
Att starta
företag inom

vården

Att starta eget är ett personligt val. 

• Som småföretagare lever du med ditt företag och är ofta
den enda resursen och kompetensen i företaget.

När man väljer att starta eget företag gör man det ofta för att
• få större möjligheter att påverka sin arbetssituation,

• utvecklas personligen eller

• förverkliga en idé som man tror på.



Affärsidén

• Basen i alla verksamheter är att man har en idé om vad 
som ska uträttas. I ett företag är det en idé om affären, en 
affärsidé. Ändamålet med företaget.

• Vad - säljer jag, tjänster eller produkter?

• Vem – är kunden?

• Var – geografiskt ska jag sälja?

• Varför – ska kunden köpa det av just mig?

• Hur – ser mitt koncept ut, hur går det till?



Affärsidén

Genom affärsidén kan 

• kunder, 

• banker, 
• eventuella 

samarbetspartner och
• andra som du ska agera 

tillsammans med 

förstå ditt företags 
verksamhet.



Affärsidén

• En välformulerad affärsidé underlättar kommunikationen 
och gör det enklare att definiera vilken marknad du är 
verksam på och vilka kunderna är. 

• Har du redan i affärsidén formulerat en geografisk 
begränsning för verksamheten har du samtidigt ringat in en 
del av marknaden och kunderna. Det underlättar 
marknadsföringen.



Affärsidén

• Affärsidén ska gärna vara kort och tydligt formulerad vad 
du gör som företagare. Den ger dig en inriktning och 
hjälper dig att bygga upp företaget i rätt ordning.

Som ny företagare finns det ofta en vilja att göra allt på en 
gång. 

• Det är lätt att tro att alla är potentiella kunder. 

• Men nystartade små företag behöver oftast rikta in sig på 
en avgränsad tjänst och en avgränsad målgrupp. 

Affärsidén är en hjälp att fokusera och strukturera det 
arbetet.



Varför 
skriva 

Affärsplan

• Beslutsunderlag för om du ska starta eller inte starta eget.

• Det hjälper dig att tänka långsiktigt och hålla dig motiverad 
om det blir motigt.

• Hjälper dig att beskriva om det verkligen går att tjäna 
pengar på din idé.

• Du kan identifiera problem som du kan lösa innan du är 
igång.

• Den hjälper dig att se starka och mindre starka sidor och 
bedöma vad du behöver hjälp med.

• Affärsplanen är till din hjälp när du ska sälja din idé till 
banker, myndigheter, investerare, kunder och leverantörer.



Rådgivning 
Vad tittar vi på?

• Din idé

• Affärsidé

• Din personliga situation och drivkraft
• Timingen

• Kunskap om företagande



Affärsplanen 
- Ekonomi

• Ekonomi, finansiering och resultatutveckling: det 
uppskattade penningflödet, dina intäkter och kostnader. 
Det innefattar: 

• Resultatbudget – Uppskattade kostnader och intäkter på 
årsbasis

• Likviditetsbudget – Plan för kassaflödet i ditt företag

• Kapitalberäkning – En uppskattning av hur mycket kapital 
du behöver



Marknaden

• Marknaden är mötesplatsen där du träffar dina kunder och 
konkurrenter, där du ska erbjuda dina tjänster.

• För att inte försvinna i det allmänna utbudet är det viktigt 
att vara tydlig när det gäller vilka kunder du riktar dig till.

• Varje företagare behöver hitta de kunder vars behov
företagets verksamhet kan tillfredsställa professionellt, 
praktiskt och till ett pris som kunden är beredd att betala.



Affärsplanen 
Mål

• När ska du starta?

• Hur ser dina mål ut för första året?

• På längre sikt?
• Omsättning?

• Kvalitet?
• Hur beskriver du din verksamhet om fem år?

• Hur hänger dina personliga mål ihop med företagets?



Affärsplanen -
Riskanalys

• Bedöm hur du kan minimera risker av olika slag t ex genom 
att göra en SWOT-analys (styrkor och svagheter).

• Krisplan – t ex om du blir sjuk eller förlorar en upphandling



Omvärldsanalys 
– placera dig på 

marknaden

• Konkurrenter – offentliga och privata

• Egen nisch – erbjuda en tjänst eller produkt på ett 
annorlunda sätt?

• Unikt

• Skapa verksamhet genom att samverka med andra



Marknadsföring

• Ett bra och billigt sätt att marknadsföra sig är att bli 
rekommenderad av andra. Gör dina kunder nöjda och 
använd alla kontakter, professionella och privata för att 
rekommendera din verksamhet. 

• Nöjda besökare är A och O – en missnöjd kund är svår att 
omvända och sprider badwill för företaget.

• Försök att få media att beskriva din verksamhet.



Ditt 
företag

• Grunden är din yrkeskompetens

• Professionella nätverk, kunskap och kompetens: För att 
kunna ta hand om dina kunder på det sätt som du önskar, 
kan det vara nödvändigt att samarbeta med andra företag i 
den bransch som du är verksam i. Det är ofta en hårfin 
skillnad mellan konkurrenter och samarbetspartners.

• Att vårda och utveckla både din kompetens och dig själv är 
en investering i verksamheten. Lägg in 
kompetensutveckling i affärsplanen. 

• Knyta kompetens till företaget utan att anställa. Kollegor. 
AB - styrelse



Planering 
av företagsstart

• De ekonomiska möjligheterna är avgörande för 
företagets överlevnad.

• Det krävs noggrannhet och realistiska 
bedömningar för att dra igång en egen 
verksamhet. Vilka är möjligheterna? Vilka är 
riskerna? 

• Det gäller att hitta ett läge där riskerna är 
kalkylerade och där framgångarna är möjliga. 

• Vilket läge det är varierar från person till person 
och företag till företag. 

• Den individuella riskbenägenheten varierar 
liksom förutsättningarna.



Planering av 
företagsstart

• Bokföring, redovisning och revision
• Bank och finansiering
• Försäkring och trygghet
• Avtal
• Lokaler och utrustning
• Personal 



Hur ska jag 
driva företag?

• Starta nytt eget företag
• Underleverantör
• Köpa ett företag
• Franchising



Skatter och 
moms inom vård-
och 
omsorgsverksamhet

• Sjukvård och närliggande tjänster, tandvård samt 
av kommunen individuellt behovsprövad social 
omsorg är momsfria tjänster. Det innebär att du 
som företagare inte ska lägga på moms när du tar 
betalt för den typen av tjänster. 
• Om du erbjuder utbildning kan den i vissa fall 

också vara momsfri. Det gäller t ex för utbildning 
inom grund-, gymnasie- och högskola. 
Uppdragsutbildningar är däremot alltid 
momspliktiga 



Att hålla 
koll på som 
företagare 

inom vården

• Anmälan till Socialstyrelsen

• Kompetens och legitimationskrav

• Skatter och moms inom vård- och omsorgsverksamhet

• Läkemedel och hälsoprodukter

• Receptförskrivningsrätt

• Överta lokaler med samma el liknande verksamhet – tillstånd

• Hantering av miljöfarligt avfall

• Journalföring/vårddokumentation

• Patientförsäkring och säkerhet

• Säkerhet och medicintekniska produkter

• Patientsäkerhet

• Hälso- och sjukvården under Socialstyrelsen

• Patientnämnd

• Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

• Sekretess och tystnadsplikt i vården

• Kvalitet och ledningssystem

• Att överta personal

• Utvärdering och uppföljning



Sammanfattning

• Affärsplan: formulera din idé så att alla 
förstår den. Beskriv vad, hur och varför du 
ska starta.
• Personliga förutsättningar: Var säker på att 

affärsidén är rätt för dig. Engagera familj och 
vänner. Var envis och säljande.
• Rätt tidpunkt: Ta reda på hur 

förutsättningarna ser ut för din marknad. Är 
din egen situation stabil?
• Nätverket – dina kontakter: Kontakta 

personer du känner som har erfarenhet. 
NyföretagarCentrum – Rådgivning och 
Mentorprogram



Sammanfattning

• Marknaden och konkurrenter: Vilka är dina 
kunder och var finns de? Var säker på att du 
sätter rätt pris. Varför ska kunden köpa utav just 
dig? Ta reda på konkurrenternas starka och 
svaga sidor och hur de marknadsför sig.
• Marknadsföring: Var tydlig i ditt budskap så att 

dina kunder förstår vad du säljer. Kom ihåg att 
du är den bästa reklamen för ditt företag.
• Internet: Ordna egen e-post, skaffa en bra 

hemsida och se till att den alltid är uppdaterad
• Försäljning: Prioritera fösäljningen – det är en 

förutsättning för att lyckas. Utgå från vad dina 
kunder behöver. Berätta vad du kan hjälpa dem 
med. Våga sälja.



Sammanfattning

• Budget och lönsamhet: Det kan dröja månader 
innan du skickar din första faktura. Gör en ordentlig 
startkalkyl – så du vet att du klarar utgifterna den 
första tiden.
• Gör likviditets- och resultatbudget, en optimistisk 

och en pessimistisk. Var kostnadsmedveten.
• Bokföring, redovisning och revision: Vem ska sköta 

den löpande redovisningen? Se till att bokföringen 
är korrekt från början.
• Företagsnamn: välj något som beskriver vad du gör.
• Företagsform: Jämför olika former
• Bank och finansiering: behöver du låna?
• Skatter, avgifter, tillstånd och lagar. Verksamhet.se



Sammanfattning

• Försäkringar: Starta inte utan försäkringar
• Avtal: mycket viktigt och en förutsättning att 

du har ”rätt avtal”. Ta hjälp av experter. Glöm 
inte att skriva kompanjonsavtal om ni är 
flera. Eller samarbetsavtal om ni egna 
företag.
• Lokaler och utrustning: Tänk igenom hur 

stora lokaler du behöver och vilken 
utrustning som är nödvändig. Många startar 
idag i bostaden eller på företagshotell där 
man får ett ”gratis” nätverk.
• Personal: överväg noga om du ska anställa 

eller anlita underleverantörer.


