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nyföretagande

2
0

1
7

Stiftelsen Svenska Jobs and Society / 
NyföretagarCentrum Sverige är mo-
derorganisation för landets många 
NyföretagarCentrum och landets 
främsta organisation vad gäller ny-
företagande. Genom verksamheten 
främjas entreprenörskap och start av 
nya livskraftiga företag i Sverige.
 
Utan NyföretagarCentrum Sverige hade 
nyföretagandet varit betydligt lägre. 
Volymen av personer som ges rådgivning 
och antal hållbara startade nya företag 
genom NyföretagarCentrum är omfattade. 
225 000 företag har startats genom 
NyföretagarCentrum sedan 1985. 

Trots NyföretagarCentrums insatser är ny-
företagandet i Sverige fortfarande för lågt. 

Att det startas nya företag är grunden för en 
hållbar ekonomi och för vår gemensamma 
välfärd. Nya företag sörjer för tillväxt och 
nya jobb.

Det är därför som NyföretagarCentrum 
under flera år aktivt arbetat med de mål-
grupper som står för tillväxten av nyföre-
tagandet: kvinnor, unga under 35 år, samt 
utlandsfödda. Vår besöksstatistik talar här 
sitt tydliga språk: 49 % är kvinnor; 46 % är 
under 35 år, och 33 % av besökarna är födda 
utomlands. 

Sverige har ett för lågt nyföretagande. Trots 
högkonjunkturen sjönk nyföretagandet 
under året. Nyföretagandet sjönk även i 
storstäderna och i många kommuner där 
startfrekvensen normalt är högre. Det var 
även färre som startade inom vård, hälsa och 
omsorg, samt inom ROT och RUT. 

• NyföretagarCentrum finns i över 200 kommuner 

• 90 % av befolkningen nås för rådgivning lokalt av NyföretagarCentrum  
i fler än 200 Sveriges kommuner

• 10 % av alla nya företag i Sverige startas av NyföretagarCentrum

• 7 000 företag startades under 2017 genom NyföretagarCentrum

• 225 000 företag har startats sedan 1985

• 1 helårsarbete genereras per företagsstart

• 3 miljarder kronor i skatteintäkter genereras årligen genom de företag som  
startas genom NyföretagarCentrum 

• 16 000 gavs individuell rådgivning för start av företag av NyföretagarCentrum

• 550 nyföretagare gavs efter rådgivningen vid NyföretagarCentrum även en mentor

• 49 % av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum är kvinnor 

• 46 % av de som erhöll rådgivning vid NyföretagarCentrum var mellan 18–35 år

• 33 % av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum är födda utomlands

• 1 % av företagen som erhöll rådgivning gick i konkurs efter år 3

• 81 % av företagen som erhöll rådgivning är fortfarande aktiva efter 3 år

• 89 % av företagen som erhöll rådgivning + mentorskap är fortfarande aktiva 
efter 3 år

• 85 % av de som erhållit rådgivning uppger att de haft nytta av rådgivningen 

• 90 % uppger att de är nöjda med NyföretagarCentrums rådgivning

• 93 % av NyföretagarCentrums besökare kan rekommendera Nyföretagar
Centrum till andra som vill starta företag

• Överlevnaden, produktiviteten och lönsamheten är redan efter 2 år högre för de 
företag som startats genom NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med de 
företag som inte givits rådgivning av NyföretagarCentrum (Tillväxtanalys,  
Rapport 2012:14)

• 2 300 samarbetspartners finns i NyföretagarCentrums nätverk bestående av 
företag, organisationer, kommuner och myndigheter

• 5 500 personer finns totalt NyföretagarCentrums nätverk

• 50 000 timmars ideellt arbete har lagts ned på verksamheten av Nyföretagar
Centrums kompetensnätverk

Vi skapar framtidens företag 
– Varje år, månad, vecka, varje dag och varje timme 

startas ett nytt företag genom NyföretagarCentrum

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2003200119991997199519931991 2005 20092007 2011 2013 2015 2017

Nyföretagarbarometern: 
Totalt antal nyregistrerade företag i Sverige 1990–2017



4    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017    5

” ” ”

Nästan varje timme, året runt, startas ett nytt företag 
med hjälp av NyföretagarCentrum. Det kan vi göra 
tack vare det stöd som ges av våra samarbetspartners. 
Ett 30tal nationella partners finns för finansieringen av NyföretagarCentrum Sverige. Runt om i landet finns 
2 300 företag, organisationer, kommuner och myndigheter som stöttar landets 80tal NyföretagarCentrum. 

Guldpartner Partner

Övriga

Camilla Sehlin,
rådgivare Nyföretagar
Centrum Nord:

”NyföretagarCentrum är kittet 
som sammanfogar kommunala 
satsningar på nyföretagande 
med befintligt näringsliv. Vi 
lever som vi lär, både som råd
givare och som organisation 
– där kundfokus, kostnadsmed
vetenhet och entreprenörskap 
är viktiga ledord.”

Kristin Ericsson
rådgivare Nyföretagar Centrum  
Västra Östergötaland:

”Även om det i Sverige finns många 
som säger att de skulle kunna tänka sig 
att starta eget, är de som faktiskt väljer 
att göra det alldeles för få. Nyföretagar
Centrum stöttar, utbildar och peppar 
dagligen personer som står inför en före
tagsstart samtidigt som vi också har som 
långsiktigt mål att förändra attityderna till 
att starta och driva företag. Tack vare de 
insatser som NyföretagarCentrum gör vet 
vi att det startas fler livskraftiga företag i 
Sverige som genererar både arbetstillfäl
len och skatteintäkter till landet. Något 
som gör mig både glad och stolt.”

Conny Rosenhall,
rådgivare Nyföretagar Centrum 
Karlstad: 

”NyföretagarCentrum gör en bety
dande skillnad för personer som 
funderar på att starta företag tack 
vare att det är företagare som råd
giver de nya företagarna.

Genom att ha god lokal känne dom 
om de lokala företagen och kontakt
nät av företagare kan ytterligare 
kompetens hjälpa de nya företagar
na i rådgivning och mentor program 
som gör att fler livskraftiga företag 
kommer igång.”

7 000
företag startade 2017

1 %
av företagen i  

konkurs efter 3 år

46 %
av våra besökare är  

yngre än 35 år

49 %
av våra besökare  

är kvinnor

33 %
av våra besökare  

är födda utomlands

93%
av våra besökare skulle 

rekommendera  
NyföretagarCentrum

225 000
nya företag sedan 1985

81 %
överlevnad av de nya  
företagen efter 3 år,

89 %
 med mentor

3 miljarder
i skatteintäkter  

per år

De nya företagen som  
startats genom 

NyföretagarCentrum 
genererar

200
kommuner

finns i fler än

NyföretagarCentrum i siffror

Varför gör NyföretagarCentrum skillnad?
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Det räcker inte med de före-
tag vi har idag. Vi behöver 
fler nya företagare så att 
jobb och tillväxt skapas i 
Sverige. Därför gör Nyföre-
tagarCentrum årligen vik-
tiga insatser för att hjälpa 
fram tusentals personer till 
start av eget företag.

Det är drömmen om frihet 
och att klara sin försörjning 
som ofta hägrar. Men för 
att lyckas som företagare 
krävs både förberedelse och 

drivkraft. Det gäller framförallt att göra sakerna rätt 
från början. Och så behövs ett starkt och stöttande 
nätverk. Det är därför NyföretagarCentrum finns. 
Här ges kostnadsfri rådgivning i hela landet till alla 
som vill starta eget företag. Insatserna görs tack vare 
alla NyföretagarCentrums lokala rådgivare och dess 
lokala styrelser där alla medverkar ideellt. Och inte 
minst – tack vare supporten kompetensmässigt och 
finansiellt från företagen, bankerna, organisationerna, 
kommunerna och statliga myndigheter. Utan denna 
superkraft och allt detta engagemang kan inte Nyföre-
tagarCentrums resultat åstadkommas.

Genom NyföretagarCentrum startas idag mer än var 
tionde nytt företag i Sverige. Sedan 1985 har Nyföre-
tagarCentrum medverkat till inte mindre än 225 000 
nya företag. Och viktigast av allt – genom de proces-
ser och verktygen som utvecklats finns bättre chanser 
för nya företagare att lyckas. 

Då antalet nyregistrerade företag i Sverige nu mins-
kar behöver mer göras. Att endast 0,7 % av Sveriges 
befolkning årligen startar ett företag är allt för lågt. 
Sverige skulle behöva den dubbla nivån för att ligga 
i topp. Att nyföretagandet sjunker under en högkon-
junktur borde nog också vara en väckarklocka.

Det är därför som aktiviteterna med Mässan Eget 
Företag, Bazaren och den landsomfattande Vecka 17 
är så viktiga. Här ges tusentals personer information 
vilket definitivt underlättar starten av eget företag. 
Det är även därför Mentorprogrammet är så 
betydelsefullt. Här har årligen nyföretagare med 
hjälp av kunniga ideellt verksamma mentorer givits 
extrasupport. Vi vet att såväl överlevnaden som 

lönsamheten ökar i de nya företagen som stöttats i 
NyföretagarCentrums Mentorprogram. 

Ofta glömmer vi att alla det är de ”vanliga” företagen 
som är de helt nödvändiga. Det är de nya företagen 
som gjort det lättare för oss att få ihop vardagen – 
med allt inom IT, RUT- och ROT-företag. Men också 
de nya företagens vilja till att förbättra vår miljö, vård- 
och hälsa har länge varit betydelsefulla. Affärsidéerna 
behöver alltså inte alltid vara så högteknologiska eller 
storslagna i sig – det är förändringskraften och hos 
företagaren som är avgörande. Hos NyföretagarCen-
trum ser vi varje dag dessa nya företagare som tänker 
längre och gör vårt samhälle bättre.

Särskilt viktigt är att fler unga startar företag. Det 
behövs nya generationer av företagare som tar 
vid. Genom NyföretagarCentrums internationella 
samarbete har därför särskilda insatser kunnat göras 
i samarbete med den världsledande organisationen 
Youth Business International och särskild finansiering 
genom Citi Foundation. 46 % av alla som givits 
rådgivning 2017 vid NyföretagarCentrum var under 
35 år. 

Att samtidigt fler kvinnor startar företag är också 
helt nödvändigt. Sverige har märkligt nog även 
en låg andel kvinnor som startar företag. Hos 
NyföretagarCentrums är dock nära varannan kvinna. 
Så det går att öka kvinnors företagande!

Den kanske viktigaste samhällsutmaningen nu för 
Sverige är integrationen. Här spelar nyföretagandet en 
avgörande roll. För många med utländsk bakgrund 
är företagandet inget konstigt. Tvärtom - många här 
har vuxit upp med företagandet eller har själva i åratal 
drivit företag tidigare i sina hemländer. Från Nyföre-
tagarCentrums sida görs därför idag särskilda insatser 
för att få fler nyanlända till start och försörjning. Den 
grupp som ökat starkast 2017 var faktiskt de utlands-
födda. Var tredje som gavs rådgivning vid Nyföreta-
garCentrum var född utanför Sverige. Genom särskilda 
insatser finansierade av Tillväxtverket och JP Morgan 
har glädjande nog nu många nyanlända kunnat ges ett 
ökat stöd. 

För Sveriges framtid är ett ökat nyföretagande helt 
avgörande.

Harry Goldman  
VD, NyföretagarCentrum Sverige

Fler borde ta steget till eget!NyföretagarCentrum 
gör skillnad
Jan Sundman, ordförande

I jämförelse med många andra jämförbara länder är 
nyföretagandet lågt i Sverige. Det finns historiska förklaringar 
till detta, bl.a. har utbildningarna framförallt varit inriktade för 
anställning efter avslutade studier. Intressant är att ett stort antal 
av unga i vårt land, närmare 70 %, säger sig vara intresserade av 
att starta egen verksamhet. Viljan att bli företagare finns där men 
alltför få tar chansen att förverkliga sina drömmar.

NyföretagarCentrum har sedan mer än trettio år stimulerat 
blivande entreprenörer att starta egen verksamhet. Genom aktiv 
rådgivning av erfarna företagare som själva gjort resan hjälper vi 
till med förnyelsen av näringslivet runt om i landet. Av alla nya 
företag i Sverige under 2017 bidrog vi med en tiondel. Det gör oss 
till den enskilt ledande kraften för nyföretagande i landet.

Intressant är också att en allt större andel av nya företag startas av nyanlända. Här finns en stor potential för ett 
utvecklat näringsliv på många håll. Traditionen att driva egna företag i denna grupp är stark, många är välut-
bildade och har i sina hemländer förvärvat erfarenhet av företagsamhetens möjligheter. NyföretagarCentrum 
har här en viktig uppgift att bidra med kunskap om gällande kutym och regelverk i det svenska samhället. I ett 
av Tillväxtverket finansierat projekt under 2017 har NyföretagarCentrum varit mycket aktiv i denna sektor och 
skapat goda resultat såväl på kort som lång sikt.

Att se möjligheterna i marknaden och ställa höga krav på kvalitén i rådgivningen och i det kompletterande 
mentorprogrammet gör att vi kan möta framtidens utmaningar. Uppgiften att bidra med fler nya företag känns 
angelägen. Att rusta företagarna med de bästa förutsättningarna skapar god grund för den svenska företag-
samheten och tillväxten.

Nyföretagandet viktig för 
integration
Ulf Lindberg, vice ordförande

För Almega är det glädjande att NyföretagarCentrum lyckat så väl med 
rådgivning och starter till gruppen nyanlända. Här finns en stor poten-
tial att låta många fler i en samhällsgrupp som ofta har svårt att ta sig 
in i samhället hitta en väg att skapa en egen försörjning och låta sina 
färdigheter och idéer blomma. Företag som oftast skapas med en affärs-
idé grundat på en tjänst. Samtidigt ser vi en nedgång i starter i välfärds-
sektorn vilket sannolikt är en effekt av det ihållande misstänkliggörande 
som delar av politiken uttrycker. Tyvärr slår det mot kvinnors företa-
gande och ytterst alla de som har behov av en fungerande välfärdssektor. 
Vi behöver fler som startar företag, inte färre!
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Mentorprogrammet – en  
verklig accelerator
NyföretagarCentrum har i mer än tio år drivit  
programmet Mentor Eget Företag. Erfarenheterna 
och statistiken visar att en mentor är av mycket 
stor betydelse för utvecklingen av det nystartade 
företaget, samt för individen, både mentor och 
adept. Med ett mentorskap ökar överlevnads-
graden till 89 %!

Frågor som formuleras på rätt sätt och som ställs 
vid rätt tillfälle har genom åren visat sig ha stor 
betydelse för att få adepterna att komma in i nya 
tankebanor vid utvecklingen av sina företag. 
Därför är matchningsprocessen som sköts av 
lokala NyföretagarCentrum av yttersta betydelse. 
Det ska inte bara matcha i kunskap och erfarenhet, 
utan också rent person kemiskt. 

Hälften av paren som startas varje år skall ha 
minst 50% kvinnliga adepter som ett effektivt sätt 
att främja kvinnligt entreprenörskap något som de 
lokala kontoren arbetar med framgångsrikt. Under 
årets program var 67% av adepterna kvinnor 
samtidigt som andelen kvinnliga mentorer stadigt 
ökar, nu uppe i 41%.

– Ett lyckat mentorskap från mentorns perspektiv 
handlar om att älska utmaningar och tycka om 
att bidra till att göra skillnad för människor som 
driver företag. Att vara mentor är ett fantastiskt 
bra sätt att bidra till utveckling. Mentorskapet 
bygger på samtalet som arbetsform, vilket i sig är 
en fantastisk väg till lärande, berättar Anna Sjödin, 
Årets mentor inom kategorin Nya företag. 

Dr Robyn Owen, Associate 
Professor of Entrepreneurial 
Finance vi Middlesex 
University, har under 2017 
studerat NyföretagarCentrums 
mentorprogram. 

Genom skriftliga enkäter, 
djupintervjuer och samtal med 
nationella projektledare, har 
Dr. Owen kommit fram till 
flera framgångs faktorer för 
programmet:

• Programmet är väletablerat, 
och med central styrning som 
säkerställer nationell enhet 
och kvalitet. 

• Programmet specialiserat 
på hjälp till nystartade 

företag och riktar sig till 
entreprenörer i alla åldrar.

• Matchningsprocessen sker 
lokalt av erfarna verksamhets
ledare vid respektive kontor, 
där uppstarten görs vid en 
kickoff som underlättar den 
inledande relationen. 

• Matchningarna sker inte 
i samma sektor för att dels 
undvika konkurrenssituation 
men också för att utveckla 
företagarkompetenserna rent 
generellt.

• Mentorparet träffas i snitt 
en gång i månaden enskilt, 
vilket anses vara tillräckligt. 
Kommunikation mellan 
fysiska möten uppmuntras, 

där kommunikationen sker 
enligt överenskommelse per 
telefon, mejl eller annat. 

• En av styrkorna i 
programmet är det lokala 
nätverket av företagare 
som finns i varje 
NyföretagarCentrum. 
Nätverket ger förutom 
mentorer, även ett 
engagemang för de enskilda 
adepterna. 

• Det är allmänt vedertaget 
att mentorperioden ett år 
är tillräcklig. Det är också 
tydligt att många mentorpar 
fortsätter att ha informell 
kontakt i flera år efter 
mentorperioden.  

Middlesex University studerar  
Nyföretagar Centrums mentorprogram 

91 % av adepterna kan tänka sig att rekommendera 
mentor programmet till andra kolleger eller företagare. 

Anna Sjödins adept Rikard Lundgren driver 
företaget 2change World AB, men den ideella 
föreningen food2change är den mer kända delen 
av verksamheten. Food2change är en del av det 
filantropiska 2change-konceptet vars vision är att 
närings livet ska bidra till att lösa problem inom miljö, 
socialt och innovation, i det samhälle de verkar.

– Jag har märkt att idéerna och modellerna har 
utvecklats och jag har blivit rappare att angripa de 
problem som uppstår. Min mentor har hjälpt mig att 
bygga bort mycket otrygghet och jag har höjt min 
integritet genom att kunna säga nej till vissa saker 
och värna om min tid genom att sätta gränser. Innan 
mentorskapet löste jag allt själv hela tiden, berättar 
Rikard Lundgren.

– Det gjorde att vi tillsammans hade modet att 
utmana varandra och att de vanliga traditionella 
svaren uteblev. Vi vågade i stället testa olika svar på 
frågor som dök upp. Det tror jag bidrog till att Rikard 
är där han är i dag. Att han kunde resonera sig fram 
till vad som var bäst för honom tror jag gav ett stort 
mervärde för hans fortsatta företagande.

Om mentorprogrammet
NyföretagarCentrum Sverige driver på uppdrag av 
Närings departementet mentorprogram för blivande 
och nya företagare. Genom NyföretagarCentrum 
får en adept under ett år tillgång till en mentor som 
ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 550 mentorpar. 
Utmärkelsen Årets Mentor delas ut årligen på 
Mässan Eget Företag i november.
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NyföretagarCentrum 
internationellt

NyföretagarCentrum får internationellt ökad 
uppmärksamhet för de insatser som görs för att 
stärka nyföretagandet i Sverige. Inte minst visas 
detta genom de två projekt som finansieras av 
de amerikanska investmentbankerna Citi och 
JP Morgan. 

Citi Foundation stöder ett omfattande europeiskt 
samarbete genom YBI – Youth Business 
International, där NyföretagarCentrum är den 
svenska representanten.

Tack vare Citis finansiering har Nyföretagar-
Centrum kunnat etablera konceptet Ung & Eget, 
ett erbjudande riktat till unga entreprenörer, 
företrädesvis med utländsk bakgrund, och innebär 
möjlighet till att få en mentor; riktade nätverks-
träffar samt extra stöd under rådgivnings tiden. 

Under 2017 har detta koncept vidareutvecklats 
och har i än högre grad fokuserat på 
internationellt samarbete kring frågor som ungt 
entreprenörskap och integration. 

Projektet började med ett antal Nyföretagar-
Centrum i Stor-Stockholm, Uppsala, Jönköping, 
och Öresundsregionen och sprids nu vidare i 
landet. 

Informationsinsatser  
som når många!

Bazaren
NyföretagarCentrum Sverige 
har en lång tradition av att ge 
sig ut med information och 
inspiration och möta personer i 
vardagen.

Först ut under 2017, 9–10 
februari genomfördes Bazaren. 
Det är ett utbildnings-, 
anställnings- och starta-eget-
event som varje år hålls på 
Kulturhuset i Stockholm. 
NyföretagarCentrum ansvarade 
för att under två dagar 
möta de ca 2 500 besökarna 
med informativa utställare, 
rådgivning, samt värdefulla 
utbildningsseminarier. 

Vecka 17
Varje år sätter NyföretagarCentrum hjul 
på verksamheten och åker på turné med 
många av våra samarbetspartners. 

Nytt för 2017 var att i Malmö och Göteborg 
genomfördes regelrätta 1-dagsmässor 
med nationella och lokala utställare, samt 
seminarier. 

Växjö och Norrköping fick besök av Café 
Starta Eget, där besökarna under två timmar 
kunde få inspiration, information och 
rådgivning.

2 400 personer nåddes av turnén och med på 
bussen = nationella turnépartners på bussen, 
plus ett antal lokala utställare och aktörer. 

Mässan Eget Företag
Liksom tidigare år var Mässan Eget Företag årets största 
event med 6 300 besökare, cirka 100 utställare, samt ett 
hundratal seminarier.

NyföretagarCentrum med rådgivare från hela landet hade 
tre stressiga och fullspäckade dagar med rådgivning i den 
stora centrala montern. 

För andra året i rad gjordes en särskild satsning under 
fredagen på företagande för nyanlända. Dagen inleddes 
med ett seminarium på lätt engelska, och fortsatte med 
rådgivning på lätt svenska eller engelska. 

Under mässan utsågs även Årets Nyföretagare; Årets 
Unga Nyföretagare, Årets Nyföretagarkommun, Årets 
Besöksföretag, samt Årets Mentor. 

Bryssel
För det goda resultat som 
NyföretagarCentrum har 
visat, bjöds Harry Gold-
man in av EU-kommissi-
onen och CSR Europe till 
”The 1st Business Educa-
tion Summit” i Bryssel 
tillsammans med Årets 
Unga Nyföretagare 2016, 
Mustafa Panshiri. Här 
gavs möjlighet att visa hur 
NyföretagarCentrum har arbetat med frågan om entre-
prenörskap för unga är en väg till integration. 
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Årets Nyföretagare: 

Shoppis från Östersund – ger 
dina prylar en andra chans!

Juryns 
motivering: 

”Gamla tidens loppis har här 
blivit nya tidens Shoppis.

Shoppis har idag blivit en 
uppskattad plats där sökandet 
av det optimala fyndet lockat 
allt fler. I 2016 års Nyföreta-
garkommun Östersund har 
2017 års Årets Nyföretagare 
Ulrika Lindholm och Marielle 
Brovinger visat på entrepre-
nörskapets möjligheter och 
möjlig väg till framgång.”

Marielle och Ulrika har båda 
vågat ta steget till eget, lämnat 
sina fasta anställningar och satsat 
helhjärtat på sin dröm. Resultatet 
de åstadkommit på kort tid är 
fantastiskt: flera heltidsanställda 
och 20-talet timanställda. 

Affärsidén vilar dessutom på en 
hållbarhetsgrund, där slit och 
släng-tanken blivit obsolet. Allt 
detta kombinerat gör företaget 
till självklara vinnare av Årets 
Nyföretagare 2017.

– Det är bara att boka plats hos oss 
genom besök i butiken eller här 
på hemsidan, säger Marielle. Du 
får ett bekräftelsemail från oss vid 
registrering och du kan logga in 
på ”Min sida” och påbörja jobbet. 
Prismärkning sker via din sida eller 
för hand här på plats. Prisetiketter 
skrivs ut hos oss med en streckkod 
som är unik för just dig och som 
är kopplade till ditt konto. Du 

prismärker dina prylar i lugn och ro 
hemma eller på plats vid din hylla 
eller så slår du dig ner i vårt café. 
När allt är uppmärkt kommer du 
upp till oss och ställer in dina saker 
i butiken på din anvisade hylla. 

– Det fina med Shoppis är att vi 
till sammans med alla utställare 
skapar en härlig, säljande och in-
bjudande butiksmiljö, säger Ulrika. 

Under hyrestiden kan utställaren 
följa sin försäljning via en inlogg-
ning till den personliga sidan. När 
hyrestiden har gått ut kommer 
utställaren till Shoppis och häm tar 
tillbaka de saker som mot för-
modan inte har sålts. Pengarna från 
försäljningen sätts in på utställarens 
konto eller betalas ut kontant.

Ett företag i tiden

“– Hållbarhet och miljötänk 
är starka trender i dagens ny-
före tagande”. Shoppis är ett 

utmärkt exempel på hur kreativa 
entreprenörer skapar arbets-
tillfällen, samtidigt som företags-
idén går ut på att minska svinn och 
klimat påverkan. 
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Årets Nyföretagarkommun:

Askersund

Juryns motivering:

”Årets Nyföretagarkommun 2017 visar att lång-
siktigt arbete lönar sig. Redan 2016 var Askersunds 
kommun aktuell för utmärkelsen efter en snabb 
tillväxtresa. Med årets nominering fick vi ett kvitto 
på att det inte var tillfälligheter, utan resultatet 
av en medveten satsning på ett blomstrande 

Askersund har utsetts till Sveriges bästa kommun 
för nya företagare. I sin motivering lyfter juryn 
fram Askersunds långsiktiga arbete för att skapa ett 
blomstrande näringsliv. Prissumman, 100 000 kronor 
ur Vismafonden, delades ut på mässan Eget Företag.

Åtta kommuner var nominerade till Årets Nyföretagar-
kommun 2017: Vaxholm, Varberg, Kävlinge, Strängnäs, 
Sotenäs, Askersund, Leksand och Kiruna. Priset delas 
ut för trettonde året i rad och är instiftat av Visma och 
NyföretagarCentrum.

– Sverige behöver ett aktivt nyföretagande för att 
må bra. Kommuner som Askersund, som satsar 
på att få fler att välja småföretagslivet, förtjänar all 
uppmärksamhet och respekt, säger Daniel de Sousa, 
vd för Visma Spcs.

Kommunerna har nominerats utifrån hur många 
nya företag som startats per tusen invånare från 
nyårsdagen 2016 till den sista juni 2017. Dessutom 
har juryn med representanter från Visma och Nyföre-
tagarCentrum bedömt hur kommunerna hjälper och 
stöttar lokala entreprenörer att starta nya företag.

näringsliv. Resultatet av ett arbete som börjar 
redan i skolan, samverkan i näringslivsråd och 
satsning på en levande kommun. Askersund 
har valt ett vinnande koncept som uppmuntrar 
nyföretagande och småföretagsliv – något som 
bidrar till fler jobbskapare och tillväxt.”

Motivering – Årets 
Unga Nyföretagare 
2017:

Städarna Varamon AB  
– Filip Printzell

”Filip Printzell med Städarna 
Varamon AB har ett sinne för af-
färer; en talang för nätverkande och 
har siktet inställt på att alltid sätta 
både kunden och sina anställda i 
fokus. Genom att fokusera på sitt 
ledarskap, har Filip Printzell på 
kort tid byggt en marknadsledande 
verksamhet i sin region. Med sin 
unga ålder visar han att det är möj-
ligt att på kort tid med framgång 
starta och driva ett företag med 
femton anställda.” 

Årets Unga Nyföretagare 2017

Priset Årets Unga Nyföretagare delas ut i samarbete mellan 
Fortnox och NyföretagarCentrum Sverige. Finalisterna 
har alla genomgått NyföretagarCentrums rådgivning och 
mentorprogram, och därmed ökat sina möjligheter att få en 
gedigen företagsstart. 

Priset från Fortnox är marknadsföringshjälp till ett värde 
av 15 000:-, ett helårsabonnemang på Fortnox bokförings-
tjänster, samt en artikel och en framsida i Tidningen Starta 
och Driva Eget. 

Filip Prinzell, Städarna Varamon AB:

Ung VD i mogen bransch

Den yngsta finalisten till priset Årets Unga Nyföretagare 
var Filip Printzell, och det blev också han som vann! Med 
sina 20 år har han åstadkommit mycket på kort tid.

Filip Printzell är en skicklig och driven entreprenör, som 
trots, eller kanske tack vare sin ålder, inte räds utmaning-
ar. Endast 19 år gammal startade han sitt företag Städarna 
i Varamon där han också är VD. Filips bolag, som är en 
del av koncernen Städarna i Sverige AB, har 15 anställda 
i Motala och verkar lokalt i Motala, Vadstena och Mjölby. 
Bolaget har nyligen även förvärvat ett städbolag i Mjöl-
by, och planen är att växa till 10 anställda i Mjölby inom 
ett år.

– I samband med att jag drev UF-företag under 2 år på 
gymnasiet insåg jag att jag ville driva företag i framtiden. 
När jag fick möjlighet att starta genom samarbetet med 
Städarna i Sverige, tvekade jag inte, säger Filip Printzell. 
Jag insåg också att jag behövde hjälp och kom i kontakt 
med Kristin på NyföretagarCentrum i Västra Östergötland, 
där jag har fått ett bra stöd i form av rådgivning, Ung & 
Eget samt en mentor som i symbios med mentorer från 
min egna organisation har bidragit till att jag har utvecklat 
mitt ledarskap, vilket har varit viktigt för mig i min roll 
som ung företagare.

– Det har varit ett stort nöje att vara mentor till Filip, säger 
mentorn Jocke Winqvist, på NTM. Han har en mognad 
som företagsledare som är anmärkningsvärd och har hela 
tiden sett till att ha både kunden och sin personal i fokus.

Filip Printzell blev redan i slutet av oktober utsedd till 
Årets Nyföretagare i Västra Östergötland.
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Hedersomnämnanden

Oskar Foldevi och Reconnect 
Utbildning och Samtal:

Unik företagsidé 
med god framtid

Oskar Foldevi, finalist i tävlingen 
Årets Unga Nyföretagare, är legi-
timerad psykolog och har speciali-
serat sig på psykologi kopplat till 
nät- och spelvanor. Han har stor 
erfarenhet av att ha hjälpt spelare 
och familjer från hela Sverige. 

Oskar håller i utbildningar och träf-
far ungdomar, vuxna, familjer och 
anhöriga för samtal.

Verksamheten i Reconnect inne-
fattar utbildning och samtal 
relaterat till spel- och nätvanor, 
problematiskt datorspelande och 
spel beroende. 

Rikard Lundgren – 2change World

Food2Change – en vinst för alla

Rikard Lundgren, finalist i tävlingen Årets Unga Nyföretagare, är 
piloten som sadlade om och startade en verksamhet som syftar till att 
ge fler möjlighet att praktiskt bidra till en mer hållbar livsmedels- och 
materialhantering. 

2change World är en verksamhet med tre ben: food2change, en ekono-
misk förening med syfte att minska matsvinnet i våra livsmedelsbuti-
ker; B2B-tjänsten bid2change, där företag kan auktionera ut överskott, 
överproduktion etc; samt en föreläsningsdel som främst informerar och 
utbildar i cirkulär ekonomi.

Juryns 
motivering: 

”Swenature AB gör det 
möjligt för fler att ta del 
av norra Sveriges unika 
natur med möjligheter till 
rekreation och nya upp-
levelser. Med många års 
erfarenhet av guidning 
och naturvårdsarbete är 
Peter Lundström en säker 
vägvisare till en ny värld.”

Årets Nyföretagare 
Besöksnäring

Ett nytt pris instiftades och i 
samarbete med BRA Flyg delades 
priset för bästa nyföretagare inom 
besöksnäringen ut. Den historiske 
pristagaren blev Peter Lundström, 
Swenature AB. Peter Lundström, 
som nominerats till utmärkelsen 
av NyföretagarCentrum Skellefteå, 
startade Swenature för två år sedan. 
Han är utbildad biolog med 15 års 
erfarenhet av naturvårdsarbete 
och guidning. Peter och Swena-
ture erbjuder upplevelser med 
naturen som skådeplats. Många 

av aktiviteterna utgår från den 

vildmarksanläggning han byggt 

upp i Forsbacka. Med sin erfarenhet 

kopplar han ihop den lokala natu-

ren med för denna del av Sverige 

specifika väderfenomen såsom 

Norrskensspaning. Han samarbetar 

också med lokala leverantörer och 

man får vid aktiviteterna smaka 

på närproducerade och ekologiska 

norrländska specialiteter.



18    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017    19

Juryns motivering till utmärkelsen av Anna Sjödin:

Årets Mentor

Årets Mentor i kategorin Nya Företag blev Anna 
Sjödin från Västerås.

  – Jag har blivit mer fokuserad på vad som verk-
ligen behövs göras, säger Anna Sjödins adept 
Rikard Lundgren.

– Årets mentorer visar vilket viktigt tillskott en 
mentor är för ett nystartat företag, säger den natio-
nella projektledaren Therese Käck. Priset delades 
ut på Mässan Eget Företag på Stockholmsmässan i 
Älvsjö den 10 november.

”Hon har haft ett enastående öga för att se mig 
som person”

Information / Kansli 
Att tillse att rådgivning och in-
formation finns för att underlätta 
start av eget företag har länge varit 
NyföretagarCentrums huvudupp-
gift. För NyföretagarCentrum är 
livskraftiga nya företag ett viktigt 
mål. Att uppmuntra fler personer 
att starta företag genom informa-
tion och attitydskapande kam-
panjer är samtidigt viktigt, för att 
Sveriges nyföretagande ska öka. 
En fördubbling av nyföretagandet i 
Sverige är ett långsiktigt mål.

Att rådgivarna vid Nyföretagar-
Centrum har kunskap om företag-
andets villkor och arbetar med 
utprovade metoder och verktyg är 
själva förutsättningen för framgång. 
NyföretagarCentrum Sveriges 
kanslifunktion, kvalitets arbete med 
certifiering/ diplomering samt 
erfarenhetsutbyte och utbildning av 
Rådgivare har därför stor betydelse.

Kort om verksamheten 2017

IT / JobsData
Genom NyföretagarCentrum 
Sverige har hemsidor funnits för 
landets alla NyföretagarCentrum. 
Facebook med de 19 000 följare har 
här varit central. Genom databasen 
JobsData har NyföretagarCen-
trum kunnat följa rådgivningen 
till nya företagare och starten av 
nya företag. Den registrering som 
rådgivarna runt om i landet gör av 
nyföretagare med namn och per-
sonnummer görs i samband med 
första rådgivningen. Den unika 
statistik som NyföretagarCentrum 
kan erhålla, utgörs av matchning 
med JobsDatas uppgifter och 
organisationsnumret i UC och 
Bolagsverket. 

Under 2017 har en satsning 
gjorts för att förnya JobsData. 
Nya JobsData 3.0 utvecklas här i 
samarbete med Coompanion och 
Drivhuset. 

Fakta och undersökningar
Svar på frågor om trender och 
utvecklingen kring 
nyföretagandet kan snabbt 
besvaras genom Jobs Data. I 
kombination med de enkäter till 
klienterna som skickas ut årligen, 
utgör detta ett utmärkt underlag 
för resultatredovisning och den 
fortsatta utformningen av 
verksamheten. Genom NKI-
undersökningar mäts 
Nyföretagar Centrums kund-
nöjdhet, nytta och 
rekommendationsgrad. 90 % av 
kunderna uppgav att de var 
nöjda med den rådgivning som 
gavs. 85 % uppgav att de hade 
nytta av rådgivningen. 93 % av 
kunderna kunde rekommendera 
Nyföretagar Centrum till andra 
som vill starta företag.

NyföretagarBarometern
NyföretagarCentrum Sverige 
mäter antalet nyregistrerade 
företag i landet länsvis 
och kommunvis genom 
Nyföretagarbarometern, något 
som löpande publiceras i 
samarbete med Bolagsverket. 
Många kommuner har idag satt 
nyföretagarnivåerna i fokus 
vilket underlättar åtgärder 
för att ytterligare stimulera 
nyföretagandet.

Årets mentor i kategorin Nya företag är Anna Sjödin, 
som är utvecklingschef i Västerås stad och arbetar med 
Strategisk Hållbarhetsutveckling, som skall öka intresset 
för teknik & utveckling bland barn och ung domar 
tillsammans med företag, forskare och ledare. 

– Hon har haft ett enastående öga för att se mig som 
person och utmanat mig. Det är något som behövs för 
en entreprenör mitt inne i virvelvinden. Hon är otroligt 
målfokuserad och kunnig i att ta projekt från idé till 
verklighet, säger adepten Rikard Lundgren, som 
ansvarar för satsningen food2change. Han har tagit 
fram ett system, som går ut på att ta tillvara resurser 
som annars går till spillo.

Anna Sjödin har med stort tålamod, engage-
mang och kompetens fått konceptet 2change 
World med sina tre delar där ”food2change” 
hittills låtit höra mest av sig, att gå från idé till 
ett hållbart koncept som fram tills idag har över 
500 ”hjältar”. På ett pragmatiskt vis har hon 
stärkt sin adepts kompetenser som företagare 

och fått honom att fokusera och prioritera. Detta 
har bidragit till företagets utveckling och att arbetet 
med visionen om samhället i en hållbar riktning 
har påbörjats. Konceptet har på kort tid spridits i 
hela landet och idag har ”food2change” ramavtal 
med flertal kedjor inom dagligvaruhandeln och kan 
därmed fortsätta att växa.
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Utbildning och erfarenhets
utbyte för Rådgivare
NyföretagarCentrum Sverige har 
löpande utvecklat verksamhe-
ten och rådgivningsmetodiken. 
Under 2017 har ett antal introduk-
tionsutbildningar arrangerats i 
Stockholm för de nya rådgivarna. 
Till detta har även fyra regionmö-
ten arrangerats landet runt med 
utbildning och erfarenhetsutbyte 
för rådgivarna. Den årliga två 
dagars rådgivar- och ordförande-
konferensen arrangerades under 
maj månad i Stockholm. Såväl 
regionkonferenserna som rådgi-
var- och ordförandekonferensen är 
centrala för verksamheten och ger 
viktig information och nödvändigt 
erfarenhetsutbyte mellan Nyfö-
retagarCentrums rådgivare och 
styrelseordföranden.

Stockholm / Söder 
På kort tid har NyföretagarCen-
trum Söder i Stockholm blivit 
landets tredje största Nyföretagar-
Centrum. Med sin nära placering 
precis vid pendeltågsstationen 
Södra Station nås samtidigt stora 
delar av StorStockholm. Söder 
fungerar som en hub för projektet 
nyanlända och i nära samarbete 
med rådgivarna. 

Internationellt erkännande
Idag är NyföretagarCentrum 
landets främsta aktör inom ny-
företagandet och har även vun-
nit internationellt erkännande. 
NyföretagarCentrum är medlem i 
den internationella organisationen 
Youth Business International och 
har tagit aktiv del i det internatio-
nella erfarenhetsutbytet. 

Hållbarhet
Hållbarhet är på många sätt 
centralt i NyföretagarCentrums 
verksamhet. NyföretagarCentrum 
Sverige har i många år varit aktiva 
kring CSR som grundare 1996 
av CSR Europe och senare 2004 
av CSR Sweden. Frågorna kring 
miljö, jämställdhet och integration 
finns som del såväl i samband med 
rådgivning till nyföretagare som i 
utbildningsinsatser.

Ung & Eget Citi Foundation
Under 2017 fick NyföretagarCen-
trum förnyat förtroende av Citi 
Foundation att inom ramen för det 
europeiska samarbetet med YBI, 
fortsätta att utveckla konceptet 
Ung & Eget. 

Sedan programstarten 2015 har 
NyföretagarCentrum träffat fler än 
4 500 unga personer, företrädesvis 
med utländsk bakgrund. Dessa 
personer har startat fler än 1 200 
företag, där många idag har en 
betydande personalstyrka. 

Nyanlända Tillväxtverket
Under våren 2017 drev Nyföreta-
garCentrum en pilot under 6 må-
nader, där syftet var att undersöka 
vilka modeller och processer som 
bäst lämpades för att arbeta med 
målgruppen nyanlända. 

Under sommaren 2017 påbörjades 
projektet Nyanlända som drivs 
med projektmedel från Tillväxt-
verket, där vi hjälper nyanlända 
till start på ett effektivt sätt så att 
de kan få sin försörjning. Projektet 
görs tillsammans med ett 30-tal 
NyföretagarCentrum runt om i 
landet, där urvalsprocessen base-
rats på tidigare erfarenheter av att 
jobba med målgruppen. 

Migranter JP Morgan
NyföretagarCentrum har sedan fle-
ra år tillbaka ett fokus på att hjälpa 
individer med utländsk härkomst, 
då de ofta har svårare att göra sig 
gällande på arbetsmarknaden. 
Flykting- och migrantströmmarna 
är universella och under 2017 har 
därför NyföretagarCentrum tack 
vare JP Morgan Foundation kunnat 
fortsätta att fokusera på metodut-
veckling och uppföljning för denna 
målgrupp. 

Mentorskap
Fortsatta insatser kring mentorskap 
har skett i samarbete med Almi. 
Under året har ett 50-tal av landets 
NyföretagarCentrum tillsammans 
startat ca 550 mentor par runt om i 
landet. Mentor programmet leder 
till högre över levnad och snabbar 
expansion för nyföretagare. De 
ideella insatserna från mentorernas 
sida har varit omfattande. 

Bazaren/Vecka17/Mässan/
Almedalen
NyföretagarCentrums publika 
event under 2017 var som vanligt 
mycket välbesökta. Våren inled-
des med Bazaren på Kulturhuset i 
Stockholm, där våra rådgivare och 
partners i första hand möter perso-
ner med utländsk härkomst.

Kampanjveckan Vecka 17 åkte som 
vanligt på turné. Denna gången 
genomfördes också 1-dagsmässor i 
Malmö och i Göteborg. 

Mässan Eget Företag på Älvsjö-
mässan i Stockholm är fortfarande 
Sveriges största event för starta och 
driva företag. Årets mässfredag 
hade ”New in Sweden – Start 
a Business” som tema. Under 
mässas delades även ut priser 
och utmärkelser för dem som 
gjort insatser för företagande eller 
som har utmärkt sig genom eget 
företagande. 

Liksom tidigare år genomförde Nyfö-
retagarCentrum Sverige olika semina-
rier under årets Almedalsvecka. Temat 
för årets fem seminarier var: 

• Framgångsfaktorer för ett 
gynnsamt nyföretagarklimat i 
kommunen. 

• Nyanlända – hur gör vi jobbsökare 
till jobbskapare?

• Mentorskap – framgångsrecept  
för nyföretagare!

• Entreprenörskap och nya företag 
ger jobb och tillväxt – men hur?

• Nyanlända startar företag, bra  
för jobb och för integration!

Nyetablering Arvika
Under 2017 startade Nyföretagar-
Centrum Sverige, efter flera års 
förberedelser, NyföretagarCentrum 
Arvika och fick därmed en bas i västra 
Värmland för vidare expansion.
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NyföretagarCentrum Sveriges kansli
 

entreprenörskap är en pågående uppgift som åligger 
det nationella kansliet. 

Genom NyföretagarCentrum Sverige sker även kon-
ceptutveckling och metodutveckling till gagn för alla 
NyföretagarCentrum. 

NyföretagarCentrums 80-tal lokala/regionala för-
eningar/stiftelser med 200 rådgivare ges löpande 
support. 

Att svara för övergripande information och kon-
takter externt för att stärka nyföretagandet och 

Styrelse
Stiftelsen Svenska Jobs and Society/NyföretagarCentrum Sverige Styrelse 
20171231

Ordförande: 
Jan Sundman, Ordförande NyföretagarCentrum Umeå

Vice Ordförande: 
Ulf Lindberg, Almega 
Caroline Spets, UC allabolag

Ledamöter:
Christina Almtun, Svedea 
Stefan P Andersson, Nordea
Suzanne Asserholt, Företagarna
Belgin Fortaci, SEB
Boo Gunnarson, Visma
Liselott Hagberg, Landshövding Södermanland
Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv  
Per Mossberg, PostNord AB
Daniel Sjöberg, Bolagsverket
Åsa Sjölander, AFA Försäkring
Lars Sörling, Björn Lundén Information AB

Suppleanter:
Fredrik Christofferson, Handelsbanken
Andreas Fridell, Fortnox
Hans Johansson, BRA
Helena Lundgren, Småa
Jens Nilsson, Offerta
Martin Sjöström, Radix Kompetens
Per Skargren, Swedbank
LarsOlov Söderström, Norrlandsfonden  
Katrien Vanhaverbeke, SKL

Adjungerade:
Inger Alvinger, NyföretagarCentrums Kvalitetsråd,  
Lars Carpelan, Ordförande, NyföretagarCentrum Nacka, Tyresö, Värmdö
Cilla Franzén, Rådgivare, NyföretagarCentrum Uppsala
Ronny Johansson, Ordförande, NyföretagarCentrum Lerum
Ingela Lindefelt, NyföretagarCentrums Kvalitetsråd

Verkställande ledamot/VD
Harry Goldman, Coordinator Consulting GRE AB



NyföretagarCentrum Sverige
(Stiftelsen Svenska Jobs and Society)
Organisationsnummer: 802013-7116
Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm
Telefon 08-14 44 00
mail@nyforetagarcentrum.se
www.nyforetagarcentrum.se

NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation 
för landets NyföretagarCentrum. Verksamhetens 
syfte är att främja entreprenörskap och medverka 
till start av nya livskraftiga företag i Sverige.
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www.nyforetagarcentrum.se
Vi skapar framtidens företag


