	termerna:	

	
”Kreativitet	 är	 ett	 fenomen	 där	 något	 nytt	 och	 på	 något	 sätt	 värdefullt	 bildas.	 Det	

skapade	objektet	kan	vara	immateriellt.	"1	
	
"Kreativitet	är	förmågan	eller	handlingen	att	föreställa	sig	något	orginellt	eller	

ovanligt."2	
	
"Kreativitet	är	en	funktion	av	kunskap,	nyfikenhet,	fantasi	och	utvärdering."3	
	
"Kreativitet	är	helt	enkelt	förmågan	att	skapa	något	nytt."	
	
”Innovation	är	processen	att	göra	(något)	nytt	eller	göra	något	på	ett	nytt	sätt.	

Inom	företag	måste	innovation	också	inkludera	begreppet	förbättring;	att	förnya	sig	i	affärer	
är	inte	bara	att	göra	något	annorlunda,	utan	att	göra	eller	göra	något	bättre.	”4	

	
"Innovation	är	implementeringen	av	något	nytt."5	
	
”Innovation	i	sin	moderna	betydelse	är	en	ny	idé,	kreativa	tankar,	nya	fantasi	i	form	av	

enhet	 eller	 metod.	 Innovation	 ses	 ofta	 också	 som	 tillämpningen	 av	 bättre	 lösningar	 som	
uppfyller	nya	krav,	oartikulerade	behov	eller	befintliga	marknadsbehov.	”6	

	
Det	sägs	att	för	att	kreativiteten	ska	hända,	bör	man	ha	en	så	stor	kunskapsbas	som	

möjligt	 och	 en	 hög	 nyfikenhet	 i	 första	 hand.	 Medan	 andra	 nämner	 att	 kreativitet	 är	 en	
färdighet	som	man	är	född	med,	erkänner	andra	att	kreativitet	kan	läras	och	utvecklas.	Vi	
tror	 att	 eftersom	 ledarskapsförmåga	 kräver	 en	 uppsättning	 specifika	 kompetenser	
(förmågor,	 färdigheter	 och	 attityder),	 så	 innebär	 kreativitet	 eftersom	 det	 är	 en	
sammanställning	av	flera	aspekter	som	sätts	ihop,	att	leva	ut	kapaciteten	att	generera	nya	
idéer.			
                                                             
1Som hämtas från: https://en.wikipedia.org/wiki/Creativity 
2Som hämtats från: https://www.destination-innovation.com/what-is-the-difference-between-creativity-and-
innovation/ 
3Som hämtas från: https://leaderonomics.com/business/creativity-innovation-successful-organisation 
4Som hämtats från: https://www.thebalancesmb.com/business-innovation-definition-2948310 
5Som hämtats från: https://www.destination-innovation.com/what-is-the-difference-between-creativity-and-
innovation/ 
6Som hämtats från: https://sv.wikipedia.org/wiki/Innovation 
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Som	en	följd	av	detta	är	information,	kunskap,	hög	nyfikenhet	och	intresse	grunden	

för	skapandet	av	nya	idéer	och	mönster.	Vi	tror	att	om	nyfikenhet	inte	finns,	är	det	svårt	och	
nästan	omöjligt	att	skapa	eller	bygga	något	nytt.			

När	man	studerar	alla	dessa	definitioner	förefaller	ofta	förvirring,	särskilt	om	man	gör	
skillnaden	mellan	 kreativitet	 och	 innovation	 också,	 eller	 vidare	 i	 processen	 att	 skapa	 en	
relation	mellan	dessa	 två.	För	att	 ge	ett	mer	korrekt	och	praktiskt	 exempel	på	 skillnaden	
mellan	dessa	två	termer	hänvisar	vi	 till	ett	brainstorming	möte.	Ett	sådant	möte	är	nu	en	
vanlig	verksamhet	inom	alla	företag.	Medan	ett	sådant	möte	vanligtvis	kommer	med	tiotals	
nya	 idéer,	 konfigureras	det	 så	här	och	 syftar	 till	 att:	 ”storma	 fram	 idéer	med	hjälp	av	din	
hjärna”,	representerar	det	en	av	de	mest	relevanta	praktiska	formerna	för	kreativitet.	Å	andra	
sidan	sker	 innovation	endast	när	en	av	 idéerna	som	presenteras	 i	ett	brainstorming	möte	
faktiskt	genomförs.	För	att	något	sådant	ska	hända	måste	företagaren	eller	chefen/ägaren	till	
företaget/verksamheten	vanligtvis	utvärdera	och	utveckla	några	av	idéerna	till	användbara	
idéer	med	 ett	 praktiskt	 synsätt.	 I	 det	 här	 sammanhanget	måste	 en	 process	 följas	 för	 att	
fastställa	 om	 och	 i	 vilken	 utsträckning	 en	 idé	 faktiskt	 är	 genomförbar,	 realistisk	 och	 kan	
genomföras	 i	verkligheten.	 Innovation	är	som	sådan,	alltid	byggd	på	risker	som	tagits	och	
åtgärder	som	vidtas	för	att	leverera	något	mer	än	en	idé,	något	konkret.		

	
Inom	företag	kan	 innovation	ta	 flera	 former	och	det	 innebär	 inte	nödvändigtvis	att	

introducera	in	en	ny	produkt	på	marknaden.	Detta	är	bara	uppfinningen.	Medan	innovation	
arbetar	med	ett	nytt	teknologiskt	flöde,	en	ny	marknadsföringsstrategi,	nya	kampanjkällor	
(t.ex.	företagets	webbplats),	nya	arbetsmetoder/förfaranden,	nya	kundlojalitetsprogram,	ny	
intern	 kommunikationsstrategi	 eller	 en	 ny	 affärsmodell	 och	 listan	 kan	 fortsätta.	 Således	
uppstår	 innovation	 och	 resultat	 när	 idéer	 (baserat	 på	 utnyttjad	 kreativitet)	 tillämpas	 av	
företaget	 för	 att	 till	 största	delen	 tillfredsställa	 kundernas	 behov	 och/eller	 förväntningar.	
Slutligen	 kan	 vi	 säga	 att	 innovation	 bygger	 på	 kreativitet	 och	 kreativitet	 är	 en	 källa	 för	
innovationer.		

	
I	nästa	avsnitt	kommer	vi	 att	undersöka	vikten	av	både	kreativitet	och	 innovation	

inom	näringslivet	och	hur	dessa	kan	appliceras	på	alla	aspekter	av	verksamheten,	ett	företag	
kan	vara	hållbart	och	kunna	hålla	sig	före	konkurrensen	och	den	föränderliga	marknaden.			
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2.3.	Betydelsen	av	kreativitet	och	innovation	i	affärer	25	
	
Det	sägs	att	 företag	som	har	 funnits	en	 lång	tid	är	de	som	är	de	mest	kreativa	och	

innovativa.	Speciellt	nuförtiden,	på	en	mycket	konkurrenskraftig	marknad	och	en	ytterligare	
globaliserad	 värld,	 måste	 företag	 hålla	 koll	 på	 den	 helt	 nya,	 föränderliga	 och	 ständigt	
krävande	allmänheten/konsumenten	som	strävar	efter	att	vara	annorlunda	än	hans/hennes	
kollega	varje	dag.	 I	det	här	sammanhanget,	 för	att	vara	konkurrenskraftiga	och	hålla	dina	
kunder	lyckliga	måste	du	alltid	vara	innovativ,	ta	med	något	nytt	eller	annorlunda	till	bordet.	
Annars	kommer	dina	konsumenter	att	bli	uttråkade	och	hitta	andra	källor	för	att	säkerställa	
deras	krav,	oavsett	vilket	näringsliv	du	idkar	som	företagare.		

	
Att	 sträva	 efter	 att	 bli	 bättre	 hela	 tiden	 kräver	 en	 enorm	 mängd	 tillgänglighet,	

öppenhet	för	nya	idéer,	kreativitet,	motivation,	intresse	och	mestadels	nyfikenhet.	Eftersom	
kreativitet	 är	 förmågan	 att	 producera	 nya	 idéer	 och	 innovation	 är	 implementeringen	 av	
dessa	idéer,	är	en	kombination	av	dessa	vad	som	kommer	att	få	jobbet	gjort.			

	
Marknadsplatsen	har	växt	mer	och	mer,	särskilt	under	de	senaste	åren,	medan	många	

nya	produkter	och	tjänster	såväl	som	nya	jobb	skapades	för	att	tillgodose	olika	behov	globalt.	
I	allt	detta	sammanhang	är	marginalen	på	kreativitet	och	innovation	inte	bara	ett	plus	för	alla	
företag,	det	börjar	även	bli	ett	krav.	Dessa	färdigheter	(kreativitet	och	innovation)	har	blivit	
kritiska	faktorer	för	att	uppnå	framgång	i	affärer,	som	tillsammans	med	kreativt	tänkande	
och	förmågan	att	lösa	problem	på	ett	kreativt	sätt	hjälper	till	att	utveckla	ett	företag.				

	
Inom	vilken	verksamhet	som	helst	är	det	viktigt	att	skapa	en	uppsättning	regler	och	

processer	 inom	 olika	 avdelningar/områden.	 För	 att	 detta	 ska	 hända	 kan	 vi	 använda	 vår	
kreativitet	för	att	skilja	oss	från	konkurrensen och	vara	ett	steg	framåt.	Men	utan	ständigt	
ingripande	i	att	förbättra,	ändra	och	anpassa	dessa	processer	och	aktiviteter,	internt	inom	
något	företag,	kommer	företaget	att	stagnera	eller	värre	-	misslyckas.	Ett	tillvägagångssätt	
kan	fungera	ett	tag,	eller	så	kan	en	produkt	säljas	under	en	viss	tid,	men	konsumentens	krav	
kommer	 alltid	 att	öka,	med	 tanke	 på	 hans/hennes	 livsstil,	 och	därför	måste	 affärer	 alltid	
sträva	efter	det	bästa.	Och	det	är	här	innovation	kommer	in.	Vi	måste	alltid	hitta	nya	sätt	att	
möta	kundens	behov,	upprätthålla	lojala	kunderna	och	kontakta	nya	kunderna,	utöka	våra	
tjänster	eller	våra	marknadssegment.	Det	är	därför	kreativitet	och	innovation	är	så	viktiga	
och	det	är	därför	också	företag	som	förstår	detta	och	kommer	att	investera	tid	och	resurser	i	
enlighet	därmed	kommer	att	ha	högre	överlevnadsnivåer.			

	
I	 en	 globaliserad	 värld,	 som	 i	 dag,	 är	 de	 företag	 som	 uppstår	 och	 faller	 över	

konkurrensen	de	som	är	motiverade	att	skapa	ett	unikt	mönster,	produkt	eller	tjänst.	De	är	
baserade	 på	 verklig	 forskning,	 gjorda	 för	 marknaden	 och	 kanske	 överväger	 en	 specifik	
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målgrupp	som	har	visats	intresse	för	en	sådan	produkt	eller	tjänst	eller	om	deras	tidigare	
beteende	har	manifesterats	i	en	sådan	riktning.		

	
Seth	Godin	har	i		sin	”Purple	Cow”-publikation	har	introducerat	konceptet	med	samma	

namn,	sammanfattat	vikten	som	företag	har	att	visa	idag.	Tidigare	fanns	det	en	uppsättning	
av	fyra	huvudsakliga	marknadsföringspelare	som	ett	företag	måste	uppmärksamma	när	de	
skapade	 en	 produkt	 eller	 en	 tjänst	 som	 skulle	 levereras	 till	 marknaden.	 Dessa	 var	 bara	
produkten,	priset,	marknadsföringsmetoden	och	placeringen.	Och	de	var	nog.	

	
I	dag	har	många	saker	förändrats.	Bakom	detta	"Purple	Cow"-koncept	lär	vi	oss	att	det	

inte	är	tillräckligt	längre	att	bara	märkas	på	marknaden.	Du	är	antingen	anmärkningsvärd	
eller	osynlig.	Skålen	med	alternativ	för	konsumenten	har	vuxit	och	är	i	konstant	skiftning.	E-
handeln	har	blomstrat.	Ditt	företag	behöver	ge	konsumenten	något	nytt,	unikt,	något	speciellt	
som	för	honom	eller	henne	kommer	att	vara	anmärkningsvärt.	I	hela	detta	sammanhang	är	
det	ett	måste	att	 tänka	på	ett	kreativt	sätt	och	ständigt	vara	 innovativ.	Det	positiva	är	att	
innovation,	som	vi	också,	nämnde	ovan,	kan	innebära	förändringar	på	ett	positivt	sätt	på	olika	
områden.	Du	kan	förnya	dig	genom	att	lägga	till	något	nytt	till	din	produkt	eller	tjänst,	genom	
att	 anpassa	 dina	 lojalitetsprogram	 för	 konsumenterna	 genom	 att	 skapa	 ett	 bättre	
distributionsflöde.	 Till	 slut	 handlar	 det	 om	 att	 hålla	 den	 slutliga	 konsumenten	 lycklig,	 få	
honom	att	känna	sig	speciell	eller	skapa	en	unik	upplevelse	för	honom.		

	
Nuförtiden	är	den	tydliga	vägen	att	misslyckas	kopiera	vad	andra	gör,	i	ditt	näringsliv,	

bara	för	att	de	gör	det	rätt	och	det	har	visat	resultat.	Den	tydliga	vägen	till	framgång	är	dock	
att	 skapa	 en	 fantastisk	 produkt	 och	 marknadsföra	 den	 på	 ett	 anmärkningsvärt	 sätt.	
"Kreativitet	är	den	enda	hävstångseffekten	du	behöver.		
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2.4.	Kreativitet	och	innovation	som	lyfter	företag	
	
Det	 här	 avsnittet	 är	 avsett	 att	 ge	 en	 steg-för-steg-guide	 om	 hur	 du	 kan	 använda	

kreativitet	och	 innovation	 för	att	upprätthålla	och	utveckla	ett	 företag,	och	mestadels	hur	
detta	kan	tillämpas	i	ett	företag	i	syfte	att	säkerställa	uppdraget.		

	
1. TA	EN	RISK.	Gör	vad	andra	inte	gör.	Välj	att	höja	dina	priser	för	dina	produkter	

med	 50-100%	 som	 liknande	märken	 i	 sektorn.	 Ha	 öppet	 på	 söndagar	 eller	 ha	
längre	öppettid	än	liknande	företag.	

2. TÄNK	UTANFÖR	BOXEN	-	VAR	ANNORLUNDA.	ERBJUD	NÅGOT	SOM	ANDRA	
LIKNANDE	FÖRETAG	INTE	GÖR.	Lägg	till	ett	specialmeddelande	på	var	och	en	av	
dina	produkter.	Kommunicera	med	konsumenten	genom	din	produkt.	Få	dem	att	
resonera	med	den	och	prata	om	den.		

3. HA	ETT	ÖPPET	UTBYTE	AV	 IDEER.	Att	 involvera	de	anställda	 i	processen	att	
generera	 idéer	 för	 företagets	utveckling	är	en	win-win	situation.	För	det	 första	
eftersom	de	känner	sig	uppmuntrade	och	inkluderade.	För	det	andra	kommer	ett	
större	antal	personer	automatiskt	att	generera	flera	idéer.	Från	ett	dussin	idéer	
kommer	 bara	 några	 eller	 kanske	 till	 och	 med	 en	 enda	 att	 förvandlas	 till	 en	
användbar	idé.	

4. UPPMANA	MEDARBETARE	ATT	LÄSA	ELLER	SLAPPNA	AV.	Några	av	de	mest	
kreativa	 anmärkningsvärda	 idéerna	 har	 uppstått	 medan	 människor	 inte	 ens	
tänkte	att	de	måste	komma	på	en	kreativ	idé.	Tid	där	man	tillåts	göra	något	annat	
än	 att	 arbeta,	 läsa	 saker	 man	 normalt	 inte	 läser	 eller	 helt	 enkelt	 utöka	 din	
kunskapsbas,	 ge	 människor	 chansen	 att	 leta	 efter	 olika	 perspektiv	 och	 få	 nya	
insikter.		

5. ARBETA	PÅ	EN	ENDA	IDÉ.	FÅ	TID	ATT	REFLEKTERA	ÖVER	EN	NY	IDÉ	SOM	
HAR	UPPSTÅTT.	Bygg	på	det.	Uppnå	det	genom	att	 vara	 innovativ.	Utför	det	 i	
praktiken.	Skifta	sedan	bara	till	nästa	idé.		

6. INNOVERA	VAD	DU	HAR.	Försök	alltid	att	bli	bättre	 som	 företag.	 Skapa	något	
nyare	eller	bättre	med	nya	funktioner.	Lägg	till	något	extra	till	din	produkt/tjänst.	
Justera	eller	 förbättra	dina	hanteringsprocesser.	Det	behöver	 inte	alltid	vara	en	
helt	ny	produkt	eller	tjänst.		
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KAPITEL	3	Affärsplan	
Kapitel utvecklat av: Predict CSD Consulting, Rumänien 

 
I detta kapitel presenteras en standardform av en affärsplan som exempel.  
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1. Introduktion - Vad är en affärsplan? 
 
Innan du påbörjar ditt företag är det lämpligt att ha en affärsplan. En affärsplan är en skriftlig plan 
för den idé eller möjlighet du förväntar dig som sedan kan förvandlas till en lönsam framtida 
verksamhet.  
 
För att initiera ett företag, antas det att du till en början har en idé som svarar på ett visst behov 
identifierat på den öppna marknaden. Denna idé måste rensa åtminstone följande frågor: 

- är det tydligt och realistiskt? 
- är det möjligt - kan det genomföras på den öppna marknaden? 
- har den potential att gå med vinst? 

 
När dessa aspekter har kryssats av kan en idé enkelt förvandlas till en affärsidé/möjlighet om: 

� det finns ett behov på den öppna marknaden. 
� den har en övervägning mellan risk och vinst; 
� den har en uppskattad vinstgrad som överstiger den initiala investeringen såväl som de 

löpande driftskostnaderna.  
 

För att testa en idé för ett företag, kan man utvärdera sin egen idé på följande sätt: 
- söka, analysera och samla in så mycket data online och offline relaterat till den specifika 

typen av företag; 
- kontrollera om den planerade framtida verksamheten kräver specifika 

studier/kompetenser och/eller utbildning av initiativtagaren; 
- testa sin egen idé i praktiken för att se om det är görbart i praktiken (på den öppna 

marknaden).   
 
Alla dessa aspekter kan sedan beskrivas mer detaljerade, strukturerade och organiserade under 
en affärsplan - som då kommer att utgöra planeringsinstrumenten för affärsidén.  
 
Affärsplanen gör det lättare för initiativtagaren att ha en översikt över hans/hennes affärsidé, 
liksom för att identifiera specifika mål för hans/hennes verksamhet och planera de viktigaste 
aspekterna i samband med den. Dessutom inkluderar den aspekter relaterade till hur 
verksamheten kommer att fungera, och beskriver närmare syftet med verksamheten, dess 
produkt(er)/tjänst(er) levererade, dess målgrupp(er), men samtidigt planer för marknadsföring, 
försäljnings- och personalhanteringsfrågor. 
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Affärsplanen inkluderar alla åtgärder som beaktas för att genomföra affärsidén väl och den bör 
regelbundet revideras för att möta företagets nya utmaningar, de nya strategierna i sektorn eller 
kundens behov och/eller beteende.  
 
En affärsplan är som sådan mycket användbar i ordning: 

▪ att ha den "stora bilden" av den framtida verksamheten, inte bara vissa enskilda aspekter; 
▪ att utvärdera chanserna för affärsidén och dess vinstgrad; 
▪ att bättre hantera den framtida verksamheten; att ha en plan är alltid bra; 
▪ att visa upp affärsidén för externa parter, för att få tillgång till ekonomiskt stöd, starta 

samarbeten eller partnerskap. 
 
På de kommande sidorna visar vi en standardmodell av en affärsplan som naturligtvis kan 
anpassas till affärsinitiatörens behov, beroende på syftet med skapandet. Detta standardformat 
inkluderar de viktigaste aspekterna som är av stor vikt för att alla affärsidéer ska blomstra och bli 
ett verkligt företag.   
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2. Allmänt 
Fyll i fälten nedan med den begärda informationen.  
 
Personuppgifter 
 
NAMN & EFTERNAMN  
ADRESS  
UTBILDNING  
SYSSELSÄTTNING/YRKE  
ÅLDER  
KONTAKTINFORMATION  
 
Företagsdetaljer 
 

 

FÖRETAGSTITEL  
BRANSH T.ex. Produktion 
HUVUDAKTIVTET T.ex. Produktion av reklammaterial 
SEKUNDÄR AKTIVITET  
PLATS T.ex. Aradromania. kgm 
PLANERAT ANTAL MEDARBETARE T.ex. 2 
INVESTERINGSBEHOV T.ex. 50 000 EUR] 
 

Är det en ny affärsidé?   JA/NEJ 

Om NEJ, fyll i informationen i tabellen nedan. 

AKTIEÄGARE Vänligen ange deras namn. 
Företagsledare Vänligen ange hans/hennes namn. 
Nr. AV befintliga anställda T.ex. 2 
ÅRSREDOVISNING (2018) T.ex. 10 000 EUR 
VINST/FÖRTECKNING (2018) T.ex. 5,000 EUR 
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3. Kort beskrivning av verksamheten 
Beskriv affärsidén. Du kan fokusera på följande aspekter: 

▪ hur kom du på affärsidén; 
▪ affärsidén, relevanta studier/undersökningar som gjorts i sektorn, de behov som 

identifierats i samhället; 
▪ affärsfältbeskrivning, framtida företags huvudaktivitet, framtida verksamhets sekundära 

aktiviteter (om sådana finns); 
▪ den allmänna översikten över verksamheten och verksamhetens dimension; 
▪ de viktigaste produkterna/tjänsterna/leveranserna och hur verksamheten kommer att 

producera pengar.  
 
Nämn också det framtida företagets organisationsform samt de faktorer som hjälper 
verksamheten att växa och få framgång. Om det inte är en ny idé, beskriv din affärsverksamhet 
och de nya förändringarna du planerar att göra för ditt företag (produkt(er)/tjänst(er) 
diversifiering, teknikinnovation, vidareutveckling etc. - om fallet) och hur det hjälper dig att 
producera mer pengar. 
 

 
 
 
 

 
4. Vision och uppdrag 
Vänligen ange visionen och uppdraget för det framtida företaget. Föreställ dig hur den uppsatta 
visionen och uppdraget kommer att leda dig till ett lönsamt företag genom att nämna de faktiska 
åtgärderna du kommer att vidta för att följa dem. Vänligen hänvisa dessutom till framtida 
affärsperspektiv med tanke på det uppsatta uppdraget och visionen (t.ex. var du ser verksamheten 
om 3/5 år).  
 
Om det inte är en ny idé, beskriv din affärsverksamhet hittills i relation till den vision och uppdrag 
som redan ställts in. Om du planerar att ändra din vision/uppdrag genom att ta itu med andra 
identifierade behov, berätta om detta.  
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5. Mål 
I det här avsnittet måste du ställa in åtminstone 3 (tre) SMART-mål för ditt företag. Ett SMART-
mål betyder: 

▪ Specifikt 
▪ Mätbart 
▪ Accepterat 
▪ Realistisk 
▪ Tidsatt 

Om det inte är en ny idé ska du beskriva dina mål hittills för ditt företag. Om du planerar att 
ändra dina mål för nästa period, vänligen nämna detta såväl som de nya målen du har i åtanke. 
 

T.ex. anställa 2 personer under det första året. 
 
 
 
 

 
6. SWOT-analys 
Nedan uppmanas du att göra SWOT-analysen av verksamheten som består i att analysera 
följande aspekter kopplade till verksamheten: styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Ange 
åtminstone 3 (tre) aspekter för varje avsnitt och beskriv dem.   
 

Styrkor	
T.ex. det konkurrenskraftiga priset	
	
	
	
	

Svaga punkter	
T.ex. verksamheten är ännu inte känd på 
marknaden	

Möjligheter	
T.ex. möjligheten till exportförsäljning	
	
	
	
	

Hot 
T.ex. andra liknande företag kommer att öppna 
i området] 
 

 
Målet med SWOT-analysen är att se till att affärsinitiatören väljer den bästa åtgärden vad gäller 
strategier för hans/hennes framtida företag. Som sådan, beroende på de aspekter som beskrivs i 
tabellen ovan, beskriv: 

- steg för att maximera fördelarna med styrkorna i ditt företag; 
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- sätt att hantera svagheterna, potentiella sätt att motverka dem; 
- steg för att få tillgång till identifierade möjligheter; 
- sätt att hantera potentiella hot, potentiella sätt att motverka dem . 
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7. Huvuduppgifter 
Vänligen nämn alla aktiviteter du tar hänsyn till för att öppna den planerade verksamheten eller 
för genomförandet av den nuvarande affärsplanen i tabellen nedan. Om det inte är en ny idé, 
berätta om alla aktiviteter du kommer att förutse för ditt företag under de kommande 12 
månaderna. Om en specifik investering behövs (utrustning/varor), vänligen ange information om 
dem och deras specifika egenskaper.  

Aktivitetens namn 

Beskrivning av verksamheten 
(inkludera informationen om varje steg du tar 

för att säkerställa att huvudaktiviteten 
genomförs) 

A1 - [t.ex. öppna ett nytt företag] För att denna aktivitet ska kunna realiseras 
kommer följande aspekter att beaktas: 

- söka och samla in data om stegen i att 
öppna ett nytt företag, online och 
offline; 

- konsultera lagstiftningen. 
- besöka den officiella avdelningen som 

ansvarar för lokalsamhället; 
- förbereda nödvändig dokumentation; 
- skicka in nödvändigt pappersarbete; 
- samla in det officiella dokumentet för 

det nya företaget. 

A2 - [t.ex. hitta en plats för företaget] För den här aktiviteten kommer vi att ta hänsyn 
till nästa åtgärder: 

- se den lokala marknaden för potentiella 
platser för företaget, online och offline; 

- boka tid för att lära känna platserna; 
- besöka de potentiella platserna; 
- fatta ett beslut om den framtida 

affärsplatsen; 
- tänka och underteckna ett hyres-

/låneavtal för utrymmet. 
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För att följa en tidslinje för de planerade aktiviteterna, överväg att skapa ett Gantt-diagram för 
ditt företag under de första 12 månaderna av affärsverksamheten, med hänvisning till de 
aktiviteter som beskrivs ovan. Ett Gantt-diagram representerar en visuell inställning som 
illustrerar schemat för vissa planerade aktiviteter/åtgärder. Aktiviteterna nämns på den vertikala 
axeln, medan tidsramen är markerade på den horisontella axeln.  
 
Om det inte är en ny idé, vänligen fyll i Gantt-diagrammet för de kommande 12 månaderna. 
 

 MÅNAD 
AFFÄRSAKTI

VITET 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1             
A2             
…             
…             
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8. Ledningsaspekter 
I det här avsnittet ombeds du att lämna informationen om följande aspekter: 

- verksamhetens plats och detaljer angående affärsutrymmet (faciliteter, tillgång till 
verktyg, fysisk lokalisering inom det planerade området, investeringar som behövs i 
renovering/modernisering eller anpassning av utrymmet för den föreslagna affärsidén, 
avtal, meddelanden, licenser och certifieringar som behövs, normer såväl som andra villkor 
som måste respekteras etc.); om det inte är en ny idé, berätta om du planerar att hitta och 
ge information om den nya planerade platsen. Om du planerar att utöka din affärsaktivitet 
eller ändra ditt huvudsakliga verksamhetsfält, berätta om detta och de nya förändringarna 
från detta perspektiv. 

- flödet av teknisk/affärsaktivitet och hur kommer du att säkerställa 
råvaror/förbrukningsvaror, material, nödvändiga varor samt den teknik som används för 
att säkerställa de slutliga produkterna/tjänsterna/leveranserna. 

 
Beskriv så uttryckligt som möjligt.  

 
 
 
 

 
Beskriv också i korthet de viktigaste potentiella riskerna för att implementera affärsidén. 
 

Riskbeskrivning Möjliga konsekvenser 
Förebyggande åtgärder, sätt 

att hantera risken 
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9. Upplevelsen 

Beskriv initiativtagarens allmänna erfarenhet och kompetens (i samband med affärsidén - i 
förekommande fall); nämn studier, ytterligare utbildning och förvärvade färdigheter, användbara 
för att öppna ett företag, inom området. Vänligen hänvisa till företagens allmänna ansvar.  

 
 
 
 
 
 

 

10. Mänskliga resurser 

I det här avsnittet ska du presentera företagets ledningsstruktur. Fokusera på följande aspekter: 
▪ organisationsschema 
▪ beskrivning av ledningsgruppen, ytterligare personal - funktioner och arbetsbeskrivningar 
▪ antal planerade anställda och planer för rekrytering, urval och utbildning; 
▪ interna ledningspolicyer beträffande: betalning/vederlag, belöning, marknadsföring, 

bonus samt straffavgifter osv; 
▪ alla andra aspekter som du anser vara relevanta inom detta område. T.ex. sätt att 

motivera framtida anställda, regelbunden utbildning, teambuilding-aktiviteter etc.). 
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11. Produkter/tjänster 

Nämn och beskriv i detalj de produkter/tjänster som du kommer att tillhandahålla. Du kan hänvisa 
till följande: 

▪ allmän presentation och produkt(er)/tjänst(er) egenskaper såsom: allmän beskrivning, 
typer/presentationsformer, dimensioner, vikt, förpackningsmetoder, garantier för 
klienten/klienterna etc. I tillämpliga fall. 

▪ de viktigaste leverantörerna av råvaror och förbrukningsvaror som är nödvändiga för de 
slutliga produkterna/tjänsterna/tjänsterna, deras lokalisering (på lokal, regional, 
nationell, internationell nivå), deras presentation, egenskaper och uppskattade 
försäljningspriser; 

▪ produktflödeshantering (från skapandet till distributionen); 
▪ prisstrategi (beskriv hur priset på produkten/produkterna/tjänsterna/tjänsterna kommer 

att fastställas, vilka delar av kostnader det kommer att inkludera och vilka procentsatser 
etc. 
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12. Marknadsföring & försäljning 

I det här avsnittet ombeds du att lämna information om följande aspekter: 
- affärsmarknaden och marknadsanalysen (om det inte är en ny idé och du planerar att 

utvidga till nya marknader, ange detta); verksamhetens position på marknaden och det 
täckta marknadssegmentet, marknadsläget (lokalt, regionalt, nationellt, internationellt) 
och dess storlek (nr. av potentiella kunder, fysiskt värde och storlek efter värde). Om någon 
marknadsundersökning har genomförts, vänligen nämna detta och beskriv resultaten.  

- framtida potentiella kunderna, deras beteende, preferenser och behov; andra relevanta 
egenskaper såsom planerade tendenser i fältet, efterfrågan egenskaper (som typ av 
efterfrågan, regelbundenhet etc.) 

- försäljnings- och distributionsflödet/systemet (distributionskanaler, medel, informationen 
om försäljningsmetoder, inklusive aktiviteter efter försäljning, instrument som används 
såsom: grossist, en detaljhandel, via egna butiker, på kundens huvudkontor osv.; om 
försäljning till export är planerat, berätta om hur denna aspekt kommer att tas upp). 

- marknadsförings-/marknadsföringsplanen för den eller de produkter/tjänster som 
tillhandahålls (inkludera information om vilken typ av reklammaterial som ska skapas, hur 
dessa kommer att distribueras, andra marknadsföringsmetoder/instrument som kommer 
att användas, hur de kommer att utövas i praktiken och vilka resultat som förutses); 

- marknadsföringsplanen för verksamheten i allmänhet (inkludera information om vilken 
typ av marknadsföringsmaterial som ska skapas, hur dessa kommer att distribueras, andra 
marknadsföringsmetoder/instrument som kommer att användas, hur de kommer att 
tillämpas och vilka resultat som förutses ; ge information om varumärkesidentiteten och 
andra relevanta aspekter inom detta område som logotyp, färger som används etc.); om 
några kostnader är planerade för genomförandet av marknadsföringsplanen; 

- alla andra relevanta aspekter i detta avsnitt (t.ex. fördelarna med verksamheten eller 
produkterna/tjänsterna i förhållande till potentiella konkurrenter). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



46 
 

13. Konkurrens  
Gör analys av konkurrensen (beskrivning av potentiella konkurrenter från följande perspektiv: 
årlig omsättning, resultat- och förlustrapporter, produkt(er)/tjänst(er) levererade och deras 
egenskaper - mått, pris, kvalitet, deras kunder, marknadssegment, marknadsföringsstrategi och 
alla andra relevanta aspekter som rykte, försäljningspoäng, aktiviteter efter försäljning, 
kundlojalitetsplaner etc.) 
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14. Ekonomiska aspekter/prognoser 
I det här avsnittet ombeds du att ge allmän informationen om följande aspekter: 

- kostnadselementen (såsom kostnader för investeringar i utrustning/tillgångar, lös 
egendom eller fastigheter, driftskostnader, löner, råvaror, redovisning och ekonomiska 
förvaltningskostnader etc.); 

- företagets hållbarhet genom att hänvisa till det initiala investeringskapitalet som behövs 
och ytterligare finansiella källor till företaget; ge information om hur löpande kostnader 
kommer att täckas när verksamheten är igång. 

 
 
 
 
 
 

 
Ange ett kort uppskattat ark för inkomster och utgifter (vinst/förlustrapport), med hänvisningar 
till intäkter och kostnader för de kommande tre affärsåren. Du kan använda tabellen nedan som 
referens.  
 

Indikator Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår 
Intäkter från försäljning    
Kostnader för investeringar i 
infrastrukturerna 
Teknisk utrustning 
Lös egendom 
Fastigheter 
etc. 

 
   
   
   
   

Driftskostnader: 
Hyra & verktyg 
Löner 
Råvaror/förbrukningsvaror 
Bokföring 
Ekonomiadministration 
Management-rådgivning 
Marknadsföring 
etc. 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

Årsomsättning    
Resultat (vinst/förlust)    
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KAPITEL	4	Kommunikation	och	marknadsföring	
Kapitel utvecklat av: Aristoteles universitet, Grekland 

 

Marknadsföring och kommunikation spelar en viktig roll för att främja ett företag, och 
förbättra dess konkurrenskraft. Strategin för att kontakta potentiella konsumenter måste 
utformas noggrant, eftersom detta kommer att ha en direkt inverkan på försäljning och 
kundengagemang med de tjänster eller produkter som erbjuds. 

För att utforma en kommunikations- och marknadsföringsstrategi måste vi först definiera 
en del terminologi. Kommunikation är den process som krävs för att skapa kontakt och dela 
informationen genom olika medel för symbolisk eller muntlig kommunikation, såsom tidningar, 
post, e-post, telefon, TV, radio, sociala medier. Det definieras som överföring av informationen, 
idéutbyte eller processen för att skapade sammanhängande tankar mellan en sändare och en 
mottagare (Schramm, 1955). 

I sin kommunikation med mottagaren spelar en sändares kodning en viktig roll. 
Meddelandet kan vara skrivet, talat eller illustrerat. Kommunikationsprocessen är ofta mycket 
komplex. Framgången beror på sådana faktorer som meddelandets natur, den arbetsmiljön som 
det äger rum och dess tolkning av mottagaren. Mottagarens uppfattning om källa och medium 
som används för att överföra meddelandet är en av faktorerna som påverkar 
kommunikationseffektiviteten. Betydelsen av ord, bilder, ljud och färger, såväl som människors 
uppfattningar och tolkningar av dem, kan skilja sig åt mellan olika målgrupper. 
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Enligt American Marketing Association (AMA) är marknadsföring ”verksamheten, 
uppsättningen av institutioner och processer för att skapa, kommunicera, leverera och utbyta 
erbjudanden som har värde för kunderna, partners och samhället i stort”.7   

Numera är valet av den bästa kommunikations- och marknadsföringsstrategin en del av 
affärsprocessen. Samtida integrerad marknadskommunikation (IMC) hjälper företag att välja 
mellan de mest lämpliga och effektiva metoderna för att kommunicera och utveckla relationer 
med kunder och andra intressenter (Belch & Belch, 2015). I enlighet med Govoni (2004) är IMC 
"en sammanhängande kombination av marknadsföringskommunikationsaktiviteter, tekniker och 
media utformade för att leverera ett samordnat meddelande till en målmarknad med en kraftfull 
eller synergistisk effekt, samtidigt som ett gemensamt mål eller uppsättning av mål uppnås”. 
Marknadsföringskommunikationsmeddelanden kan distribueras över flera kanaler, såsom post, 
tv, radio, tryckta medier, digitala medier och personlig försäljning.  

                                                             
7Som hämtats från: https://www.ama.org/the-definition-of-marketing/.  
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Bild 5 Belchs plan för reklam och marknadsföring Integrerad marknadskommunikation (ICT)8 

 

 

 

 

 

                                                             
8Som hämtas från: https://bit.ly/2Uvy5bA.  
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Geoff Moores värderingsposition är förmodligen den mest populära mallen som används 
för att beskriva ett företags meddelande. Moore (2006) föreslår två positioner, den första 
fokuserade på produktens värdepositionering, medan den andra fokuserar på konkurrenskraftig 
positionering. 

Värderingspositionering 

För ___________ (målkund) 
vem/som ____________ (uttalande om behov eller möjlighet) 
vår (produkt/tjänstnamn) är ____________ (produktkategori) 
som/för (förmånsförklaring) ____________. 

 
Konkurrenskraftig positioneringsförklaring 

Till skillnad från ___________ (konkurrenskraftigt alternativ), 
Är vår produkt ___________ (uttalande om primär differentiering). 

 
Moores exempel på värderingspositionering: 

För filmproduktörer  
som är missnöjda med de traditionella filmredaktörernas begränsningar 
vår arbetsstation är en digital filmredaktör 
som låter dig ändra filmbilder på vilket sätt du än väljer. 

 
Mores exempel på uttalande om konkurrenskraftig positionering: 

Till skillnad från arbetsstationer från Sun, HP eller IBM, 
har vi samlat alla gränssnitt som behövs för efterproduktion av filmredigering. 

 
Meddelandet som sprids borde ha ett tydligt värdeförslag. Det måste besvara frågan: "Varför 

ska en kund köpa av dig?". Ovanstående fråga kommer också att bidra till varumärke. Branding 
är ”processen som involverar att skapade ett unikt namn och bild för en produkt i 
konsumenternas sinne, främst genom reklamkampanjer med ett konsekvent tema. Branding 
syftar till att skapa en betydande och differentierad närvaro på marknaden som lockar och 
behåller lojala kunder”.9 De som ansvarar för företagets varumärke bör vara medvetna om 
tillgängliga ICM-verktyg och hur de kan användas för bästa möjliga resultaten. 

                                                             
9Som hämtats från: http://www.businessdiction.com/definition/branding.html.  
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Bild 6 Bästa globala varumärken 201810 

Migrantföretagarnas företag har begränsat kapital eller resurser. 
Entreprenörsföretagsmarknadsföring (EM) anses vara effektiv för sådana små företag (Fiore et 
al., 2013; Grünhagen & Mishra, 2008) eftersom det är dynamiskt, flexibelt, uppslukande, billigt 
och tillväxtorienterat (Morrish et al., 2010). Etniska minoritetsföretag kan dra nytta av EM genom 
att förbättra deras kreativitet och flexibilitet och förhindra en slumpmässig strategi för 
marknadsföring.  

Även om EM är en ekonomisk lösning kräver några av de marknadsföringsmedel som 
används, till exempel street branding, annonser på bilar, t-shirts, projicering av produkterna eller 
tjänsterna i offentliga områden, en betydande summa pengar som företagare kanske inte har. 
Ändå finns det två andra strategier, som kan bidra till marknadsföring av produkter eller tjänster 
med nästan nollkostnad, viral marknadsföring och digital marknadsföring.  

Viral marknadsföring avser processen för spridning av marknadsföringsmeddelanden 
genom hjälp och samarbete från enskilda konsumenter (Yuping, 2012). 
Marknadsföringsmeddelandena laddas upp på internet på ett sätt som kan delas och utvidgas av 
kunderna. Att välja rätt personer i det första distribueringsstadiet, bidrar till en bättre spridning 
av meddelandet. Det är avgörande att identifiera de viktigaste påverkarna (nischer) i 
handelsområdena, där du vill dela meddelandet. Sedan med hjälp av en bowling pin-strategi kan 
vissa konsumenter hjälpa dig att få ytterligare konsumenter genom att sprida 

                                                             
10Som hämtats från: https://bit.ly/2PgUSG1.  
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marknadsföringsmeddelandet. Ett bra exempel på en framgångsrik strategi är Facebook, som 
startade från Harvard, expanderade i andra högskolor och sedan till allmänheten. 

Ofta använder marknadschefer tävlingar för att locka publik eller be om att skapa sitt 
innehåll som leder till ökat engagemang. Du kan till exempel publicera ett foto av din 
företagsprodukt eller tjänst på Facebook och sedan be dina följare att gilla och sedan dela detta 
innehåll för att vinna något. Detta hjälper ditt innehåll att bli viralt och ger dig möjlighet att locka 
dina följares vänner, som sedan kan bli en del av denna kedja om de i sin tur delar innehållet. 

Digital marknadsföring är marknadsföring av produkter eller varumärken via en eller flera 
former av elektroniska medier. Exempelvis kan reklammedier användas som en del av ett företags 
digitala marknadsföringsstrategi omfatta marknadsföringsinsatser gjorda via Internet, sociala 
medier, mobiltelefoner och elektroniska skyltar samt via digitala och TV- och radiokanaler.11 

Ett av de billigaste och effektivaste medierna för företagare är sociala medier. I detta 
avseende måste du välja vilka medier du vill använda för att marknadsföra ditt företag. Det är att 
föredra att vara frånvarande från en social medieplattform snarare än att ge dålig information till 
din publik. 

Inverkan av val av sociala medier på en effektiv kommunikation av din tjänst eller produkt 
är obestridlig. De val du gör bör baseras på dina intressen och vad du är skicklig på. Så om du har 
konstnärliga talanger och tekniska färdigheter inom fotografering kan du börja med Instagram 
och Facebook. Å andra sidan, om du är expert på video, är YouTube den lämpligaste plattformen 
för dig. 

Målmarknaden är en annan nyckelfaktor för att bestämma den sociala medieplattformen 
som du kommer att välja att starta. Om du är inriktad på äldre är Facebook ett perfekt val. Men 
om du vill sprida dina tjänster eller produkter till människor i yngre ålder, bör Instagram och 
Snapchat vara dina första val. Du bör alltid komma ihåg att hålla dig informerad om de senaste 
uppdateringarna på dessa plattformar för att tillämpa din strategi. 

När du har valt de sociala medieplattformarna bör du börja skapa och ladda upp ditt 
innehåll. Kom ihåg att i början är antalet följare obetydlig. Ändå är det viktigt att ladda upp all 
nödvändig informationen som någon kommer att söka om ditt företag, till exempel webbplats, e-
postadress etc. 

Värdet av digital marknadsföring finns inte bara i de verktyg du använder utan också i 
processen för hur du använder dem. De ger dig möjlighet att se hur konsumenter svarar på dina 

                                                             
11Som hämtas från: http://www.businessdiction.com/definition/digital-marketing.html.  
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kampanjer. För att göra det kan du använda några av de digitala marknadsföringsverktygen som 
beskrivs nedan, till exempel: 

Hubspot - en specialiserad plattform för marknadsföringsautomation. Den samlar alla 
möjliga marknadsförings- och distributionsstrategier du behöver. för att locka besökare till din 
webbplats och konvertera dessa besökare till leads. Finns på: https://www.hubspot.com/.  

Google Analytics - ger dig åtgärder angående avkastningen på din digitala annonsering 
samt dina sociala nätverkssajter. Finns på: https://analytics.google.com/analytics/web/.  

Google Search Console - hjälper dig att övervaka din webbplatstrafik och felsöka dess 
prestanda på Google Search. Finns på: https://search.google.com/search-console/about.  

Crazy egg - ger dig information om engagemangsgraden för dina besökare på 
webbplatsen, hur länge de besöker och var de klickar.  Finns på: https://www.crazyegg.com/.  

LiveChat - en inbäddad livechatt på din webbplats som gör att du kan ansluta till 
webbplatsens besökare. Finns på: https://www.livechatinc.com/.  

Subscribers - lägger en webbläsarmeddelande när folk besöker din webbplats och ber 
dem att prenumerera. När du laddar upp nytt innehåll skickar det ett pushmeddelande. Finns på: 
https://subscribers.com/.  

MailChimp - en e-postmarknadsföringstjänst och plattform för 
marknadsföringsautomation. Finns på: https://mailchimp.com/.  

Ubersuggest - ett sökordsverktyg. Det föreslår sökordsidéer som kan användas för din 
innehållsmarknadsföringsstrategi och produktion. Finns på: 
https://app.neilpatel.com/sv/ubersuggest/.  

Buzzsumo - ett innehållsmarknadsverktyg som hjälper dig att spåra viralt innehåll och 
betydande påverkare för ditt företag. Finns på: https://buzzsumo.com/.  

Wistia - en videoprogramvaruplattform för företag som ger dig information om dina 
tittare. Finns på: https://wistia.com/.  

Landscape by Sprout Social - låter dig ändra storlek på bilderna med perfekta 
dimensioner, för att använda dem på sociala medier. Finns på: 
https://sproutsocial.com/landscape.  

Canva - en plattform där du kan designa grafik, foton och teckensnitt. Finns på: 
https://www.canva.com/. 
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Marknadskunskap, kan förvärvas genom utbildning på arbetsplatsen. Således kan du på 
följande webbplatser hitta gratis onlinekurser även inom marknadsföring: 

Coursera: https://www.coursera.org/specialization/digital-marketing  

Googles digitala verkstad: https://bit.ly/2ZssZk4  

Facebook Blueprint: https://www.facebook.com/business/learn/courses?ref=ens_rdr  

Unbounce kurs för landningssida: https://thelandingpagecourse.com/  
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Kapitel	5:	e-handel	och	online-marknadsföring	57	
Kapitel utvecklat av: CO RI IS, Italien & EURO-NET, Italien 

 

5.1. Betydelse av e-handel (elektronisk verksamhet) 

Den övergripande effekten av informationsteknologi och Internet för ekonomisk 
verksamhet har skapat en omvandlingsprocess med avseende för affärsmodeller för företag. En 
affärsmodell representerar logiken enligt vilken en organisation skapar, distribuerar och samlar 
värde; vilket påverkar uppsättningen organisatoriska och strategiska lösningar som ger företaget 
konkurrensfördelar. Många befintliga affärsmodeller har utvecklats till e-affärsmodeller.  

Övergången från traditionell verksamhet till e-handel har inneburit att underlätta tillgång 
till informationensteknologi, datautbyte och interaktion mellan aktörer. Tekniker, aktiviteter och 
administrativa och kommersiella processer har därför börjat utnyttja funktionerna och resurserna 
i de telematiska, internet- och/eller webbnätverket för att effektivisera produktionsprocesser, 
hantering, utveckling och överföring av information, relationer mellan aktörerna som deltar i 
värdet kedja. 

Enligt Wikipedia är onlineföretaget eller e-företag "alla typer av affärs- eller kommersiella 
transaktioner som inkluderar delning av information över internet." 
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5.2. E-affärsvärde 

Målet för varje e-affärsprojekt är att skapa värde. Värdeskapande kan ske på olika sätt: 
med en marginalökning (t.ex. sänker produktionskostnaderna) eller med en ökning av fördelarna. 
e-affärer, tack vare kundnöjdhet, främjar lägre priser kopplade till ökad produktivitet; bättre 
förmåga att lyssna på kunden; produkter och tjänster mer anpassade till kundernas behov; ett 
öppet driftsätt för användaren. 

Tack vare de privilegierade relationerna med partnerna, skapar kommunikationskanaler 
med leverantörer en bättre ömsesidig marknadskunskap, ökad reaktivitet; bättre förväntningar 
en delning av resurser som är fördelaktiga för båda parter. 

Alla e-affärer är framgångsrika när det ger mervärde för företaget, dess personal, kunder 
och partners.  

 

5.3. Valet av marknad 

B Till B (Business To Business, B2B) utser en affärsrelation från företag till företag baserat 
på användning av digitalt stöd för informationsutbyte; 

B Till C (Business To Consumer, B2C) utser ett förhållande mellan ett företag och 
privatpersoner. Detta är därför det som kallas e-handel, vars definition inte är begränsad till 
försäljning, utan täcker alla utbyten som ett företag kan ha med sina kunder, från begäran om 
uppskattning till eftermarknadstjänster; 

B Till A (Business To Administration, B2A) om förhållandet du vill upprätta är mellan ett 
företag och den offentliga sektorn (skatteförvaltning etc.) som är baserad på digitala 
utbytesmekanismer (teleprocedurer, moduler, etc.) 

 

5.4. Hur man påbörjar IOA 

Det är inte tillräckligt att installera IT-verktyg, även om det idag är nödvändigt. Ett företag 
startar ett e-affärsprojekt när det implementerar en ny organisation med ny teknik. Det är därför 
en kulturell förändring, vilket innebär dessa effekter: att utveckla nya affärsmöjligheter, 
underlätta intern och extern kommunikation, göra affärsrelationer effektivare med sina kunder 
och olika partners (leverantörer, administratörer etc.). 

Förhållandet med kunden har faktiskt fått en mycket högre betydelse jämfört med 
produkter, butiker, system, webbplatser och till och med personal. För att få en hållbar 
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konkurrensfördel räcker det inte längre med att utveckla högkvalitativa produkter: kunden måste 
vara nöjd hela tiden i förhållandet, från de första kontakterna till kundservice av produkter och 
tjänster. Kravet är inte längre att få försäljningen eller förvärva kunden utan säkerställa lojalitet 
över tid. Kunden kan inte längre ses som huvudpersonen för en försäljning utan som en finansiell 
tillgång som varar livet ut. Men för att uppnå detta är det nödvändigt att skapa en varaktig 
relation och behålla den. Det är nödvändigt att veta hur man lyssnar på honom, veta hans behov, 
förutse hans önskemål och, under varje kontakt med företaget (information, köp, 
tillbehörsservice) och överträffa hans förväntningar. 

Det är nödvändigt att upprätta en personlig relation med målkunden, som kan tjäna 
företaget att differentiera varje kund beroende på deras behov och deras särdrag. Customer 
Relationship Management innebär allt detta: att skapa en organisation som är fokuserad på 
kunden, där de olika marknadsförings-, försäljnings- och serviceaktiviteterna som stöder 
relationen är helt integrerade. 

E-företag inkluderar många aspekter och många olika aktiviteter som ingår i den allmänna 
förvaltningen av ett företag, och internetmarknadsföring, såsom: 

� Skapa en webbplats; 
� Utförande av sociala nätverksaktiviteter; 
� Gör onlinemarknadsföring; 
� Söka efter nya kunder; 
� Gör onlineförsäljning (en process som oftast kallas e-handel, som involverar 

transaktionsprocesser online och utbyte av varor och tjänster som sker via 
Internet); 

� Kundservice 

 

5.5. Fördelar för en framgångsrik e-affärsstrategi 

● Sälja produkter och tjänster till och med eller uteslutande online; 
● Öka affärsnivån i kvantitet och kvaliteten; 
● Förbättra kundsupport; 
● Gör affärsprocesser mer effektiva tack vare IKT-lösningar; 
● Ta itu med nya marknader; 
● Öka och konsolidera penetrationen på den nuvarande marknaden; 
● Utveckla en bättre marknadskunskap, om kunderna; 
● Håll kostnaderna låga och under kontroll. 
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5.6. E-företags huvudverktyg 

❖ Webbplatser 
❖ Mobila enheter (smarta telefoner, surfplattor etc.); 
❖ E-post 
❖ Utbyte och elektronisk delning av data; 
❖ Överföring av filer och dokument 
❖ Videokonferens 
❖ Internet, intranät och extranät 

 
Web-appen (eller appen) för redigering och delning av dokument, appar för hantering av 

e-post, kalender, chatt etc., Internet-samtalssystem (som Skype eller Google Hangouts) och den 
så kallade "Software as a service" (SAAS) , är alla en uppsättning medel, tjänster och färdigheter 
som gör det möjligt för företag att helt outsourcar vissa aspekter av sitt informationssystem (till 
exempel meddelanden eller säkerhet) och ersätta det med en kostnad för att fungera snarare än 
med en reell investering; detta är exempel på verktyg för e-användbarhet. De klassiska exemplen 
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på sådana programvaror är Google App, iCloud, Microsoft Office 365, Oracle, men också CRM-
system (Customer Resource Management) eller supportsystem för online-försäljning. 

 
Internetmarknadsföring avser reklam och marknadsansträngningar som använder 

webben och e-post för att bedriva direktförsäljning via e-handel samt försäljning via webbplatser 
eller e-post. Internetmarknadsföring och onlineannonsering används vanligtvis tillsammans med 
traditionella medier som radio, tv, tidningar och tidskrifter. Internetmarknadsföring kan också 
delas in i delområden som webbmarknadsföring, e-postmarknadsföring och marknadsföring på 
sociala medier. 

Följande avsnitt syftar att hjälpa att förstå hur du hanterar ett framgångsrikt företag 
online, de bästa metoderna för att lyckas, positiva bidrag samt de negativa effekterna av 
internethandel.  

Det är viktigt att ha information om liknande aktiviteter på marknaden när man startar ett 
företag. När detta är gjort, titta på hela marknaden och ta reda på om det finns ett gap du kan 
fylla. Dessutom är det relevant att veta dina potentiella kunders behov, vad de letar efter och hur 
du kan förse dem med den produkt eller tjänst de letar efter. Av detta skäl är det viktigt att göra 
en liten nätverksundersökning som kan stödja dig i utvecklingen av ditt företag. 

Forskning är: "systematisk utredning och studie av källor och material för att fastställa 
fakta och komma fram till nya slutsatser" (Oxfords ordbok). e-sökning är online-sökning! 

 

5.7. Tips för rätt tankesätt för e-företags 

Utveckla ett företagande tankesätt 

Att utveckla ett rätt tankesätt är en entreprenörsmässig första sak att göra för att starta 
alla typer av e-företag. 

Att starta någon form av verksamhet genom att ha eller behålla en anställd mentalitet är 
det största hindret för att skapa grunden för ditt eget företag. "Rädsla för misslyckande" och 
oförmågan att fatta grundläggande beslut är två andra starka hinder. Det är nödvändigt att 
investera i marknadsföring och framför allt i personlig tillväxt och utbildning. Detta är rätt 
aktiviteter för att bygga upp verksamheten och säkerställa en långsiktig framgång. 
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Det första steget till att misslyckas är att inte börja 

Om du inte provar att utöva din idé kommer du aldrig att veta dess potential. E-handeln 
ger dig ofta chansen att experimentera med idéer som kan uppnås gratis eller med blygsamma 
siffror. Att försöka är viktigt, eftersom du alltid har chansen att försöka igen med en ny idé i 
framtiden. 

Möjligheter 

Börja med att titta på människors problem för att förstå vad de möjliga lösningarna kan 
vara. Hur kan du förbättra andras liv? Vilken produkt eller tjänst kan du ge liv för att starta ett 
onlineföretag och skapa ditt eget företag? 

Börja från botten 

Mycket ofta försöker vi skapa ett företag, och starta det på ett så spektakulärt sätt som 
möjligt, men det är inte alltid korrekt. Om du börjar från botten du kan testa din produkt/tjänst 
med dina vänner och familj och sedan sprida till koncentriska cirklar. Den bästa annonseringen är 
genom word of mouth och dina kunders tillfredsställelse. 

Skapa en blogg 

Att avslöja information och innehåll gratis är det bästa sättet att marknadsföra ditt 
företag. Visa din vilja att tillhandahålla värdefullt innehåll: på detta sätt kommer de andra att 
märka dig som en expert och lösa människors problem och generera värde. 

Börja lära dig nu. 

Du kan starta företaget online utan pengar eller mycket magert, tack vare gratis eller 
billiga tjänster. När du tjänar lite pengar du kan anställa någon. Börja tjäna pengar så snart som 
möjligt. genom att sälja en e-bok, en tjänst, en produkt som har verkligt värde. Att skapa ett 
företag, måste vara pedagogiskt för dig också. 

Mindre siffror, mer värde 

Snarare än att fokusera på siffror, en miljon visade sidor, tiotusentals erbjudanden, och 
hur du kan göra dem lyckligare. Innan du skapar ett e-företag måste du vara medveten om att allt 
kretsar kring människor. 
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Leta inte efter perfektion 

Många slös ar tid på att försöka göra sin produkt, blogg, webbplats perfekt. Det 
kommer aldrig att bli något slut. Strävan efter perfektion kan begränsa din försäljning. Snarare 
måste du oroa dig för att prova dig fram, få feedback, förbättra och slutligen upprepa. 

Börja hemma och gör det med dina vänner 

Ofta behöver du kanske inte ha ett kontor, men en samarbetsstation räcker, eller så du 
kan till och med börja i ditt hus, eller börja med vänner som delar samma passion. 

Omge dig själv med intressanta människor 

Att ha vänner som gör spännande saker kan ge dig många inspirationer. Samma vänner 
kan ge dig goda råd och feedback. Människorna runt dig och deras attityder påverkar dig mer än 
du tror. 

Lär dig att vara lycklig utan att veta framtiden 

Du kan inte alltid förutsäga vad som kommer att hända i verksamheten. Världen förändras 
snabbt. Ditt företag kommer att förändras. Du kommer att förändra dig själv. Som de stora lärarna 
säger: "lära sig att leva i nuet och lämna oroligheter till det förflutna eller framtida". 

Den gyllene regeln 

Att nå kunder är den viktigaste punkten i varje marknadsföringsstrategi och med 
utvecklingen av teknik är det alltmer nödvändigt att nå den "digitala konsumenten". Men redan 
innan du kommunicerar med marknaden är det viktigt att definiera varumärket och företagets 
image eftersom det gör det möjligt att sticka ut från sina konkurrenter. 

Om du kommunicerar ditt varumärke på ett konsekvent sätt med strategisk 
webbmarknadsföring kan du nå miljoner användare med ett klick. Men övervakning är oerhört 
viktigt. Det är nödvändigt att kunder som interagerar förstår förtroende; måste du ställa in rätt 
ton för att kommunicera rätt meddelande och för att få användaren att förstå att det finns en 
riktig person på andra sidan. 

Studera försäljningsprocesserna och marknadsföringsstrategierna för dina 
huvudkonkurrenter, lära av deras framgång, men skapa också dina egna genom att förnya - att 
föra något nytt till bordet; den digitala tidens konsument förväntar sig ett annat och mycket mer 
kreativt varumärke. Tänk på nya sätt att fånga människors uppmärksamhet! 
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Strategisk webbmarknadsföring fungerar bäst när den fångar upp konsumenternas 
sinnen: om du kan skapa en "upplevelse" i deras sinne, kommer de sent glömma det! Målet är att 
lyckas slå samman den verkliga världen till den virtuella och skapa en effekt som aldrig funnits. 
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KAPITEL	6	Kundservice	
Kapitel utvecklat av: CO RI IS, Italien & EURO-NET, Italien 

 

6.1. Introduktion - Vad pratar vi om? 

Att ge teknisk support till en kund som har problem med Internet anses vara kundservice. 
Att ge ett råd angående en viss typ av mark som en trädgårdsmästare kan behöva betraktas som 
kundservice. Kundtjänst är också när man hjälper en kund att hitta en produkt i butiken. Slutligen 
är kundservice också att förklara de olika rätterna i restaurangens meny. 

 

 

6.2. Definition(er) av kundservice 

En allmän definition av kundservice är: Tjänster och hjälp som ett företag tillhandahåller 
sina kunder. Det har att göra med skapandet av god kundupplevelse när de interagerar med ett 
företag. I verkligheten utförs tjänsten av människor, av anställda som interagerar med kunder och 
ger liv till olika interaktioner, som alla spelar roll. Det är förmodligen därför det finns många 
definitioner av kundservice. Låt oss titta på några av dem som vi hittade på webbplatsen: 
www.best-job-interview.com/definition-of-customer-service:  
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● ”Kundtjänst handlar om att skapade en relation med förtroende och lojalitet utöver den 
omedelbara interaktionen. 

● Det är vad ett företag gör för att möta och överträffa kundernas förväntningar. 
● Kundtjänst är en företagsomfattande filosofi om att förstå kunden och vad de vill och 

behöver. 
● Kundtjänst är processen att hjälpa människor att hitta vad de vill ha under hela 

transaktionscykeln. 
● Kundtjänst är den grad i vilken en produkt inte uppfyller eller överträffar kundens 

förväntningar. Den definierar kundens uppfattning om interaktionen med företaget. 
● Kundtjänst handlar om att behandla kunder som du vill behandlas själv.” 

 
Därefter ger vi dig skäl till varför det är viktigt att ta sig tid att verkligen att identifiera vad 

bra kundservice betyder i avsnittet nedan ("Betydelsen av kundservice."), medan följande citat 
kan ge dig inspiration för ditt företags "kundfilosofi". 
 

Bill Gates: "Dina mest missnöjda kunder är din största källa att lära av." 

Sam Walton: "Det finns bara en chef. Kunden. Och han kan ge alla i företaget sparken, från 
ordföranden och ner, helt enkelt genom att spendera sina pengar någon annanstans.” 

Richard Branson: "Lova inte vad du inte kan leverera och leverera allt du lovar." 

Jeff Bezos: "Vi ser våra kunder som inbjudna gäster till en fest, och vi är värdarna. Det är vårt 
jobb varje dag att göra alla viktiga aspekter av kunderfarenhet lite bättre. ” 

Howard Schulz: "Stora återförsäljare erkänner att de är i branschen för att ständigt överraska 
och glädja sina kunder." 

Meg Whitman: "Vi tänker på våra kunder som människor, inte plånböcker." 

Donald Porter: "Kunder förväntar dig inte att du ska vara perfekt. De förväntar sig att du fixar 
saker när de går fel. ” 

Du kan hitta några fler på följande webbplats: www.best-job-interview.com/definition-of-
customer-service.html.  
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Bild 7 Citat om kundservice 

 

6.3. Betydelsen av kundservice 

Du har säkert upplevt situationer som: att vänta länge i kö, hantera en kontorist som inte 
visste hur han skulle svara på dina frågor, anställda som inte bryr sig om att hjälpa dig, väntat 
länge på en restaurang och så vidare. Som ett resultat, bestämde du dig för att sluta gå till en viss 
butik eller restaurang, välja ett annat företag, eller byta bank. 

 
Dålig kundservice leder till förlust av kunder. 
 
Detta är en kostnad för ett företag; Det finns faktiskt studier som visar att det kostar 4 till 

10 gånger mer att locka nya kunder än att behålla befintliga. 
 
Tvärtom, kommer du troligtvis med glädje att minnas en servitris som ger ett bra råd på 

en restaurang, en medarbetare som hjälper dig att hitta den "rätta" presenten för din vän, en 
offentlig kontorsarbetare som hjälper dig att fylla i ett formulär med uppgifterna du hade glömt 
att fylla i (eftersom du inte har läst det korrekt!). 

 
Och du berättar eventuellt för människor - både personligen och online, genom sociala 

medier, om de trevliga personer du träffade och vilken underbar upplevelse du hade. Dessutom 
kommer du att förbli lojal mot det företag som gav dig denna goda upplevelse. 
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I dag, i den nuvarande globaliserade världen där varje kund har tillgång till mycket 
information och alternativ när det gäller produkter eller tjänster, och när han/hon enkelt kan 
betygsätta en produkt eller en tjänst, är det mer än viktigt att leverera en anmärkningsvärd 
produkt eller service. Det är detta som ger ett företag dess konkurrensfördel.  

 
Kundservice är viktigt främst för att du alltid måste sätta kunden först. Företag som förstår 

sina kunder och prioriterar dem är långt före deras konkurrens.  

Du kan läsa mer genom att gå till den här länken: https://study.com/academy/lesson/the-
importance-of-good-customer-service.html.  

Några fler exempel på bra kundservice. som hjälper dig att förstå hur viktigt det är för ditt företag 
kan hittas på webbplatsen: https://blog.hubspot.com/service/good-customer-service, som 
innehåller beskrivningar av riktiga varumärkens kundpolicyer, till exempel The Ritz Carlton Hotel 
Company, Warby Parker-glasögon och andra, vilket ger dig möjlighet att få gratis affärsresurser, 
både direkt på webbplatsen eller genom att prenumerera på deras senaste blogginnehåll. 
 

Även om många framgångsrika företag erkänner vikten av att tillhandahålla utmärkt 
kundservice förloras kunder fortfarande på grund av dålig service.  
 

Bara ganska nyligen har vissa företag "sett ljuset" och använder nya tillvägagångssätt som 
är i total diskontinuitet med de gamla, som strävar efter en verklig kundcentricitet genom att 
stärka servicepersonalen. De uppmuntrar på allvar sin frontlinjetjänstpersonal att bete sig på nya 
sätt för att leverera tillfredsställande upplevelser för kunderna. 

En mer detaljerad diskussion om vikten av att ändra perspektiv och anta denna nya modell 
av kundsupport du kan hitta i “From lip service to customer services”, Klimek, Gaylard, Mehta, 
Accenture Strategy, 2017, available here: 
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/au-
en/_acnmedia/Accenture/Conversion-
Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_8/Accenture-Strategy-Workforce-Lip-
Service.pdf. 
 

6.4. Hur man organiserar kundservice 
"Dina mest missnöjda kunder är din största källa att lära av." 
Detta kan vara en bra utgångspunkt för företagets kundpolicy. Den verkliga betydelsen av 

den här meningen är att du kommer att kunna förbättra din produkt tack vare dina missnöjda 
kunders förfrågningar. Kundsupporten är "platsen" där din kund klagar; därför är det rätt början 
att förbättra relationen till kunderna. Faktum är att när kundklagomål effektivt löses kan det 
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hjälpa till att stärka förhållandet kunden har med ditt företag. Om det är välorganiserat, 
naturligtvis. Låt oss därför titta på några kännetecken för en effektiv kundservice. 
 

6.5. Kännetecken för kundservice  
Hastighet och tillgänglighet. När problem uppstår bör kunderna snabbt uppmärksammas, 

oavsett om det är per e-post, telefonsamtal eller personligen. Att kräva att kunder står i långa 
köer eller sitter i telefonkö kan förstöra en interaktion innan den börjar. 

Anpassning. Kunder älskar personifiering, därför kommer att veta vad dina kunder vill och 
behöver och även använda kundernas namn, när det är möjligt, att säkerställa att du kommer 
igång med en bra start. 

Artighet och empati. Att säga "hej", "god eftermiddag", och "tack så mycket" är en del av 
bra kundservice. När kunder ringer för att klaga på ett problem är det bästa att göra att visa 
förståelse för varför de känner sig som de gör.  

Professionalism. Användningen av professionella kompetenser eller färdigheter visar 
kunderna att de är omhändertagna. Du eller din personal måste ha stor Marknadskunskap, om 
företagets produkter eller tjänster för att kunna erbjuda en utsökt kundservice.  
 

6.6. Kännetecken för kundservicerepresentanter 
Kännetecken för bra kundservice återspeglas i kundservicerepresentanterna. De måste 

vara öppna, lättillgängliga, vänliga, ha marknadskunskap, om produkten och känsla för kunden. 
Deras sociala färdigheter är oerhört viktiga inom detta område, både i ansikte-till-ansikte-
situationer eller över telefon. Oftast måste de hålla sig lugna, även om kunden blir upprörd. 

 
Från företagets sida är det viktigt att tillhandahålla aktuell information till 

kundservicerepresentanter. Anställda måste ha den senaste och mest exakta informationen om 
produkter och företagspolicyn. Dessutom bör de kunna fatta beslut av sig själva för att 
tillfredsställa kunden på vilket sätt som helst. På det här sättet kommer de att utbilda kunder, 
avslöja nya funktioner eller tjänster, få feedback eller beskriva hur andra kunder har förbättrat 
sina erfarenheter. Framför allt kommer de konsekvent att visa sitt engagemang, för att hjälpa 
kunderna att uppnå sina mål och bli proffs på problemlösningar.12 
 

 
 
 

                                                             
12Som hämtats från: https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/au-
en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_8/Accenture-Strategy-
Workforce-Lip-Service. 
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6.7. Steg för att organisera kundservice  
 
1. Anställa personer som är födda för denna position. Först och viktigast är att anställa 
rätt personer för jobbet, personer som passar ovan nämnda kriterier. Om det redan finns 
proffs som arbetar med kundservice och inte har rätt kompetens, är ett alternativt steg 
att utbilda dessa människor. 

 
Länk för gratis utbildning i kundservice: www.livechatinc.com/customer-service-
quiz/customer-service-training/ .  

 

2. Understryk kundens betydelse. Som vi skrev tidigare, att använda nya tillvägagångssätt 
som är i total diskontinuitet med de gamla, betyder att gå i rätt riktning, ge dig ett nytt 
perspektiv. Det viktiga är att vara konsekvent och tillämpa inlärda verktyg och tekniker.  
 
Om du håller med om att "stanna på kundens sida" och hjälpa henne/honom - oavsett 
kostnader - kommer det att vara lönsamt på lång sikt. 

 

3. Att erbjuda hjälp genom flera kanaler går också i riktningen ”att gå i kundens skor”. För 
att erbjuda kunden flera möjligheter att få din hjälp och support är ett bra val att ha 
självbetjäningsmaterial på din webbplats: närvaron av en dedikerad 
"Självserviceavdelning" kommer att erbjuda kunderna en ytterligare kanal för att lösa sina 
problem på egen hand. 
 
Länk till hur du organiserar själv-hjälp: www.livechatinc.com/livechat-
resources/complete-guide-self-service-materials.    

 

4. Mätning av dina kundserviceresultat. För att veta om det går bra är det viktigt att du 
samlar in feedback från kunderna när det är möjligt; du kan göra det genom 
kundundersökningar och NPS (Net Promoter Score)-mätningar. 
 
En bra praktisk guide inom detta område finns på följande länk: 
www.livechatinc.com/blog/good-customer-service/.   
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6.8. Trender i kundservice 
 
Med tanke på spridningen av smartphones är de nya trenderna för kundservice inriktade 

på användningen av mobilen och mobilens appar; dessa appar gör det möjligt för kunden att 
kontakta kundservice/kontor via vilken kanal hon/han använder på mobilen, det vill säga: sociala 
medier, text eller livechatt, utan att lämna appen. 

 
Dessutom är ett bra tillvägagångssätt också att erbjuda kunden ett alternativ att lösa sina 

egna problem genom att använda kundsupporten för självbetjäning, som vanligtvis består av en 
guide eller andra ytterligare självhjälpsresurser.  

 
Läs mer på följande länk: https://www.investopedia.com/terms/c/customer-

service.asp#ixzz5UIOZEmgT.    
 
På den här webbplatsen hittar du några fler tekniker som stöder 

kundservicerepresentanter: www.digital4.biz/marketing/big-data-e-analytics/customer-
experience-cos-e-perche-e-strategica-per-le-aziende-e-quali-sono-le-tecnologie-per/. 
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KAPITEL	7	Nationell	lagstiftning	
 
7.1. Lagstiftning i Grekland	

Avsnitt utvecklat av: Aristoteles universitet, Grekland  

Som ett resultat av invandrarvågen i Grekland införs entreprenörsram efter 1998 som 
legaliserar befintliga immigrationsföretag. Från 1995 till 2001 har ett utbildningsprogram och 
subventioner för cirka 100 invandrare ägt rum från icke-statliga organisationer.  

1998: Första försök görs för ett regleringsprogram och de första migrerande företagen 
växer gradvis. 1997 års presidentdekret genomförde en tvåstegs legaliseringsprocess 1998. 
Ursprungligen ansöker invandrare om uppehållstillstånd och får ett vitt kort som ett tillfälligt 
uppehållstillstånd. Syftet med denna process var initialt att registrera antalet migranter. I nästa 
fas kunde de som hade ett vitt kort få ett grönt kort. Som ett resultat, kan nästan hälften ansöka 
om den andra fasen. De flesta migranter, eftersom de var anställda i en informell regim, lyckades 
bara uppnå det vita kortet under denna tid (cirka 6 månader). 

Lag 2910/2001: Rättsliga ramar med särskilda bestämmelser för integration av 
invandrare, ger en solid ram för entreprenörsverksamhet. Den varierar mellan migranter som är 
anställda och egenföretagare (oberoende ekonomisk aktivitet). De tillfälliga licenser 1997/98 
förnyas. Lagen försökte ta itu med luckorna och störningarna i den tidigare processen genom att 
försöka reglera frågor om social integration av invandrare, särskilt när det gäller utbildning, hälsa, 
civilstånd och arbete. 

Lag 3386/2005: Specifikationer om de flesta frågor som rör tredjelandsmedborgare med 
inriktning på integration av migranter. Uppehållstillstånd ges för "tillhandahållande av oberoende 
tjänster eller arbete". En nödvändig förutsättning är att ha ett juridiskt beroende arbete i 
åtminstone ett år. Tröskeln för finansiellt kapital för att invandrarnas oberoende ekonomiska 
verksamhet börjar definieras till 60 000 euro. Ändringarna och tilläggen till bestämmelserna i 
denna lag är i kraft även i dag. 

Lag 3838/2010:  Förändringar i förvärv av grekiskt medborgarskap, 
naturaliseringsprocessen och erkännande av politiska rättigheter för utlänningar. 

Lag 3852/2010: Ny arkitektur för lokal förvaltning och decentraliserad administration - 
Kallikratis-programmet förutsätter en ny institution, Immigration Integration Council (SEM), i 
varje kommun som en betydande insats för att integrera invandrare i lokala samhällen. TEC:erna 
ingår i samrådsinstitutionerna tillsammans med samrådskommittén och medborgaren och 
företaget. 
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Lag 3853/2010 (FEK A90): Förfarandet för att bilda ett företag blir mycket enkelt. Det 
allmänna kommersiella registret är upprättat och det är genom vilket förfarandet för att etablera 
privata och kapitalföretag genom One Stop Services (IMS) förenklades. 

Investeringslag 3894/2010: För större investeringar i Grekland som involverar offentliga 
och privata enheter av tredjelandsmedborgare i Grekland, både fysiska och juridiska personer. De 
relevanta bestämmelserna i lagarna om inrättande av en enskild äganderätt och ett företag i 
allmänhet (begränsat ansvar, partnerskap) samt en filial i ett utländskt företag. 

A) Stöddokument för start av enskilda företag: 

1) Blanketter från skattekontoret (M1 och M2) ifyllda. 

2) Hyresavtal certifierat av ägarens skattekontor. Om webbplatsen är privatägt eller 
tillhandahålls gratis, krävs andra bevis. 

3) Intyg om registrering vid behov. 

4) Intyg om registrering eller befrielse från ett försäkringsinstitut (OAEE etc.). 

5) Autentiserad eller autentiserad fotokopia av original version(en). 

6) För utlänningar utanför EU, ett pass och uppehållstillstånd och (oberoende) arbete på 
minst ett (1) år eller oberoende ekonomisk verksamhet. 

7) Tillstånd för etablering av prefektur för industriella hantverksenheter och professionella 
verkstäder och lager i prefekturen Attika. 

En väsentlig förutsättning för att kommersiell verksamhet ska inledas i Grekland för 
tredjelandsmedborgare är utfärdandet av ett tillstånd (artikel 9 i lag 3386/2005). De kategorier 
av licenser enligt vilka en kommersiell verksamhet kan utövas anges i lag 3386/2005 eftersom den 
är i kraft och är enligt följande: 

1) Uppehållstillstånd för arbete. 

Dokument nr 1006596/284/IA/24-1-2005 klargör att inget arbetsintyg utfärdas till 
tredjelandsmedborgare som har uppehållstillstånd för beroende arbete. Undantagsvis kan en 
tredjelandsmedborgare som har ett tio års uppehållstillstånd få ett arbetsstartcertifikat för alla 
aktiviteter. 

2) Uppehållstillstånd för att tillhandahålla tjänster eller arbete. 

Innehavaren av detta tillstånd kan bara starta arbetet för tillhandahållande av oberoende 
tjänster eller ett projekt som är baserat i hans hem (t.ex. en översättare), till och med den som 
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har sagt upp sin ledighet och har deponerat sina handlingar för förnyelse, såväl som innehavaren 
av ett tillstånd eller certifikat enligt artikel 15 par. 5 i lag 3386/2005 om ändring av typ av 
arbetstillstånd från en beroende av tillhandahållande av oberoende tjänster eller arbete. 

 

7.2. Lagstiftning i Italien	
Avsnitt utvecklat av: EURO-NET, Italien  

Nya företag med nollränta 

(Https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-
zero) 

Nya företag till nollränta är incitamentet för företag att bildas i en företagsform bestående 
av mer än hälften av människor mellan 18 och 35 år, eller mer än hälften av kvinnorna. 
Förmånerna är i standardform av ett nollräntelån, som kan vara upp till åtta år, för ett belopp 
som inte överstiger 75% av de stödberättigande utgifterna. Förmånerna är giltiga i hela Italien 
och tillhandahåller nollkursfinansiering av affärsprojekt med utgifter upp till 1,5 miljoner euro. 
Det är "ett sportello-tillkännagivande" (först till kvarn): det innebär att ansökningar kan lämnas 
in tills det finns tillgängliga medel. 

Det adresserar: 

- Mikro- och småföretag med lagliga och operativa huvudkontor i Italien. 

- Personer som vill inrätta ett företag under förutsättning att de inom 45 dagar efter 
mottagandet av meddelandet om tillträde till anläggningarna demonstrerar företagets etablering 
och innehav av kraven. 

Icke-EU-medborgare, medlemmar, administratörer, juridiska företrädare eller de som 
tillträder en administrativ ställning måste regelbundet vara bosatta i Italien och har vid ansökan 
lagstadgade krav (ålder och kön) och ett uppehållstillstånd giltigt i minst 12 månader, med 
följande skäl: 

- Egenföretagande (det vill säga för en industriell, yrkesmässig, hantverks- eller 
kommersiell verksamhet, för att upprätta aktiebolag eller personer eller få tillgång till 
företagskontor). 

- Yrkesutbildning (t.ex. av ett följande skäl: anställning, väntan på anställning, familjeskäl, 
humanitära skäl - flyktingstatus), omvandlas senare, för att ingå låneavtalet, i uppehållstillstånd 
av skäl för egenföretagande, genom att lämna in ett online ansökan till Immigrationsbyrån för 
den behöriga prefekturen. 
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Smart & Start Italia 

(Https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia) 

Det stöder skapelse och tillväxt av innovativa startups i hela landet. Vem kan ansöka om 
ett lån: 

- Små innovativa nystartade företag, etablerade för mer än 60 månader sedan. Ett 
nystartat företag betraktas som innovativt om det är ett kapitalföretag som bildats under de 
senaste 60 månaderna, erbjuder innovativa produkter eller tjänster med högt teknologiskt 
innehåll, har ett produktionsvärde på upp till 5 miljoner euro. 

- Team av personer som vill etablera ett innovativt företag i Italien, även om de är bosatta 
utomlands eller med utländsk nationalitet. 

Smart & Start Italia finansierar födelse och tillväxt av innovativa nystartade företag som: 

� har ett starkt teknologiskt innehåll; 
� arbeta i den digitala ekonomin; 

förbättra forskningsresultaten (forskningsspin-off).  

Projekt med utgifter mellan 100 000 euro och 1,5 miljoner euro kan finansieras. 

Smart & Start Italia erbjuder: 

- Nollräntelån upp till 70% av den totala investeringen. Procentandelen av finansieringen 
kan gå upp till 80 % om uppstarten uteslutande består av kvinnor eller ungdomar under 35 år, 
eller om det finns minst en italiensk forskarläkare som arbetar utomlands och vill återvända till 
Italien; 

- Ett bidrag som inte återbetalas motsvarar 20 % av lånet, endast för nystartade företag 
baserade i Abruzzo, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Molise, Puglia, Sardinien och Sicilien. 

Nystartade företag som startats för under mindre än ett år sedan kan räkna med tekniska 
förvaltningsassistanstjänster i uppstartfasen (ekonomisk planering, marknadsföring, organisation 
etc.). 

Det finns inga tidsfrister: Invitalia utvärderar ansökningarna enligt ankomstordningen tills 
medlen tar slut. 
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Resto al Sud 

(Https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud)  

Detta är ett incitamentet som stöder uppkomsten av ny entreprenörsverksamhet som 
initierats av ungdomar i regionerna i södra Italien. Fördelarna riktas till ungdomar mellan 18 och 
35 år som: 

- är bosatta i Abruzzo, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Molise, Puglia, Sardinien och 
Sicilien vid ansökan om finansiering. 

- överföra vistelse till de regioner som anges efter framgångsrik kommunikation; 

- har inte ett permanent anställningsförhållande under hela lånets löptid; 

- har ingen annan pågående verksamhet. 

 

SELFIEmployment 

(Https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment)  

Det är ett ungdomsgarantiprogram som förvaltas av Invitalia riktat till ungdomar som har 
en stark möjlighet till egenföretagande och entreprenörskap. Tack vare detta initiativ ger Invitalia 
möjligheten att ansöka om ett lån med nollränta för att starta sitt affärsinitiativ. Även om SELFIE-
sysselsättning är ett projekt som går tillbaka till 2016, finns 114,6 miljoner euro fortfarande 
tillgängliga idag; Det är därför ett bra tillfälle för dem utan arbete men som har god 
entreprenörskompetens. 

För att få tillgång till finansieringen måste du vara: 

� mellan 18 och 29 år; 
� NEET (inte inom utbildning, anställning eller utbildning), t.ex. utan jobb och inte 

involverat i studier eller yrkesutbildning; 
� ingår i ungdomsgarantiprogrammet, oavsett deltagande i det 

ackompanjemangsväg som syftar till egenföretagande. 
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Cultura Crea 

(Https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea)  

"Cultura Crea" är inriktad på mikro, små och medelstora företag från det kulturella och 
kreativa området, inklusive team av människor som vill starta ett företag inom 
tredjesektorsämnen som vill genomföra sina investeringsprojekt i Basilicata, Campania, Puglia, 
Calabria och Sicilien.  

I synnerhet finansierar incitamentet med syfte att "skapa nya företag inom 
kulturindustrin": 

- ett team av personer. som vill starta ett företag, under förutsättning att konstitutionen 
äger rum inom 30 dagar från meddelandet om tillträde till anläggningarna, 

- företag som är inrättade i företagsform högst 36 månader, inklusive kooperativ. 

- incitamentet för "Stöd till den tredje sektorn för kulturindustrin" finansierar företag och 
ämnen från tredje sektorn. Särskilt: 

- Onlus; 

Företag inom den sociala sektorn 

 

7.3. Lagstiftning i Österrike 
Avsnitt utvecklat av: Donau University Krems, Österrike  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning 
2. Handelslicenser 
3. Affärstillstånd 
4. Affärsformer 
5. Skatter och försäkringar för företag 
6. "Registreringsbevis" 
7. Referenser 
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1. Inledning 

Varje medborgare i en EU-stat, EES-stat eller Schweiz kan inrätta ett företag, i Österrike. 
Medborgare från andra ländernana måste ha uppehållstillstånd. En personliga kan starta ett 
företag, om han/hon är 18 år och inte har något kriminellt register.  

I detta kapitel presenteras de rättsliga rambestämmelserna för att starta ett företag, i 
Österrike. Det täcker följande ämnen: 

- Handelslicenser 
- Affärstillstånd 
- Affärsformer 
- Skatter och försäkringar för företag 
- "Registreringsbevis" 

2. Handelslicenser 
För det första, låt oss ta en titt på vad handelslicensen är och hur den är lagligt definierad. 

För alla typer av kommersiell verksamhet måste du som ett första steg registrera ditt företag 
eftersom du behöver en handelslicens. Att registrera ditt företag för att få din licens är gratis. Det 
viktigt att för att reglera dina rättigheter och skyldigheter som företagare.  

I Österrike kan vi prata om tre typer av branscher: 

1. Frihandel (utan behörighetsbevis, reglerad på samma sätt i Österrike sedan 2013), t.ex. 
- tjänster i automatisk databehandling; 
- kontorsarbete 
- bensinstationer; 
- kommersiella företag; 
- reklambyråverksamhet o.d; 
- nagesalonger; 
- montering av möbelsatser. 

 
2. Licensierade branscher och hantverk  (Intyg om professionell kompetens krävs), t.ex. 
- slaktare; 
- managementkonsulter; 
- försäkringsagenter; 
- timmerman; 
- kosmetologer. 
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3. Licensierade branscher, med särskilt tillstånd, (”reglerade branscher”), t.ex. 
- byggarbteare 
- pyrotekniska företag; 
- snickare; 
- kommersiell finansiell konsultation; 
- gas- och sanitetsteknik. 

 
Det viktigt att du känner till den bransch som ditt företag motsvarar.  

 

Tabell 3 Handelstyper och deras krav 

Typer av handel TILLSTÅND  
Yrkeskompetens 

 Igångsättningstid 

Frihandel Inget certifikat för professionell 
kompetens krävs; men 
du behöver en handelslicens 

Efter registreringen av 
handeln 

Licensierad handel: Du behöver en professionell 
kompetens 
 

Efter registreringen av 
handeln när certifikatet för 
professionell kompetens är 
tillgängligt 

Officiellt reglerad 
handel: 

Du behöver ett intyg om 
professionell kompetens och en 
pålitlig information 

När handelsmyndigheten 
meddelar dess beslut 

Källa: WKÖ, Grunderservice, 2018, s. 14. 
 

4. Affärstillstånd 
Att välja och planera en plats är viktiga faktorer för ditt företags framgång. En mängd olika 

kriterier är viktiga för att överväga att starta verksamheten, inklusive: 

● markzonering; 
● trafik (tillträdesväg, parkeringsplatser, frakt- och mottagningsalternativ); 
● närhet till råvaruförsörjning; 
● tillgänglighet av arbetskraft; 
● avstånd från leverantörer och kunder; 
● subventioner och offentlig finansiering; 
● miljöföreskrifter; 
● markkostnader; 
● konkurrensgraden; 
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● köpkraft. 

Om du tar hänsyn till alla dessa inflytelserika faktorer när du överväger en affärsplats hjälper 
det dig att driva ditt företag framgångsrikt på lång sikt. 

Affärslokaler definieras som ”alla anläggningar som är fixerade på en enda plats och används 
för att bedriva en affärsverksamhet. I allmänhet kräver dessa affärslokaler (inklusive: nya 
byggnader eller ombyggnader) en licens i enlighet med industrikoden.” (WKÖ, Grunderservice, 
2018, sid. 15). Detta innebär att du måste ansöka om ett tillstånd för affärslokaler.  

Kommersiella affärslokaler inkluderar: 

- Workshop:ar; 
- Campingar; 
- Gästhus; 
- Parkeringsplatser för lastbilar; 
- Garage. 

Du måste få ett tillstånd om affärslokalerna utgör en risk för operatörens, grannarnas eller 
kundernas hälsa: 

- utgör en risk för grannarnas egendom eller andra rättigheter; 
- kompromissar betydligt med trafiksäkerhet och flöde 
- har en skadlig inverkan på kvaliteten på vattendrag, i den mån det ännu inte har införts 

något krav på godkännande i förhållande till bestämmelserna om vatten och 
vattenbevarande, 

- kompromissar med utövande av religion på platser för tillbedjan, utbildning i skolor, drift 
av sjukhus och sanatorier eller drift av andra anläggningar som tjänar det allmänna 
intresset (WKÖ, Grunderservice, 2018, sid. 15). 

5. Affärsformer 
Flera olika juridiska former av ett företag, finns i Österrike. Ett av de grundläggande besluten 

du behöver fatta är att korrekt välja den juridiska formen för ditt företag; för det andra måste du 
bestämma om du ska starta ditt företag ensam eller med en partner.  

Några fördelar med att grunda ett företag, med partner/partners kan listas som: 

- Kompletterande erfarenhet, kunskap, och färdigheter; 
- Bättre arbetsdistribution och tidsbesparing; 
- Enklare kapitalanskaffning; 
- Mindre grundrisk; 
- Mer dynamisk affärstillväxt; 
- Större chanser att lyckas. (WKÖ, Grunderservice, 2018, sid. 17) 
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Tänk dock på att partnerskap bär sina egna risker. Du bör noga överväga om partnerskapet är 
det rätta valet och om affärspartnern du hittade är rätt. Du kan överväga följande frågor noggrant, 
innan du bestämmer dig: 

- Känner du redan till din framtida affärspartner? Har du redan arbetat med dem 
konstruktivt och effektivt i ett team? 

- Är deras ekonomi och privatliv i ordning? 
- Har de den personliga förmågan att vara en entreprenör?  
- Har de ett gott rykte inom er bransch? 
- Är "kemin" bra mellan din affärsaffärspartner och dig? 
- Kan din affärsaffärsaffärspartner också lyckas hitta och driva ett företag utan dig? Varför 

behöver de dig? 
- Vilka skulle konsekvenser skulle det ha för dig om partnerskapet skulle misslyckas? (WKÖ, 

Grunderservice, 2018, sid. 17) 

De vanligaste juridiska formerna för ett företag i Österrike är: 

● Enskild äganderätt (eingetragener Unternehmer ”eller eU) 
● Företag bildat enligt civilrätt (Gesellschaft bürgerlichen Rechts –GesbR) 
● Allmänt partnerskap (Offene Gesellschaft - OG) 
● Begränsat partnerskap (Kommanditgesellschaft - KG) 
● Privatbolag (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) 

 

”Ett företags juridiska form definierar både de rättsliga förhållandena inom företaget och de 
med externa parter” (WKÖ, 2018, sid. 18). Det finns ingen "ideal" form; det beror helt på villkoren 
för ditt företag och partnerskapet. Tänk alltså noggrant på kriterierna för personlig, skatt, 
administrativ och kommersiell lag när du väljer en juridisk form för ditt företag efter att ha 
utvärderat för- och nackdelarna med varje form. 

Tabell 2 visar en sammanfattning av juridiska former med de viktigaste kriterierna som 
definierar dem. Det ger en bra översikten över kraven för varje juridisk form. Du kan använda den 
här informationen för att bestämma vilken juridisk form ditt företag kan ha.  
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Tabell 2 Sammanfattning av juridiska former 

 Ansvar Handelslag Skattelagstiftn
ing 

Social 
försäkring 

 

Företag/Handel 
registrering 

 

Officiellt 
företagsnamn 

 /beteckning 

Enskild ägare - 
eingetragener 

Unternehmer eU 

Fullt ansvar, upp till gränsen 
för personliga tillgångar 

också, 

Entreprenören 
eller  

direktör enligt 
handelslagstiftningen 

måste 
ha TILLSTÅND till 

professionellt 
kompetensområde 

Inkomstskatt på vinst 
upp till max. 55% 

Obligatorisk försäkring 
i enlighet 

med GSVG 
socialförsäkring 

Lag för handel och industri 
med socialförsäkringen 

Myndighet för 
Aktör* 

Inträde från att nå nivå 
av obligatoriskt 
inlämnande av 
konton, valfritt 

för varje medlemsstat 

Avregistrerad 
innehavare: förnamn och 

efternamn; 
registrerad 

enskild firma 
företagsnamn härrör från 
efternamn, produkt eller 

fantasi 

Företag 
bildade under 

civil lag - (GesbR) 
Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts 

Aktieägare 
helt ansvarig, upp 

till gränsen för 
personliga tillgångar 

 

Varje aktieägare 
måste ha alla 

handelslicenser 

Varje person/ 
aktieägare är ansvarig 

för inkomstskatt 

Obligatorisk 
försäkring för 
aktieägarna i 

i enlighet med 
GSVG för företag 

 

Ingen registrering 
Uppgift om att ett sådant 

företag finns enligt 
civilrätt (GesbR) 

Allmän verksamhet 
- (OG) Offene 
Gesellschaft 

Alla partners 
helt ansvarig, upp till 

gränsen för 
personliga tillgångar också, 

Företaget har 
handelslicensen 

Helt 
ansvarig partner eller 

anställd som är ansvarig 
för alla sociala avgifter 

tillhandahåller 
ett certifikat för 
professionellt 

kompetensområde 

Varje person/ 
partner är ansvarig för 

inkomstskatt 

Som ensam 
äganderätt: 

varje partner är försäkrad i 
socialförsäkringen 

Myndighet för 
Företag 

Registrering 
krävs 

företaget  
finns inte tills det är 

registrerat 

Företagsnamn härrör från 
efternamn, produkt eller 

fantasi plus "OG" 

Begränsat 
kommersiellt 

partnerskap - (KG) 
Kommanditgesellschaft 

Fullt partnerskap, fullt 
ansvar, begränsad partner 

endast ansvarig för 
beloppet för den 

begränsade partnerns 
kapitalbidrag 

(= fritt bestämbart) 

Företaget 
bär handelslicensen: en 

helt 
ansvarig partner eller 

anställd som är ansvarig 
för social trygghet 

bidrag 
måste tillhandahålla ett 

intyg om 
professionellt 

kompetensområde 

Varje person/ 
partner är ansvarig för 

inkomstskatt 

Obligatorisk 
egenföretagare 

försäkring (GSVG). 
Begränsade partners: 
ASVG-försäkring om 

jobbar inom 
företag, annars 

obligatorisk 
försäkring i 

enligt med GSVG 

Registrering 
krävs 

företaget finns inte förrän det 
är registrerat 

Företagsnamn härrör från 
efternamn, produkt eller 

fantasi plus "KG"; 
begränsad 

partners namn kanske 
inte är 
använt 

Begränsat ansvar 
 (GmBH) Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

I princip bolagets tillgångar 
(minimum) 

aktiekapital på 35 000 euro 
eller 10 000 euro med 

grundandet 
som täcker företagets 

skulder; 
Chef under 

handelslagar får 
vara ansvarig i vissa fall 

GmbH bär 
handelslicensen; 

Chef under 
handelslag  

med tillstånd till 
professionellt 

kompetensområde 
måste också hantera 

bestämelser 
under kommersiella 

lag eller en 
anställd ansvarig för 

fullständig obligatorisk 
försäkring 

 

GmbH ansvarar för 
företaget 

skatt på 25% för 
behålls och 
fördelade 
vinster; 

fördelade 
vinster är föremål för 
aktiekapitalvinstskatt 

(27,5%); minimum 
företagsskatt 

under de första fem 
åren 

Enligt 
ASVG för företag- 

hantera 
aktieägare 

med begränsad 
aktier 
annars 

obligatorisk 
försäkring 

Enligt 
GSVG 

GmbH  
existerar endast 
efter registrering 

i 
förening i 

formen av en 
notariathandling 

Namn väljs 
från efternamn, 

företagets produkt eller 
fantasin 

plus "GmbH" 

 
Källa: Anpassad från WKÖ, Grunderservice, 2018, sid. 28-29. 
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Företag med begränsat ansvar (GmBH)  
Detta är en av de vanligaste rättsliga formerna i Österrike. GmbH kan användas för handel- 

industri-, detaljhandels- och grossistföretag, tjänster och förskringsmäklare. Ändå kan du inte 
använda formen för apotek, pensionsfonder, fonder för anställda, hypoteksbankföretag, private 
equity-fonder, politiska aktiviteter och förskringsbranschen.  

Det kan bildas av antingen en eller flera aktieägare. Aktieägarna i en GmbH bär inte ansvar 
gentemot GmbH:s fordringsägare för GmbH:s skyldigheter (separationsprincip) (AKA, 2018, sid. 
13). För att kunna bilda ett GmbH bör ett nominellt kapital på minst 35 000 € investeras. Det kallas 
”det lagstadgade minimikapitalet” (aktiekapitalet) och kapitalet kan tillhandahållas genom 
kontanter eller i natura.  

6. Skatter och försäkringar för företag 
 

Skatt och försäkring är de avgörande frågorna som kan orsaka ekonomiska och juridiska 
problem för ditt företag om de inte görs ordentligt. Du behöver inte vara skatteexpert, men du 
måste kunna följa dina skatte- och försäkringskrav.  
 

Som företagare har du några viktiga skatteåtaganden. De viktigaste skattskyldigheterna är: 
- Att tillhandahålla ett meddelande om öppningen av ditt företag och dess plats inom en 

månad från det datum då aktiviteterna påbörjas, genom att skicka in ett 
affärsstartformulär. 

- Att betala det önskade datumet de kvartalsvisa förskottsbetalningarna av inkomstskatt 
(eller bolagsskatt när det gäller företag), som fastställts av skattekontoret. 

- När det gäller företag som är mervärdesskattepliktiga, skicka in momsrapporter i 
månadsvis (eller kvartalsvis i god tid och betala de belopp som härrör från. 

- För att fylla i och skicka in årliga skattedeklarationer (WKÖ, Grunderservice, 2018, sid. 37). 

7. "Registreringsbevis " 
Du kan behöva olika dokument för olika typer av juridiska former. Men i allmänhet, för att 

starta ett företag behöver du följande dokument: 
- pass eller ID, som måste vara notariserade, beroende på aktieägarnas nationalitet; 
- företagets lagstadgade handlingar som företräds av stiftelsen och bolagsordningen; 
- ett hyreskontrakt som bevisar den lokala adressen företagets kommer att ha i Österrike; 
- information om företagets chefer eller styrelseledamöter, såsom pass eller ID-kopior; 
- information om varje aktieägares aktiebidrag; 
- företagets bankkontoinformation som visar startkapitalet. 
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Eftersom det finns olika steg och steg för varje juridisk typ av verksamhet, kommer vi att 
presentera två vanligaste former: ensamföretag och GmbH.   

Bild 1 visar stadierna för att grunda ett enskilt ägarföretag. En mer detaljerad beskrivning av 
varje steg finns i riktlinjen som utarbetats av WKÖ, Grunderservice 2018. 

Bild 4: 7 Steg för grundandet av enskild firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: 
Skapad av författaren baserad på informationen på (WKÖ, Grunderservice, 2018, pp. 118-119). 

GmbH är lite annorlunda än en enskild firma. Bolagsordning, aktieägares beslut och 
inträde i bolagsregistret kräver några extra steg. Bild 2 visar de 11 stegen för att grunda ett GmbH. 
För en detaljerad beskrivning av varje steg titta på riktlinjerna utarbetade av WKÖ, 
Grunderservice 2018. 

 

 7. Ansöka till gemenskapen/staden om ett zonintyg och ett bygglov 
(användningstillstånd) 

 6. Rapportera din handelsverksamhet och ansöka om ett skatte-ID-nummer hos 
skattekontoret 

 

5. Anmälan till socialförskringsinstitutet och socialförskringen 

 
4. Rapportera alla anställda till Regional Health Insurance Company (GKK) 

 3. Handelsregistrering: Registrera en handel online: Kontakta start-up aktörer eller det lokala eller 
regionala kontoret för din österrikiska federala ekonomiska avdelning 

 2. Förklara grunden för det nya företag eller överföringen av företaget till den 
österrikiska federala ekonomiska avdelningen (NeuFöG) 

 1. Samråd om grundande, finansiering och legalitet 
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Bild 5: 11 Steg för att grunda ett GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skapad av författaren baserad på informationen på (WKÖ, Grunderservice, 2018, pp. 123-
125). 

 

 

 11. Ansök till gemenskapen/staden om ett zonintyg och ett bygglov 
(användningstillstånd) 

 10. Rapportera din handelsverksamhet och ansök om ett skatte-ID-nummer på 
skattekontoret 

 

9. Anmälan till socialförskringsinstitutet och socialförskringen 

 

8. Rapportera alla anställda till Regional Health Insurance Company (GKK) 

 7. Handelsregistrering: Registrera en handel online: Kontakta start-up aktörer eller det 
lokala eller regionala kontoret för din österrikiska federala ekonomiska avdelning 

 

6. Anmälan till företagsregistret/ansökan om registrering 

 

5. Bankbekräftelse: Betalning av eget kapital (minimikapitalet är 35 000 euro 

 4. Aktieägares resolutioner: Dessa beslut rör utnämningen av verkställande direktören 
och tilldelningen av representationsmyndighet 

 3. Bolagsordning/etableringsförklaring  måste skaffa bolagsordning i form av en 
notarial handling 

 2. Förklara grunden för det nya företag eller överföringen av företaget till den 
österrikiska federala ekonomiska avdelningen (NeuFöG) 

 1. Samråd om grundande, finansiering och legalitet 
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8. REFERENSER 
 

ABA, (2018). Establishing a business in Austria. 
https://investinaustria.at/en/downloads/brochures/starting-business-2018.pdf 

Company Formation Austria (2018). https://www.companyformationaustria.com  

WKÖ Gründerservice (2018). Guide For Business Start-Ups 17th edition. Hämtad från 
https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/publikationen/guide-for-
business-start-ups_2018.pdf  
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 8.4. Lagstiftning i Rumänien 
Avsnitt utvecklat av: Predict CSD Consulting, Rumänien  

 

STEG FÖR ATT STARTA ETT SRL (LLC) FÖRETAG I RUMÄNIEN 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning 
2. Skapa grundmappen 

a. Identifiering av huvudverksamheten tillsammans med sekundära aktiviteter 
(om tillämpligt) 

b. Namnreservation för det framtida företaget 
c. Etablering av det sociala huvudkontoret för det framtida företaget 
 

3. Utarbetande av konstitutionslagen 
4. Skapa ett bankkonto för det framtida företaget 
5. Arkivera dokumentationen och företagets registrering 
6. Mottagning av företagets filer 
7. Utgifter 
8. Slutanmärkningar 
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1. Inledning 

Varje person som vill öppna ett företag, i Rumänien måste följa en rad steg i processen. Företagets 
öppningssätt i Rumänien regleras av lag nr. 31/1990 och den offentliga institutionen som ansvarar 
för denna process och alla bevis för rumänska företag är ONRC (National Trade Register Office), 
som underordnas justitieministeriet.  

I de följande kapitlen beskrivs i detalj de nödvändiga åtgärderna som ska vidtas för att öppna ett 
(LLC)-företag. 

2. Skapa grundmappen 
 
Denna huvudsakliga aktivitet innebär några delåtgärder som kommer att sammanställas i en 
fullständig mapp med dokument/filer som krävs för att officiellt registrera företaget. Dessa 
delåtgärder är: 

a. Identifiering av huvudverksamheten tillsammans med sekundära aktiviteter (om 
tillämpligt) 
 
I detaljer innebär detta steg att nämna huvudverksamheten i verksamheten 
tillsammans med de sekundära aktiviteterna (om tillämpligt). I Rumänien regleras 
företagets verksamhet eller verksamhet genom en särskild kod (benämnd CAEN = 
National Economical Activity Classification). Varje företag måste ha minst 1(en) 
huvud CAEN-kod och kan dessutom ha flera sekundära CAEN-koder, som 
representerar flera aktiviteter som kan utvecklas av det specifika företaget. En 
fullständig lista över CAEN-koder och deras representation kan hittas på: 
http://coduricaen.info/.  

För att undvika att betala extra avgifter i senare stadier, relaterade till att lägga till 
nya eller sekundära koder för ett företag, är det tillrådligt att inkluderar dem alla i 
början. 

b. Namnreservation för det framtida företaget 
 
Denna verksamhet innebär att man fyller i ett specifikt formulär med minst tre 
potentiella namn för det framtida företaget, medan mer än 3 alltid välkomnas. När 
detta formulär har fyllts i kan affärsinitiatören skicka in det för revision hos ONRC 
(National Trade Register Office) direkt, i tryckt version eller online på: 
portal.onrc.ro. Namnverifiering och kontroll utförs på nationell nivå. När 
verifieringen är klar och när de nämnda namnen är tillgängligt är 
namnreservationen klar och företagsinitiatören får fylla i ett certifikat som anger 
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det framtida företagsnamnet. Sådant certifikat är giltigt under en period av tre 
månader från dagen för utfärdandet.  

c. Etablering av det sociala huvudkontoret för det framtida företaget 
 
Denna process måste göras för att bevisa placeringen för det framtida företagets 
huvudkontor. För att en byggnad/hus, en lägenhet eller ett kommersiellt utrymme 
ska kunna användas som huvudkontor för ett företag i Rumänien måste 
företagsinitiatören bevisa att det finns rätt att använda sig av fastigheter genom 
ett låneavtal, ett hyreskontrakt eller genom fastighetshandlingar, där 
initiativtagaren är ensam ägare av platsen.   
 
Medan det huvudkontoret för ett företag i Rumänien kan vara i en lägenhet, är det 
också, nödvändigt att ha överenskommelse med grannar (gemensamma väggar 
ovanför och under såväl som på sidan) eller hyresgästförening för att 
huvudkontoret ska tillåtas upprättas som sådant.  
 
Om på samma plats (fastighet), flera företag är listade med sitt huvudkontor, 
måste den framtida administratören eller någon av aktieägarna avge ett uttalande 
på egen risk, bekräftat av en notarie om uppfyllandet av villkoren för det 
registrerade kontoret (huvudkontoret), och detta innebär att fastigheterna, med 
dess struktur och användbara yta möjliggör drift av mer än ett företag, i flera rum 
eller utrymmen, är tydligt fördelade.    
 
Dessutom måste ett extra formulär fyllas i, respektive den BEGÄRAN som riktas till 
ANAF (National Agency for Fiscal Administration) som är nödvändig för att erhålla 
certifikatet utfärdat av den behöriga skatteförvaltningen, som intygar det faktum 
att fastigheten med huvudkontoret inte har registrerats  med ett annat dokument 
för att överlåta rätten att använda samma fastighet.  
 

3. Utarbetande av konstitutionslagen 

För att ett företag, ska registreras måste en konstituerande handling för företaget utformas. Den 
konstitutiva lagen representerar ett dokument med följande aspekter: de intresseföretag, 
aktieägarna eller deras representationsmakt i företaget. Detta dokument behöver signeras i 
original från alla associerade. När detta dokument är perfekt måste företaget registreras hos 
ONRC (National Trade Register Office) inom 15 dagar. 
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4. Skapa ett bankkonto för det framtida företaget 
 

Denna åtgärd kan göras i alla tillgängliga bankkontor. Den framtida företagsadministratören eller 
en annan auktoriserad tredje part måste ta med en originalkopia av konstitutionslagen (realiserad 
i steg 3 - se ovan) tillsammans med namnreservationen (uppnås efter steg 2 - se ovan) och 
deponera framtidens sociala startaktiekapital (minst 200 RON enligt lagen). När de presenterade 
dokumenten har granskats av bankens representant beviljas insättningen och administratören 
eller en annan auktoriserad tredje part får ett dokument som bekräftar insättningen av det sociala 
kapitalet för det framtida företaget. För att slutföra detta steg kan administratören eller en annan 
auktoriserad tredje part debiteras för en viss avgift/provision för öppnande av bankkontot. Detta 
representerar dock ett tillfälligt bankkonto tills företaget kommer att registreras fullt ut inom den 
ansvariga institutionen. 
 
5. Arkivera dokumentationen och företagets registrering 

Den här åtgärden kräver att alla ovanstående steg genomförs, det består helt enkelt i att lämna 
in en uppsättning papper/dokument/filer hos ONRC (National Trade Register Office) som redan 
uppnåtts genom att strikt följa ovanstående steg. Dessa dokument är: 

▪ namnreservationen - i original; 
▪ den konstitutiva lagen - i original; 
▪ dokumentet som bevisar insättningen av det sociala kapitalet: kontoutdraget/kvittot (för 

kontantbidrag) 
▪ kopior av ID-kort för både de associerade och administratören (med namn ”enligt 

originalet”), signerade och med namnen skriftliga; den som skickar in papper till ONRC 
(National Trade Register Office) måste presenteraera ID-kortet i original. 

▪ hyres-/låneavtalet eller egendomshandlingen i kopia (namn ”enligt originalet”) 
undertecknat och med namnet på den person som undertecknat skriftligt; 

▪ överenskommelse med grannar som gränsar till lägenheten (gemensamma väggar 
ovanför, nedanför och sidor), om företagets sociala huvudkontor ligger i en lägenhet; 

▪ förfrågan riktad till ANAF (National Agency for Fiscal Administration) som är nödvändig för 
att erhålla certifikatet som utfärdats av den behöriga skatteförvaltningen, som intygar det 
faktum att för fastigheterna med huvudkontoret inte är registrerat för rätten för andra att 
använda samma fastighet. 

▪ deklarationen om egenrisk, bekräftad av en notarie om uppfyllandet av villkorenen för det 
säte (huvudkontor), detta innebär att fastigheterna, med dess struktur och användbara 
yta tillåter drift av mer än ett företag, i flera rum eller utrymmen, tydligt delade – gäller 
bara om huvudkontoret delas av flera företag. 
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▪ en deklaration om egenrisk om innehavet av den unika associerade kvalitetenen i ett enda 
aktiebolag (SRL i Rumänien) - en deklaration som kan erhållas direkt från ONRC (National 
Trade Register Office) på Assistant Office; 

▪ formulär - prov på administratörens underskrift - ges framför personalen vid ONRC 
(National Trade Register Office); 

▪ deklarationer om egenrisk (i original) som har lämnats av de associerade och 
administratören/administratörerna där de anger att de uppfyller de lagliga villkoren för 
att inneha dessa kvaliteter - kan erhållas direkt från ONRC (National Trade Register Office); 

▪ Registrationsförskriftsformen; 
▪ Bilaga - registrationsform; 
▪ standard uttalanden om egenrisk, undertecknade av de associerade eller 

administratören/administratörerna från vilka det anges följande: 
o den juridiska personen uppfyller villkoren för verksamhet som tillhandahålls i den 

specifika lagstiftningen inom sanitets-, veterinär-, miljö- och arbetsskyddsfält för 
de aktiviteter som anges i standardförklaringen (se ovan); 

o avtalet om behandling av personuppgifter.  
 
Om filen är klar och korrekt förberedd kommer företaget att registreras inom tre arbetsdagar från 
den dag då mappen skickades in för granskning. Om vissa filer saknas kommer mappen att hållas 
kvar till det datum då filerna begärdes, dock med en tidsfrist på 15 dagar. Om det inte är möjligt 
att fylla denna tidsfrist kan en försening på upp till 15 dagar begäras om den görs före den första 
periodens utgång. Om dokumentationen fortfarande inte fylls i ordentligt och inom den angivna 
tidsramen, kommer den att avvisas, utan möjlighet att återkräva de redan betalade avgifterna. 
 
6. Mottagande av företagets filer 

Den sökande kommer att få ett ark, när filerna har lämnats in, ett ark där det kommer att 
specificeras när det kommer att vara möjligt att samla in företagets originaldokument 
(registreringsbevis och certifikatet som visar godkännandet av företagets affärsverksamhet och 
beslutsfattaren). Dokumenten kommer att samlas in, när de är redo, av den/de person(er) som 
lämnade in dem. 

När mottagningen av företagsdokumenten är klar, bör administratören eller en annan behörig 
person besöka banken där bankkontot öppnades för att fullständigt registrera företagets 
bankkonto och göra det till ett permanent.  

7. Kostnad 

De specifika avgifterna för att öppna ett företag (LLC-typ) i Rumänien) är ungefär 120 RON 
(motsvarande cirka 30 EUR), om administratören själv fullbordar de ovan beskrivna stegen. Ett 
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annat alternativ är att anlita ett advokatkontor för att ta ansvar för hela denna process, i vilken 
situation avgiften kan hamna någonstans mellan 300 och 450 RON (60 till 100 euro).  

8. Slutanmärkningar 

Hela åtgärden med att öppna ett företag i Rumänien kan vara lite svårt och tidskrävande, men att 
följa stegen som beskrivs nedan på ett korrekt sätt kan spara dig mycket tid och ansträngning.  
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7.5. Lagstiftning i Sverige 
Avsnitt utvecklat av: IFALL, Sverige              

För att starta ett företag i Sverige finns det flera steg du måste överväga. Dessa är i 
allmänhet följande: 

� utarbetande av bolagsstiftelse och bolagsordning 
� teckna och betala för aktier 
� underteckna som stiftelseurkund 
� ansöka om registrering och betala för motsvarande avgifter 

Ursprungligen, när du bestämmer dig för att öppna ett aktiebolag, är det första som ska 
göras att kontrollera med den ansvariga institutionen (Svenska Företagskontoret) om namnet du 
har valt för ditt företag finns tillgängligt och kan användas vid utarbetandet av den ytterligare 
dokumentationen. När detta är gjort är nästa viktiga steg att utarbeta ett dokument med namnet 
”Förvaltningsdeklaration” som måste innehålla information om styrelsemedlemmarna i det 
framtida företaget samt bolagsordningen, som normalt inkluderar även företagsnamnet och 
affärsverksamheten. Ett sådant företag kan finansieras av en eller flera personer. Grundaren kan 
vara antingen en fysisk person eller en juridisk person.  

I Sverige kan du som grundare av ett företag, också köpa aktier. Aktieägarna måste också 
tecknas i bolagsstiftelsen, som undertecknas av alla med uppgift om (antalet aktier som var och 
en köper. När denna process är klar bildas aktiebolaget.  

Budgetmässigt måste aktiekapitalet deponeras antingen på ett bankkonto eller värderas i 
andra tillgångar än pengar (naturaavgift) för att öppna företaget. Minimikapitalet för ett privat 
aktiebolag är minst 50 000 SEK.  

Nästa steg är att fylla i registreringsformuläret, som måste fyllas i och fyllas för revidering 
inom 6 månader efter det att förvaltningsdeklarationen har undertecknats. En avgift måste också 
betalas när registreringsformuläret har lagts in. Registreringen kan göras personligen eller online. 
När den institution (Bolagsverket) som ansvarar för företagens registreringsprocess beslutar att 
registrera företaget får det ett registreringsnummer och ett registreringsbevis på svenska. Att 
förvärva registreringsbeviset är det sista steget för företaget för det ska bli en juridisk enhet och 
därmed börja sin verksamhet.   

REFERENSER 

https://bolagsverket.se/en/bus/business/limited/2.1147/set-up-a-limited-company-1.10728 

http://www.companyformationsweden.com/	
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Kapitel	8:	Fallstudier	och	övningar	97					

8.1. Fallstudier i Italien 

Avsnitt utvecklat av: EURO-NET, Italien  

1. YAFREISY BERENICE BROWN OMAGE. En ung entreprenör bosatt i Italien sedan 2012. 
Hon anlände till Rom från Dominikanska republiken och gifte sig med en italiensk man. 
Hon tog över en stormarknad som skulle stängas och efter några år förbättrades den 
ekonomiska situationen till en sådan nivå att hon nu har 15 personer som arbetar i 
butiken. Hon fick Money Gram Awards för unga företagare 2017. 

2. MARIE TERESE MUKAMISTSINDO är en annan vinnare av Money Gram Awards - 2018. 
Hennes historia börjar för 22 år sedan, när hon lämnade Rwanda och, efter att ha åkt 
genom Kongo, Kenya och Tanzania, nådde Italien, där hon bodde i ett 
mottagningscenter med sina barn. År 2001, när hon utnyttjade sin erfarenhet, började 
hon arbeta, inom mottagandet av asylsökande och flyktingar, med ett projekt 
finansierat av det italienska inrikesministeriet. 2004 var hon bland grundarna av det 
sociala kooperativet Karibu, som driver sociala och integrationsprojekt i Latina, nära 
Rom. Mer information om kooperativa aktiviteter finns på webbplatsen  
www.cooperativakaribu.it .  
 

Följande erfarenhet är intressant, och även om den äger rum i Frankrike är den värd att 
nämna, eftersom den erbjuder en viss stimulans och idéer till migranter som är villiga att starta 
sin verksamhet också, i andra länder. 

3. MÖT MY MAMA – EN KÄRLEK TILL MAT SOM BLEV EN KARRIÄR.  Deras namn är 
Entissar, Soraya och Nitha och kommer från Syrien, Algeriet och Sri Lanka. Uppstarten, 
som grundades 2016 av tre unga kandidater i handelshögskolan, Youssef Oudahman, 
Donia Amamra och Loubna Ksibi, syftar till att "identifiera och främja mammors 
kulinariska talanger från världens fyra hörn". De har under de senaste åren hjälpt cirka 
30 kvinnor, hälften av dem, flyktingar, att starta en karriär i matlagning. Meet My 
Mama sätter kvinnor i kontakt med företag som anställer dem för att laga lunch, 
speciella bufféer eller cocktails. Kockarna betalas vid varje evenemang. Du kan hitta 
mer info på webbplatsen: www.infomigrants.net/en/post/8054/turning-a-love-for-
cooking-into-a-career-for-refugee-women.  
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Avsnitt utvecklat av: EURO-NET, Italien  

1. GHAPIOS GARAS. Från Egypten, 47, bor i Buccinasco där han förvaltar sitt företag, 
Simpatico Network Srl, specialiserad på datavetenskap. Ett företaget som marknadsför 
elektroniska apparater som under åren har utmärkt sig för sin expertis och tillförlitlighet 
och har blivit en referenspunkt när det gäller teknisk uppdatering för hundratals offentliga 
och privata kunder. De säljer över 16 tusen produkter i mer än 20 länder och är en 
Microsoft-partner. 

 
2. REZA PAYA. 35 år, född i Iran. I Sassari, där han för närvarande bor, grundade han 2015 

ARMnet, en start-up som erbjuder en applikation som gör det möjligt för operatörer att 
snabbt och omedelbart "identifiera på surfplattan eller smarttelefonen olika 
interventionspunkter och områdena för underjordiska nätverk. ARMNet är en teknisk 
utmaning som representerar en grundläggande digital lösning för utvecklingen av den 
nationella matrisen och för hantering och underhåll av underjordiska infrastrukturer, som 
synergiskt integrerar kraften i GIS-plattformar med omedelbar Augmented Reality. 
Projektet är redan finansierat. 

 

8.2. Fallstudier i Grekland 

Avsnitt utvecklat av: Aristoteles universitet, Grekland  

1. Laylali. Laylali är en frisörbutik i Aten, som har formen av ett kooperativt företag skapat 
av en invandrare - Manasef från Pakistan. Företagets verkar i området Agios 
Panteleimonas i Aten som har varit i centrum för tvister på grund av det stora antalet 
flyktingar och invandrare och Golden Dawn-partiet. Fram till nu har företaget två frisörer 
men syftar till att utöka sina tjänster. Företagets motsvarar dagens och framtida behov 
hos befolkningen i området men syftar också till att erbjuda arbete till invandrare och 
flyktingar som har en expertis inom detta område.  

 
2. Damascus Flower. Är den nya restaurangen som öppnades och för närvarande drivs av 

den 37-åriga Ayam, en syrisk flykting som bor i Thessaloniki. Ahjam lämnade för ungefär 
två år sedan Deir al-Zhor, en syrisk stad nära gränsen till Irak, tillsammans med sin familj 
och hans tre barn. Hans restaurang framträder som ett exempel på hur integration av 
flyktingar kan ske samt fungerar som en modell för andra invandrare och flyktingar som 
för närvarande lämnar i Grekland. 

 
3. Kinesiska invandrare. I Grekland finns det över 30 000 människor som bor i Aten, 

Thessaloniki och Kreta. En stor andel av dem driver sitt eget företag. Ett mycket 
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framgångsrikt exempel är Wang Danqing som äger ett turistföretag i Thessaloniki. Han 
öppnade sitt företag för 9 år sedan och nu går det mycket bra för företaget på grund av 
intresset från kinesiska turister att besöka Grekland. I sitt företag sysselsätter han 4 
personer, varav 3 är av kinesiskt ursprung och invandrare och 1 är grekisk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.3. Fallstudier i Rumänien 

Avsnitt utvecklat av: Predict CSD Consulting, Rumänien  

 
1. Jean Valvis. En entreprenör född i Aten som studerade i Geneve och som för närvarande 

bedriver verksamhet i Bukarest. Efter ett besök i Rumänien, för att vara konsult för ett 
schweiziskt företag, återvände Jean Valvis till Rumänien för att öppna ett företag. Han såg 
en potential på marknaden för flaskvatten och öppnade därmed 
mineralvattenproduktionsföretaget med namnet Dorna Apemin SA 1994. Företagets ägde 
då följande varumärken: Dorna, Izvorul Alb och Poiana Negrii. Han utökade sin verksamhet 
ytterligare och öppnade Dorna Lactate och märket La Dorna med fokus på produkter 
tillverkade av mjölk. 2002 sålde han företags Dorna Apemin SA till Coca-Cola HBC för cirka 
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40 miljoner (EUR) samt märket La Dorna till Lactalis. Efter bara två år investerade han dock 
i en annan tillverkning, i gemensamma område med mineralvatten på flaska, och skapade 
nu varumärket Aqua Carpatica.  

 
2. Mohamad Murad. Den största investeraren inom turism i Rumänien, den libanesiska 

Mohamad Murad kom till Rumänien 1982 för att studera medicin. Efter att ha utövat det 
i ungefär två år öppnade han företag inom turistsektorn, fastighets- och 
livsmedelsindustrin. För närvarande äger han flera hotell vid havet i Rumänien, fastigheter 
men också livsmedelsvarumärken som Mandy Foods, Spring Sauce och Hora. 

 
3. Joseph Hadad. Han öppnade ett företag centrerat kring sin passion för matlagning. Efter 

att ha jobbat som transportör nästan 3 decennier för välkända kockar från hela världen 
beslutade han för 6 år sedan att bli entreprenör i Rumänien och öppnade en restaurang i 
Herastrau-området - ett mycket välkänt område i Bukarest. Han uppkallade restaurangen 
efter sig själv - Joseph, som idag representerar en fin middag och ett välkänt landmärke i 
Bukarest. Hans framtida plan är att utöka sin verksamhet, med en ny plats och kanske 
också med ett nytt koncept, ett brasseri eller en bistro, med en internationell meny, som 
kommer att innehålla prisvärda rätter för så många människor som möjligt. 

 
 
8.4. Fallstudier i Österrike. 

Avsnitt utvecklat av: Donau University Krems, Österrike 
  

1. Özlem Taskin Önen: ateljéegrundare 
             Özlem är en 41 år gammal migrant från Turkiet. Hon är arkitekt och flyttade i Wien för sin 

forskarutbildning 2005. Hon är ägare och grundare av ett antal ateljéer som kallas 
commonrooms. Tillsammans med konstnärer från olika områden grundade hon en 
tvärvetenskapliga ateljéer/studior där workshops om keramik, konst och design erbjuds. 
Dessutom kan oberoende konstnärer öppna utställningar. Hennes idé var att öppna ett 
hobbyrum bara för sig själv. Men det blev större och förvandlades till gemensamt och 
inkluderande öppet utrymme för ett brett spektrum av målgrupper som barn, ungdom 
och vuxna samt konstnärer, artister och andra företagare. Just nu är många volontärer 
involverade i ateljéerna. Det har blivit ganska internationellt, där workshops eller 
aktiviteter erbjuds i en blandning av tyska och engelska. Dessutom erbjuder de också 
workshops på språk som spanska och turkiska. Det har blivit en anslutande plats som 
sammanför olika samhällen och levererar intressanta aktiviteter och program. 
Commonroom fyller definitivt ett gap i konst- och sociala livet i Wien. 
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2. Habib Ghulamshaki: ägare av ett kafé 

Habib är en 40-årig entreprenör som har ett kafé i hjärtat av Wien. Han importerar 47 
sorter rått kaffe samt te och kakao och rostar kaffet själv i Nedre Österrike. Dessutom har 
han under de senaste sju åren erbjudit barista-kurser. Han flyttade till Wien år 2000 från 
Afghanistan. Han fick sin gymnasieexamen efter sin ankomst och började som barista 
baserat på hans passion för kaffe. Han började erbjuda barista-utbildning 2013 och efter 
att han kunde spara tillräckligt och utarbeta sin affärsidé öppnade han sitt eget café 2015. 
För närvarande äger han också ett företag för rostning av rått kaffe. Han vill expandera men 
i enlighet med sina inkomster. Han accepterar inte erbjudanden från investerare eftersom 
han föredrar att agera självständigt.  
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3. Ayse Ünlü: ägare av en skönhetssalong.  

Ayse Ünlü är en turkisk kvinna som inrättade sin skönhetssalong 2015 i Innsbruck efter att 
ha arbetat flera år på hotell. Hon slutförde alla nödvändiga utbildningar och utrustade sig 
med nödvändiga färdigheter. För närvarande sysselsätter hon 4 anställda: 2 med turkisk 
migrationsbakgrund, 1 med rumänsk migrationsbakgrund och 1 österrikisk. De erbjuder 
många toppmoderna skönhetsbehandlingstjänster och är specialiserade på olika 
hårborttagningstekniker samt medicinsk kosmetika. Medan hon började med 3 kunder per 
vecka, är hon just nu bokad hela året runt på grund av deras högkvalitativa tjänster. 
Förutom deras professionella kunskap är deras positiva attityd och kundorienterade 
service grunden för deras framgång.  

 

8.5. Fallstudier i Sverige 
Avsnitt utvecklat av: IFALL, Sverige              

 
1. Fairooz Tamimi. Hon är en jordansk entreprenör med internationell erfarenhet. Hon 

startade organisationer och företag i Mellanöstern och Sverige. Hon bygger broar mellan 
arabiska företagare/investerare och svenska företag och företagare. Hon har en B.Sc i 
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elektroteknik. Grundarmedlem i HIC, ett internationellt anslutningsnätverk för expats och 
nätverk i Sverige. 

 
2. Mohannad Sabbagh. Sabbagh, 20, har stekt cashewnötter, pistascher, kikärter och 

melonfrön på exakt detta sätt ända sedan hans far skickade ut honom i åldern 12 för att 
för jobba på familjens restaurang nära Bab Touma-porten i Damaskus gamla stad. 

 
"Syrianerna älskar det! Det är som deras drömbutik har öppnat" säger Sabbagh om 
Delicious Rosteri, som öppnade sin butik för 2 år sedan på Möllevångstorget, centrum för 
stadens invandrarbefolkning, med en dabka-folkdansare med säckpipa och tamburiner.  

 
Butiken säljer mer än 90 sorter av nötter från sina trälådor som är överdådigt dekorerade 
med guldbeklädnad. 

 

 
 
 
 
8.6. Övningar och verktyg för kundservice 

Avsnitt utvecklat av: CO RI IS, Italien  

Det finns flera online-verktyg som kan användas för att öva implementeringen av 
kundservice. 

Betydelsen av god kundservice 

Webbplatsen www.study.com innehåller verktyg för företagsimplementering. En del av 
webbplatsen ägnas åt utvecklingen av bra kundservice, vilket ger dig möjlighet att göra några 
övningar. Titta på länken: https://study.com/academy/practice/quiz-worksheet-the-importance-
of-good-customer-service.html.  

Lösa klagomål som kundservice 

En specifik övning som kan hjälpa till att hantera kunders klagomål finns på länken: 
https://study.com/academy/practice/quiz-worksheet-complaint-resolution-in-customer-
service.html.  
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Podcast om kundupplevelser 

"Inspirerande exempel på kundupplevelser, fantastiska berättelser om kundservice och 
tips om hur du kan göra så att dina kunders älskar dig ännu mer" är innehållet du hittar på 
webbplatsen: www.convinceandconvert.com, på länken: 
www.convinceandconvert.com/podcasts/shows/experience-this/.  De berättar du lyssnar, 
presenteras på ett väldigt roligt sätt och hjälper dig att locka och behålla fler kunder. 

 

8.7. Andra övningar 103 

Avsnitt utvecklat av: Donau University Krems  

Det korta testet: Hur mycket entreprenörsanda har du? 
Svara på följande uttalanden med hjälp av dessa indikatorer: (från Fisher & Koch, 2008) 
Instämmer inte alls 
2 = Jag håller inte med 
3 = Jag är neutral 
4 = Jag håller med 
5 = Jag håller helt och hållet med 

 
1. Jag röra om i grytan och främja förändring. 
2. Jag tänker ofta utanför boxen och föreslår innovativa lösningar. 
3. Jag har inget emot att bryta kommandokedjan för att få saker gjort. 
4. Jag tror inte på starka, hierarkiska organisationsstrukturer; Jag föredrar mer flexibilitet 
i organisationer. 
5. Jag stimuleras ofta av nya idéer, nya människor och nya situationer. 
6. Jag genererar massor av innovativa idéer. 
7. Jag bryter ofta mot status quo. 
8. Jag blir ofta riktigt passionerad och upphetsad över de saker jag gör, men har också, 
några låga punkter. 
9. Jag är ganska ambitiös. 
10. Antingen var min far eller min mor, eller båda, entreprenörer som ofta tog risker. 

 
Svarsnyckel: Ju högre poäng du har, desto mer troligt är du att du är entreprenör. 

Entreprenörskap 
Vilka färdigheter är de viktigaste för entreprenörskap? Gör en lista och förklara dina skäl 

till varför du tycker att de är de viktigaste:  

● Kommunikationsförmåga 
● Kritiskt och strukturerat tänkande 
● Färdigheter för problemlösning 
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● Kreativitet 
● Lagarbetsförmåga 
● Förhandlingsfärdigheter 
● Självhantering 
● Tidshantering 
● Konflikthantering 
● Kulturell självkännedom 
● Allmänbildning 
● Ansvar 
● Etikett och bra uppförande 
● Artighet 
● Självkänsla 
● Sällskaplighet 
● Integritet/ärlighet 
● Empati 
● Arbetsmoral 
● Projektledning 
● Ledning och organisation 

Fyll i ämnen 
1. Finns det andra färdigheter som är viktiga för att vara en framgångsrik företagare? Fyll i 

följande tabell enligt verksamhetsområdet för företaget i ditt sinne/du planerar/du äger? 
2. Vilka besitter du? Vilka färdigheter saknar du och vilka behöver du förbättra/utveckla? 

 

Tekniska	färdigheter	 Affärs-
/ledarskapsfärdigheter	

Personliga	
entreprenörskunskaper	

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

 
 
 
 
 
 



106 
 

3. Kan du beskriva entreprenörskapsprocessen? Fyll i rätt steg för entreprenörskap 

 

Förvärva nödvändiga färdigheter 
Vet du hur du kan validera dina färdigheter? Förutom daglig övning kan du delta i flera 

kurser/utbildningsprogram, ansikte mot ansikte eller online. Några av ämnena inom detta 
område kan du hitta i länkarna nedan.  

https://www.classcentral.com/search?q=soft+skills 

https://www.mooc-list.com/course/foundations-everyday-leadership-coursera 

  _____________  ___________  _____________  ____________ 


