
EKONOMI NÄR DU STARTAR EGET: STEG 1
Det här är en utbildning speciellt anpassad för dig som vill leva på din ide´. Du ska bli 
egen företagare. I den här kursen går vi igenom sammanhang och begrepp på ett sätt som 
skapar aha-upplevelser hos de allra flesta. 

DElTAGARE
Du som står inför utmaningen att starta eget företag.

MålET MED UTbIlDNINGEN
Att ge värdefulla råd och tips som får nyblivna egna företagare att undvika de största 
fallgroparna. Efter utbildningen känner sig deltagarna mer bekväma med sin nya roll och är 
förtrogna med de mest grundläggande reglerna, känner igen begrepp och vet vart man kan 
vända sig för att få hjälp. Dessutom får de vägledning i att välja prisstrategi för sina tjänster 
och produkter.

PEDAGOGIK Och METOD
Under den här kursen strävar vi efter att förklara svåra samband på ett enkelt sätt. Vi varvar 
teori och praktiska exempel. Inga frågor är för dumma - och alla svar begripliga! 

INNEhåll

STARTA EGET
> Vad är en affärsidé?
> Planering för start av verksamhet - kort om affärsplan.
> Något om olika företagsformer
> Hur startar jag eget? Vilka blanketter krävs och hur fylls de i?

ORDNING & REDA
> Undvik kaos bland mina papper! Tips om smidiga rutiner!
> Genomgång av regler kring bokföring och deklaration
> Vad är minimikravet på mig som egenföretagare?

ÄR MIN IDé AffÄRSMÄSSIG?
> Budgetering och kalkylering inför start av verksamhet

PRISSÄTTNING
> Vilket pris skall jag ta för min tjänst - min produkt?
> Hur många timmar eller produkter måste jag sälja för att få en rimlig lön?

VIlKEN SKATT SKA jAG bETAlA SOM EGEN föRETAGARE?
> Vad är F-skatt, inkomstskatt, moms och egenavgifter? 
> Vilka intäkter är skattepliktiga och vad är avdragsgillt?

NöDVÄNDIGA DOKUMENT - OffERT, fAKTURA, KRAV ETc.
> Vad ingår i en offert, orderbekräftelse och en order?
> Hur skriver jag en faktura? Vilka villkor gäller för t ex betalning?
> Vad gör jag om kunden inte betalar? 

Vi har haft nytta av kursen:
”Vi har under ett flertal år använt oss av 
Ekonomipartner och Anna Bohman. 
Det har varit korta, men mycket 
effektiva och matnyttiga kurser, med 
exempel som rör studenternas 
framtida vardag. Kursutvärderingarna 
har gett mycket goda omdömen om 
kurserna och studenterna har tyckt att 
de har varit mycket givande som 
förberedelse inför yrkeslivet som 
konstnär”

Anneli hovberger,  
Kungliga konsthögskolan

”Väldigt uppmärksam förstående lärare 
som lär oss att inte ha så stor respekt 
inför dessa pappar och ”mekk”, det var 
bra med en liten grupp där det gavs 
utrymme för allas frågor. På två dagar 
hann vi otroligt mycket. Jag känner 
mig inspirerad att starta upp mitt eget 
företag.”

Karin, Student  
Kungliga konsthögskolan

Kursledare: Anna Bohman,  
civilekonom och ekonomipartner

Plats: Hos Klara Kompetenser, 
Våxnäsgatan 4 i Karlstad  
eller enligt överenskommelse.

Antal deltagare: 5-8 personer

Omfattning: 2 dagar

Pris/deltagare: 5 000 kr exkl moms.  
Priset inkluderar kursmaterial,  
kaffe & macka, lunch.

Vid bokning av flera kursdeltagare,  
eller för intern kurs, be om offert.

För aktuella kursdatum gå in på  
www.ekonomipartner.se

Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad • Telefon 054-15 31 08 • Mobil 070-329 36 86  
anna.bohman@ekonomipartner.se • www.ekonomipartner.se 

Dags att bli egen företagare!


