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Vi skapar framtidens företag

Kostnadsfri rådgivning: nyforetagarcentrum.se

Affärsplan online – gratis: affarsplanen.com

Testa våra e-kurser på hemsidan!

Stiftelsen Svenska Jobs and Society / 
NyföretagarCentrum Sverige är 
moderorganisation för landets 
många NyföretagarCentrum och 
landets främsta organisation 
vad gäller nyföretagande. 
Genom verksamheten främjas 
entreprenörskap och start av nya 
livskraftiga företag i Sverige.

NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen 
Svenska Jobs and Society) främjar entrepre
nörskap och medverkar till start av fler nya 
livskraftiga företag. Vid NyföretagarCen
trum ges rådgivning för start av eget företag. 
Varje år, månad, vecka och dag startas ett 
nytt företag genom NyföretagarCentrum.

Utan NyföretagarCentrum Sverige hade ny
företagande varit betydligt lägre. Volymen 
av personer som ges rådgivning och antal 
hållbara startade nya företag genom Nyföre
tagarCentrum är omfattade. 217 000 företag 
har startats genom NyföretagarCentrum 
sedan 1985. Varje år startas 7–10 000 nya 
företag. Det innebär att NyföretagarCentrum 
medverkar kring 13 % av allt nyföretagande 
i landet. Fler än 16 000 personer ges årligen 
landet runt rådgivning för start.

Entreprenörsfrämjande aktiviteter görs 
samtidigt för att underlätta starten av eget 
företag. Mentorprogram genomförs för att 
ge de som har startat bättre möjligheter 
att utvecklas som företagare. Omfattande 

informationsspridning sker samtidigt som 
undersökningar och fakta bearbetas som 
grund för fortsatta aktiviteter. Nya moderna 
verktyg tas fram för att förenkla start. Nät
verksbyggande sker och kontakter ställs till 
förfogande för att stärka nyföretagares möj
ligheter. Insatserna sker genom aktiv finan
siell medverkan från företag, organisationer, 
kommuner och myndigheter.

Enligt Tillväxtverkets Entreprenörsbarome
ter är NyföretagarCentrum den aktör man 
vän d er sig till vid start av företag efter släkt/
vänner och Skatteverket/Bolagsverket. 
Enligt Tillväxtanalys leder rådgivningen vid 
NyföretagarCentrum till att företagen har 
högre lönsamhet, produktivitet och över
levnad.
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Sveriges ledande kraft för 
nyföretagande
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2016 års verksamhet i siffror

• 13 % av alla nya företag i Sverige startas av NyföretagarCentrum

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

• 7 600 företag startades under 2016 genom NyföretagarCentrum

• 217 000 företag har startats sedan 1985

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

• 600 nyföretagare gavs efter rådgivningen vid NyföretagarCentrum  
även mentor

• 50 % av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum är kvinnor 

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

• 30 % av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum är födda  
utomlands

• 1 helårsarbete genereras per företagsstart

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

• 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

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

• 5 700 personer finns totalt i NyföretagarCentrums nätverk

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

• 86 % av de som erhållit rådgivning uppger att de haft nytta av råd
givningen vid NyföretagarCentrum

• 91 % uppger att de är nöjda med NyföretagarCentrums rådgivning

• 94 % av NyföretagarCentrums besökare kan rekommendera Nyföretagar
Centrum till andra som vill starta företag
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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.

NyföretagarCentrum Sveriges kansli

NyföretagarCentrums 90tal 
lokala/regionala föreningar/
stiftelser med nära 200 rådgivare 
behöver löpande support. Nya 
rådgivare tillkommer ständigt. 
Att svara för övergripande in

formation och kontakter externt 
för att stärka nyföretagandet och 
entreprenörskap är en pågående 
uppgift. Genom NyföretagarCen
trum Sverige sker även koncept
utveckling och metodutveckling 

till gagn för alla NyföretagarCen
trum. Samtidigt fungerar kans
liet som en informations och 
kontaktcentral för Nyföretagar
Centrum, rådgivare och lokala 
styrelser.

Harry Goldman       Mats Evergren        Josefin Hildinge       Jan Ljungberg           Therese Käck         Jörgen Bengtson

  Johan Tamm         Marianne Bogle      Elisabet Sannas       Peder Josephson

Guldpartner Partner

Övriga
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Styrelse
Stiftelsen Svenska Jobs and Societys (NyföretagarCentrum Sveriges) 
styrelse 20161231

Ordförande:  
Kenth Berndtsson,  
AB Volvo 
Vice ordförande: 
Ulf Lindberg, 
Almega
Vice ordförande: 
Åsa Sjölander,
Unionen

Christina Almtun,  
Svedea 
Stefan P Andersson,  
Nordea
Suzanne Asserholt,  
Företagarna
Belgin Fortaci,  
SEB 
Boo Gunnarson,  
Visma

Per Mossberg,  
PostNord AB
Patrik Karlsson,  
Svenskt Näringsliv  
Daniel Sjöberg,  
Bolagsverket
Lars Sörling, 
Björn Lundén Information AB
Håkan Wahlström,  
BRA Sverige AB

Fredrik Christofferson,  
Handelsbanken 
Thomas Gröndahl,  
SmÅA 
Anders Gunnarsson,  
SKL 
Johan Ljungqvist,  
AFA Försäkring 

Jens Nilsson,
Offerta
Per Skargren,
Swedbank
Caroline Spets,
UC Alla Bolag
Martin Sjöström, 
Radix Kompetens

Lars-Olov Söderström,
Norrlandsfonden
Charlotte Wängerud, 
Fortnox

Inger Alvinger, 
NyföretagarCentrums Kvalitetsråd
Cilla Franzén, rådgivare,  
NyföretagarCentrum Uppsala 

Ingela Lindefelt,  
NyföretagarCentrums Kvalitetsråd
Thomas Sigfridson, ordförande, 
NyföretagarCentrum Karlstad

Jan Sundman, ordförande,  
NyföretagarCentrum Umeå

Harry Goldman,  
Coordinator Consulting GRE AB

Ledamöter

Suppleanter

Adjungerade

Verkställande ledamot/VD
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NyföretagarCentrum visar vägen
Kenth Berndtsson, ordförande

– För några år sedan ingick NyföretagarCentrum i ett ban
brytande projekt, Förändringskraft. Tillsammans med SKL, 
Swedbank och Vårdförbundet utbildades och certifierades våra 

rådgivare för att bättre kunna hjälpa 
kunder som ville starta företag inom 
vård och omsorg. Under ett flertal år 
var start av företag inom vård, hälsa 
och omsorg, vår största kundgrupp, 
och här var NyföretagarCentrum en 
pionjär inom området. Företagsstarter 
bland kvinnor ökade, och också ande
len kvinnliga VD:ar.

– Återigen visar NyföretagarCentrum 
att man är en organisation i tiden. För

ra året uppvaktades Mikael Damberg och gjordes uppmärksam 
på nyanländas potential som företagare. Ett pilotprojekt sjösat
tes av Tillväxtverket och NyföretagarCentrum drev ett första 
projekt som nådde fler än 600 personer.

Att identifiera nya grupper som potentiella företagare och ge
nom riktad marknadsföring nå dessa har varit NyföretagarCen
trums signum. Att metodiskt jobba med kvalitet i rådgivning 
och hålla fast vid NyföretagarCentrums grundprinciper, har 
varit nyckeln till organisationens uthållighet i mer än 30 år!

Organisationens förändrings
kompetens gynnar nya grupper 
av entreprenörer 
Åsa Sjölander, vice ordförande

– Det talas ofta om förändringskompetens som ett mått på en 
organisations eller företags förmåga att hantera utmaningar. 

NyföretagarCentrums förmåga att 
hantera utmaningar är stor vilket 
återigen visades under 2016, då 
många NyföretagarCentrum snabbt 
organiserade sig och genomförde 
insatser för nyanlända. Det krävs ett 
stort engagemang, hög flexibilitet och 
framför allt kompetens hos de enskil
da rådgivarna för att lyckas med det, 
Imponerande! 

Styrelsens 
arbetsgrupper
Styrelsen har varit aktiv 
genom arbetsgrupper 
inom olika områden;
Varumärkesgruppen har in
gående diskuterat och arbetat 
fram en ny varumärkesstrategi 
som implementeras under 
2016.

Mikrofinansieringsgruppen 
har koncentrerat sina insat
ser på att följa förslag kring 
mikro finansiering och följa 
andra länders system kring 
mikrofinansiering. 

Eventgruppen har varit 
engagerad kring planering 
och arrangemang av Vecka 
17, Bazaren och Mässan Eget 
Företag. 

Styrelseintroduktionsgrupp 
har arbetat på att ta fram ruti
ner och material för att under
lätta introduktionen av nya 
medlemmar av styrelsen.

Målgruppen har under hösten 
diskuterat och arbetat fram ett 
nytt underlag för stiftelsens 
mål.
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Tjänstesektorn 
är en viktig 
nyckel till 
integration 
Ulf Lindberg, vice ordförande

– Under flera år framåt kommer 
Sverige att stå inför stora utma
ningar vad gäller integration 
av de många nyanlända som 
kommit till Sverige. Många är 
välutbildade och här gör Nyfö
retagarCentrum en insats genom 
ett snabbspår för att bistå vid 
start av eget företag. Men många 
saknar formell utbildning, och 
många dörrar till arbetsmark
naden är stängda. Här kommer 
tjänstesektorn att kunna spela en 
roll för att ge nyanlända en möj
lighet att få sin första notering på 
sitt svenska CV. 

– Det är i tjänstesektorn de nya 
jobben kommer. Både för jobb 
som kräver lång utbildning och 
för servicetjänster. Därför är det 
viktigt för Sverige att många nya 
företag får möjlighet att starta 
inte minst i servicebranscherna 
och att vi fortsätter underlätta för 
människors tjänsteköp genom att 
t.ex. bygga ut skattereduktions
system som RUT.

NyföretagarCentrum – Sveriges 
ledande kraft för nyföretagande
Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum Sverige tar 
varje år emot 16–20 000 personer 
för rådgivning för start av företag. 
Över 200 000 nya företag har startats 
genom NyföretagarCentrum sedan 
1985. Såväl lönsamheten som över
levnaden är högre i de företag som 
fått hjälp av NyföretagarCentrum. 

Internationellt är NyföretagarCen
trum en av världens främsta orga
nisationer för start av nya företag. 
Vårt samarbete med världsorgani
sationen Youth Business International gör att verksamheten vässas 
ytterligare. Här vet man att utprövade och evidensbaserade meto
der för rådgivning och mentorprogram med engagerade mentorer 
ger resultat. 

NyföretagarCentrum drivs med hjälp av näringsliv, organisationer, 
myndigheter, banker och kommuner. Under senare tid har även 
amerikanska banker som Citigroup och JP Morgan medverkat till 
att stötta NyföretagarCentrums verksamhet. Det engagemang som 
finns lokalt runt om i landets i mer än 200 kommuner är slående. 
Över 2 000 lokala finansiärer och fler än 5 000 personer finns i 
nätverken som experter. Mycket företagskunskap och ideellt enga
gemang finns här. Att partnerföretagen dessutom bidrar med sin 
specialistkunskap med goda lösningar för nyföretagare är en annan 
viktig framgångsfaktor. Utan de lokala styrelserna och de många 
kunniga rådgivarna vid NyföretagarCentrum skulle inte verksam
heten fungera.

Sverige behöver utan tvekan fler nya företag. Utan ökning av ny
företagande i landet – med fler kvinnor, fler unga och fler personer 
med utländsk bakgrund halkar Sverige efter. Från Nyföretagar
Centrums sida är vi därför fast beslutna av att driva på. Idag är 
50 % av de som kommer på rådgivning hos NyföretagarCentrum 
kvinnor, 46 % under 35 år och inte mindre än 30 % födda utanför 
Sverige! I ett läge i landet med många nyanlända är dessa insatser 
helt nödvändiga.  

Vi vet nämligen att fyra av fem jobb de senaste åren skapats just i de 
små företagen. Och att jobbsökare kan göras till jobbskapare.

Harry Goldman 
VD, NyföretagarCentrum Sverige
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7 600
startade företag  

per år

50 000
ideella timmar läggs ner 

varje år

1 %
konkurs av de nya  

företagen efter 3 år

16 000
personer per år 

94%
av våra besökare skulle 

rekommendera  
NyföretagarCentrum

217 000
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 genom 
NyföretagarCentrums 

stöttning genererar

200
kommuner

finns i drygt

NyföretagarCentrum i siffror
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Kort om verksamheten 2016

Information / Kansli
Att tillse att rådgivning och in
formation finns för att underlätta 
start av eget företag har länge 
varit NyföretagarCentrums hu
vuduppgift. För NyföretagarCen
trum är livskraftiga nya företag 
ett viktigt mål. Att uppmuntra 
fler personer att starta företag 
genom information och attityd
skapande kampanjer är samtidigt 
viktigt, för att Sveriges nyföreta
gande ska öka. En fördubbling 
av nyföretagandet i Sverige är ett 
långsiktigt mål.

Att rådgivarna vid Nyföretagar
Centrum har kunskap om företa
gandets villkor och arbetar med 
utprovade metoder och verktyg 
är själva förutsättningen för 
framgång. Nyföretagar Centrum 
Sveriges kanslifunktion, 
kvalitets arbete med certifiering/
diplomering samt erfarenhets
utbyte och utbildning av råd
givare har därför stor betydelse.

IT / JobsData
Genom NyföretagarCentrum 
Sverige har hemsidor funnits 
för landets alla Nyföretagar
Centrum. Under 2016 har arbetet 
med den nya moderna webb
plattformen fortsatt. Sociala me
dia har varit betydelsefullt för att 
nå ut. Facebook med de många 
tusen följarna har här varit cen
tral. Genom databasen JobsData 
har Nyföretagar Centrum kunnat 
följa rådgivningen till nya företa
gare och starten av nya företag. 

Fakta och undersökningar
Svar på frågor om trender och 
utvecklingen kring nyföretagan
det kan snabbt besvaras genom 
JobsData. I kombination med de 
enkäter till nyföretagarna som 
skickas ut årligen, utgör detta 
ett utmärkt underlag för resul
tatredovisning och den fortsatta 
utformningen av verksamheten. 
Genom NKIundersökningar 
mäts NyföretagarCentrums 
kundnöjdhet, nytta och rekom
mendationsgrad. 91 % av kun
derna uppgav att de var nöjda 
med den rådgivning som gavs. 
86 % uppgav att de hade nytta av 
rådgivningen. 94 % av kunderna 
kunde rekommendera Nyföre
tagarCentrum till andra som vill 
starta företag.

NyföretagarBarometern
NyföretagarCentrum Sverige 
mäter antalet nyregistrerade 
företag i landet länsvis och kom
munvis genom Nyföretagarba
rometern, något som löpande 
publiceras i samarbete med 
Bolagsverket. Många kommuner 
har idag satt nyföretagarnivåerna 
i fokus vilket underlättar åtgär
der för att ytterligare stimulera 
nyföretagandet.

Utbildning och erfarenhets
utbyte för Rådgivare
NyföretagarCentrum Sverige har 
löpande utvecklat verksamheten 
och rådgivningsmetodiken. Un
der 2016 har ett antal introduk
tionsutbildningar arrangerats i 

Stockholm för de nya rådgivarna. 
Till detta har även sex 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 nöd
vändigt erfarenhetsutbyte mellan 
NyföretagarCentrums rådgivare 
och styrelseordföranden.
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Nya satsningar – Göteborg / 
Luleå / StockholmSöder / 
Kreativ

Göteborg

Under året har NyföretagarCen
trum Sverige gjort insatser för 
att stärka NyföretagarCentrum i 
storstäderna Göteborg och Stock
holm. NyföretagarCentrum Sve
rige har utvecklat verksamheten i 
NyföretagarCentrum Göteborgs
regionen, som täcker Göteborgs 
stad och Kungsbacka kommun 
men också erbjuder tjänster i 
Göteborgsregionen som helhet. 
Arbetet har säkrat partnerskap 
med företag och organisationer, 
som avsevärt har stärkt finansie
ringen av NyföretagarCentrum 
Göteborgsregionen. Detta har 
gjort att föreningen kan möta den 
stora efterfrågan på rådgivning 
och ge fler individer i Göteborg 
möjlighet att starta eget företag.

Luleå

Under 2015 nystartade Nyföre
tagarCentrum Sverige Nyföreta
garCentrum Nord i Luleå. Verk
samheten har utvecklats mycket 
bra under 2016 och bidrar till att 
även den nordligaste delen av 
Sverige nu har goda möjligheter 

till rådgivning och stöd genom 
NyföretagarCentrum.

Stockholm Söder 

I januari 2016 öppnade Nyföre
tagarCentrum Söder i Stockholm 
för enskild rådgivning, utbild
ning, affärsnätverk, mentorverk
samhet och specialsatsningen 
Ung & Eget för med extra fokus 
på unga med utländsk härkomst. 
NyföretagarCentrum Söder 
vänder sig till nyföretagare i 
Stockholmsregionen i allmänhet 
och Stockholms stad i synnerhet. 
Placeringen vid pendeltågsta
tion och nära tunnelbanestation 
gör att Söder kan betjäna ett 
stort område. Rådgivarna kom
mer från NyföretagarCentrum 
i främst södra Stockholms län, 
vilket ger goda möjligheter till er
farenhetsutbyte och samverkan.

Från SEBs sida har Nyföretagar
Centrum bemannats med per
sonal för att kunna lättare tillse 
att finansiering sker till nyföre
tagare och att de ekonomiska 
kalkylerna blir genom gångna. 
För 2017 planeras denna 
försöks verksamhet vidgas med 
närvaro även från andra banker, 
närmast Nordea.

Över 600 personer har 
under 2016 givits indivi
duell rådgivning vid Ny
företagarCentrum Söder. 
Trycket har varit mycket 
stort och rådgivningsti
derna har snabbt bokats. 
En väntetid har funnits 
i vissa lägen på 3 veckor 
då ekonomiska förutsätt
ningar inte funnits att fullt 
tillgodose rådgivningsbe
hoven och det stora tryck 
som finns här.

Kreativ

Arbetet med att starta Sveriges 
första tematiska NyföretagarCen
trum, med fokus på kulturella 
och kreativa näringar, tog fart 
under 2016. NyföretagarCentrum 
Kreativ konstituerade sig den 9 
maj 2016. Föreningen delar lokal 
med NyföretagarCentrum Söder.

Internationellt samarbete
Samarbetet i den internationella 
organisationen Youth Business 
International har fortsatt under 
2016. NyföretagarCentrum har 
varit aktiv i det internationella 
erfarenhetsutbytet och även fått 
del av de internationella kontak
ter och utbildningsinsatser som 
YBI kunnat bidra med. 

Hållbarhet
Hållbarhet är på många sätt 
centralt i NyföretagarCentrums 
verksamhet. NyföretagarCentrum 
Sverige har i många år varit aktiv 
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.
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Ung & Eget
Arbetet med att vässa verksam
heten genom konceptutveckling 
mot unga har fortsatt genom 
programmet ”Ung & Eget”. Till
sammans med ett antal Nyföre
tagarCentrum i StorStockholm, 
Uppsala, Jönköping, och Öre
sundsregionen, samt med stöd 
av Youth Business International 
(YBI), Citigroup och JP Morgan 
har särskilda insatser med råd
givning och mentorskap kun
nat ges till unga med utländsk 
bakgrund. Insatserna sprids nu 
vidare i landet. 

Konceptet Ung & Eget har med 
stöd av Youth Business Interna
tional, YBI och Citi vidareutveck
lats under 2016. Att nå den yngre 
gruppen nyföretagare 18–35 år 
har varit prioriterat. Inom denna 
grupp finns en större okunskap 
kring företagandet, brist på 
nätverk och kontakter och även 
svårigheter för finansiering. Att 

ställa ett nätverk till förfogande 
har därför varit en viktig uppgift. 

Genom samarbete med SEB har 
särskilt förmånliga lånevillkor 
utvecklats för unga nyföretagare 
18–25 år. 

Mentorskap
Fortsatta insatser kring mentor
skap har skett i samarbete med 
Almi. Ett 50tal av landets Nyfö
retagarCentrum har varit enga
gerade. Mentorprogrammet leder 
till högre överlevnad och snabbar 
på expansion för nyföretagare. 
De ideella insatserna från mento
rernas sida har varit omfattande. 
Mentorer har även givits till unga 
nyföretagare genom programmet 
Ung & Eget och givit många det 
extra stöd som behövs.

Liksom tidigare år, kunde man 
tydligt kunde se att årets vinnare 
och finalister för Årets Nyföreta
gare och Årets Unga Nyföreta
gare, har det gemensamt att de 

har varit adepter i mentorpro
grammet som NyföretagarCen
trum erbjuder som komplement 
till rådgivningen. Det förstärker 
bilden av hur avgörande faktorn 
tillgången till en mentor är. Det 
stärker både företagets och den 
personliga utvecklingen i mycket 
hög grad och ger avsevärt bättre 
förutsättningar för att lyckas. 

Almedalen
Liksom tidigare år genomförde 
NyföretagarCentrum Sverige 
tre olika seminarier under årets 
Almedalsvecka.

Temat för årets seminarier var: 
”Framtidens nyföretagande och 
entreprenörskap”; ”Nyföreta
gande som lösning för integra
tion och sysselsättning”; ”15 000 
mentorer lyfter Sveriges entre
prenörer”. 
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Informationsinsatser  
som når många!

Mässan Eget Företag:
Den 10–12 november arrangerades Eget Företag på 
Stockholmsmässan, Nordens ledande mässa och 

mötesplats för ny och småföretagare. Den 16:e i 
ordningen!

– Det är årets höjdpunkt för alla som brinner för 
entreprenörskap, säger Mats Evergren, 
marknadschef på NyföretagarCentrum 
Sverige. Även 2016 fanns massor av utstäl
lande företag, myndigheter och organisatio
ner tillsammans med över 100 kostnadsfria 
seminarier.

– Tusentals befintliga och blivande företa
gare kommer till Eget Företag för att rusta 
sig och bygga nya affärsrelationer, berättar 
Mats Evergren. Vissa vet exakt vad de letar 
efter, andra vill bara vara en del av den 
bubblande kittel av inspiration som Eget 
Företag är. Vi ser i år att en majoritet av 
kunderna redan startat sina företag och de 
sökte hjälp hos utställare och på seminari
erna. 

– Nytt för i år var att vi tillsammans med 
myndigheterna, banker och en del andra 
partners, arrangerade en temadag för 
personer med utländsk bakgrund som vill 
starta företag. Regelverket kan kännas obe
kant och krångligt och man har inte koll på 
exempelvis bankernas roll vid företagande, 
säger Mats Evergren. NyföretagarCentrums 
erfarna rådgivare var också på plats för att 
guida rätt!

Bazaren (Café Starta Eget) arrangerades 
även på Kulturhuset i Stockholm med högt 

andel deltagare av utländsk härkomst. Nytt för i år 
var speedrådgivning till nyanlända. 

Genom Nyföretagarveckan Vecka 17 arrang
erades välbesökta 
evenemang i hela 
landet samtidigt som 
den nationella kam

panjbussen med myndigheter och partners fanns 
på plats för informationsinsatser i Luleå, Skellefteå, 
Umeå, Östersund och Gävle.

Trots århundradets snöstorm  
tog sig publiken till mässan!
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Kevin Forss Nordlund och Noted 
Media, Årets Nyföretagare:
Alla vill läsa Kevins positiva nyheter!

Kevin Forss Nordlund, 20 år, 
har flera miljoner besökare varje 
dag på sin sajt uppskattat.se som 
drivs med bolaget Noted Media i 
Skellefteå AB. Kevin startade bo
laget för två år sedan och sedan 
dess har hans bolag utvecklats 
till att driva flera nyhetssajter 
runt om i Europa.

– Det här var superkul och jag 
tar det som ett kvitto på att jag 
gjort något bra. Helt klart blir 
jag mer motiverad att fortsätta 
utvecklingen av företaget som 
jag går all in på, säger Kevin Fors 
Nordlund. Jag fick ett jättebra 
stöd från NyföretagarCentrum 
Skellefteå när jag startade verk
samheten. Det handlade då inte 
om hjälp med idén utan om allt 
annat som det innebär att driva 
ett företag. 

Kevin Forss Nordlund startade 
Noted Media AB i december 
2014. På sajten Uppskattat.se 
läggs trevliga filmklipp upp som 
ofta blir väldigt populära.

– En bra dag har vi numera över 
två miljoner besökare på sajten, 
berättar han.

Det hela fungerar så att Kevin, 
och hans skribenter, kollar av 
olika sajter, bland annat Youtube 
och hittar passande filmklipp 
som de placerar på sajten Upp
skattat.se. Sedan lägger de ut län
kar med en bra text om klippen 
på olika sociala medier, bland 
annat Facebook, som sedan leder 
trafik in till sajten.

Kevin Forss Nordlund fanns 
också med på Veckans Affärers 
lista över supertalanger 2016.

Juryns motivering:

”Utmärkelsen Årets Nyföre
tagare i Sverige 2016 går till 
Kevin Forss Nordlund och sajten 
uppskattat.se, med bolaget 
Noted Media i Skellefteå AB, där 
vanliga människors ”feelgood
filmer” delas med andra. Snabbt 
har uppskattat.se fått fler än en 
miljon individuella besökare, 
vilket resulterat i ett intensivt 
intresse från stora annonsörer. 
Den potential Kevin Forss och 
uppskattat.se har, visas genom 
bolagets snabba utveckling, 
både genom internationell ex
pansion och betydande ökning 
av omsättningen. Kevin Forss 
får priset för sin skicklighet att 
använda påminnelser om livets 
väsentligheter i kombination 
med starkt tekniskt kunnande 
och en innovativ affärsmodell.”
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Mustafa Panshiri,  
Årets Unga Nyföretagare:
Integration börjar med äkta möten

Årets Unga Nyföretagare är Mustafa Panshiri och 
företaget Mustafa Panshiri Consulting/Kreativ 
Integration för att han som framgångsrik kun
skapskonsult kunnat kombinera sin personliga 
och professionella erfarenhet till ett föreläsnings
koncept.

Hans koncept riktar sig till anställda vid svenska 
myndigheter och privatanställda, samt till de 
ensamkommande flyktingbarn, vars förståelse 
för det svenska samhället, samt deras möjlighet 
till integration ökar markant tack vare Mustafas 
insatser som föreläsare.

Mustafa kom själv som 11åring med sin familj 
från Afghanistan. I yrket som polis såg han hur 
nytta kunde göras genom att i möten med ensam
kommande flyktingbarn ge dem en annan bild av 
polisen samtidigt som de i honom kan se att det är 
möjligt att lyckas.

– Ensamkommande flyktingbarn har en negativ 
klang, säger Mustafa. Jag försöker vända på den 
bilden. I varje kommun jag besöker tar jag ett foto 
och intervjuar en ungdom för att visa vilka de är. 
De får berätta om sina liv och om sina drömmar.

I sitt företag har han föreläsningar för ensam
kommande flyktingbarn, för myndigheter och 
kommuner.

– Förut var jag livrädd för att bli företagare, säger 
Mustafa. Men min styrka är att ha någon som styr 
och hitta mitt eget race i det. Det är en jättespän
nande värld där jag får bestämma själv. Det är en 
stor frihet.

Juryns motivering: 

Årets Unga Nyföretagare är Mustafa Panshiri 
och företaget Mustafa Panshiri Consulting/ 
Kreativ Integration för att han som framgångs
rik kunskapskonsult kunnat kombinera sin 
personliga och professionella erfarenhet till ett 
föreläsningskoncept som riktar sig till anställda 
vid svenska myndigheter och privatanställda, 
samt till de ensamkommande flyktingbarn, vars 
förståelse för det svenska samhället, samt deras 
möjlighet till integration ökar markant tack vare 
Mustafas insatser som föreläsare.
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Två hedersomnämnande,  
Årets Unga Nyföretagare:
Digitala verktyg och en turistmagnet

På en hedrande andraplats kom Sven Paulin, Fieldly som tillsam
mans med Daniel Krusenstråhle grundat och driver Fieldly, ett digitalt 
verktyg som underlättar och effektiviserar projektledning inom bygg
branschen, samt Deborah Rosman, dDesign, en driven entreprenör som 
förutom dDesign skapat Skärgårdsvåfflan, en turistmagnet i Oxelösund 
och Café VarDagsRum i Nyköping.

Årets Unga Nyföretagare är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum 
Ung & Eget och Fortnox där unga entreprenörer upp till 35 år kan tävla 
om titeln, 15 000 kr i marknadsföringscheckar och omslag och artikel i 
tidningen Starta & Driva Företag.
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Årets Mentor Pelle Lindberg
”Med extra stöd vågar adepten ta stora  
och viktiga beslut”
 

NyföretagarCentrum driver ett 
nationellt program för mentor
skap, som ett komplement till 
den ordinarie rådgivningen. 
Varje år utses Årets Mentor, såväl 
lokal, regionalt som nationellt, 
för att hylla de ideella insatser 
som görs av de nära 550 mento
rer som deltar varje år.

I kategorin nya företag utsågs 
på mässan Eget Företag Pelle 
Lindberg från Lidingö till Årets 
Mentor 2016.

– Min mentors erfarenheter i 
kombination med hans aktiva 
mentorskap har varit avgörande 
för att jag skulle bli mer trygg i 
min roll som ledare för ett väx
ande bolag, säger Robert Hall
gren som driver The Generation 
och som har varit adept till Pelle 
Lindberg. Han har fått 
mig att våga ta nödvän
diga risker. Att ha någon 
med sig som gjort resan 
är en oerhörd tillgång.

Pelle Lindberg driver 
sedan många år företaget 
Millerspath som arbetar 
med digital strategi, digi
tal produktion och affärs
utveckling, områden i 
vilka han har omfattande 
erfarenhet.

– Som mentor får man 
möjligheten till inblick 
i nya områden vilket 

är roligt och utvecklande. Det 
är viktigt att fokus ligger på att 
utveckla företagandet och att 
adepten blir trygg i sin roll och 
vågar fatta besluten som krävs.

– Jag hade branscherfarenhet 
när jag startade men förstod att 
jag behövde någon jag kunde 
prata med och som jag litade på, 
säger Robert Hallgren. Med Pelle 
vid sidan kunde jag och mina 
kollegor arbeta vidare på vårt 
koncept, och samtidigt som vi 
tecknat kontrakt med flera stora 
företag så har vi kunnat utveck
las som arbetsplats och bli en 
arbetsgivare som erbjuder flexibi
litet och stöd till medarbetarna, 
och där nya och gamla trivs och 
vill stanna, en förutsättning för 
att fortsätta utvecklas.

Juryns motivering, 
Pelle Lindberg:

Pelle Lindberg har genom ge
digen erfarenhet och stöttning 
hjälpt adepten att våga ta stora 
och viktiga beslut men också 
bli tryggare i rollen som företa
gare och ledare. Med hjälp av 
hans erfarenhet av strategi har 
the Generation dubblerat sin 
omsättning, anställt sex per
soner och lyckats ta in några 
av Sveriges största bolag som 
kunder.
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Östersund blev Årets 
Nyföretagar kommun 2016:
”Östersund är Sveriges bästa kommun för nya företagare”

I år har juryn särskilt lyft fram 
stadens omställning från in
dustri och regementsstad till 
modern företagsstad med stark 
tillväxt inom tjänster och handel. 
Prissumman på 100 000 kronor 
ur Vismafonden delades ut på 
mässan Eget Företag.

– De små och medelstora företa
gen är Sveriges främsta tillväxt
motor. Att uppmärksamma kom
muner som satsar för att fler ska 
välja småföretagslivet känns både 
viktigt och roligt. Under 2016 har 
Östersund varit den bästa nyfö
retagarkommunen, säger Visma 
Spcs vd Daniel de Sousa.

Kommunerna har nominerats 
utifrån hur många nya företag 
som startats per tusen invånare 
från nyårsdagen 2015 till den 30 
juni 2016. En jury med represen
tanter från Visma Spcs och Ny
företagarCentrum har dessutom 

bedömt kommunernas arbete för 
att hjälpa lokala entreprenörer att 
starta nya företag.

– Östersund har visat hur kom
muner kan arbeta aktivt tillsam
mans med lokala entreprenö
rer för att fler nya företag ska 
blomstra och skapa jobb. Goda 
relationer mellan kommun och 
näringsliv är avgörande och gör 
också att orten inte blir beroende 
av en eller ett par stora arbetsgi
vare, säger Daniel de Sousa.

Priset utgörs av 100 000 kronor, 
som Visma delar ut till den vin
nande kommunen. Syftet är att 
uppmuntra initiativ och aktivite
ter som gynnar nyföretagandet. 
En jury bestående av represen
tanter för Visma och Nyföreta
garCentrum utser den vinnande 
kommunen utifrån Nyföretagar
barometern och de beskrivningar 
kommunerna lämnar in.

 Juryns motivering:

”Jämtland är till stor del byggt 
av småföretag. En trend som 
nu är väl förankrad i residens
staden. Östersund har gjort en 
fantastisk resa från industri och 
regementsstad till det moderna 
samhället med allt större andel 
verksamheter inom tjänster 
och handel. Det här är en viktig 
utveckling som bidrar till ett 
mångfacetterat näringsliv där 
en ort inte står och faller med ett 
fåtal dominerande arbetsgivare. 
Eftersom det är i de små företa
gen de nya jobben skapas är det 
viktigt att trenden fortsätter och 
att utvecklingen inte stannar av. 
Den allt snabbare digitalisering
en skapar goda förutsättningar 
för mångfald i näringslivet och 
bidrar samtidigt till en livskraf
tig kommun.”





www.nyforetagarcentrum.se
Vi skapar framtidens företag

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
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NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation 
för landets NyföretagarCentrum. Verksamhetens 
syfte är att främja entreprenörskap och medverka 
till start av nya livskraftiga företag i Sverige.


