Min firma
FEBRUARI 2015

EN MEDLEMSTIDNING FRÅN UNIONEN EGENFÖRETAGARE

TEMA:

BLI
VASS
PÅ
JURIDIK!
•
Goda juristråd behöver inte vara dyra
• Att gå från anställd till eget företag
• Digital juridisk hjälp med Avtal24
• Försäkring skyddar dig vid tvist

Malin på Hysch
fann en ny väg

Genom
avtalsdjungeln
MED HJÄLP AV UNIONENS
JURIDISKA STÖD

Välkommen
till Min firma
Min firma är en medlemstidning
från Unionen Egenföretagare som
distribueras sex gånger per år. Här
får du ta del av våra senaste tjäns
ter och förmåner. I varje nummer
lyfter vi fram ett aktuellt tema som
stärker och inspirerar dig i ditt
företagande.
Här får du också träffa andra
medlemmar och se hur de har
vuxit tillsammans med Unionen
Egenföretagare.
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Har du tips och idéer om
vad du vill läsa i
Min firma? Mejla
minfirma@unionen.se.
Vill du bli medlem i
Unionen Egenföretagare?
Eller har du frågor om
ditt medlemskap?
Mejla foretagslinjen@
unionen.se.
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GODA RÅD
MÅSTE INTE
VARA DYRA

Juridiska situationer kan
vara svåra att förstå.
Tobias Eltell arbetar på
advokatbyrån Fylgia där
medlemmar i Unionen
Egenföretagare har rätt
till 10 timmar rådgivning.
Vad undrar egenföretagare oftast
över?

– Vi får frågor av olika slag. Partneroch aktieägaravtal är vanligt. Likaså
frågor kring konsultavtal, om hur det
fungerar vid exklusivitets-, sekretessoch konkurrensbegränsningsklausuler
samt frågor om uppsägning och hur
man avslutar ett samarbete. En annan
vanligt förekommande fråga är vad
man ska göra om en uppdragsgivare
inte betalar. Kan jag hålla inne leveransen? Ska jag gå till kronofogden
eller direkt till tingsrätten? Och i det
fallet är det det andra alternativet som
gäller om fordran är tvistig.
Vilka är de vanligaste misstagen
som begås?

– De vanligaste misstagen är nog att
man inte är tillräckligt tydlig inför ett
samarbete. Vad förväntar man sig av
sina avtalspartners och vad har de skäl
att förvänta sig av dig? Att vilja komma

TOBIAS ELTELL

Ålder: 50 år
Bor: På Värmdö
Gör: Biträdande jurist på Fylgia

överens om avtalsvillkor, helst i skriftlig form, handlar inte om misstroende
utan om säkerhet och trygghet för alla.
Vilka är dina bästa tips för att
undvika juridiska tvister?

– Som sagt: sätt gärna saker på pränt.
En god regel är att skriva ett avtal
innan man börjar jobba tillsammans
och när man är som bäst vänner och
partners. Lite som att skriva äktenskapsförord när man älskar varandra
som mest. Om man blir osams funkar
ingenting och konsekvenserna kan
bli omfattande. Vad händer om vi går
skilda vägar? Har man rätt att köpa ut
en partner? Vad har man gått in med
och vad går man ur med? Det gäller
lika mycket i de externa affärsrelationerna.

Vill du veta mer om Unionen Egenföretagares
samarbete med Fylgia? Gå in på
unionen.se/egenforetagare.
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JURIDIK MIN FIRMA

Snabb juridisk hjälp med
webbverktyget Avtal24
När fokus ligger på att utveckla företaget är det lätt att luckor uppstår
i avtal som gör firman sårbar. Anders Permeus är grundare av Avtal24,
en tjänst som enkelt låter dig skapa juridiskt korrekta avtal på nätet.

N

är du behöver skriva ett avtal finns det ett par
olika vägar att gå. Antingen slår du upp i en
bok hur man gör eller bokar in ett möte med
en advokat – eller så sköter du det själv via en
tjänst som Avtal24.
– Avtal24 fungerar så att du svarar på ett antal frågor och
utifrån det utformas ett avtal som du sedan kan skriva ut
eller signera digitalt. Rättspraxis ändras hela tiden och
det är inte alltid mallar är uppdaterade. Tjänsten är därför
väldigt mycket säkrare än andra alternativ, säger Avtal24:s
grundare Anders Permeus.

I mångt och mycket fungerar tjänsten som en advokat som

hjälper dig att sätta ihop ett juridiskt korrekt avtal anpassat
efter de behov som finns. Som medlem i Unionen Egenföretagare har du tillgång till att skapa avtal för företaget efter
dina behov och förutsättningar helt utan kostnad.
– Det vanligaste misstaget man gör som egenföretagare
är att man har alldeles för dåliga avtal. Folk har muntliga
överenskommelser eller så har saker bestämts i långa mejlkonversationer. Om en jurist kommer in vid en tvist kan det
vara svårt att få en bild av vad som egentligen gäller, säger
Anders Permeus.

Han poängterar att det alltid är en fördel om det finns ett

tydligt avtal och räknar upp tre huvudanledningar: det gör
att en diskussion förs när det skrivs, det fungerar som en
bra manual om det finns några frågetecken och det kan
användas som bevismaterial.
– Felet som många företagare gör är att de bara fokuse
rar på att göra affärer och
knappt funderar över avtalen.
Affärsidén och försäljningen
är självklart viktigast, men
eftersom många små företag
står och faller med en eller två
stora kunder får det allvarliga
konsekvenser om samarbetet
plötsligt sägs upp. Därför är det
viktigt att avtala om uppsägoch eventuell avveckANDERS PERMEUS ningstid
lingsersättning, säger Anders
Ålder: 49 år
Permeus.
Bor: På Lidingö

Gör: Grundare av och
chefsjurist på Avtal24

Vill du veta mer om Avtal24 och
fler medlemstjänster? Gå in på
unionen.se/egenforetagare.

VILKEN JURIDISK HJÄLP BEHÖVER DU I DITT FÖRETAG?
ANNIKA NILSSON
DRIVER DESIGNFÖRETAGET UNIK FABRIK
– Det kommer upp nya frågor hela tiden, efter varje projekt
finns det något nytt att fundera över. Men jag har främst
behövt hjälp när det gäller arvode, skrivandet av avtal
och offerter gentemot uppdragsgivaren. Mitt första uppdrag var inredning
för ett bibliotek, då tog jag hjälp av Unionen Egenföretagare och Fylgia för
att alla delar i avtalet skulle bli korrekta. Sedan är det mycket upphovsrättsfrågor att hålla koll på som designer. Om jag gör ett konstnärligt arbete, till
exempel ett mönster eller en illustration, så köper kunden det för ett särskilt
ändamål, och de får inte använda designen hur som helst. Om de til exempel
vil använda samma design men till ett nytt ändamål behövs ett nytt avtal.

SARA OLSGÄRDE
DRIVER AD ASTRA HÄSTCENTER
– När jag och min kollega Sally Karlsson bestämde oss
för att starta företaget tillsammans så behövde vi hjälp
med granskning av vårt kompanjonskontrakt. Vi var
redan överens, men vi ville få det granskat för att se att det inte fanns
några otydligheter eller lösa trådar som kunde tolkas på olika sätt. Vi fick
då lite synpunkter och förslag till ändringar av Fylgia så att vi kunde fixa till
kontraktet. Om det skulle bli några meningsskiljaktigheter senare känns det
tryggt att allt är tydligt. Den andra gången vi behövde hjälp var det med
att skriva hyresavtalet. Även i det fallet handlade det om att minimera
risken för komplikationer för företaget i framtiden.
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MALIN EDLUND

Malin Edlund fick tack
vare juristhjälp från Fylgia
rätsida på alla de avtal
hon använder i sitt företag.
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Foto: Fredrik Ottosson

Ålder: 26 år
Bor: I Stockholm
Gör: Vd och creative
director på Hysch  

JURIDIK MIN FIRMA

ÄNTLIGEN UTE UR
AVTALSDJUNGELN
För Malin Edlund, som driver företaget Hysch som erbjuder
ljuddämpande pappersprodukter, innebar startandet av företaget
en djungel av olika avtal. Tack vare Unionen Egenföretagare fick
hon den juridiska hjälp hon behövde.

T

idningsdöden drabbar inte
bara journalister. Även tillverkarna av papper och
pappersmassa måste se sig
om efter nya användningsområden för sin produkt. Det var en
av anledningarna till att forskargruppen LivePaper på Mittuniversitetet i
Sundsvall började initiera forskning
om ljuddämpande papper. Resultatet
blev ett material som absorberar ljud
men också visade sig ha bra tryck
egenskaper.

arbeta med Hysch för ungefär två
år sedan och i höstas startade de
försäljningen. Produkterna, som
bland annat består av skärmväggar,
insynsskydd, lameller och vepor, har
hittills främst hittat ut till kontor och
konferensrum, men målet är att nå
bland annat skolor.
Varken Malin eller Tove hade jobbat
med produkter tidigare, bara tjänster.
Så det nya företaget innebar en hel
del svårigheter som de inte hade
räknat med.

Projektet kontaktade Malin Edlund
och Tove Gulliksson, som båda läste
grafisk design vid just Mittuniversi
tetet, och gav dem i uppdrag att
undersöka efterfrågan för en sådan
produkt. Ur det föddes företaget
Hysch som drivs av Malin och Tove
och som erbjuder snyggt designade
ljuddämpande pappersprodukter.
– Vi skapade och förädlade själva
produkten utifrån materialet och idén.
Hysch är inte bara en ljuddämpnings
produkt, utan lika mycket inredning,
säger Malin Edlund som är vd och
creative director i företaget, som än så
länge är ganska litet.
Malin och Tove, som fungerar som
säljare och kundansvarig, började

”Det är en jätte
trygghet, och framför
allt innebär det att vi
kan fokusera på det
vi ska göra.”
– Det krävdes en massa olika avtal
för att säkerställa produkten. Det är
en lång kedja med allt från sekretess
och patent till att kunna vara säkra på
att vi har tillgång till papper. Och vi
kunde inget om avtal, säger Malin.
Hon började fundera på att anlita

en jurist, men insåg snabbt att de inte
skulle ha råd. Men då kom hon på att
hon var medlem i Unionen Egenföretagare och att hon någonstans hade
läst att hon hade rätt till rådgivning.
Genom Unionen Egenföretagare fick
hon kontakt med advokatbyrån Fylgia.
– Jag skrev en lång lista på allt vi
behövde hjälp med, som affärsavtal,
sekretessavtal och samarbetsavtal.
Fylgias jurist gav mig i uppdrag att
försöka knåpa ihop ett standardavtal
och sedan kom han med hjälp och
synpunkter. Det blev jättebra, nu kan
vi enkelt fixa nya avtal genom att utgå
från standardavtalet.
Men juristhjälpen och avtalen
handlar inte bara om att se till att alla
affärer går rätt till.
– Det är en jättetrygghet, och framför allt innebär det att vi kan fokusera
på det vi ska göra, alltså själva kärnverksamheten, och slipper lägga tusen
timmar på att försöka förstå juridiken,
säger Malin.

Vill du veta mer om vilka tjänster som ingår i
medlemskapet? Gå in på
unionen.se/egenforetagare.
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MIN FIRMA JURIDIK

RÄTT FÖRSÄKRING
SKYDDAR DIG VID TVIST

Från anställning
till eget företag
Om du går från anställd till egenföretagare
finns det särskilda juridiska aspekter att tänka
på. Unionens förbundsjurist Elisabet Ohlsson
ger sina bästa råd.
Vad bör man tänka på när man går från anställd till
egenföretagare?

– Det är alltid bra att avsluta en anställning snyggt och se
sin arbetsgivare som en framtida kontakt. Man bör också
tänka på att man har en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Det innebär att du som anställd inte får starta upp
konkurrerande verksamhet under uppsägningstiden. Det är
inte tillåtet att ta med sig kundlistor och andra företagshemligheter, det förekommer skadeståndsbelopp i mångmiljonnivå i fall där det har skett.
Hur fungerar det när man kombinerar att vara anställd
med att driva företag vid sidan av?

– Om du driver konkurrerande eller omfattande verksamhet
krävs det ett tillstånd från arbetsgivaren. De flesta arbetsgivare tillåter inte direkt konkurrerande verksamhet, men
även delvis konkurrerande verksamhet kan vara problem.
Om du redan har ett företag då du söker anställning, var
öppen om det och se till att du får ett tillstånd inskrivet i
anställningsavtalet.
Vad bör man tänka på gällande företagshemligheter?

– Där är lagen strikt, det som ett företag inte vill dela med
sig av får man inte sprida. Sådant som man lärt sig och
minns i huvudet är det oftast inga problem att använda sig
av, men man får inte ta med sig handlingar eller kundregister, vare sig i fysisk eller i elektronisk form.
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Det är få företagare som räknar med att hamna i en juridisk tvist, men
det är vanligare än man kan tro. När det väl inträffar kan det innebära
stora kostnader om man saknar en försäkring med rättsskydd. Genom
Unionen Egenföretagare och Folksams småföretagarförsäkring är du
skyddad om oturen är framme.
– Om man inte har varit i en tvist förut kan det vara svårt att förstå
hur viktigt det är med en bra försäkring. Bara att ta in en advokat är
väldigt dyrt, säger Lena Ingeby som har hand om rättsskyddsärenden
på Folksam.
Småföretagarförsäkringen innehåller ersättning för advokatkostnader och om det behövs även externa resurser som teknisk utredning
eller en konsult med spetskompetens. Om du sedan förlorar i domstol
ges även ersättning för motpartens advokatkostnader, som du annars
måste betala ur egen ficka.
Vilken typ av tvist är det vanligast att egenföretagare hamnar i?
– Att man inte får betalt för sina fakturor. Kunden håller inne med
betalningen för att tiden inte har hållits eller för att man anser att
arbetet inte är tillräckligt bra utfört. Det kan handla om viktiga jobb som
leder till kännbara konsekvenser för ett litet företag, säger Lena Ingeby.

”MEDLEMSKAPET GÖR
ATT JAG UTVECKLAS”
Lina Berglind brinner för mångfaldsfrågor. När hennes tjänst
som integrationssamordnare
upphörde startade hon därför
ett eget konsultföretag, LICI,
i april förra året för att kunna
fortsätta arbeta med de frågorna.
Genom LICI erbjuder hon företag
och organisationer föreläsningar
och utbildningar inom mångfald och olika kulturer
samt coachar till nytänkande och utveckling.
– Jag har alltid haft ett stort intresse för de här
frågorna då jag anser att vi alla, oavsett bakgrund,
har en plats i samhället. Jag har sett missförstånden som uppstår på grund av okunskap om andra
kulturer och vill därför hjälpa till med min kunskap,
säger hon.
Sedan en tid tillbaka är hon även medlem i
Unionen Egenföretagare.
– Jag har varit med i Unionen förut och tyckte
nu när jag blev egenföretagare att det kändes tryggt
med en stor organisation bakom mig som dessutom
bryr sig om att ge sina medlemmar möjligheter att
utvecklas. Genom medlemskapet får jag möjlighet
att hålla mig uppdaterad, säger Lina Berglind.

Kalendarium
UNIONEN STOCKHOLM

FLER AKTIVITETER PÅ UNIONEN.SE/KURSER-OCH-AKTIVITETER

UNIONEN GÖTEBORG

UNIONEN SYDVÄST MALMÖ

Du och ditt företag

Trygghet för dig som företagare

Import-export för småföretagare

DATUM: 10 MARS TID: 17.00–19.00 PLATS:
TCO:S LOKALER, LINNÉGATAN 14, STOCKHOLM

DATUM: 9 APRIL TID: KL 08.00–10.00. FRUKOST
SERVERAS KL. 07.30. PLATS: UNIONEN,
PACKHUSPLATSEN 3, GÖTEBORG

DATUM: 26 FEBRUARI TID: 08.30–11.00.
FRUKOST SERVERAS FRÅN KL. 08.00.
PLATS: UNIONEN, AXEL DANIELSSONS VÄG 195,
MALMÖ ANMÄLAN: SENAST 19 FEBRUARI

Unionen bjuder på en unik kurs i företagande med allt som du som småföretagare bör
tänka på. Det spelar ingen roll om du står inför
en start, är nyföretagare eller har drivit ditt
företag en tid. Under kursen får du möjlighet att
ställa frågor kring din verksamhet och utbyta
erfarenheter.

UNIONEN VÄRMLAND KARLSTAD

Mingelträff för egenföretagare

Kom på erfarenhetsutbyte och diskussion kring
till exempel medlemskapet, hur du kan presentera ditt företag och vad som är viktigt för just
dig. Kom och träffa andra egenföretagare som
tillsammans utvecklar verksamheten under
2015 och framåt i Värmland.
DATUM: 2 MARS TID: 07.30–08.30 PLATS:
UNIONEN VÄRMLANDS LOKALER, BRYGGAREGATAN 11, KARLSTAD (KLARA) ANMÄLAN:
SENAST 23 FEBRUARI

Vad händer om din dator ramlar i golvet, om
lagret brinner upp eller om du skadar dig på väg
till din kund? Vet du vilken inkomst du får om du
blir sjuk eller vabbar? Har du svaren på detta
vet du mer än många egenföretagare. Informationen hålls av Fredrik Asplund, försäkringsinformatör på Unionen

UNIONEN SYDVÄST MALMÖ

Få fart på din försäljning

En komplett och effektiv säljutbildning för dig
som vill få fart på och öka försäljningen parallellt
med ditt arbete. Under utbildningen gör du din
egen säljplan med hanterbara färdigheter för
omedelbar användning i ditt dagliga arbete.
DATUM: 19 MARS TID: VÄLJ TID 09.00–12.00
ALT. 13.00–16.00 PLATS: SÄLJ & MARKNADSHÖGSKOLAN, BEIJERSKAJEN 8, MALMÖ
ANMÄLAN: SENAST 26 FEBRUARI

Under en halvdag får du som egenföretagare
på ett enkelt och grundläggande sätt inblick i
vad som är bra att känna till som importör och
exportör. Vi kommer att beröra olika tullregler
och vilka handelshinder och förmåner du bör
känna till. Föreläsare är Pernilla Robertsson från
Tullfokus.

MEDLEMSMÖTE I DIN REGION

Val av ombud till regionrådet

Ta chansen att påverka vem som representerar
dig i regionrådet, som är din regions årsmöte. På
mötet informerar vi också om den demokratiska processen inom förbundet. Vissa
regioner har redan haft sitt möte, men gå in på
Kurser och aktiviteter på www.unionen.se
för att se om det fortfarande finns möjlighet att
delta på mötet för just din region.

Har du koll på ditt medlemskap?
Med Unionen Egenföretagare får du juridiskt stöd till ditt företag, bidrag till
kompetensutveckling samt rabatt på småföretagarförsäkring.
Rabatt på småföretagarförsäkring

Affärsjuridisk rådgivning

Med hjälp av Avtal24:s verktyg, som
ingår i medlemskapet, kan du skapa
avtal genom att besvara deras behovsfrågor. Då får du ett korrekt juridiskt
avtal. Beställ via FöretagsLinjen.

En företagsförsäkring med ansvarsförsäkring är ett av de mest effektiva
sätten att försäkra sig mot juridiska
problem. Du får 20 procent rabatt på
Folksams småföretagarförsäkring

Arbetsrättslig rådgivning

Bidrag till kompetensutveckling

Om du fastnat i en förhandling eller
känner osäkerhet inför en viktig
avtalsskrivning är du välkommen
att ta kontakt med FöretagsLinjen
så vidarebefordrar de frågan till vår
advokatbyrå. 10 timmar årligen ingår,
1 timme per ärende.

Webbverktyg för att skriva avtal

Om du är anställd eller ska arbeta
inom Unionens område kan vi hjälpa
dig med arbetsrättslig rådgivning,
exempelvis kontrollera ditt anställningsavtal.

Du kanske vill gå en kurs inom juridik? Med Unionens studiestöd får du
ersättning för dina kurskostnader med
upp till 3 170 kr per termin.
Läs mer på www.unionen.se.

Hitta oss på nätet

Vill du veta mer och ta del av
ytterligare förmåner? Gå in på
www.unionen.se/egenforetagare.
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MIN FIRMA HUR GÖR DU?

Trygg med rätt avtal
När konsulten Anna Nilsson startade sitt företag tyckte hon det
var svårt att ha koll på det juridiska. Tack vare medlemskapet i
Unionen Egenföretagare fick hon kostnadsfri hjälp via Avtal24.

ANNA NILSSON

Ålder: 32 år
Bor: I Stockholm
Gör: Sociala medier-konsult

Hennes konsultuppdrag skiljer sig
ofta åt. För tillfället jobbar hon bland
annat med en författare som hon
hjälpt starta upp en blogg och konton
på sociala medier. Sedan finns hon där
som rådgivare och för att lägga upp
strategier och analysera spridningen.
Avtal24 blev ett bekvämt sätt att hålla
ordning på de olika lagparagraferna.
– Det var väldigt enkelt att skapa
avtalet. Jag svarade på ett par frågor
och sedan hade jag det färdigt. Det
är också skönt att veta att man inte
missar någon viktig detalj, som till
exempel de paragrafer som finns i
konsultavtalet om sociala avgifter.
Det är viktigt för att det ska bli rätt i
betalningen senare till Skatteverket.
Att det är fritt att använda tjänsten
som medlem i Unionen Egenföretagare såg Anna Nilsson också
som en av de viktigaste
anledningarna till att hon
gick med. Som nystartad
är ekonomin fortfarande
inte stabil och att ta in
en dyr jurist blir en svår
kostnad att ta.
– Jag tycker att deras
tjänster, främst konsultavtalet, har varit
ett klockrent stöd för
mig som nystartad.

AVTAL24
Avtal24 erbjuder individuellt anpassade och juridiskt korrekta avtal för
företag som mejlas direkt till dig. De erbjuder även hjälp och rådgivning
via telefon eller chatt. Tjänsten är gratis för medlemmar i Unionen Egenföretagare och du kan skapa hur många avtal du vill (värde 5 995 kr/år).
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Det känns bra att ha en gedigen och
trovärdig aktör till hjälp när det handlar om att skriva avtal. De är också
bra att ha som stöd när jag skickar
avtalsförslag till mina kunder, så att
det inte är ett avtal jag själv knåpat
ihop hemma framför datorn utan
att det är grundat på ett avtal från en
erkänd aktör. Det ger helt enkelt mer
trovärdighet.

Foto: Fredrik Ottosson

A

lla företag behöver bra avtal
som säkrar affärerna och
tryggar företaget. För en
nybliven egenföretagare kan
det dock vara svårt att veta
hur man ska gå till väga och det finns
inte alltid resurser för dyr juridisk hjälp.
För Anna Nilsson, som arbetar med
konsultering inom sociala medier för
offentliga personer, organisationer och
företag som vill sprida sitt budskap
digitalt, blev webbverktyget Avtal24
ett stort hjälpmedel. Avtal24, som
alla medlemmar i Unionen Egenföretagare har tillgång till kostnadsfritt,
är ett webbverktyg där man på egen
hand enkelt kan skräddarsy sina avtal
för företaget efter sina behov och
förutsättningar.
– Det är så mycket i början att hålla
reda på och lära sig. Vad ska man skriva i ett avtal egentligen? Avtal24 var
precis vad jag var ute efter, en komplett
guide. Om man själv försöker sätta
ihop ett avtal är det lätt att någonting
blir fel, säger Anna Nilsson.

