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Småföretagen är viktiga 
för det lokala näringslivet
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Det finns betydligt fler företag i Katrineholm i dag än 
innan de stora industrinedläggningarna för 20 år sedan. 
Efter att då ha haft ett ganska likriktat näringsliv ligger vi 
nu över riksgenomsnittet när det gäller ett differentierat 
näringsliv. Här spelar utvecklingen av småföretagandet 
roll.

Det är viktigt med ett brett branschutbud för det skapar 
ett mindre sårbart samhälle och vi har jobbat mycket med 
den frågan efter industrinedläggningarna. Det är också en 
av de saker som gett resultat på näringslivsrankingen. År 
2008 låg vi på plats 285 av 290 kommuner, i dag är vi på 
plats 67. En nivå där vi legat stabilt de senaste fem åren.

Eftersom det är svårt att få stora företag att flytta sin 
verksamhet och etablera sig på nya orter, är det viktigt 
att vi fyller på med många nya mindre företag. De flesta 
startas av människor från bygden och här stöttar vi bland 

annat genom Nyföretagarcentrum och projekt genom 
skolan för en långsiktig utveckling.

Vi måste också se om våra befintliga företag så att vi får 
behålla dem. Just nu går vi ut med en enkät till alla företag 
vi har kontakt med för att få svar på frågan ”Hur mår vi?” 

Vi vill läsa av läget efter pandemin så långt och vi gör 
det här tillsammans med övriga kommuner i Sörmland. De 
kunskaper vi får kan vi använda i framtida strategier och 
benchmarking för att tillsammans stötta varandra.

STEFAN TOLL
Näringslivschef

Katrineholms kommun
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Tom är född och uppvuxen 
på Nya Zeeland och utbildad 
livsmedelsingenjör. Hans universitet 
hade inriktningen jordbruk och utbyte 
med Svenska Lantbruksuniversitetet, 
SLU. På så sätt träffade han Victoria 
som är utbildad agronom och läste 
livsmedelsvetenskap på Nya Zeeland 
samtidigt som Tom gjorde ett tillägg 
på sin utbildning. De delade kontor 
och snart nog delade de också liv på 
andra sidan jordklotet.

I november 2011 flyttade de till 
Sverige och Victoria började arbeta 
på kvalitetsavdelningen på Kronfågel 
där hon sedemera blev kvalitetschef. 
På Nya Zeeland hade Tom jobbat 
bland annat med kvalitetssäkring 
på Coca Cola och på en stor 
mejerifabrik. I Sverige arbetade han 
på KTH inom ett världsomspännande 
genforskningsprojekt innan 
han fortsatte som säljare inom 
livsmedelsbranschen med resor i hela 
Europa. Därefter blev det en period 
som livsmedelsinspektör, något som 
Victoria också jobbat med. Uppdrag 

för båda som skapar kunskap och 
erfarenhet men resor och pendlande 
som kräver sin tribut.

– Jag var trött på resandet. Det 
finns ingen livskvalitet i att sitta fast på 
ett tåg. Vi väntade också barn och var 
tvungna att bosätta oss så att någon 
skulle kunna hämta och lämna på 
dagis. Så i mitten av 2013 flyttade vi till 
Forssjö, berättar Tom.

– Nya Zeeland är en enormt stor 
exportör av livsmedelsprodukter. 
När jag kom till Sverige så märkte jag 
hur mycket som importeras hit och 
hur lite vi förädlar. Så jag började 
med att importera lite saker från Nya 
Zeeland som vi inte fick tag i här. Jag 
hade också tankar på pajerna. Det var 
det andra som också hade, men det 
var ingen som gjorde något åt det. 
Så 2015 startade vi det som i dag är 
pajfabriken.

– Man är inte främmande för 
pajer i Europa, men på Nya Zeeland 
och i Australien äter man paj som 
snabbmat och de finns överallt, på 

På Lövåsen ligger pajfabriken där Tom och Victoria Simpson och 
deras företag NZ Pies tillverkar pajer av Nya Zeeländsk modell. 
Pajer som förutom att säljas över hela landet också går på export 
till bland annat Finland, Tyskland och Frankrike.

NZ Pies – ett företag
med obegränsade
möjligheter...

”När jag kom till 
Sverige så märkte 
jag hur mycket som 
importeras hit och hur 
lite vi förädlar.

Tom Simpson om hur han 
startade pajfabriken i 
Katrineholm.
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Fortsättning nästa uppslag >>>

caféer, mackar och sånt. Alla har sina 
egna recept och bara på Nya Zeeland 
finns det säkert 1000 pajproducenter.

Med universitetsutbildningar 
i livsmedelsvetenskap, arbete 
med kvalitetssäkring hos stora 
matproducenter och tjänster som 
kommunala livsmedelsinspektörer i 
bakfickan vet Tom och Victoria vad 
som krävs i branschen och ingen kan 
säga att de inte vet vad de gör.

Från början var det bara Tom 
i företaget, sedan tog han in en 
kompanjon som nu inte är kvar och 
2018 lämnade Victoria Kronfågel och 
kom in i företaget. Tom började baka 
pajer själv hemma innan han hyrde 
in sig i restaurangskolans kök för att 
testa i lite större skala.

– Det var skönt att kunna starta 
på den nivån. Att testa sig fram. Men 
vi visste att vår tid i restaurangköket 
inte skulle vara i tid och evighet så 
det fanns en press att ordna fram 
någonstans att vara, berättar Tom.

– Jag kollade med kommunen men 

det fanns inga lämpliga lokaler just 
då. Så kom vi i kontakt med Tord 
Samuelsson på Familjen Samuelssons 
Fastigheter. Vi förklarade vad vi ville 
göra och han visade oss lokalen på 
Lövåsen sommaren 2016. Då var det 
tomt här, bara ett skal, och jag hade 
gjort en ritning på hur vi ville ha det. 
”Det borde inte vara något problem” 
sa Tord. Det tog lite längre tid och 
blev lite dyrare än vad vi tänkt, men i 
januari 2017 var allt klart och vi kunde 
köra igång. 

– Då hade vi redan hittat kunder 
och en av de första fanns i Finland. 
Vi körde med lastbil som lastades 
hemifrån och första pajerna vi sålde 
var alltså på export, säger Tom och 
skrattar.

Till att börja med var de beroende av 
lokal försäljning men verksamheten 
växte snabbt.

– Vi märkte snart att utrymmet 

Pajerna finns i många olika smaker

”... många som kommer 
hit och handlar 
direkt av oss är äldre 
människor.

Victoria Simpson om olika 
målgrupper för den Nya 
Zeeländska pajen.
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var för litet men lokalerna bredvid 
var lediga och vi fick ta dem också. 
Därmed var vi uppe i de 800 kvm som 
vi har nu. Produktion i en del, lager 
och caféet som vi öppnade 2018 i den 
andra. Det finns plats så det räcker, 
och jämfört med när vi började så 
är maskinparken bättre men det är 
marknaden också, säger Tom.

– Produkterna får också en högre 
kvalitet när man kommer upp på en 
nivå där man kan investera i bättre 
maskiner och större inköp av råvaror, 
säger Victoria.

En utmaning, förutom att baka 
de pajer som behövs, är att skapa 
utrymme för en helt ny produkt på 
marknaden. Att få folk att förstå det 
här med Nya Zeeländska pajer.

– De här pajerna är lite annorlunda 
än de vi är vana vid i Sverige. Det är 

inte quiche utan lite matigare och lite 
svårare att göra, det är inte bara att 
blanda ihop mjöl och vatten. Kvalitén 
på råvarorna är också viktig, säger 
Tom.

Det gäller också att anpassa 
marknadsföringen. Dels efter de 
resurser man har men också efter 
målgruppen.

– Den enklaste målgruppen för oss 
att nå är givetvis de som är bekanta 
med produkten, engelsmän, irländare 
och så förstås de som kommer från 
Australien och Nya Zeeland. De som 
hade sett den här typen av pajer 
tidigare, säger Victoria.

– Men de är inte så många här och 
de är också utspridda. Så vi försöker 
fokusera mer på vad det är vi erbjuder 
till folk som vill äta något gott som 

Victoria och Tom Sipson har förvandlat NZ Pies från ett startup-bolag till ett scaleup-bolag och nu vill de växa.

520
NZ Craft Pies omsätter 
3 miljoner kronor per 
år och möjllgheterna 
att växa är stora. 
Marknaden för 
färdigmat inom EU 
värderas till över 520 
miljarder kronor och 
den växer årligen med 
3,5%.
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är snabbt tillagat och som man inte 
behöver göra från grunden och då 
är pajer oslagbara. Det är en annan 
målgrupp. De som ser pajerna som 
basmaten på en fest är en tredje 
målgrupp, säger Tom.

– De tvåpack vi säljer på ICA och 
Coop köps av folk som vill äta god mat 
men som inte har tid att laga den. Då 
är det bra att ha något i frysen som 
är enkelt att göra i ordning. En sak 
som förvånar mig är att många som 
kommer hit och handlar direkt av oss 
är äldre människor, säger Victoria.

– Marknadsföringsmässigt försöker 
vi fokusera på enkel snabbmat mer 
än just paj från Nya Zeeland. När 
man handlar mat gör man det ofta 
slentrianmässigt så det gäller att locka 
kunderna i butiken när de ska fatta 
snabba beslut om vad de ska äta i dag. 

Vi har satsat på fina förpackningar, det 
är en investering i varumärket som vi 
vill ska sticka ut lite, säger Tom.

– Vi har också satsat mycket på 
bra foton som vi jobbar med i sociala 
media, det ser vi också som en 
investering, säger Victoria.

Det tar tid att skapa en stil. En viktig 
fråga är vilken känsla man vill att ens 
produkter ska förknippas med. 

– Vi vill att folk ska få bra vibbar när 
man ser våra produkter. Det är Nya 
Zeeländska pajer, men det är framför 
allt svensk mat. Svenskt kött, kyckling 
från Kronfågel en mil härifrån. Råvaror 
från Sörmland. Vi har storskaliga 
tankar, vi håller hög kvalitet på våra 

Pajerna från NZ Pies skiljer sig från de traditionella europeiska pajerna genom att de 
är lite matigare jämfört med quiche.

4,9
miljoner människor 
bor i Nya Zeeland. Tre 
fjärdedelar av dem 
bor på Nordön, som 
är mindre än Sydön 
och därmed betydligt 
mer tätbefolkad. 
Huvudstad är 
Wellington, men nära 
en tredjedel av landets 
befolkning återfinns i 
Stor-Auckland, landets 
största stad och 
kommersiella centrum. 
Det finns sex gånger 
så många får som 
människor men trots 
att landet på många 
sätt präglas av sitt 
jordbruk bor nästan 
nio av tio invånare i 
tätorter.Fortsättning nästa sida >>>
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produkter och jag är stolt över det vi 
gör, säger Tom, som tillsammans med 
Victoria äger 92 procent av företaget.

– Övriga åtta procent såldes 
genom crowdfunding förra vintern. Vi 
jobbade hårt för att locka investerare 
att satsa och fick in 1,7 miljoner 
från 118 nya investerare. Det var ett 
jättebra resultat som vi är mycket 
nöjda med, säger Tom.

– Vi hade en fantastisk tur med 
timingen. Tidsgränsen för vår 
crowdfunding gick ut bara ett par 
veckor innan coronan slog till, men 
jag tycker vi fick med investerare med 
bra bakgrunder och kunskaper, säger 
Victoria.

– Det är marknadschefer på stora 
företag och folk från hela världen som 
kan tillföra oss mycket. Nu är det vår 
plikt att kommunicera med dem om 
våra med- och motgångar. Det här är 
folk som tror på vad vi gör, de gillar 
oss och vårt koncept och känner att vi 
har en potential.

Att ta in extern finansiering kan 
vara nödvändigt för att ta nästa steg i 
utvecklingen.

– Vi har gjort vår startup. Nu är 
vi ett scaleup-företag. Vi är ute på 
marknaden och nu vill vi växa. Sådant 

kostar pengar men det är också roligt, 
säger Tom.

Vilket är roligast, pajer eller 
företagande?

– Den direkta kontakten med 
kunder är givetvis rolig. När man hör 
ifrån kunder som är nöjda med de 
pajer som vi själva har bakat blir man 
glad. Det kan komma direkt i butiken 
eller från Tyskland, Frankrike eller 
Arjeplog. Folk äter våra pajer och det 
är kul. Men det är också roligt när man 
ser helheten. När det man planerat 
företagsmässigt fungerar. Då får man 
en belöning för slit och stress, men 
det är mer långsiktigt, säger Tom.

Hur stort kan NZ Craft Pies bli?
– Vi har lokaler och utrustning att 

göra väldigt mycket utan att vara så 
många, säger Victoria.

– Våra möjligheter är obegränsade. 
Växer omsättningen tio gånger så 
behöver vi inte bli så mycket mer 
personal. Men saker och ting får ta sin 
tid. Vi tar inte större risker än vi kan 
hantera, vi har haft våra utmaningar 
och tillväxt är inte linjärt. Men vi är 
hoppfulla, avslutar Tom.

MATS FREDRIKSSON

Satsningen på snygga förpackningar är en investering för framtiden.

500
Föregångaren till 
paj var piroger som 
förekom 500 år f.Kr. 
i det antika Rom. 
Runda inbakade pajer 
omtalas i England på 
1100-talet, men blir 
vanligt först under 
1300-talet.



NäringslivsnyttNyheter från Katrineholms kommunledningsförvaltning, näringsliv. Nr 6 – Augusti 2020

De vill skapa en nyarena för innesportoch nätverkande

9

Företags-
händelser i
Katrineholm 

Vesamgruppen har 
införlivats i Viking Partners 
AB. Stig Högnäs (bilden) som 
grundade företaget i början 
av 80-talet lämnar nu över sitt 
bolag till denna noga utvalda 
efterträdaren.  

Redan i maj blev Björsons 
Måleri en del av koncernen 
Måla i Sverige AB. 
Verksamheten fortsätter som 
tidigare med samma namn 
och styrning med VD Johnny 
Larsson samt medarbetare.  
 
Dafo Vehicle Fire Protection 
AB har flyttat in i nya lokaler 
på Terminalgatan 7. Flytten 
har gått från tidigare lokaler 
vid Videvägen och från lokal i 
Stockholm och har nu samlat 
både produktion och lager på 
samma plats.   

Jodacon Engineering har 
ingått fusion med byggstatistik 
i Örebro. Företaget har planer 
på att växa.  

Citysamverkan i Katrineholm delar 
även i år ut priset till Årets Butik. Så 
nu är det dags att nominera just Din 
favoritbutik. 

Priset tilldelas den butik i centrum 
som är mest trivsam med hänsyn till 
service, tillgänglighet och varuutbud!  
På grund av rådande situation kring 
Covid-19 kommer juryn att titta på 
uppvisad innovativitet och kreativa 
lösningar i bedömningen. Skicka din  
nominering med tillhörande motive-
ring senast 31 oktober till info@
pluskatrineholm.se. Skriv "Årets Butik" 

i ämnesraden. Vinnaren utses av en 
jury. Observera att butik kan även 
vara ett serviceställe, salong m.m. som 
också bedriver försäljning av varor.

Årets
butik

2020

Nomineringstiden
går mot sitt slut

Näringslivsnytt är ett nyhetsbrev 
som vi vill fylla med innehåll som är 
till nytta för vårt näringsliv och våra 
samverkansaktörer. Därför vill vi 
nu med din hjälp ta reda på vad du 
tycker om det och har synpunkter på 
vad som skulle kunna förbättras. Vi 
kommer inom kort att sända ut en 
enkät som vi ber dig fylla i.  Vi ser över 
Näringslivsnytts format, tillgänglighet 

och innehåll och enkäten kommer att 
ligga till grund för utvecklingen mot 
det som bäst motsvarar de behov och 
önskemål som enkäten resulterar i. 
Vi kommer att presentera resultatet 
för er. 

Tack till dig som svarade på vår enkät 
om näringslivet i Katrineholm  
Sista dag för enkäten var 22 oktober 
och vi fick in 162 svar. Vi kommer 

inom kort att få denna enkät 
sammanställd både för vår kommun 
och för länet i sin helhet och redovisar 
det i separat utskick via vår databas. 

Många svar på
näringslivsenkäten

Läsvärdes-Läsvärdes-
undersökningundersökning
på gång på gång 
– vi behöver dina synpunkter  – vi behöver dina synpunkter  
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Information 
från Stua  
Förlängd stödinsats för 
Sörmlands besöksnäring 

Region Sörmland fortsätter stötta den 
lokala besöksnäringen. Detta bland 
annat genom rådgivning, bevakning 
av statliga stödinsatser och en 
företagsjour. Krisen är inte över, flera 
av de stödinsatser som beslutades av 
regeringen har förlängts och nya har 
kommit till. Stua håller samman arbetet 
som genomförs i dialog med exempelvis 
Almi och Fris.   

Du kan boka rådgivning hos Stua  
• Via onlineformulär
• Genom att ringa 0155-220 800  
• Skicka ett mail radgivning@stua.se

Omställningsstöd
till företag förlängs 
– och stöd kan delas ut för
maj och juni– juli 2020 
Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har 
minskat under stödperioderna maj respektive juni och juli 2020, 
jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade 
nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av 
sjukdomen covid-19. 

Stödet liknar till stor del det omställningsstöd som gick att söka för 
mars-april 2020, men förutsättningarna för att få stödet skiljer sig 
något. Nu krävs bland annat en större minskning i nettoomsättningen 
för att kunna få stöd. Även maxbeloppet för en stödperiod är förändrat. 

Ni kan ansöka om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och 
juli 2020. Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period 
och vissa typer av företag kan bara ansöka om stödet för maj. Det gäller 
exempelvis företag som är verksamma inom jordbruk eller fiskeri- och 
vattenbrukssektorn. Läs mer om de olika reglerna längre ned på denna 
sida. 

När går stödet att söka? Det går att skicka in en ansökan om 
omställningsstöd för båda de nya stödperioderna från och med den 20 
oktober till och med den 30 november 2020. 

Mer information finns här.

Vinnova
kan ge 
finansiering  
Innovationsprojekt 
i små och medelstora 
företag 2020 

Vinnova erbjuder finansiering till 
etablerade små och medelstora företag 
som vill starta och bedriva projekt 
med hög grad av innovation och i 
tidiga utvecklingsskeden, där annan 
finansiering är svår att få. 

Här hittar du information

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Pz7yqY-_yECuLPJoQXmfpdKiAEK0oCBFv6oKvqBCkydUM0Q2M1pYU0dOTzBROEg4M1NFUFVBWVg5RS4u
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html
https://www.vinnova.se/e/innovationsprojekt-i-foretag-2019/innovationsprojekt-i-sma-och-medelstora-2020-02903/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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Välkommen till Smart Farming 5 november på Taxinge slott. 
Coronapandemin drabbar hela världens befolkning och 
världsekonomin hårt. Vi vet inte hur det ”nya normala” kommer att 
se ut, men vi vet redan nu att pandemin tydliggör hur sårbart vårt 
samhälle är. Lantbruket står inför stora förändringar för att kunna 
möta utmaningar som ökad produktion samtidigt som klimatpåverkan 
ska minska. 
 
När: Torsdag 5 november kl 08.30–16.15 
Var: Taxinge slott, Nykvarn  Hitta hit
Anmälan: Här eller via agrosormland.se senast 30 oktober 
Kostnad: 450 kr + moms för lant- och skogsbrukare, 600 kr + moms 
övriga. OBS! Begränsat antal platser 
Kontakt: Cilla Krantz, 070 - 384 64 24, cilla@agrosormland.se
Mer information: http://agrosormland.se/

Lärportal 
för industri-
företag 
Tillväxtverket erbjuder industriföretag 
kostnadsfria digitala utbildningar för att 
kompetensutveckla sina anställda. 
Många är nu permitterade eller i 
omställning och nu finns ett utmärkt 
tillfälle att gå starkare ur krisen.   

De stora och snabba teknikskiftena 
ställer nya kompetenskrav på anställda 
inom industrin och produktionskedjor 
blir mer kunskapsintensiva. Företagen 
måste kompetensutveckla medarbetare 
för att behålla sin konkurrenskraft. 

På lärportalen finns utbildningar från 
olika leverantörer samlade. Företagens 
anställda kan välja att läsa enstaka 
moduler eller hela utbildningar. Allt efter 
tid och behov. 

Mer information hittar du här. 

Seminarier 
online
från ALMI  
För dig som inte har möjlighet att delta 
på något av de fysiska seminarier 
erbjuder Almi även seminarier online 
som är till nytta både för dig som nyligen 
startat och för dig som redan driver 
företag. 
Mer information hittar du här.

Smart Farming
på Taxinge slott

https://www.google.com/maps/dir/Taxinge+Slottscaf%C3%A9,+N%C3%84SBY+52,+155+93+Nykvarn/''/@59.2465019,17.3077554,17z/data=!4m21!1m6!3m5!1s0x465f052bbb931cb3:0xefe82ff00a5b3618!2sTaxinge+Slottscaf%C3%A9!8m2!3d59.2465019!4d17.3099441!4m13!1m5!1m1!1s0x465f052bbb931cb3:0xefe82ff00a5b3618!2m2!1d17.3099441!2d59.2465019!1m5!1m1!1s0x465f052bbb931cb3:0xefe82ff00a5b3618!2m2!1d17.3099441!2d59.2465019!3e1
https://simplesignup.se/private_event/171739/d70f0ab311
http://agrosormland.se/
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/larportal-for-industriforetag.html
https://www.almi.se/vara-tjanster/seminarier-online/
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Nyföretagar-
barometern
Antal nyregistrerade 
företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen under  
september jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2020  5  11 16
2019  6 10 16
2018 3 5 8
2017 4 20 24
2016 3 10 13

Utveckling i kommunen 
jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2020  23 89 112
2019  36 76 112
2018 38 70 108
2017 24 103 127
2016 34 79 113

Nyföretagarbarometern sammanställs av Jobs and 
Society och bygger på underlag från Bolagsverket.

Nyföretagar-
centrum 
Nyföretagarcentrums utbildning 
”Steget Till Eget” är i full gång, 
utbildningen är både fysisk och 
digital. Precis som tidigare är det 
4 olika teman, affärsplan, budget 
och bokföring, trygghet och moms 
samt Marknadskommunikation. 
Utbildningen är kostnadsfri. Mer 
information och anmälan finns på 
hemsidan. 

På gång...
31 oktober
Sista dag att nominera Årets 
butik

5 november
Smart Farming Taxinge slott

6 november
Morgonsoffan

12 november
Styrelseutbildning, Katrineholm 
Östsvenska Handelskammaren

17 november
Utbildning, fördjupning, hela 
exportaffären, Norrköping 
Östsvenska Handelskammaren

19 november
Styrelseutbildning Katrineholm 
Östsvenska Handelskammaren

26 november
Näringslivsnytt nr 9-2020

4 december
Morgonsoffan

17 december
Näringslivsnytt nr 10-2020

Missa inte den digitala
Morgonsoffan 6 nov
Kom ihåg Morgonsoffans digitala sändning. Från den 6 november kl 8 hittar du 
länken här. 
Julia Rosqvist är som vanligt programledare och gäster den här gången är Lena 
Engelmark Embertsén, Högtorps gård, Styrbjörn Holmberg, Region Sörmland 
samt Hannah Larsson och Andreas Svedberg, Årets företagare i Flen och 
Katrineholm. Hannah blev även Årets företagare i Sörmland.

Lena
Engelmark
Embertsén

Hannah
Larsson

Andreas
Svedberg

Styrbjörn
Holmberg

https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/utbildning/
https://www.youtube.com/channel/UCVGlYIGvH4g9NQ1MH0VuD4Q

