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Som nyföretagare får du räkna

med att göra en del misstag

längs vägen. Misstag ger ofta

de bästa lärdomarna, även om

de kan kännas kämpiga i

stunden. 

Samtidigt finns det vissa

nybörjarmisstag du som

nyföretagare kan undvika för

att spara såväl tid som energi. 

I denna guide listar

vi fem vanliga

fallgropar för

nyföretagare och

vad du kan göra för

att undvika dem. 

S Å  U N D V I K E R  D U
N Y B Ö R J A R M I S S T A G E N



#1
 

Ö V E R T Ä N K E R  D I N
A F F Ä R S P L A N

En affärsplan är ett viktigt

underlag för dig som vill

starta eget företag. 

Den hjälper dig dels att få

en god överblick av din

affärsidé, men också att

utvärdera verksamheten och

dess mål. 

Med hjälp av affärsplanen

blir det enklare att förstå hur

du ska utveckla företaget i

rätt riktning. Den är också

viktig om du planerar att

ansöka om extern

finansiering, till exempel i

form av riskkapital eller ett

företagslån. 

Det är förstås viktigt att

spendera tid på affärsplanen

och att gå igenom varje del

av den noggrant. Ett vanligt

misstag många nyföretagare

gör är dock att spendera

alldeles för mycket tid på

affärsplanen och göra den

alldeles för lång. 

Bortsett från att ta tid och

energi kan en allt för lång

affärsplan göra mer skada

än nytta, framför allt om du

planerar att visa den för 

 samarbetspartners. Ingen

orkar läsa hundratals sidor. 

Dessutom är affärsplanen

ett föränderligt dokument,

vilket innebär att det bör

revideras regelbundet. 

Om förutsättningarna för

verksamheten förändras

måste du uppdatera

affärsplanen därefter. Är

den extremt lång kan

denna process bli onödigt

tidskrävande. 

Håll dig till det

väsentligaste när du 

skriver din affärsplan. 

https://xn--entreprenren-djb.nu/starta-eget-foretag/
https://xn--entreprenren-djb.nu/affarsplan-mall/


Det är svårt – nästintill omöjligt -

att bygga upp ett företag på egen

hand. Även om du inte har

anställda kommer du förmodligen

att behöva någon form av support

som hjälper dig att ta hand om

olika områden i din verksamhet. 

Det är inte ovanligt att

entreprenörer och egenföretagare

helst gör allt själva. En vanlig orsak

till det är för att de helt enkelt inte

vågar släppa kontrollen och lämna

över arbetsuppgifter till andra.

Detta kan vara skadligt på flera sätt

– dels riskerar du att bli utbränd på

grund av arbetsbelastningen och

dels kan du faktiskt hämma

tillväxten i företaget. 

Om du inte har råd att anställa

personal eller hyra in konsulter kan

det vara en god idé att försöka

hitta en partner som kan hjälpa

dig att driva ditt företag. På så sätt

kan ni fördela arbetsuppgifterna

mellan er och arbetar mer effektivt. 

#2
 

Ett sätt att hitta bra
samarbetspartners är att
använda sig av plattformar som
exempelvis Kompanjoner.se. Du
kan även testa grupper i sociala
medier eller gå med i olika
forum för att hitta passande
kandidater. 

F Ö R S Ö K E R  G Ö R A
A L L T  S J Ä L V  
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Visste du att en av de främsta

orsakerna till varför företag

misslyckas är brist på

efterfrågan? 

Många entreprenörer är

övertygade om att deras affärsidé

är vattentät, trots att statistiken

och resultatet visar annorlunda.

Tyvärr är detta ett vanligt misstag

som bottnar i att företagaren blivit

förblindad av sin egen idé. 

Att ha hopp och brinna för sin idé

är inget negativt – tvärtom.

Samtidigt är det extremt viktigt att

vara realistisk. Om du märker att

det saknas efterfrågan för det du

har att sälja måste du vara villig att

utvärdera din verksamhet och

tänka om. 

Om du stannar kvar i gamla

tankebanor riskerar du att slösa

både tid och pengar på en

verksamhet som är dömd att

misslyckas. Oavsett hur mycket du

försöker marknadsföra din tjänst

eller produkt kommer det bli svårt

att övervinna det faktum att

kunderna inte är intresserade av

det du säljer. 

Innan du gör din affärsidé till verklighet

är det därför av största vikt att du gör en

marknadsundersökning för att få

feedback från din huvudsakliga

målgrupp. 

Denna process gör det möjligt för dig

att ta reda på vad dina konsumenter vill

och inte vill ha när det gäller produkter

eller tjänster. På så sätt kan du utveckla

din produkt och sälja något som dina

kunder faktiskt vill ha. 

Tänk på att inte enbart söka feedback

från familj och vänner eftersom de lätt

kan ge dig positiv kritik för att inte såra

dina känslor. Du behöver riktig kritik

snarare än falskt beröm för att

säkerställa att din affärsidé är värd att

förverkliga. Lita bara på åsikterna från

personer som har drivit eller för

närvarande driver ett företag. Och lita

särskilt på dina kunders åsikter. 

S A T S A R  P Å  E N
A F F Ä R S I D É  S O M  
I N T E  F U N G E R A R
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F Ö R S T Å R  I N T E
M Ä N G D E N  A R B E T E
E T T  F Ö R E T A G  K R Ä V E R

När du startar eget

företag är det viktigt att

du förstår mängden

arbete som detta

åtagande kräver. 

Många företagare är inte

förberedda på hur mycket

tid och energi det krävs för

att driva en egen

verksamhet, vilket ofta leder

till att de helt enkelt inte

klarar belastningen.  

Som egenföretagare måste

du vara hundra procent

fokuserad på att driva ditt

företag framåt varje dag,

oavsett om du är trött eller

stressad. 

Du är ansvarig för företagets

framgångar och stannar du

upp för länge riskerar du att

förlora de framsteg du gjort.

Det kommer dessutom

alltid att finnas konkurrenter

som ligger hack i häl med

dig. 

Entreprenörer måste vara

villiga att ge upp det

traditionella arbetsmönstret.

När du startar eget företag

kommer du inte att ha

några lediga dagar,

åtminstone inte till en

början. Helgerna är inte

längre helger - de är dina

arbetsdagar. 

I många fall kommer du
nästan att behöva arbeta
dygnet runt för att få igång
din verksamhet. 

Det sägs att
entreprenörer är de
enda som är villiga att
arbeta 80 timmar i
veckan för att slippa
arbeta 40 timmar i
veckan - och det
ligger helt klart något
i detta. 



Utan kapital blir det svårt att

göra investeringar som leder till

tillväxt. 

Brist på kapital ger dig dessutom

ett negativt kassaflöde då

utgifterna i princip alltid överstiger

intäkterna under uppstartsfasen.

Ett negativt kassaflöde innebär att

företaget går med förlust varje

månad. 

Ett sätt att finansiera en nystartad

verksamhet är med hjälp av eget

kapital, det vill säga att du

investerar privata pengar i

företaget. På så sätt kan du få

utrymme att betala leverantörer,

utrustning och annat du behöver

för att driva verksamheten. 

Det är även möjligt att starta eget

vid sidan av din nuvarande

anställning om du vill behålla en

viss trygghet under uppstarten

(även om detta också kommer att

öka din arbetsbelastning). 
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S A K N A R
T I L L R Ä C K L I G T  
 M E D  K A P I T A L  

Det går att ansöka om olika bidrag och

stöd som nyföretagare, till exempel

starta eget bidrag. Detta är dock enbart

möjligt för den som varit arbetslös under

en längre tid och vars enda utväg är att

starta eget. 

Företagslån kan vara svåra att få om du

precis startat ett företag, men det

behöver inte vara omöjligt. Riskkapital

och crowdfunding är två andra

finansieringsalternativ som kan vara

värda att utforska. 

Tack för att du läst denna guide! Du hittar fler

guider för företagare på Entreprenören.nu.

https://xn--entreprenren-djb.nu/starta-eget-bidrag/
https://xn--entreprenren-djb.nu/riskkapital/
https://xn--entreprenren-djb.nu/crowdfunding-affarsanglar-nyemission/
https://xn--entreprenren-djb.nu/

