
 

 

 

 

 

 

Slöjd, hantverk och formgivning  

Produkt- och uppsatsarbete med vetenskaplig metod, 30hp, 754G46 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Lind 

Ekonomiskt stöd 

En studie om eget företagande inom hantverkssektorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelsk titel: Financial support- a study about its own crafts business Handledare: 

C-uppsats     Maria Silfverhielm 

ISRN LiU-IKK/PU-G--08/001- -SE   IKK 



  

 

 

 

Institutionen för kultur och kommunikation 
Estetiska avdelningen 
581 83 LINKÖPING 
 

 

Seminariedatum  
2008-05-06 
 

 

 

Språk (sätt kryss före) Rapporttyp  (sätt kryss före)  
X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 Uppsats grundnivå 
 Uppsats avancerad nivå   
X Examensarbete 
 Licentiatavhandling 
 Övrig rapport 

ISRN LiU-IKK/PU-G--08/001—SE 

 
Handledare Maria Silfverhielm 
 

 
 

Titel Ekonomiskt stöd- en studie om eget företagande inom hantverkssektorn 
 
 
Title Financial support- a study about its own crafts business  
 
  
Författare Emma Lind 
 
 
 

 

Sammanfattning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyckelord Ekonomiskt stöd, eget företagande, näringsverksamhet, hantverkare, konsthantverkare, kulturarbetare 
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1. Bakgrund 

Uppsatsen har sin grund i att mitt intresse för eget företagande som väcktes under en 

entreprenörskurs som jag tidigare genomgått under utbildningen på Slöjd, hantverk och 

formgivningsprogrammet. Det har sedan dess funnits tankar om att starta en 

näringsverksamhet inom hantverkssektorn. Det finns många olika stipendier och bidrag som 

hantverkare/konsthantverkare kan söka om man redan är etablerad och behöver ett 

ekonomiskt stöd för en utställning, en utlandsresa för att arbeta i en ateljé eller för att vara 

verksam i sin egen ateljé men vill undersöka om det finns stöd för nykomlingar inom 

området. Jag har valt att hålla mig till Östergötland eftersom jag har min hemmahörighet här 

och för att se om det finns några organisationer som stödjer hantverkare och konsthantverkare 

vid start av eget företag. Jag har varken hört eller läst så mycket om det finns några speciella 

stöd i Östergötland och är därför nyfiken på att ta reda på hur det ligger till i länet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket stöd näringsliv och samhälle kan erbjuda konst-

/hantverkare inom Östergötlands län vid etableringen av egen näringsverksamhet. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka ekonomiska stöd kan konst-/hantverkare ansöka om när de startar egen 

näringsverksamhet i Östergötlands län? 

 Vilka organisationer kan ge rådgivning och stöd när man som konst-/hantverkare vill 

starta egen näringsverksamhet i Östergötlands län? 

 Finns det några speciella grupper som kan söka ekonomiskt stöd? 

 Finns det några speciella stöd för konst-/hantverkare? 

 Skiljer organisationerna på konst-/hantverkare och andra sökande när det gäller 

ansökan av ekonomiskt stöd? 

 

1.3 Metod  

Uppsatsen har bestått av en kvalitativ litteraturstudie och med kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Bryman (2006), Samhällsvetenskapliga metoder, är en kvalitativ forskning 

mer inriktad på ord än på siffror vilket en kvantitativ forskning består av. Det finns enligt 

Bryman forskare som använder sig av olika metoder under en och samma undersökning. De 

samlar in och analyserar texter och dokument samt gör kvalitativa intervjuer. Det finns en stor 

5 



variation när det handlar om datainsamling i samband med kvalitativ forskning. Bland annat 

en språklig analys som kan ge ett mångtydigt svar mellan teori och praktik. Det finns de som 

anser att teori är en följd av undersökningar istället för att det är dess utgångspunkt. Kvalitativ 

forskning har olika steg som följts för att få en sorts struktur i arbetet. Dessa steg är: generella  

frågeställningar, val av relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av data, 

tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete, som kan leda till insamling av ytterligare 

material eller specificering av frågeställningarna samt rapport om reslutat och slutsatser  

(Bryman, 2006, s. 249f). 

 

Enligt Bell (2000), Introduktion till forskningsmetodik, beskrivs litteraturstudie som 

informationsinsamling. Det innebär att all information som går att hitta om ämnet samlas in 

och sedan gallras den mest relevant informationen ut för användning i arbetet. Då läser man 

vad andra har skrivit sedan samlas information in som stödjer argument och uppsatsen 

avslutas med en text med slutsatser. En litteraturstudie ska ge en tydlig bild för läsaren av vad 

arbetet handlat om och vilka frågeställningar som har besvarats under arbetets gång (Bell, 

2000, s.75f).  

 

Kvalitativa intervjuer är en generell term som beskriver många olika sorters intervjuer, bland 

annat semistrukturerad intervju (Bryman, 2006, s.249-252). Kvalitativa intervjuer är mindre 

strukturerade och har sin betoning på de inledande frågeställningarna. Den intervjuades egna 

uppfattningar och synsätt står i fokus för en kvalitativ intervju. Då kan man låta intervjun röra 

sig i olika riktningar som kan ge mer kunskap åt intervjuaren som kan vara relevant för 

frågeställningarna. Avvikelser från frågeschemat är möjligt och nya frågeställningar kan 

ställas samt att ordningsföljden kan variera. På detta sätt är kvalitativa intervjuer flexibla och 

följsamma efter den riktningen den intervjuades svar går åt. Undersökningens fokus kan 

anpassas efter de viktiga frågorna som dyker upp under intervjuerna. Det lämpar sig också att 

intervjua samma person flera gånger för att få fylligare och mer detaljerade svar (Bryman, 

2006, s.299f). 

 

Semistrukturerad intervju består av en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett 

frågeschema men där frågornas ordning kan variera. Dessutom tillåts även uppföljningsfrågor 

vid intervjun om det behövs (Bryman, 2006, s.127). Vid en semistrukturerad intervju har 

intervjupersonen stor frihet att utforma sina svar. Frågorna måste inte komma i samma 
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ordning som i frågeschemat men det är den vanligaste utformningen och det är den sorten jag 

har använt mig av (Bryman, 2006, s.301).  

 

Enligt Patel & Davidson (2003), Forskningsmetodikens grunder, har kvalitativa intervjuer 

nästan alltid en låg grad av standardisering där intervjupersonen får gott om utrymme att svara 

med egna ord på frågorna. Det är tillåtet att hjälpa till under intervjun för att ge ett 

meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerande fenomenet. Det är en 

fördel att den som gör intervjun har en del förkunskaper och är förberedd inom området som 

ska studeras. Intervjuformuläret kan ha öppna frågor för att samtalet ska underlättas och för 

att frågorna ska belysas (Patel & Davidson, 2003, s. 78f). 

 

Det som ska uppnås i forskningsprocessen är, i det kvalitativa fallet, att kunna tolka och förstå 

innebörden av svaren från intervjun, att försöka få en trovärdig tolkning av datainsamling 

samt att tillämpa och förstå forskningsprocessens samtliga delar. Varje kvalitativ 

forskningsprocess är unik och det finns inte några generella regler för processen (Patel & 

Davidson 2003, s.102f). 

 

För att få ett så tydligt svar som möjligt skickades intervjufrågorna via e-post till olika 

organisationer där frågor om ekonomiskt stöd stod i centrum.  Svaren från intervjuerna 

redovisas i resultatdelen. Intervjuerna är ett komplement till informationen från Internet och 

broschyrerna. Informanterna består av talesmän ifrån de olika organisationerna. Allt för att 

göra det mer förståligt och lättläst för läsaren.  

 

1.4 Material och avgränsningar 

Avgränsningen är gjord till Östergötland med avsikt att se om det finns några speciella stöd 

som bara sträcker sig till länets olika städer. Litteraturen som har analyserats och tolkats i 

uppsatsen har bestått av statliga utredningar, en handbok för bild och formkonstnärer, 

litteratur om att starta eget företag samt litteratur om kulturarbetare. Även hemsidor och 

dokument från Internet ligger till grund för uppsatsen. Intervjuer har gjorts med de olika 

organisationerna där frågor om de ekonomiska stöden har ställts. Materialet bearbetas på 

samma sätt som den övriga litteraturen. Kompletterande frågor har skickats till informanterna. 

Intervjufrågorna bifogas i en bilaga. Genom tidigare information visste jag redan om två av 

organisationerna som jag studerar och det är genom deras hemsidor som jag har kommit i 
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kontakt med de andra organisationerna och banken har valts ut eftersom jag har egen 

kännedom om deras hemsida och information.  

 

1.5 Begreppsförklaring 

Nedan följer här ett par begreppsförklaringar för att underlätta för läsaren. 

Hantverkare: traditionella hantverksyrken utanför den rent industriella produktionen som har 

stora krav på gedigen yrkeskunskap. Hantverkare arbetare med småskaliga produktioner och 

det manuella inslaget är oftast mycket större än det maskinella. En hantverkare utövar oftast 

hela produktionsprocessen från bearbetning av råvara till färdig produkt (Hantverk, 

produktion med tradition Utredning från Statens Industriverk SIND 1981:2, s.44). Det är 

denna begreppsförklaring som jag har valt att använda mig av i denna uppsats. 

 

Konsthantverkare: en konsthantverkare behärskar hela tillverkningsprocessen från 

anskaffning av materialet till den färdiga produkten. Arbetet utförs huvudsakligen för hand. 

Stor förtrogenhet krävs med materialet och materialets uttrycksmöjligheter (Hantverk, 

produktion med tradition Utredning från Statens Industriverk SIND 1981:2, s.16). Jag har valt 

att använda mig av den här begreppsförklaringen av konsthantverkare. Jag har valt att tolka 

begreppen hantverkare och konsthantverkare till ett begrepp. Jag anser att det är två olika 

begrepp men i min uppsats så ligger båda begrepp under ett gemensamt begrepp som jag 

skriver som konst-/hantverkare. Det är inte vad hantverkare och konsthantverkare står för utan 

hur deras arbetsformer ser ut som har betydelse för uppsatsen.  

 

 

Enskild näringsverksamhet: en enskild näringsverksamhet innebär att du som privatperson 

driver och ansvarar för din rörelse (Starta företag, information och vägledning från sex 

myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag, broschyr från 

Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Tullverket, Nutek).  

Jag instämmer i ovanstående beskrivning ger av vad egen näringsverksamhet står för och det 

är också den definitionen som används i den här uppsatsen. 

 

Kulturarbetare: en kulturarbetare är en person som har en yrkesmässig, konstnärlig 

verksamhet och ägnar sig åt konstnärligt skapande och är yrkeskunnig inom sitt område 
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(Lundén, 2007, s.9). Jag har valt att använda mig av den här begreppsförklaringen av 

kulturarbetare. 

 

2. Teoriavsnitt 

Litteraturen beskriver de olika rollerna som konst-/hantverkare måste ikläda sig i sitt företag, 

hur konst-/hantverkare är drivande och kunniga om sitt idéstadium, vilka stipendier som finns 

för redan etablerade konst-/hantverkare, vilka olika former av egen näringsverksamhet som 

konst-/hantverkare kan starta samt kvittningsrätten för kulturarbetare. 

 

2.1 Företagsroller 

Enligt Engström och Odencrant (1998), Marknadsföring för kulturarbetare, personlig 

försäljning, affärsidé, kundvård, att ta betalt, frilansare, har en företagsledare en roll att fylla, 

nämligen att hålla verksamhetens syfte och mål klart för sig och låta det styra verksamheten. 

En annan viktig del är att leda och fördela arbetet bland annat genom att planera hela 

verksamheten och se till att alla arbetsuppgifter görs. Det finns också en kreatörs roll i en 

näringsverksamhet och dennes roll är att förse verksamheten med idéer som ska omvandlas 

till affärsidéer. Den rollen är ofta något som är sammanväxt med många kulturarbetares och 

småföretagares egna identiteter. Enligt Engström och Odencrant går det inte att vara lika bra 

på alla roller inom ett företag. Kulturarbetaren är oftast bäst i kreatörsrollen och har svårt att 

ge de andra rollerna en chans, som marknadsförare och bokförare. De flesta kulturarbetarna 

har en så välutvecklad produkt att det bara krävs lite kunskap i de andra yrkesrollerna för att 

slutresultatet ska bli bra. När ett företag ska starta behövs det två olika typer av ekonomiskt 

kapital. Det ena är anläggningskapital, pengar till inventarier, maskiner, fastigheter, etc. Det 

andra kapitalet som behövs är ett rörelsekapital som betyder att det är pengar som binds i 

varulager, kundfodringar, produktion, förråd, marknadsföring, etc (Engström, Odencrant, 

1998, s.90). 

 

Det är olika roller som konst-/hantverkare måste ikläda sig för att kunna driva ett eget företag. 

Att ha en välutvecklad affärsidé väger upp bristen på kunskap bland annat inom 

marknadsföring och bokföring. Som kulturarbetare är man sin egen kreatör och arbetar med 

idéer och innovationer.   
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2.2 Idéstadiet 

Algotson & Daal (2006), KK-stiftelsens pilotstudie, Att leva på sin talang, kreatörens behov 

av entreprenörskap, rapporterar att det ofta är svårt och riskfyllt att starta egen 

näringsverksamhet och att flertalet nya företag misslyckas. Entreprenören är ändå villig och 

kunnig att utveckla en idé som kan leda till en innovation, det vill säga något som är 

användbart och värdefullt för både entreprenören och andra. Det kan vara hur man upptäcker, 

utvärderar och exploaterar möjligheterna rörande exempelvis en ny vara eller tjänst, nya 

produktionsmetoder, att hitta nya marknader eller nya organisationsformer (Algotson & Daal, 

KK-stiftelsen, 2006, s.15). 

 

Idéstadiet är värdefullt för entreprenören för att kunna skapa en innovation som kan utnyttjas 

av entreprenören själv och av andra. Det medför ändå en risk att som kulturarbetare driva en 

egen verksamhet och det händer att en del misslyckas. 

 

2.3 Stipendium 

I Kulturarbetarboken, av Lundén (2007) förklaras stipendium på följande sätt. Stipendier är i 

regel skattefria men det finns vissa undantag, till exempel stipendier som egentligen är 

ersättning för ett arbete som utförts. Stipendier kan ges i kontanter men kan även vara i form 

av en betald resa. Vissa stipendier kan sökas fler år i rad men efter två år blir stipendier 

skattepliktiga om man har fått samma bidrag från en och samma organisation. Dessutom blir 

de två tidigare åren också skattepliktiga. Den tvåårsgränsen gäller inte om stipendiet handlar 

om utbildning. Sådana stipendier kan man få flera år i rad utan att bli skattepliktig. Dessa 

stipendier är särreglerade i inkomstskattelagen (Lundén, 2007, s.90-91). 

 

Stipendier finns för redan etablerade entreprenörer. Det finns olika sorters stipendier beroende 

på vad sökanden behöver stipendiet till. Det finns särreglerade stipendier som kan sökas 

angående utbildningar men det finns också skattefria stipendier som går att söka om man 

enbart söker samma stipendier två år i rad.  

 

2.4 Näringsverksamhet  

Det finns tre punkter som följs inför en bedömning om en verksamhet är en hobbyverksamhet 

eller en näringsverksamhet. Dessa tre är självständighet, varaktighet och vinstsyfte. Om alla 
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dessa punkter uppfylls så betraktas verksamheten i inkomstslaget som en näringsverksamhet 

(Lundén, 2007, s.14). Enligt Lundén har de flesta kulturarbetarna, där konst-/hantverkare 

finns som underliggande kategorier, en enskild firma eftersom den är enkel att administrera 

även om skattereglerna är komplicerade, speciellt om man har höga vinster eller vill utnyttja 

reglerna maximalt. Som enskild firma behövs ingen registrering hos Bolagsverket och det 

behövs heller ingen revisor (Lundén, 2007, s.53). 

 

Det finns flera olika benämningar på en näringsverksamhet nämligen enskild firma, bedriva 

enskild näringsverksamhet, enskilt företag, vara egenföretagare, vara enskild näringsidkare 

och alla har ungefär samma betydelse. En enskild firma är egentligen inte en företagsform 

utan ett företagsnamn som en person bedriver en näringsverksamhet under. Dessutom är inte 

enskild näringsverksamhet någon juridisk person så det är egentligen ägaren som är själva 

företaget (Lundén, 2007, s.14).  

 

Enligt Norwall (2001) i Handbok för bild- och formkonstnärer, så beskattas konstnärlig 

verksamhet som näringsverksamhet. Näringsverksamhet definieras som verksamhet som 

bedrivs varaktigt, självständigt och med vinstsyfte. Den vanligaste företagsformen för konst-

/hantverkare är enskild firma. Det kan förekomma att konst-/hantverkare involverar sin egen 

verksamhet i andra näringsverksamheter t.ex. ekonomisk förening. Grundprincipen för 

företagsverksamhet är att intäkterna ska täcka lön, omkostnader och investeringar (Norwall, 

2001, s.35). 

 

Det finns flera benämningar på egen näringsverksamhet och en konst-/hantverkare har ofta en 

enskild firma där administreringen är enkel. Det behövs varken registrering eller revisor till 

egen näringsverksamhet eftersom företaget bedrivs varaktigt, självständigt och med 

vinstsyfte. Konstnärlig verksamhet räknas som näringsverksamhet men det kan även 

förekomma att konst-/hantverkare går med i till exempel en ekonomisk förening, tillsammans 

med andra företagare.  

 

2.5 Kvittningsrätt  

I Lundén & Svensson (2005), Starta & driva företag, går det att läsa att det är samma 

spelregler som gäller för konst-/hantverkare som för all annan näringsverksamhet. Enligt 

Lundén & Svensson betraktas konst-/hantverkare som egenföretagare. De säger också att 
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kombinationen kultur och egenföretagande skapar komplicerade förutsättningar för 

yrkesverksamheten som ställer höga krav på utövarens kunskaper. Det som skiljer konst-

/hantverkare ifrån andra näringsverksamheter är kvittningsrätten. 

 

...får kvittera underskott i den konstnärliga eller litterära enskilda näringsverksamheten mot 

inkomst av tjänst. Denna kvittningsrätt gäller även efter de första fem verksamhetsåren och är inte 

beloppsbegränsad (Lundén & Svensson, 2005, s.60). 

 

Om en konstnärlig verksamhet vill ha en chans att överleva måste man ha vetskap om regler 

för upphovsrätt och lagar kring att driva ett företag. Detta är ett faktum eftersom politiker inte 

gärna vill göra undantag för konstnärligt arbete, fast det skiljer sig ifrån andra 

näringsverksamheter i skattesystemet (Norwall, 2001, s.9). 

 

Att vara konst-/hantverkare och vara egen företagare är en kombination med andra 

förutsättningar inom yrkesverksamheten. Det ställs höga krav på utövarens kunskaper och 

kvittningsrätten är speciellt anpassade för konst-/hantverkare. Lagar och skatteplikter är 

samma som för alla egen företagare eftersom politikerna inte gör några undantag för konst-

/hantverkare. 

 

3. Resultat 

Det finns olika ekonomiska stöd genom Arbetsförmedlingen, Almi, Nutek, 

Trygghetsstiftelsen, Insamlingsstiftelsen IFS rådgivningscentrum, Swedbank och 

NyföretagsCentrum som man kan ansöka om vid start av egen näringsverksamhet.  

 

3.1 Ekonomiskt stöd 

Lån av bank: för att få ett lån beviljat måste affärsidén vara bärkraftig. Banken ställer som 

krav att det ska finnas någon form av säkerhet, vilket kan vara en borgensman, 

företagsinteckning eller fastighetsinteckning (www.ifs.a.se 2008). Det kan hända att banken 

vill se fler dokument för att kunna vara helt förberedd på vad det är lånet ska gå till i 

näringsverksamheten som ska startas. Banken kan till exempel vilja se affärsplan, 

finansieringsplan, investeringskalkyl, likviditetsbudget och resultatbudget. Banken vill ha 

kunskap för att vara säker på att banken inte tar någon risk med att låna ut pengar 

(http://www.expowera.com 2008). 
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Svar från informant: det är omöjligt att säga en speciell siffra på hur mycket lånen ligger på 

eftersom det varierar från lån till lån och därför varierar även villkoren för återbetalning. Vid 

ansökan tar man hänsyn till den sökandes privata ekonomi och hur affärsplanen ser ut, 

därefter tas ett beslut om ett lån eller checkkredit beviljas och vilka villkor som gäller. Vid 

mer information besök vår hemsida. 

 

Insamlingsstiftelsen IFS rådgivningscentrums svar på dessa frågor var att de inte ger 

ekonomiskt stöd utan bara rådgivning. 

 

Sammanfattning: lån av bank beviljas om det finns papper och noggranna uträkningar på vad 

pengarna ska gå till. Det finns inget speciellt lån för konst-/hantverkare att söka utan det är 

samma regler som gäller för alla näringsverksamheter eller för en privatperson som behöver 

låna pengar. 

 

Checkkredit: vid ansökan av en checkkredit behöver det inte vara på en specifik summa. 

Näringsverksamheten blir då inte belastat med någon större ränta på pengarna som lånas för 

stunden. Ett sätt att kortsiktigt låna pengar är av banken. Det betalas en fast årlig avgift på det 

beviljade kreditbeloppet. Som garanti för checkkredit måste någon typ av säkerhet visas upp. 

Det kan bland annat vara inteckning, pantbrev i fastighet eller borgen. Det vanligaste är att 

man vänder sig till sin vanliga bank för detta ärende och för att ha alla bankärenden i samma 

bank (http://www.expowera.se 2008). 

 

Svar från informant: informanten gav ingen information angående checkkredit förutom att vid 

ansökan tar man hänsyn till den sökandes privata ekonomi och hur affärsplanen ser ut, 

därefter tas ett beslut om ett lån eller checkkredit beviljas och vilka villkor som gäller. Vid 

mer information besök vår hemsida. 

 

Sammanfattning: det är ett alternativ till banklån då man kan låna pengar till en låg ränta. Man 

måste betala in en årsavgift varje år vare sig man har lånat pengar eller inte. Det fanns inga 

uppgifter om några speciella krediter för konst-/hantverkare, det är samma regler och 

bestämmelser som för privatpersoner eller andra näringsidkare. 

 

Mikrolån: lånet är till för att underlätta och öka etableringen för ny näringsverksamhet. Lånet 

är anpassat för mindre kapitalbehov där gränsen går vid 100 000 kr. Ansökan sker via en 
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låneansökan där även affärsplan, resultatbudget och likviditetsbudget ska bifogas 

(Finansiering, från idé till lönsamt företag, broschyr från ALMI Företagspartner). 

 

Svar från informant: lånet läggs upp på fem år men de flesta kunderna brukar korta ner tiden 

till ett- två år. 

 

Sammanfattning: ett lån som mer är anpassat för etablerade näringsverksamheter. Lånet är för 

företagare med mindre kapitalbehov. 

 

Företagslån: detta lån ersätter nyföretagarlån, företagarlån för unga företagare samt 

företagarlån för kvinnor. Företagslån är ett lån som täcker upp till halva kapitalbehovet. 

Finansieringslösningen konstrueras efter varje låntagares speciella situation. Räntan ligger 

högre än vad ett genomsnittligt banklån gör för att inte konkurrera med bankerna. Lånet ska 

betalas tillbaka inom tre till fem år. Ansökning sker genom att fylla i en låneansökan och till 

den ska även affärsplan, resultatbudget och likviditetsbudget bifogas (Finansiering, från idé 

till lönsamt företag, broschyr från ALMI Företagspartner). 

 

Svar från informanten: Almi jobbar inte med ekonomiska stöd utan samma sorts lån som 

banker. Lånen ska alltså betalas tillbaka. Företaget tar ut en marknadsmässig ränta. Alla som 

driver ett företag kan söka lån. Lånen läggs upp på fem år men brukar oftast betalas tillbaka 

tidigare. Mer information finns på vår hemsida. 

 

Sammanfattning: tre företagarlån som har gått ihop till ett. Lånet täcker halva kapitalbehovet 

men har en högre ränta än vad banklån har. Lånet gäller i tre till fem år innan det måste 

betalas tillbaka. 

   

Stöd vid start av näringsverksamhet: som arbetslös finns det lån att söka för att starta egen 

näringsverksamhet. Bidraget motsvarar arbetslöshetsersättningen och det lägsta är 320 kr per 

dag. Bidraget gäller i sex månader och enbart de som bedömts ha förutsättningar att klara av 

att driften av ett företag beviljas stöd. Den sökande ska lämna in en beskrivning på sin 

affärsidé till Arbetsförmedlingen som med hjälp av en ekonomiskt sakkunnig konsult tar 

ställning till om den sökande anses kunna bedriva en verksamhet. Sökande beviljas ett så 

kallat aktivitetsstöd (Stöd vid start av näringsverksamhet, faktablad januari 2008 från 

Arbetsförmedlingen).  
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Svar från informant: de stöd man kan söka är bland annat starta-eget-bidrag. Då måste man 

vara arbetslös eller riskera att bli arbetslös. Dessutom måste man kunna lämna en affärsplan 

med en ekonomisk kalkyl som bedöms av en konsult. Konsulten bedömer om affärsplanen är  

ekonomiskt försvarbar. För att få söka bidraget måste man ha fyllt tjugo år eller ha 

minderåriga barn. Det går inte att söka något speciellt stöd för konst-/hantverkare på 

Arbetsförmedlingen. Det stöd som man kan få heter aktivitetsstöd och ligger på samma 

belopp som a-kassan. Om man inte är med i a-kassan ligger stödet på grundbeloppet 320 kr 

per dag om man har arbetat i sex månader. Stödet betalas ut under sex månaders tid. 

Arbetsförmedlingen följer upp hur det går för den som fått stödet under den tiden stödet gäller 

och man bli i normala fall inte återbetalningsskyldig. Det går inte att söka samma stöd flera 

gånger genom samma verksamhet. I så fall måste man lägga ner verksamheten och gå igenom 

samma procedur med en annan affärsidé och det är ändå inte säkert att man får stödet igen. 

 

Sammanfattning: stödet gäller i sex månader och på grund av stödets storlek behövs ett stöd 

till för att täcka alla kostnader vid start av egen näringsverksamhet. Det är ett krav att visa upp 

en fungerande affärsplan och en ekonomisk kalkyl måste godkännas innan stödet beviljas. 

 

Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet: ett särskilt stöd för arbetslösa med 

funktionshinder med nedsatt arbetsförmåga som vill starta en egen näringsverksamhet. 

Samma gäller för detta lån, att affärsidén måste vara hållbar och bedömas som lönsam. Stödet 

ligger på högst 60 000 kr, för att skaffa utrustning och stödet ska även täcka andra kostnader i 

samband med starten av en näringsverksamhet. Sökande måste redovisa etableringskostnader 

och en finansieringsplan för den planerade verksamheten. I samband med detta kontrollerar 

Arbetsförmedlingen att sökanden inte har några skulder som kan påverkar möjligheten att 

bidra till verksamheten. Om näringsverksamheten läggs ner eller säljs inom tre år efter att 

stödet har betalats ut måste hela eller en del av stödet betalas tillbaka (Särskilt stöd vid start 

av egen näringsverksamhet, faktablad januari 2008 från Arbetsförmedlingen).  

 

Svar från informant: man kan som funktionshindrad söka ett speciellt stöd som heter särskilt 

stöd vid start av näringsverksamhet som man kan få bredvid aktivitetsstödet. Samma sak 

gäller för detta stöd som stödet ovan. Det betalas ut i sex månader. Arbetsförmedlingen följer 

upp hur det går för den som fått stödet under den tiden stödet gäller och man bli i normala fall 

inte återbetalningsskyldig. Det går inte att söka samma stöd flera gånger på samma 
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verksamhet. I så fall måste man lägga ner verksamheten och gå igenom samma procedur med 

en annan affärsidé och det är ändå inte säkert att man får stödet igen. Om företaget överlever 

mer än tre år så blir man inte återbetalningsskyldig men om företaget säljs eller läggs ner 

inom den tidsramen måste man betala tillbaka pengarna man fått i det särskilda stödet. 

  

Sammanfattning: detta lån inkluderar både aktivitetsstödet och ett stöd på 60 000 kr och är 

därför större än stöd vid start av egen näringsverksamhet. Det är ett krav att visa upp en 

fungerande affärsplan som bedöms som lönsam innan stödet beviljas. 

 

Stöd till egenstartare: som tidigare statsanställd som har blivit uppsagd från sitt jobb, kan han 

eller hon få ett stöd från Trygghetsstiftelsen för att starta ny näringsverksamhet. Oftast 

handlar stödet om delfinansiering mellan stiftelsen, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och 

den enskilde sökande. Trygghetssystemet kan bland annat erbjuda ett mindre startbidrag för 

marknadsföring, uppsägningslön från arbetsgivaren under startskedet samt levnadsbidrag vid 

behov under en kortare tid. Mycket ligger bakom beslutet för att bli beviljad ett bidrag, bland 

annat personliga egenskaper, bakgrund och läggning. Även affärsidén måste stämma överens 

med marknadens behov samt kompetensen för marknadsföring, ekonomi och affärsmässighet 

(http://www.tsn.se 2008). 

 

Svar från informant: rent allmänt så jobbar Trygghetsstiftelsen uteslutande med personer som 

blivit uppsagda från sina statliga anställningar och stödet är mycket individuellt utformat. Det 

finns en möjlighet att få individuellt stöd som behövs för att antingen få en ny anställning 

eller starta eget företag. Alla statstjänstemän inom staten, bland andra rallare på Banverket, 

experter på Regeringskansliet, städare, officerare, fastighetsskötare, vaktmästare och 

ekonomer kan söka stödet. Man måste ha varit uppsagd på grund av arbetsbrist eller haft en 

tidsbegränsad anställning som varat mer än tre av fyra år.  Startbidraget ligger på 20 000-

40 000 kr beroende på olika faktorer, till exempel behovet av stöd, andra stöd man har fått 

eller anställningstid hos staten. Det finns också en möjlighet att få 25 000 kr i stöd för en 

utbildning som kan underlätta försörjningen eller för verksamheten i det egna företaget. Det 

finns ett krav för att få detta stöd. Nämligen att man tillsammans med en starta–eget–konsult 

har arbetat igenom en affärsplan som konsulten och Trygghetsstiftelsen godkänner. Det finns 

möjlighet till att gå en kurs på åtta dagar där man utbildar sig i affärsjuridik, marknadsföring 

och ekonomi. Vid behov kan man få ett så kallat levnadsbidrag på upp till 80% av sin 
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uppsägningslön i sex månader för att kunna starta ett eget företag. Inga stöd behöver betalas 

tillbaka till Trygghetsstiftelsen.   

 

Sammanfattning: den sökande står för en del av startkapitalet. Det finns en viss trygghet hos 

Trygghetsstiftelsen eftersom de erbjuder uppsägningslön och levnadsbidrag under en viss tid 

efter uppsägningen. Dessutom finns det hjälp att få utöver ekonomiskt stöd.  

 

Regionalt investeringsstöd: ett bidrag som kan sökas vid start av egen näringsverksamhet eller 

om ett företag behöver investera. Stödet kan ges till investeringar i bland annat byggnader och 

maskiner, utbildning och konsulttjänster. Eftersom stödet är regionaltstyrt så finns det två 

olika områden som stödet gäller inom. För att få söka detta stöd måste verksamheten vara 

verksamt inom stödområde A eller B. Reglerna skiljer sig lite beroende på vilket område som 

sökanden bor i. Stödområdena omfattar stora delar av Norrland, delar av länen Dalarna, 

Värmland, Örebro, Västmanland, Kalmar och Västra Götaland. Det finns vissa kriterier som 

måste uppfyllas för att få söka bidraget. Några av kriterierna är att verksamheten bedöms leda 

till tillväxt och ökad sysselsättning samt att bidraget bedöms vara nödvändigt för att 

investeringen ska kunna göras. Dessutom måste företaget tillhöra någon av följande 

kategorier: industriell och industriliknande verksamhet, industriserviceverksamhet, tjänste- 

och serviceverksamhet med inriktning på en större marknad än en regional marknad, 

turistverksamhet, uppförande av lokaler för uthyrning samt en annan sorts verksamhet som 

bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen. Stödets storlek bedöms på en 

individuell prövning för varje ansökan. Då tar man hänsyn till investeringens betydelse för 

samhället, sysselsättningsökningen samt tillväxten. Dessutom tas det hänsyn till vilket 

stödområde företaget verkar inom, vilken typ av investering, investeringskostnad och vilken 

typ av företag det handlar om. En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs 

för att investeringen ska komma till stånd. Ansökan måste beviljas innan investeringen får 

påbörjas. Det är länsstyrelsen eller Nutek som tar emot ansökningarna. En investering ska 

genomföras inom två år efter beslutet och utbetalningen sker i efterhand. Det finns en del 

andra krav som måste uppfyllas för att stödet ska beviljas, bland annat så måste hela eller 

delar av bidraget betalas tillbaka om verksamheten läggs ner och företaget måste ha en 

auktoriserad eller godkänd revisor (Regionalt investeringsstöd faktablad från Nutek). 

 

Svar från informant: för information angående stöden finns vår hemsida. Eftersom stöden 

skiljer sig åt går det inte att ge en generell bild av hur stöden fungerar. 
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Sammanfattning: det är ett avgränsat stöd. Det begränsar antalet företag som har chans att 

söka stödet. Det går att ansöka om stödet både vid start av egen näringsverksamhet och till 

investering i ett redan etablerat företag. Ett krav för att få stödet beviljat är att företaget måste 

ha en godkänd revisor. 

 

Sysselsättningsbidrag: Sysselsättningsbidraget är ett av de regionalpolitiska företagsstöden 

som syftar till ökad tillväxt och balanserad regional utveckling. Bidraget kan sökas av både 

den som vill starta egen näringsverksamhet eller den som vill anställa ny personal. Det finns 

vissa kriterier som ett företag måste uppfylla för att få söka bidraget. Bland annat så måste 

företaget vara verksamt i stödområde A eller B, där reglerna skiljer sig lite beroende på vilket 

område som sökanden bor i. Stödområdena omfattar stora delar av Norrland, delar av länen 

Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Kalmar och Västra Götaland samt att  

verksamheten bedöms bli lönsam och ge varaktig sysselsättning. Bidraget bedöms vara 

nödvändigt för att skapa planerad sysselsättningsökning samt att anställningen ska vara en 

tillvidare anställning och gälla personer som inte har arbete eller är på väg att förlora sitt 

arbete. Det går inte att få flera stöd för samma investering beviljat samtidigt. Stödets storlek 

varierar beroende på vilket stödområde företaget tillhör. Tillhör verksamheten stödområde A 

ligger stödet på maximalt 198 000 kr för varje ny årsarbetskraft och i stödområde B ligger 

stödet på maximalt 120 000 kr. Det görs en individuell prövning av bidragets storlek för varje 

ansökan. Bidraget betalas ut under tre år. Företaget får först ett preliminärt beslut om 

finansieringen men för att få ut bidraget måste det göras en ansökan om utbetalning för varje 

kalenderår. Det finns även en del andra krav som måste uppfyllas innan bidraget beviljas, 

bland annat så måste verksamheten bedrivas på marknadsmässiga villkor, arbetsmiljön måste 

vara tillfredsställande, lönen måste minst vara likvärdig med kollektivavtal, företaget måste 

erbjuda kompetenshöjande utbildning under de två första åren, en kreditsäkerhet ska lämnas 

för eventuellt återkrav av bidraget samt att företaget måste ha en auktoriserad eller godkänd 

revisor. De företag som kan söka sysselsättningsbidraget är följande: industriell eller 

industriliknande verksamhet, industriservice eller tjänster för industriella 

produktionsprocesser, tjänste- och serviceverksamhet, turistverksamhet samt en annan 

verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivet i regionen 

(Sysselsättningsbidrag faktablad från Nutek). 
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Svar från informant: för information angående stöden finns vår hemsida. Eftersom stöden 

skiljer sig åt går det inte att ge en generell bild av hur stöden fungerar. 

Sammanfattning: det är ett avgränsat stöd som gäller ett par genre av företag i ett visst område 

i landet. Det är ett stöd för att hjälpa arbetslösa tillbaka till arbetet men kan också sökas vid 

start av eget företag eller vid nyanställning av personal.   

 

3.2 Organisationer 

Swedbank: Swedbank är en svensk bankrörelse som har ett komplett utbud av finansiella 

tjänster för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting. Företaget är 

marknadsledande inom flera betydande marknadssegment i Sverige  

(http://www.swedbank.se 2008). Swedbank jobbar på att långsiktigt upprätthålla marknadens 

och andra samhällsaktörers förtroende.  Koncernen har utarbetat intern policys och etiska 

uppförandekoder för att värna om förtroendet och en hållbar samhällsutveckling 

(http://www.swedbank.se 2008). Genom att förstå och agera utifrån kundernas behov ger 

Swedbank kunderna de bästa finansiella lösningarna och förbättrar deras livskvalitet. 

Koncernens ledande värderingar är att uppnå goda resultat, var öppna i sina 

kommunikationer, villiga att lära sig något nytt och att förändras samt att gemensamt bygga 

långsiktiga och hållbara affärsverksamheter (http://www.swedbank.se 2008). 

 

Sammanfattning: banken hjälper både privatpersoner och organisationer men det finns inget 

speciellt lån för någon av kunderna. Alla får låna pengar under samma villkor och krav. När 

det gäller kriterierna för att få ta ett lån hos en bank finns det inte några speciella regler eller 

förslag som enbart gäller egen företagare. 

  

Insamlingsstiftelsen IFS rådgivningscentrum: IFS bildades för att hjälpa invandrare att starta 

egen näringsverksamhet eller utveckla ett företag i Sverige. Genom bland annat öka 

kompetensen hos enskilda företag, förbättra klimatet för invandrarföretag samt skapa ett 

nätverk mellan invandrarföretag och andra företag och organisationer. Det unika med IFS är 

att det finns en mångfald representerad i bland annat rådgivningen där språkkompetensen är 

ett hjälpmedel som ska motverka svårigheterna med svenska lagar och bestämmelser. Idag går 

det att få rådgivning på tjugofem olika språk. Det svåraste för invandrarna är att få tag i 

finansieringskontakter och kapitalanskaffning. På grund av språket har inte invandrarna 

samma förutsättningar som svenskar. Det beror på många faktorer men främst handlar det att 
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kunna presentera sin affärsidé och sin affärsplan på ett övertygande sätt. Något som blir svårt 

på grund av språkbrist och okunskap om lagar och bestämmelser. IFS erbjuder kostnadsfri 

rådgivning. Man kan få hjälp med allmän rådgivning, diskutera sin affärsidé, upprätta 

affärsplan och budget, registrera sitt företag samt få information om tillstånd och myndigheter 

(http://www.ifs.a.se 2008).  

 

Sammanfattning: först och främst hjälper IFS invandrare med rådgivning vid start av egen 

näringsverksamhet eller att utveckla ett företag i Sverige. De hjälper också till med att 

förklara lagar och bestämmelser.  

 

Almi Företagspartner: nya företagare vänder sig till Almi när det är svårt att täcka 

finansieringen. Almi beviljar lån till alla företagsformer. Företaget försöker täcka behovet av 

marknadskompletterande finansiering och affärsutveckling. Almis uppdrag är att hjälpa till 

med utveckling av små och mellanstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa 

förnyelse och tillväxt i näringslivet. Verksamheten täcker hela processen från idé till färdigt 

lönsamt företag. Verksamheten är aktiv inom tre områden: innovation, nyföretagande och 

etablerade företag. Den hjälp som erbjuds speciellt är finansiering och affärsutveckling 

(http://www.almi.se 2008). 

 

Sammanfattning: Almi är en stor organisation som har hand om ett par stöd vid start av 

näringsverksamhet.  Det finns hjälp att få antingen det handlar om ett idéförslag på en 

verksamhet eller frågor om Almis verksamhet.  

 

Arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlingen är en organisation som hjälper arbetslösa att få jobb. 

Organisationen är indelad i sextioåtta arbetsmarknadsområden, där bland annat 

marknadsområden och verksamhetsområden ingår. Arbetsförmedlingen finns i hela Sverige 

som en hjälpande organisation för arbetslösa. Verksamheten finns tillgänglig på Internet, via 

telefon där man kan prata med kundtjänst eller besöka den lokala arbetsförmedlingen 

(http://www.ams.se 2008). Det övergripande målet är att verka för att förbättra 

arbetsmarknadens funktionssätt. Detta görs genom att effektivt sammanföra dem som söker 

arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden samt bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Företaget 

har likvärdig service i hela landet och hjälper alla kunder efter behov. Företagets 

arbetsområde är bland annat med integration, jämställdhet samt arbete från deltid till heltid 
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(http://www.ams.se 2008). Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket EURES och 

har i uppdrag att bidra till den fria rörligheten av arbetskraft mellan länderna 

(http://www.ams.se 2008). 

 

Sammanfattning: Arbetsförmedlingen stöttar arbetslösa och hjälper till att söka nytt jobb. Det 

är en organisation som behövs för att arbetslösheten inte ska öka. Arbetsförmedlingen ingår i 

ett nätverk som bidrar till möjligheten till arbetskraft i ett annat EU-land.  

 

Trygghetsstiftelsen: stiftelsens uppgift är att stödja och uppmuntra den uppsagda, på ett 

statligt företag, till att söka ny anställning eller starta en egen verksamhet. Alla statligt 

anställda som har arbetat minst ett år som tillvidareanställd eller har haft en anställning med 

lönebidrag kan få hjälp vid uppsägningshot eller uppsägning på grund av arbetsbrist samt om 

verksamheten omlokaliseras. Stödet kan då vara till hjälp vid start av egen näringsverksamhet 

eller hjälp till att söka nytt jobb. Detsamma gäller vid en tidsbegränsad anställning inom 

staten under minst tre av fyra år. Avtalet gäller inte om man har blivit erbjuden ett liknande 

arbete på ett annat företag. Trygghetsstiftelsens programverksamhet hjälper bland annat till 

med att hitta nya arbeten med eller utan coachning, ny start, rådgivning för att starta egen 

verksamhet samt yrkesvägledning. Stiftelsen ger stöd både för utbildning, nytt jobb och till 

start av egen verksamhet (http://www.tsn.se 2008). 

 

Sammanfattning: Stödet hjälper enbart statstjänstemän men det är flera kriterier som måste 

passa in för att man ska få stödet beviljat. När en statstjänsteman väl har blivit beviljad stödet 

så finns det hjälp att få beroende på om stödet gäller nytt arbete, utbildning eller att starta 

egen näringsverksamhet. 

 

Jobs and society NyföretagarCentrum är en stiftelse som vill stimulera entreprenörskap och 

framväxten av livskraftiga nya företag. Företaget har en unik modell som går ut på att det är 

det lokala näringslivet som bidrar med bland annat finansiering vid start av egen 

näringsverksamhet. Företaget erbjuder kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning vid 

start av egen verksamhet. Nyföretagarecentrums grundidé är att verksamheten ska rikta sig till 

nya företagare med rådgivning av hög kvalitet för att främja företagandet. Företaget vill verka 

genom lokala nätverk av rådgivare inom sitt näringsgeografiska område och vill hålla ett 

neutralt förhållande till sina intressenter. En del av grundidén är att nästan alla i styrelsen ska 

bestå av representanter från det lokala näringslivet (www.nyforetagarcentrum.se 2008). 
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Sammanfattning: stiftelsen arbetar med lokala nätverk av rådgivning i sitt näringsgeografiska 

område för att öka antalet nya företag. Det går att få kostnadsfri, objektiv och konfidentiell 

rådgivning. 

 

Nutek, verket för näringsutveckling: Nutek utvecklar och sprider kunskap till företag samt 

informerar och vägleder verksamheter via Internet eller via startlinjen på telefon. Syftet är att 

underlätta för alla som vill starta, driva eller utveckla ett företag och ungdomar är gruppen 

som prioriteras först. Nutek driver och stödjer program inom utvalda områden. Företaget 

stödjer och skapar allianser, fattar beslut samt samordnar och utvecklar regionala stöd till 

företag. Dessutom görs analyser och beslutsunderlag tas fram för regeringen. Företaget 

arbetar för att göra lagar och regler så enkla som möjligt så att alla ska känna att de vill starta 

en egen näringsverksamhet eller utveckla sin redan existerande verksamhet. Nutek utvecklar 

förutsättningar för tillväxt i företag. Dessutom gör de speciella insatser för kvinnors och 

invandrares företagande samt företagande i kooperativ form (http://www.nutek.se 2008). 

 

Sammanfattning: en av de organisationerna som hjälper nya näringsverksamheter. Ungdomar 

prioriteras eftersom de ska ta över arbetena i framtiden. Nutek arbetar med att förklara vilka 

lagar som gäller för att underlätta för nyföretagarna. Nutek samordnar och utvecklar regionala 

stöd till företag. Dessutom får kvinnor, invandrare och kooperativa företag extra stöd och 

rådgivning.  

 

3.3 Sammanfattning 

Det finns många kriterier som måste uppfyllas för att få ett lån beviljat. Generellt måste 

sökanden stå för en del av kapitalet själv. Det finns inget bidrag som en konst-/hantverkare 

kan söka enbart för dennes genre. Det finns däremot en del bidrag som bara vänder sig till en 

speciell grupp. Bland annat stöd vid start av näringsverksamhet som vänder sig till arbetslösa 

eller särskilt stöd vid start av näringsverksamhet som är för funktionshindrade arbetslösa eller 

stöd till egenstartare som är för statsanställda. Det finns också stöden regionalt 

investeringsstöd och sysselsättningsbidrag som vänder sig till företag inom industrin och 

tjänste- och serviceverksamheter. Trots detta är det inte sagt att det inte går att få dessa stöd 

även om man är konst-/hantverkare. Det finns säkert konst-/hantverkare som passar in under 

de kategorierna. Det är samma villkor som gäller för konst-/hantverkare som för alla andra 
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yrkeskategorier som väljer att sluta sin anställning och starta eget företag. Det som passar bäst 

för konst-/hantverkare vid start av eget företag är företagslån men även där måste sökanden 

står för en del av kapitalet. Eftersom det inte finns några speciella stöd enbart för konst-

/hantverkare så har jag inte upptäckt någon organisation som har andra villkor för konst-

/hantverkare än vad som gäller för andra sökande. Alla organisationer ger stöd med det är inte 

enbart ekonomiskt stöd. En del av organisationerna ger rådgivning angående start av eget 

företag. Organisationerna ger olika mycket hjälp med information angående deras stöd och 

rådgivning och den organisation som var mest behjälplig var Almi där även företagslån fanns 

att söka. Resultatet visar att det inte finns några ekonomiska stöd för enbart östgötar. Ett par 

av organisationerna finns även i Östergötland bland annat Arbetsförmedlingen, 

NyföretagarCentrum, Swedbank, Almi och Trygghetsstiftelsen men dessa har inga stöd enbart 

för konst-/hantverkare. 

 

De organisationer som jag har skrivit om har haft lite olika uppgifter och inte enbart gett 

ekonomiska stöd som jag trodde när jag började arbetet. Därför kommer här en kategorisering 

av dessa organisationer så att det lättare går att förstå vilka organisationer som gör vad. 

Det finns två kategorier, organisationer som ger ekonomiskt stöd med rådgivning och 

organisationer som enbart ger rådgivning. 

 

Organisationer som ger ekonomiskt stöd med rådgivning: 

Swedbank med banklån och checkkredit 

Almi med mikrolån och företagarlån 

Arbetsförmedlingen med stöd vid start av egen näringsverksamhet och särskilt stöd vid start 

av egen näringsverksamhet 

Trygghetsstiftelsen med stöd till egenstartare 

Nutek med regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag 

 

Organisationer som enbart ger rådgivning: 

Insamlingsstiftelsen IFS rådgivningscentrum 

Jobs an society NyföretagarCentrum 
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4. Diskussion 

 

4.1 Allmänt 

Det har under tiden jag arbetat med uppsatsen kommit upp frågor och funderingar kring de 

olika stöden och organisationerna som jag har undersökt. Bland annat så har det vid ett par 

tillfällen funnits annorlunda krav på den som vill ansöka om ett stöd för att överhuvudtaget 

vara godkänd som sökande. Det kan handla om vilken bakgrund och läggning personen har 

som söker Trygghetsstiftelsens stöd, funktionshindrad med några skulder innan ett lån eller ett 

stöd söks. Varför finns det vissa krav hos en del organisationer? Ska inte samma krav gälla för 

alla? Jag har funderat på detta men inte kommit fram till något svar. Det har även kommit upp 

funderingar om varför Almis företagslån har gått ihop ifrån att vara tre olika stöd till ett stort 

gemensamt. Då minskar ju chanserna för de sökande att kunna få ett stöd beviljat.  

 

Teoridelen förklarar förhållandena omkring ekonomiskt stöd. Texterna visar på att det finns 

stipendier för etablerade konst-/hantverkare men inga ekonomiska stöd om man som konst-

/hantverkare vill starta en näringsverksamhet. Det visar också att det finns speciella regler för 

kulturarbetare när det gäller skatter och kvittningsrätt.  

 

Jag har fått söka litteratur utanför ramarna för att få relevant information att arbeta med. Det 

har funnits en del litteratur om ekonomiskt stöd och om organisationerna. Jag har gått djupare 

in på de relevanta stöden för att få större förståelse för vilka kriterier som gäller för att ett stöd 

ska bli beviljat. Jag har försökt hålla mig kritisk till litteraturen eftersom jag inte har hittat 

information enbart till mina frågeställningar. Det har behövts flera kompletterade intervjuer 

med organisationerna för att få ett bredare svar. De svar jag har fått har inte nått upp till mina 

förväntningar. Jag trodde att det skulle finnas ett eller två stöd för konst-/hantverkare att 

ansöka. Trots att jag vände mig till hela landet istället för enbart Östergötland. Om jag skulle 

göra om arbetet skulle jag välja att enbart göra intervjuer med konst-/hantverkare och försöka 

visa hur de gjorde för att få ekonomiskt stöd till sin näringsverksamhet. Jag skulle ta kontakt 

med lokala konst-/hantverkare och följa deras tips och idéer om vart man ska vända sig. Det 

har varit svårt att förhålla sig till litteraturen eftersom jag hela tiden kom in på sidospår som 

var intressanta. Den första litteraturen handlade om konsthantverkares olika stipendier och 

bidrag för offentlig konst. Det tog ett tag att strama upp min frågeställning och samtidigt som 

jag gjorde det minskade också relevant litteratur. Jag tycker att mitt resultat speglar ändå det 
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jag har upptäckt just när det gäller litteratur, att det inte finns så mycket hjälp att få. Det är 

därför som jag har fått gå i sidled för att hitta litteratur till teoridelen och fått göra intervjuer 

för att få ett bredare material att arbeta med.  

 

Metoden som uppsatsen bygger på är en kvalitativ litteraturstudie med semistrukturerade 

intervjuer. Det som har varit svårast under arbetet har varit att veta vilken strukturering 

intervjufrågorna skulle ha. När det gäller informationen om de ekonomiska stöden och 

organisationerna så hade jag bilden av att det fanns mer information att hämta men jag blev 

bara vidareskickad till Nuteks hemsida. Det verkar vara de som håller i allting men delar 

själva inte ut så många stöd. De har bara regionalbidrag och sysselsättningsstöd som inte 

Östergötland inkluderas i samt transportbidrag och EU-stöd. Jag har ingående sökt 

information hos de olika organisationerna och om deras ekonomiska stöd. Det jag har kommit 

fram till är att det inte finns mycket ekonomiskt stöd för nyföretagare. De flesta stöden hjälper 

redan etablerade företagare vid behov av ekonomiskt stöd för finansiering vid investering 

eller vid nyanställning. Jag har funnit många hemsidor på Internet för start av egen 

näringsverksamhet men när jag har gått in djupare på den information som funnits har det till 

slut ändå lett vidare till samma organisationer som man ska vända sig till för att få hjälp. Det 

finns möjligen två olika organisationer som ligger i främsta ledet för starthjälp och dessa är 

Nutek och Almi. 

 

Jag gjorde intervjuer eftersom jag upptäckte att alla hemsidor inte var uppdaterade i år och 

ville få ett så aktuellt svar som möjligt. En del information på hemsidorna var bristfällig så det 

kom upp frågor under arbetets gång som behövde besvaras. Jag tycker dock att det inte gav ett 

sådant gensvar som jag hade hoppats på. De flesta som jag intervjuade hänvisade bara till sin 

organisations hemsida och besvarade inte mina frågor men det fanns också de som gav mig 

mycket information och hjälp som jag är tacksam för. 

 

4.2 Ekonomiskt stöd 

Det finns ett par ekonomiska stöd som passar in vid start för nya näringsverksamheter. Det 

generella med alla dessa stöd är att det krävs mycket pappersarbete för att få ett lån beviljat. 

Man måste antingen vara beredd att satsa pengar själv eller så får man låna pengar från 

banken för att täcka upp hela kostnaden. Om man blir beviljad ett ekonomiskt stöd behöver 

man inte betala tillbaka lånet överhuvudtaget eller så behöver man inte betala tillbaka det 
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förrän tiden har löpt ut vilket brukar vara efter ett par år. Om man väljer ett banklån i stället 

kan man låna hela beloppet men måste då betala ränta. För att starta eget företag så måste man 

spara ihop ett kapital som täcker kostnaderna eller så måste man låna pengar. Det verkar som 

att det inte räcker med ett lån utan man måste låna pengar på flera olika sätt eftersom stöden 

ligger på ett relativt låga belopp.  

 

Inget av lånen gäller enbart för konst-/hantverkare. Det går att söka dem oberoende av vilket 

sorts företag det är man vill starta. Detta gäller alla ekonomiska stöd utom regionalt 

investeringsstöd och sysselsättningsbidrag, för de bidragen är regionalbestämda och det är 

bara en viss kategori av företag som får söka dem. De ska vara inom industrin, service- och 

tjänsteverksamhet eller inom turistverksamheten. Det kanske skulle gå att söka dessa 

ekonomiska stöd om man anser att sin ateljé eller verkstad ska vara öppen för turister under 

semesterperioden och att man tillhör de områden som stöden gäller i.  

 

Det jag har dragit som slutsats av litteraturen om de ekonomiska stöden är att man behöver stå 

för en del av kapitalet själv eller så måste man ansöka om flera stöd. Det verkar inte räcka 

med bara ett lån utan man måste låna mer kapital. Alla regler som gäller är säkert bra men det 

minskar chanserna för dem som söker. Det krävs kunnande om företagande men det kan vara 

en idé att lätta lite på reglerna så att fler kan få möjligheten att söka ekonomiskt  

stöd. Det behöver inte vara så specifikt vilka som ska få just ett speciellt stöd.   

 

4.3 Organisationer 

De organisationerna som det går att läsa om i min uppsats är vad jag anser vara de största 

organisationerna som hjälper till med ekonomiskt stöd vid start av egen näringsverksamhet.  

 

Det generella med alla organisationer är att alla erbjuder mycket hjälp och inte bara i form av 

ekonomiskt stöd utan även rådgivning och hjälp med affärsplan och upplägg av finansiering. 

Det finns mycket information och rådgivning att få på Internet. Jag blev också mycket hjälpt 

av broschyrerna som fanns att tillgå på hemsidan hos en del av organisationerna.     

 

På nästan alla organisationers hemsidor så stod det att det var en organisation som antingen 

samarbetade med, eller var en underorganisation eller bara refererade till Nutek. Nutek är den 

ledande organisationen när det gäller ekonomiskt stöd. Det är så jag har uppfattat det under 

tiden arbetet har pågått. Jag upptäckte att Nutek knappt har några egna stöd som går att söka. 
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Det kan bero på att Nutek är så stort så de fördelar arbete till den organisation som passar bäst 

för just den sökande det handlar om för tillfället.  

 

 

4.4 Avslutning 

Jag har funnit många olika bidrag men inte så många som jag hade hoppats på. Jag trodde att 

jag skulle finna många fler stöd riktade till konst-/hantverkssektorn. Tyvärr har det inte gått 

att hittat ett enda ekonomiskt stöd som enbart passar in under den kategorin. Det finns ett par 

ekonomiska stöd som kan passa även för konst-/hantverkare. De stöden som passar bäst anser 

jag vara lån av bank, chekkredit, mikrolån och företagarlån. Även stöd vid start av 

näringsverksamhet skulle kunna passa in om jag räknas som arbetslös direkt efter examen. 

Materialet visar att utav dessa stöd att det är företagarlånet som har störst räckvidd angående 

vilka sorters företag och lånevillkor det gäller. Till detta stöd måste man som till så många 

andra även ta ett lån till för att kapitalet ska uppnås. Av alla organisationer så är det 

Arbetsförmedlingen, NyföretagarCentrum, Swedbank, Almi och Trygghetsstiftelsen som är 

verksamma i Östergötland men ingen av dessa organisationer ger något stöd enbart för konst-

/hantverkare. Jag har även klarat ut vilka olika organisationer som jobbar med vad. Detta 

anser jag har varit intressant, att sätta mig in i vilka olika krav de olika organisationerna har 

för att sökanden ska få hjälp till vid start av näringsverksamhet. Personligen skulle jag söka 

mig till Almi för att fråga om råd angående start av egen näringsverksamhet. Det kändes som 

det var där det var lättast att hitta den information när jag sökte på deras hemsida och det 

fanns konkreta svar att få på mina frågor angående de ekonomiska stöden. 

 

4.5 Fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning skulle jag vilja gå igenom alla stegen från att utveckla en affärsidé till 

att starta ett företag hos en organisation med hjälp av ett ekonomiskt stöd för att se om det är 

möjligt att klara sig på stöden som finns att tillgå. Dessutom skulle jag vilja undersöka vidare 

i hur en nyexaminerad student ska göra för att starta en egen näringsverksamhet. 
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Bilaga  

 

 Vilka ekonomiska stöd kan man söka hos er? 

 Krävs det något särskilt för att få stödet? Till exempel: arbetslös, gammal 

statstjänsteman, enbart kvinnor. 

 Finns det några särskilda stöd för hantverkare? 

 Hur mycket kan man få i stöd? 

 Måste jag rapportera vad jag har gjort med stödet? 

 Kan jag söka samma stöd flera gånger? 

 Finns det några fler organisationer som hjälper till med ekonomiskt stöd vid start av 

eget företag? 

 Finns det något särskilt stöd i Östergötland vid start av eget företag? 

Kompletterande frågor: 

 Blir man återbetalningskyldig? 

 Hur stort är det ekonomiska stödet? 


