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Skaffa dig e� övertag i affärslivet

Att driva företag är för många att förverkliga 
en dröm: att få hänge sig åt det man brinner 
för. Men företagande kan också innebära 
mycket som du inte bett om, som exempel-
vis personalansvar, fackliga förhandlingar, 
arbetsmiljöfrågor, snåriga skatteregler och 
krånglig affärsjuridik. 

Vi har hjärnan du har nytta av…
Som medlem i Teknikföretagen får du som företa-
gare hjälp med allt det som har med företagande 
att göra, men som många entreprenörer tycker är 
svårt och rentav tråkigt. Det kan handla om hjälp 
och rådgivning i arbetsgivarfrågor, om avtalsju-
ridik eller om att tillvarata dina intressen och att 
driva branschfrågor. Vår uppgift är att stötta före-
tagen i tekniksektorn att nå lönsamhet i Sverige 
för att i förlängningen stärka deras internationella 
konkurrenskraft och göra det möjligt att expande-
ra i resten av världen. Det är en viktig uppgift. Idag 

står våra medlemsföretag för över 30 procent av 
Sveriges export. 

… och musklerna du behöver
Med över 4000 medlemsföretag har vi både 
muskler och mandat att driva förändring och tala 
för vår bransch – och när vi gör det lyssnar både 
politiker och övriga parter på arbetsmarknaden. 
Som medlem blir du en del av en maktfaktor i 
näringslivet, en instans med kraft att påverka och 
förändra. 

När du blir medlem i Teknikföretagen gör du ditt liv 
som företagare lite lättare. Vi stöttar med kunskap 
och råd och krattar manegen för att skapa förut-
sättningar och ge dig ett övertag i affärslivet. Det 
gör att du kan fokusera din energi på att driva och 
utveckla ditt företag. Sverige behöver fler företag 
som Ericsson, SKF, Husqvarna, Northvolt och 
Polestar. Tänk om det blir ditt? 

I takt med att kameror och drönare blir allt mindre 
och allt bättre växer behoven av skydd mot 
intrång och spionage, men också skydd av den 
personliga integriteten. Skysense erbjuder en 
teknik för att övervaka drönare och skydda luft-
rummet mot inkräktare och nyfikna blickar. 

Skysense – skydd 
mot nyfikna

MEDLEMSFÖRETAG, EXEMPEL #1



Kunskap, den 
grundläggande 
framgångsfaktorn
Ju mer man vet och kan, desto bättre be-
slut kan man fatta. Men ibland är det svårt 
att veta vad man inte vet och behöver ta 
reda på. Därför gör vi det åt dig. 

Som medlem hos oss får du tillgång till 
utbildningar och kurser av olika slag. En 
del är sånt du måste känna till, annat är 
sådant som är bra att känna till och som 
kan ge dig ett övertag och ett försprång i 
ditt företagande. 

Du får också tillgång till guider som ger 
dig konkreta och handfasta tips och råd 
om så vitt skilda saker som att anställa 
personal till hur du sätter en ny produkt 
på EU-marknaden. 

Aff ärsjuridisk guide 
Hjälp med avtalsjuridik och andra legala aspekter 
kring företagande. 

Produktkravsguiden 
Regler i ett smartare format som hjälper dig att 
snabbt förstå vad som gäller för just din produkt. 

Exklusiv webb-TV 
Interaktiva sändningar i aktuella frågor.

Arbetsgivarguiden 
Underlag och information om arbetsgivarfrågor, 
blanketter, kollektivavtal med kommentarer m.m. 

MEDLEMSFÖRETAG, EXEMPEL #2

SAAB har utvecklat en digital lösning 
för att fjärrstyra fl ygplatser och sedan 
2015 styrs kontrolltornet på Örnskölds-
viks fl ygplats från Sundsvall. Ett digitalt 
kontrolltorn ger ökad eff ektivitet, högre 
säkerhet och större fl exibilitet. Det kräver 
också mindre underhåll. Sveriges nyaste 
fl ygplats, den i Sälen, är redan från början 
utrustad med ett digitalt kontrolltorn. 

SAAB – � ärrstyrda 
fl ygplatser, framtiden 
för fl yget



Som en del av vårt nätverk 
har du möjlighet att få både 
mer kunskap och djupare 
insikt i den accelererande 
utvecklingen runt omkring 
oss. Våra nätverksträffar 
anordnas över hela landet 
och är forum där medlemmar 
kan träffas och utbyta idéer 
och erfarenheter och knyta 
kontakter för framtiden. 
Det är ett bra sätt att hålla 
dig uppdaterad kring det 
ekonomiska läget och 
utsikterna framåt vad 
gäller trender, arbetsmarknad, 
konkurrens och konjunktur 
genom rapporter och 
ekonomiska analyser. 

Bli rik på andras erfarenheter, 
gå på nätverksträff



Några medlemmar 
det gått bra för
Genom åren har många svenska företag sökt sig 
till oss och blivit medlemmar. Det är företag som 
vi har hjälpt på traven med råd och dåd på olika 
sätt och som sedan vuxit, letat sig ut i världen och 
bidragit till Sveriges exportinkomster och BNP. 
Vilka företag står på tur att erövra världen 
härnäst? Kanske ditt?

Teenage 
engineering

Ljud som syns
Från små syntar i fickformat till en uppdaterad 

version av den klassiska Carlsson-högtalaren – 
Teenage Engineering sysslar med ljud på 

ett högst visuellt sätt. Deras små syntar 
uppmuntrar till enkelt musikskapande överallt 

och lånar ljud från spelvärlden. De har helt 
enkelt skapat den nya tidens blockflöjt. 

SKF
Big wheels, keep on 
turning 
1907 fick Sven Wingquist patent på det 
flerradiga, självreglerande radialkullagret. 
Det lade i sin tur grunden för Svenska Kullager-
fabriken, SKF – ett av Sveriges största export-
företag. Idag är man världsledande på allt 
som har med rotation att göra och finns 
överallt, från fabriker och fordon till 
vind- och vattenkraftverk.



Cake 
Hållbar motorsport

Den väger ungefär hälften av en bensindriven 
MC och har en motor på 10 kW (ca 13 hk) som 

ger full effekt redan från start. Cakes modell 
Kalk är en hoj som verkligen flyttar på sig – utan 

att störa sin omgivning. Och det var just så det 
började: Cake föddes ur en längtan efter att 

kunna färdas i naturen utan att störa eller 
förstöra. Det är teknologi och design i framkant, 

till och med däcken är av egen design – gjorda 
för att slita så lite som möjligt på naturen.

Ericsson
från telefoner till en 
uppkopplad värld
Ericssons första verkliga mobiltelefon, HotLine 
Pocket, kommer 1987. Idag är man långt fram-
me vad gäller utvecklingen av 5G och digitali-
seringen av världen. 5G kommer innebära allt 
från uppkopplade hem, självkörande fordon och 
maskiner till transformationen av hela industrier 
och samhällen. 

Thule 
För allt du vill 
ta med dig
Det började med takräcken 1942, men slutade 
definitivt inte där. Idag är Thule ett världsföretag 
med lösningar på de mest skiftande transport-
behov. Från flexibla lasträcken för biltaket och 
cykel- och kajakhållare till resväskor och 
barnvagnar. 

Ericsson
från telefoner till en 
uppkopplad värld
Ericssons första verkliga mobiltelefon, HotLine 
Pocket, kom 1987. Idag är man långt framme 
vad gäller utvecklingen av 5G och digitalise-
ringen av världen. 5G kommer innebära allt från 
uppkopplade hem, självkörande fordon och 
maskiner till transformationen av hela industrier 
och samhällen. 



Haldex 
Tar fyrhjulsdri� en 

in i framtiden
Det är svensk rallytradition som ger oss 

fyrhjulsdriften. Historien om Haldex börjar 1992 
med en hydraulisk koppling som drivs av 

en skillnadsvarvtalsdriven pump. Tekniken 
utvecklas för att kunna industrialiseras med nya 

patent som följd. Det blir succé. Idag är man 
världsledande på broms- och luftfjädrings-

system för tunga fordon. Och har kontor och 
produktionsanläggningar över hela världen. 

Trangiakök
Uteätarnas favorit
John E Jonsson startar tillsammans med sin 
svärfar tillverkning av kokkärl i aluminium. Det blir 
företaget som sedan dess dominerat den svenska 
stormköksindustrin – Trangia. Företaget och 
uppfi nningsrikedomen har gått i arv till nya 
generationer inom familjen. Detaljer har moder-
niserats och funktionen har optimerats. Men den 
ursprungliga, geniala konstruktionen är fortfarande 
nyckeln till dagens framgångsrika Trangiakök. 
Stormkök utsågs för övrigt till ”årets julklapp” 
pandemiåret 2020. 

AFRY 
Hållbarhet idag och i 
framtiden
När hela världen ställer om till hållbarhet behövs 
den kompetens som tekniktjänsteföretaget AFRY 
besitter mer än någonsin. Som ett av Nordeuropas 
största ingenjörsföretag jobbar man med så skilda 
saker som infrastruktur, industri och energi. Det 
som förenar de olika grenarna är att man världen 
över bidrar till att skapa hållbara lösningar för 
kommande generationer.



Farliga rivningsarbeten, riskabla räddnings-
aktioner och röjningsarbeten efter kem- och 
kärnkraftsolyckor – den lilla fjärrstyrda roboten 
Brokk gör att många av de farligaste arbets-
momenten kan elimineras samtidigt som 
eff ektiviteten ökar. Den används idag av rädd-
ningstjänster, vid rivning i trånga miljöer och i 
andra riskabla sammanhang över hela världen. 

Brokk 
– riskbenägen robot

MEDLEMSFÖRETAG, EXEMPEL #3

Företagandets baksida
Företagande har många uppsidor. Men det 
innehåller också element av sådant man 
kanske brinner för lite mindre och som stjäl 
fokus från det man egentligen vill göra. 
En del saker är svåra, andra tidskrävande, 
somliga bara mindre upplyftande och lust-
fyllda. Av oss får du hjälpmedel, stöd eller 
avlastning med bland annat: 

1 Arbetsrättslig rådgivning 
2 Arbetsgivarguiden
3 Arbetsmiljöguiden
4 Standardavtal online 
5 Kontraktshjälpmedel
6 Tolkning av avtal
7 Förhandlingsstöd
8 Nedladdningsbara blanketter
9 Kurser och seminarier 
10 Opinionsbildning
11 Konjunkturrapporter
12 Relationer med fackliga organisationer 
13 Nätverk 
14 Arbetstillstånd



Många företag har svårt att hitta 
rätt kompetens i Sverige. Att 
se sig om utomlands efter ar-
betskraft är därför ett lockande 
alternativ. Men länge har byrå-
kratin inte bara lagt hinder 
i vägen utan faktiskt aktivt 
försvårat genom att utvisa 
kompetenta medarbetare, 
ofta på grund av formaliafel.

Hos oss får du hjälp med proces-
serna kring att anställa och behålla 
den kompetens du behöver utifrån. 
Teknikföretagen är certifierade hos 
Migrationsverket för att ansöka om 
arbetstillstånd å våra medlemsföre-
tags vägnar. Certifieringen innebär 
en snabbspårväg som kortar ner 
handläggningstiden från minst ett 
halvår till bara några veckor.  

Hos oss får du hjälp att anställa 
– och behålla – utländska medarbetare 



Medlemskap trumfar 
arbetslagsti�ningen
Som medlem får du tillgång till våra kollektivavtal som reglerar 
villkor för bland annat lön, semester och arbetstid. Kollektiv-
avtalen effektiviserar förhandlingarna mellan dig och dina 
medarbetare och ger större möjligheter till individuella, mer 
anpassade och flexibla överenskommelser än vad lagstiftningen  
ger utrymme för. Samtidigt får du också tillgång till en rad 
färdigförhandlade förmåner som kan väga tungt för att locka 
kompetens. Det kan gälla exempelvis attraktiva pensionsavtal 
som är lika förmånliga för arbetstagaren som de är kostnads-
effektiva för bolaget. 

Avtal som täcker alla dina behov

Vår bransch rymmer en 
mängd olika typer av företag 
– från startups till multi-
nationella jättar. För att ge 
dig bästa möjliga stöd i 
konkurrensen har vi avtal 
som utvecklats i samverkan 
med våra medlemmar för 
att passa såväl små som 
stora företag. Du väljer vilket 
som passar dina behov och 
din verksamhet bäst. De ger 
dig den service du behöver, 
så att du kan fokusera på 
utveckling och tillväxt. 

Tillverkning? Tjänstesektor? 
Olika avtal beroende på nisch
För att möta branschens utveckling och olika företagstypers 
behov erbjuder vi två olika avtal – ett för producerande företag 
och ett för tjänsteinriktade teknikföretag och techbolag.
Oavsett om ditt företag tillverkar fysiska produkter och system 
eller utvecklar spel och  appar eller är tekniska konsulter får du 
stora fördelar och fina förmåner som medlem i Teknikföretagen. 

De�a ingår när di� företag blir medlem: 
• Ett kollektivavtal med grundläggande villkor anpassade för antingen producerande teknikföretag eller  
 företag i den tjänsteproducerande sektorn. 
• Råd och stöd av våra experter i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, avtal etc. 
• Förhandlingshjälp vid konflikter och tvister samt stöd om tvisten går till domstol. 
• Nätverksträffar som ökar möjligheterna till utveckling och nya affärer.
• Konkurrenskraftiga lösningar för försäkringar vid skador, långtidssjukskrivning, omställning och pension. 
• TeknikföretagenPlus: Tillgång till inköpsavtal som sänker dina kostnader för drivmedel, hotell och 
 transporter.
• Hjälp med arbetstillstånd. 



www.teknikforetagen.se




