
Modell 
Starta eget
Modellen utvecklades i projektet IN Åmål som drevs av Åmåls 
kommun 2020-2022 med stöd av Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden.



Syfte   

Främja en hållbar företagsetablering där kompetens tas till vara och 
möjligheter till egen försörjning för målgruppen skapas.



Om modellen

”Starta eget” är en introduktion till att starta och driva företag. Den syftar till att väcka                                
nyfikenhet, ge relevant kunskap om företagande och visa på vilka möjligheter det finns 
att bygga upp en verksamhet. 

Modellen är baserad på dialog och anpassas utifrån varje deltagargrupp;  behov, önskemål 
och kompetens i svenska. För att skapa goda förutsättningar för deltagarna att tillgodogöra sig 
kunskapen och att aktivt delta i samtalen, genomförs utbildningarna utifrån språkgrupp med språkstöd.

Inför starten av en utbildning bjuds intresserade deltagare in till en inspirationsträff. Inbjudan vänder sig 
i första hand till de deltagare som utifrån den genomförda kartläggningen visat intresse för företagande 
och entreprenörskap. 

Under rubriken arbetsmaterial/verktyg finns en bredd av länkar som ledaren kan använda för 
att skapa en utbildning i Starta eget som matchar varje deltagargrupp. 



Kursinnehåll

• Företagsidéer

• Företagsformer och forum att sälja produkter/tjänster

• Lagar och regler

• Hur går man vidare med en företagsidé?



Material/Verktyg
Länkar till sidor inom företagsrådgivning och att starta företag

https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start

Starta eget lättläst Verksamt

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/hitta-jobb/starta-eget
(Här finns information om att starta eget på flera språk)

https://www.egetforetag.se/starta-eget-guide
(Engelsk version finns) 

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/
(Almis mikrolån riktar sig främst till personer som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart. )

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/starta-eget-foretag/starta-eget-bidrag/

https://driva-eget.se/startaeget/startaegetforetag/25-superheta-affarsideer-att-starta-i-ar/
Företagsidéer – inspiration

https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start
file://///fil01.ad.amal.se/gemen/adm/VOA%20-%20Projekt/AMIF/Modeller/Starta%20eget/Studiematerial%20Starta%20eget/Starta%20företag%20lättläst%202022%20Verksamt.se.pdf
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/hitta-jobb/starta-eget
https://www.egetforetag.se/starta-eget-guide
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/
https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/starta-eget-foretag/starta-eget-bidrag/
https://driva-eget.se/startaeget/startaegetforetag/25-superheta-affarsideer-att-starta-i-ar/


Studiematerial och mallar 
(laddas ner från modellsidan)

• Affärsplan SEB

• Lean Canvas Almi   

• Workbook Starta eget IN Åmål



Upplägg 

Antal träffar: 4 st.

Tid: 2 tim

Antal deltagare: 8 deltagare

*Denna mindre grupp möjliggör att deltagarna kan lyfta egna idéer i gruppen, ställa frågor 
samt att språkstödet ges tid att stötta kommunikationen så att varje deltagare får med sig 
den kunskap hen efterfrågar.



Inspirationsträff inför utbildningen

På inspirationsträffen får deltagarna ta del av en entreprenörs väg till 
starten av företaget och hur företagaren sedan driver sin verksamhet. 
Fokus på både möjligheter och utmaningar för att deltagarna ska få en 
så bred bild som möjligt av att driva företag.

Mötet med en företagare, där deltagarna får möjlighet att ställa frågor, ger 
inspiration och tankar som de potentiella företagarna sedan kan ta med sig 
vidare till utbildningen. 

Inspirationsträffen ger också ledaren en bild av deltagarna inför en utbildning, 
vilket möjliggör att upplägget kan anpassas för att möta deltagarnas behov.



Träff 1 – Företagsidéer
Introduktion och välkomnande av deltagarna. 
Presentation ledare och språkstöd. Information om kursen. Laget runt där deltagarna                              
presenterar sig. Dialog runt förväntningar. Kontaktinformation. 

Tillsammans delar gruppen idéer och uppslag kring eget företagande. 
Företagsidéer – inspiration:

https://driva-eget.se/startaeget/startaegetforetag/25-superheta-affarsideer-att-starta-i-ar/

Utifrån de idéer som kommer upp går gruppen vidare och diskuterar hur/om det går att tjäna pengar                     
på tjänsten/produkten och hur den kan marknadsföras.

Enkel och tydlig information om att starta eget med bland annat kalkyler:

https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start

Starta eget lättläst Verksamt

https://driva-eget.se/startaeget/startaegetforetag/25-superheta-affarsideer-att-starta-i-ar/
https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start
file://///fil01.ad.amal.se/gemen/adm/VOA%20-%20Projekt/AMIF/Modeller/Starta%20eget/Studiematerial%20Starta%20eget/Starta%20företag%20lättläst%202022%20Verksamt.se.pdf


Träff 2 – Företagsformer och forum                                                
att sälja produkter/tjänster 

Reflektioner runt föregående träff. Frågor, nya idéer?

Genomgång av olika företagsformer och vad de innebär. 

Företagsformer

Vilka forum finns för att sälja produkter och tjänster? 

Dialog runt forum kopplade till företagsidéer.

Olika säljkanaler – Vad gäller? Konsumentverket

https://www.verksamt.se/starta/valj-foretagsform?gclid=EAIaIQobChMIlpi6xKSu_AIVAtGyCh0n0ArTEAAYASAAEgJTKfD_BwE
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/olika-saljkanaler/


Träff 3 – Lagar och regler 
Reflektioner runt föregående träff. Frågor?

Vilka lagar och regler gäller för företagare och varför finns dessa? 

Skattemyndigheten,  men även andra lagrum och tillsynsmyndigheter som kan vara 
aktuella utifrån de affärsidéer som deltagarna presenterat tas upp. 

Lagar och regler olika branscher Verksamt

https://www.verksamt.se/starta/vad-galler-i-din-bransch


Träff 4 – Hur går man vidare med en företagsidé?

.

Reflektioner runt föregående träff. Frågor?

Dialog runt hur deltagarna går vidare med sina företagsidéer.  
Vilken hjälp finns att få? Hur startar man? 

Hur kan ledaren stötta en deltagare som vill arbeta vidare  med en företagsidé? 
Till exempel vara en länk till kommunens näringslivsansvarig, Almi företagspartner, Arbetsförmedlingen.

Möjligt ekonomiskt stöd vid starten av ett företag.

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/starta-eget-foretag/starta-eget-bidrag/

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/

Utvärdering av kursen tillsammans med deltagarna. 

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/starta-eget-foretag/starta-eget-bidrag/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/


Aktiviteter som kan komplettera modellen
”Företagsaudition” 

Deltagare med företagsidéer som har potential presenterar sin affärsidé för en grupp 
lokala företagare som ger feedback på idén när det gäller möjligheter och utmaningar. 
(kan till exempel arrangeras av kommunens näringslivssamordnare.)

Mentor/Coach

För att stärka kompetensen hos en potentiell företagare 
kan en mentor/coach vara en kreativ utvecklingspartner. 



Christian Bruce, arbetsmarknadssamordnare 
i projektet, utvecklade modellen Starta eget 
och genomförde utbildningarna tillsammans 
med projektets språkstödjare.



amal.se/inamal


