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Råd och tips till dig som 

företagare 

 
För att underlätta för dig som företagare i Östhammars kommun har näringslivsenheten 

samlat ihop en lista av tips och råd som vi hoppas ska hjälpa dig. Har du frågor eller 

goda exempel som du vill dela med dig av? Kontakta oss gärna via 

osthammar@osthammardirekt.se 

 

 Se över affärsplanen, ställ om, lägg till, kanske till och med ändra 

bransch/inriktning beroende på vad kunderna vill ha idag. 

 

 Se över ekonomin och gör en budget.  

Hur länge klarar du dig med det du har och gör i dag? 

 

 Se över avtal – vad måste du ha kvar? Vad kan du säga upp? 

 

 Prata med din hyresvärd om nedsättning av hyran 

 

 Kontakta din bank och se över eventuella lån mm 

 

 Läs på om korttidspermittering och andra bidrag så du vet vad som gäller om det 

blir aktuellt 

 

 Sök konsultcheck för 4 timmars kostnadsfri rådgivning för hjälp med ansökningar 

av bidrag - eller ekonomisk översikt hos kraftsamling@skb.se eller  

ring 070-420 28 67  

 

 Börja sälja presentkort om du inte gör det redan. Om du redan säljer presentkort – 

använd dem som ett alternativ vid avbokningar, returer o liknande för att slippa 

betala ut pengar. 
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 Förläng giltighetstid på redan sålda presentkort 

 Bli digital om du inte redan är det! Du når många kostnadsfritt via sociala medier 

som till exempel Facebook och Instagram. Helst en hemsida också att hänvisa till. 

 

 Erbjud hemkörning, utlämning av packade kassar/paket 

 

 Erbjud swishbetalning, förskottsbetalning 

 

 Erbjud take away 

 

 Erbjud kunderna att kunna boka egen tid i din butik, mottagning eller liknande 

 

 Erbjud kunder som är i riskgrupp att handla morgon eller kvällstid 

 

 Skylta noga både utanför och inne i din verksamhet om säkerhetsföreskrifter för 

att minska smittspridning, det gör kunden tryggare. 

 

 Sprita av kundvagnar, kundkorgar, betalterminaler, kassadiskar, dörrhandtag mm  

Om möjligt, ställ upp dörrar med handtag för att slippa att alla ska ta i handtaget. 

 

 Livsmedelsbutiker kan med fördel ta bort alla kundkorgar och bara ha kundvagnar, 

det gör att folk automatiskt håller mer avstånd till varandra, vilket märks extra 

tydligt vid kassorna. Det är dessutom lättare att sprita av kundvagnar än 

kundkorgar. 

 

 Hotell kan erbjuda sina rum som kontor och för långtidsuthyrning (typ lägenhet) 

 

 Erbjud prenumerationer på varor och tjänster 

 

 Håll relationer med andra företag vid liv, nätverka, se webbsända webinarier både 

med information, tips och utbildningar. 

 

 Gå ihop med andra företagare och hjälps åt, kanske dela lokal och personal 
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 Samverka! Annonsera tillsammans, gör gemensamma kampanjer, t ex ”Köp en bil 

hos oss så får du en verktygslåda av grannbutiken” 

 

 Lyft varandra! Tala väl om de andra företagen och rekommendera dem, slå gärna 

en signal till ett annat företag och fråga efter en vara som inte du kan erbjuda 

kund som de efterfrågat. Sådan service glömmer inte kunden i första taget! Det 

kommer du få cred för på flera sätt även om inte du får in pengar i kassan direkt. 

Håll koll på andra företag på orten och i kommunen, gilla och dela deras 

facebooksidor och deras inlägg där och på instagram.  

 

 Prova crowdfounding 

 

 Visa och gör evenemang i höst & vinter bokningsbara redan nu, t ex julbord 

 

 Ställ inte in, ställ om och flytta fram 

 

 Nystartad inom 3 år? Då har du möjlighet att få hjälp av Nyföretagarcentrum 

 

 Det finns mycket information att hålla koll på hos bland annat följande aktörer: 

verksamt.se, skatteverket, tillväxtverket, nyföretagarcentrum, almi 

 

 Behöver du göra en förändring i ditt företag som kanske kräver tillstånd, lov eller 

tillsyn av oss på Östhammars kommun? Då kan du boka ett företagslotsmöte hos 

oss. Det blir ett möte där du träffar alla berörda samt en näringslivsutvecklare. Det 

fattas inga beslut på dessa möten. Mötet kan ske digitalt eller via telefon och 

måste förbokas hos Östhammar Direkt på telefon 0173-86 000. 

 

 Omvärldsbevaka och håll dig uppdaterad på lokala nyheter via: 

www.osthammar.se  

Se våra livesändningar på Facebook 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  
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