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NyföretagarCentrum 
Sverige 2018 i siffror

NyföretagarCentrum finns i fler än 200 kommuner 
• 10 % av alla nya företag i Sverige startas av NyföretagarCentrum
• 6 500 företag startades under 2018 genom NyföretagarCentrum
• 231 000 företag har startats sedan 1985
• 1 helårsarbete genereras per företagsstart
• 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.

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

• 16 000 personer gavs individuell rådgivning för start av företag av 
Nyföretagar Centrum

• 650 nyföretagare gavs efter rådgivningen vid NyföretagarCentrum  
även en mentor

• 49 % av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum var kvinnor 
• 46 % av de som erhöll rådgivning vid NyföretagarCentrum var 18–35 år
• 36 % av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum var födda  

utomlands 
• 1 % av företagen som erhöll rådgivning gick i konkurs efter år 3
• 84 % av företagen som erhöll rådgivning är fortfarande aktiva efter 3 år
• 87 % av företagen som erhöll rådgivning + mentorskap är fortfarande 

aktiva efter 3 år
• 86 % av de som erhöll rådgivning uppgav att de haft nytta av rådgivningen 

vid NyföretagarCentrum
• 91 % uppgav att de var nöjda med NyföretagarCentrums rådgivning
• 93 % av NyföretagarCentrums besökare rekommenderar  

NyföretagarCentrum till andra som vill starta företag
• 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 

Nyföretagar Centrums kompetensnätverk
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Nyföretagarbarometern: 
Totalt antal nyregistrerade företag i Sverige 1990–2018

Vi skapar framtidens företag! 

NyföretagarCentrum Sverige 2018

NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs 
and Society) är moderorganisation till landets Nyfö
retagarCentrum. Genom verksamheten medverkar 
NyföretagarCentrum till att starta 10 % av landets nya 
företag. Utan NyföretagarCentrum Sverige hade dessa 
siffror varit lägre! 

Sverige har ett för lågt nyföretagande, och trots hög
konjunkturen som varit, sjönk nyföretagandet ytterli
gare under 2018. 

Under det gångna året fick 16 000 personer stöd och 
hjälp genom NyföretagarCentrum, och under 2018 star
tades 6 500 nya företag. Sedan NyföretagarCentrums 
start 1985 har 231 000 företag startats.

Nästan hälften av de kunder som ges information 
och rådgivning är kvinnor (49 %). Likaså är andelen 
utlandsfödda hög. 

De företag som startas genom NyföretagarCentrum 
har högre överlevnad och lönsamhet än generellt. 84 % 
av företagen som startats genom NyföretagarCentrum 
är fortfarande aktiva efter år 3. Endast 1 % har gått i 
konkurs. 

Ett 80-tal NyföretagarCentrum finns idag och 
dessa verkar i fler än 200 kommuner. Samtliga 
Nyföretagar Centrum delar samma arbetssätt och 
vision om start av livskraftiga företag. 

Start av nya NyföretagarCentrum har lett till att 
fler kan nås av insatserna. Koncept- och teknikut
veckling har gjort att verksamheten kunnat vässas 
ytterligare. 

Den satsning på nyanlända, med finansiering från 
Tillväxtverket som inleddes med ett pilotprojekt 
hösten 2016, har under 2018 fortsatt med ett nytt 
nationellt projekt för nyanlända. 

Tack vare JP Morgan Foundation har även en större 
satsning mot nyanlända/flyktingar kunnat göras. 

Samarbetet med Citi Foundation har fortsatt under 
2018 där arbetet är riktat mot ungdomar.
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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. 
Ett 20-tal nationella partners finns för finansieringen av NyföretagarCentrum Sverige. Runt om i landet 
finns 2 300 företag, organisationer, kommuner och myndigheter som stöttar landets 80-tal Nyföretagar-
Centrum. 

Med projekt stöd av:



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018    5

Styrelse
Stiftelsen Svenska Jobs and Society/ NyföretagarCentrum Sverige
2018-12-31

Ordförande 
Jan Sundman

Vice ordförande 
Per Mossberg
Caroline Spets

Ledamöter
Christina Almtun, Svedea 
Stefan P Andersson, Nordea
Suzanne Asserholt, Företagarna
Boo Gunnarson, Visma
Liselott Hagberg, Landshövding Södermanland
Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv 
Lars Sörling, Björn Lunden Information, AB
Åsa Sjölander, AFA Försäkring
Per Skargren, Swedbank

Suppleanter
Helena Lundgren, Småa
Katrien Vanhaverbeke, SKL
Camilla Skoogh, Fortnox
Jens Nilsson, Offerta
Johan Berg, SEB
Hans Johansson, BRA
Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden 
Andreas Holmbäck, Unionen 
Andreas Åström, Almega
Håkan Österberg, Marginalen Bank
Margareta Ternell, PRV

Adjungerade
Cilla Franzén; Rådgivare, NyföretagarCentrum Uppsala
Ingela Lindefelt, NyföretagarCentrums Kvalitetsråd
Ronny Johansson, Ordförande, NyföretagarCentrum Lerum
Lars Carpelan, Ordförande, NyföretagarCentrum Nacka, Tyresö, Värmdö
Mathias Strand, Microsoft

Verkställande ledamot/VD
Harry Goldman, Coordinator Consulting GRE AB



6 500
företag startade 2018

1 %
av företagen i  

konkurs efter 3 år

46 %
är yngre än 35 år

49 %
är kvinnor

36 %
är födda utomlands

93 %
skulle rekommendera  
NyföretagarCentrum

231 000
nya företag sedan 1985

84 %
överlevnad av de nya  
företagen efter 3 år,

87 %
med mentor

4 miljarder
i skatteintäkter  

per år

De nya företagen som  
startats genom 

NyföretagarCentrum 
genererar

200
kommuner

finns i drygt

NyföretagarCentrum i siffror



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018    7

Nyföretagar Centrum växer och 
förbättrar kund erbjudandet
Jan Sundman, ordförande

Stor betydelse för landets 
nyföretagande
Harry Goldman, verkställande ledamot

Vart tionde företag som startar i 
Sverige sker genom Nyföretagar
Centrum. Vi finns idag i mer än 
200 kommuner och det startas hela 
tiden nya NyföretagarCentrum i 
landet. Vi vet sedan mer än 30 år 
tillbaka att ett fungerande Nyfö
retagarCentrum är en garanti för 
att öka livskraftigt nyföretagande 
i landet och att människor kan 
fullgöra sina drömmar!

NyföretagarCentrum är unikt. 
Och idag ges också allt större 
uppmärksamhet åt Nyföretagar
Centrums resultat. Såväl i Sverige 
som internationellt hyllas Nyföre

Antalet nystartade företag i Sverige 
har under det gångna året minskat 
jämfört med tidigare år. Gör vi en 
jämförelse med många andra 
jäm förbara länder är nyföretagan
det sedan tidigare lågt i Sverige. 
Antalet nya företag är en intressant 
para meter för en fortsatt tillväxt 
och välfärd i landet. Många nya 
företag växer till större om de får 
goda förutsättningar i uppstarts-
fasen. NyföretagarCentrum har en 
väl etablerad affärsmodell som 
stöttar nya företag med råd och 
väg ledning. Genom att tillhanda
hålla en kostnadsfri rådgivning 
från kompetenta rådgivare med 
erfaren het av egen företagsamhet 
bidrar vi med den bästa start en ny 
entreprenör kan få. Vid landets 
samtliga över 80 Nyföretagar
Centrum i fler än 200 kommuner 

finns den erfarenhet och stöttning 
som bidrar till nya starka och 
växande företag.

Glädjande är att då att under det 
senaste året har fler Nyföretagar-
Centrum tillkommit runt om i 
landet.

I mötet med blivande entreprenö
rer i startfasen berörs frågan om 
företagets kapitalbehov. I många 
andra länder har mikrolåne system 
bidragit till att underlätta för 
företag med potential att komma 
igång. Mycket glädjande och 
hoppingivande för framtiden är 
att NyföretagarCentrum nu har en 
positiv dialog med svenska banker 
för att skapa erbjudanden som 
stärker utbudet på detta område. 
Försök i syfte att skapa bra mikro-
lån med gångbara villkor till 

entreprenörer i tidigt skede håller 
på att växa fram. 

Att se möjligheterna i intressanta 
marknader och ställa höga krav på 
kvalitén i rådgivningen och i det 
kompletterande mentorprogram
met innebär att vi stärkta möter 
framtidens utmaningar. Att rusta 
företagarna med de bästa förut
sättningarna att växa skapar god 
grund för den svenska företagsam
heten. Nyföretagar Centrums upp
gift att bidra med fler nya företag 
känns angelägen. 

tagarCentrums modell och insatser 
att främja nyföretagandet med hög 
kvalitet och till så många.

Av de nya företag som givits 
rådgivning är 84 % fortfarande 
aktiva efter tre år. Med Mentor
skap ökar överlevnaden till 87 %. 
Endast 1 % går här i konkurs. Att 
ha ett bollplank vid starten så att 
man undviker de värsta fällorna är 
ovärderligt.

NyföretagarCentrum har stor bety
delse för landets nyföretagande. 
Men även för sysselsättningen. 
Jobbskapandet i Sverige sker fram
förallt i små och framförallt nya 

företag. Drygt 60 000 årsarbeten 
har tillkommit under de tre senaste 
åren enligt IUC Sverige. Till detta 
kommer miljardbelopp i skatte
intäkter till stat och kommuner – 
varje år 4 miljarder kronor.   
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NyföretagarCentrum byggs 
av delaktighet
Caroline Spets, vice ordförande

NyföretagarCentrum hjälper till att skapa hållbara företag: 84 % av alla 
de företag som startats via NyföretagarCentrum har fortsatt att driva sin 
verksamhet i minst tre år. 99,9 % av alla företag i Sverige är små och i 
denna grupp har NyföretagarCentrum en viktig roll!

Vi arbetar i dag med ett 80-tal NyföretagarCentrum i fler än 200 kom
muner och vår organisation skall fortsatt aktivt verka för att fler Nyfö
retagarCentrum skall startas under år 2019. Många kommuner har tagit 
till sig Nyföretagarbarometerns innehåll och med bakgrund från den 
formulerat insatser för att stimulera nyföretagandet i sin kommun.

Våra rådgivare som finns ute i våra NyföretagarCentrum erbjuder kva
lificerad rådgivning och hjälper våra nyföretagare att skapa sina företag. 
Året 2018 gavs 16 000 personer rådgivning och 6 500 av dessa har skapat 
eget företag. 

De verktyg som vi använder är främst den kompetens och erfarenhet 
som rådgivarna själva har byggt upp och rådgivning finns inom de 
många delarna att skapa en affärsverksamhet. En viktig uppgift som alla 
nyföretagare gör är att skapa en egen affärsplan, där rådgivning är en 
viktigt del. 

Detta tillsammans med att erbjuda workshops med varierande tema 
som bland annat bokföring, försäkringar, juridik, sökordsanalys, skatter, 
prissättning, marknadsföring har skapat motivation och även fått våra 
nyföretagare att träffas och utvecklas. 

Närmare 10 % av de nya nyföretagarna har deltagit i programmet för 
Mentorskap för framgångsrikt företagande, det är en nu en integrerad 
del vårt arbete för företagande och de ideella insatserna i programmet är 
omfattande. 

NyföretagarCentrum behövs! 
Per Mossberg, vice ordförande

Tillväxt och därmed fortsatt välfärd är högst beroende av att det startas 
nya företag i hela Sverige. NyföretagarCentrum medverkar genom sin 
verksamhet till att fler nya företag startas av kvinnor och män som får 
den förberedelse och det stöd som krävs för att deras idé skall resultera 
i livskraftiga och framgångsrika företag. NyföretagarCentrums koncept 
med stark förankring i näringslivet och med nära samarbete med kom
muner och myndigheter har över tid visat sig vara den mest framgångs
rika vägen att stimulera nyföretagandet. Detta är särskilt viktigt nu när 
den kritiska utmaningen med integration av nyanlända till stor del har 
sin lösning i nyföretagande. NyföretagarCentrum gör skillnad!
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NyföretagarCentrums 
internationella kontakter

Under 2018 har den internationella uppmärksamheten 
för NyföretagarCentrums metoder och processer ökat 
påtagligt. 

Samarbetet med JP Morgan Chase Foundation har fort
gått under 2018, och har medverkat till att ge nyanlända 
och personer med utländsk bakgrund en ny start i livet. 
Genom YBI och Citi Foundation har NyföretagarCen
trum kunnat fortsätta att utveckla programmet ”Ung & 
Eget”.

I februari blev NyföretagarCentrum Sverige inbjuden att 
tala vid ”Follow Your Ideas – Entrepreneurship Confe
rence”, arrangerat av EU-kommissionen och Bulgariens 
ordförandeskap. 

I september inbjöds NyföretagarCentrum av Citi Foun
dation till ett panelsamtal under konferensen Pathways 
to Progress i London. Under temat ”Supporting Young 
Entrepreneurship in a rapidly changing labour market”. 

Tillsammans med YBI:s medlemsorganisationer i Tysk
land, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Irland 
och Italien, deltar NyföretagarCentrum Sverige i ett 
samarbetsprojekt som syftar till idéspridning och metod
utveckling. 



10    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Stora projekt med fokus  
på utlandsfödda

NyföretagarCentrum har under 
lång tid aktivt arbetat med att nå 
och hjälpa personer med utländsk 
bakgrund att etablera sig i Sverige 
genom entreprenörskap. Redan i 
mitten av 90-talet öppnades Ny
företagarCentrum i områden som 
Råslätt i Jönköping; Skäggetorp i 
Linköping och i Botkyrka för att 
nämna några.

I början av 2000talet inledde 
NyföretagarCentrum mätningar av  
andelen personer med utländsk 
bakgrund (födda utomlands). Vid 
mätningen 2009 var andelen 18 %. 
2018 var andelen 36 %.  

Det är tydligt att Nyföretagar
Centrums tidiga engagemang för 
denna grupp resulterat i att denna 
målgrupp har god kännedom om 
organisationen, samt ett väletable
rat förtroende för verksamheten. 

I de enkätsvar som skickats ut 
till gruppen framkommer det att 

85 % har haft god eller mycket god 
nytta av rådgivningen och att 92 % 
skulle rekommendera rådgivning
en vid NyföretagarCentrum. 

Konkursfrekvensen 1 % ligger på 
samma nivå som genomsnittet. 

Företagen som startas av utlands
födda och nyanlända har generellt 
lägre omsättning, men har fler 
anställda. 

Pilotprojekt för nyanlända 
kvinnor och nationellt 
projekt för nyanlända
NyföretagarCentrum Sverige har 
under 2018 drivit två projekt som 
finansierats av Tillväxtverket.  Det 
första är ett mindre pilotprojekt 
för nyanlända kvinnor; via ett fåtal 
utvalda NyföretagarCentrum, där 
NyföretagarCentrum utvecklar 
marknadsföring och rådgivning, 
samt genomför ett mentorprojekt 
för att bättre möta denna grupps 
behov. 

NyföretagarCentrum driver 
också ett större projekt med 35 
deltagande NyföretagarCen
trum som riktar sig till nyan
lända män och kvinnor. Detta 
projekt har pågått sedan 2017 
och är en fortsättning av det 
pilotprojekt, ”Snabbspår för Ny
anlända Entreprenörer” som då
varande näringsminister Mikael 
Damberg initierade på initiativ 
av NyföretagarCentrum. 

Detta projekt har varit fram
gångsrikt vad gäller numerären. 
Mycket tack vare eventen såsom 
Mässan Eget Företag, Baza
ren och Veckan 17, men också 
genom lokala samarbeten och 
marknadsföring har projektet 
nått målgruppen. Nyföretagar
Centrum Sverige kan konstatera 
att metodiken och processen 
fungerar, oavsett om personen 
är född i Sverige eller kommit 
helt nyligen.
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Effektiva informations- och 
rådgivningsinsatser runt om 
i landet
– I huvudsak arbetar vi på Nyfö
retagarcentrum i Västerås med att 
informera om starta eget i olika 
forum där nyanlända är eller möts, 
säger Simona Hef, verksamhets
ledare för NyföretagarCentrum 
Västmanland. Det rör sig om 
sammanhang som SFI, Arbetsför
medlingens informationsmöten, 
olika samhällsorienteringskurser, 
kvinnliga nätverksträffar m.m. 
Vi har även tidigare haft kontakt 
med olika föreningar, t.ex. soma
liska, som idag bidrar till att fler 
nyanlända kommer på rådgivning. 
Just kontakten med olika etniska 
föreningar bidrar till att sprida 
kunskapen om att Nyföretagar
Centrum finns, men framför allt ge 
nyanlända förtroende för att vår 
verksamhet är bra och ok.
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NyföretagarBarometern
NyföretagarCentrum Sveriges Ny
företagarbarometer är ett viktigt 
verktyg för landets kommuner för 
att löpande kontrollera nyföreta
gandet i respektive kommuner. I 
samarbete med Bolagsverket mäter 
NyföretagarCentrum löpande 
antalet nyregistrerade företag i 
landet, länsvis och kommunvis, 
och kommunerna kan på så vis få 
tillgång till aktuell statistik. 

Rådgivning och 
informationsinsatser
Under 2018 fick 16 000 personer 
individuell rådgivning för start av 
företag vid något av landets Nyfö
retagarCentrum. Ytterligare 10 000 
personer besökte några av Nyföre
tagarCentrums event och mässor. 
Genom ytterligare informationsin
satser via web och sociala medier 
fick 300 000 personer information 

om att starta eget. Tack vare dessa 
insatser från NyföretagarCentrum 
kunde var tionde företagsstart 
under 2018 ske med hjälp av 
Nyföretagar Centrum. 

Överlevnad
I genomsnitt har de företag som 
startats genom Nyföretagar
Centrum efter år 1; haft 1,0 
heltidsårarbeten, efter år 2; 1,3 
heltidsårsarbeten och efter år 3; 
1,6 heltidsårsarbeten. Även om 
omsättningen hos företagen varit 
ofta begränsad har företagen ändå 
stor betydelse. Som Tillväxtanalys 
tidigare konstaterat har företag 
som startats genom Nyföretagar
Centrum inte bara en högre över
levnadsgrad (än andra jämförbara 
nya företag som inte givits råd
givning av NyföretagarCentrum) 
– utan även en högre lönsamhet 
(Tilllväxtanalys 2012:14).

Stor samhällsnytta
De totala samhällsintäkterna för 
stat och kommuner är mycket om
fattande enligt den samhällsekono
miska kalkyl som gjorts (2018/19) 
av senioranalytiker Martin Hed
man och analytiker Lars Svensson, 
ITA Utveckling AB och IUC Sve
rige AB. Totalt för treårsperioden 
2015–2017 genererade de företag 
som startats genom Nyföretagar
Centrum 13,9 miljarder kronor i 
form av inbetalda skatter (arbets
givaravgifter, moms och indi
rekta skatter). Drygt 60 000 direkta 
års arbeten har genererats under 
treårsperioden genom de drygt 
22 000 företagen som tillkommit 
genom NyföretagarCentrum. 
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Kvinnor och nyanlända 
– två växande grupper med goda resultat

Högre startfrekvens för utlandsfödda kvinnor 
48 % av de nya företagen som totalt startades genom 
NyföretagarCentrum startades av kvinnor. Vid Nyföre
tagarCentrum Söder i Stockholm var 66 % av de företag 
som startade av kvinnor.

Hög andel företagare
De enkäter som NyföretagarCentrum Sverige skickat ut 
till utlandsfödda kunder visar att andelen med företagar
bakgrund är dubbelt så hög jämfört med gruppen födda 
i Sverige. Samtidigt är andelen arbetslösa dubbelt så hög 
i denna grupp jämfört med gruppen födda i Sverige. 

För nyanlända finns signifikant högre värden för påstå
endet att man haft stor nytta av rådgivningen. 35–40 % 
av de med utländsk härkomst uppgav att det inte hade 
startat företaget om det hade varit för NyföretagarCen
trums rådgivning. 

Varför gör NyföretagarCentrum skillnad?

Ann-Kristin Käll, 
verksamhetsledare och 
rådgivare, NyföretagarCentrum 
Gästrikland:
– Vårt upplägg har utgått från filosofin 
att det börjar med varför man vill starta 
företag, säger Ann-Kristin Käll. Vi vet av 
egen erfarenhet att det behövs en stark 
drivkraft och ett varför, om man ska 
lyckas med sitt företagande. 

Johan Stenius om nyanlända, rådgivare 
NyföretagarCentrum Järfälla:

– När vi träffar nyanlända eller de som har ursprung från ett annat 
land, ser vi ett stort behov att hjälpa och stötta dem att komma in i 
vårt näringsliv, säger Johan Stenius, verksamhetsledare och rådgi
vare. 

– Kan vi möta dem i ”att göra business” – möta dem där de står 
mentalt och hjälpa dem att förstå vilka lagar och regler som gäller 
i Sverige, så hjälper vi många att försörja sig och komma in i det 
svenska samhället.
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Nya NyföretagarCentrum  
i flera kommuner 

För att öka antalet nya företag totalt i landet 
behövs insatser som främjar nyföretagandet i hela 
landet. Därför genomför NyföretagarCentrum 
olika typer av informations- och rådgivarinsatser. 
Dels i storstadsområdena så att fler här ska kunna 
nås, då den främsta tillväxten av nya företag sker 
här. Samtidigt har omfattande informations och 
rådgivningsinsatser skett i mindre kommuner 
för att öka intresset för att starta företag och höja 
nyföretagandet generellt. 

NyföretagarCentrums sammanhållna nationella 
struktur är avgörande för att nå goda resultat. 
NyföretagarCentrum Sverige genomför kontinu
erligt underhållsinsatser för att stötta och stärka 
NyföretagarCentrum såväl lokalt som regionalt. 
Samtidigt arbetar NyföretagarCentrum Sverige 
aktivt för att fler NyföretagarCentrum ska etable
ras i landet. 

Under 2018 har verksamheten utvidgats i Eda 
Kommun i samarbete med det under 2017 star
tade NyföretagarCentrum Arvika. Upplands Bro 
kommun har anslutit till Järfälla Nyföretagar
Centrum. I Alingsås har insatser skett för start 
av ett nytt NyföretagarCentrum genom insatser 
från NyföretagarCentrum Lerum. En omfattande 
utbyggnad har skett i Norrbotten där Nyföreta
garCentrum genom insatser från Nyföretagar
Centrum Nord även nu finns i kommunerna 
Haparanda, Pajala, Överkalix och Övertorneå. 
Flera kommuner väntas följa. Förberedelser av 
nya NyföretagarCentrum pågår samtidigt i flera 
kommuner i Västmanland och Dalarna där start 
väntas ske under 2019. 

NyföretagarCentrum Nord bygger ut 
verksamheten – igen!
För fyra år sedan drog NyföretagarCentrum Nord 
igång verksamheten som en lokal aktör baserad i Lu
leå. Idag har verksamheten växt till att vara en regio
nal aktör där 6 av Norrbottens 14 kommuner ingår.

– NyföretagarCentrum Nord har ett stort stöd både 
hos de ansluta kommunerna och hos Region Norr
botten, säger Camilla Sehlin, som sedan starten 2015 
varit verksamhetsledare och rådgivare vid Nyföreta
garCentrum Nord. Fler kommuner är intresserade.

Idag finns fem stycken rådgivare knutna till verksam
heten och sedan starten i april 2015 har verksamheten 
bidragit till att 247 stycken företag har startats och där 
kvinnor är i majoritet om starter (54 % resp. 46 %).

Framgångsrika företagare som startat med 
hjälp av NyföretagarCentrum Nord
– Redan nu kan vi se flera framgångsrika företag/
företagare bland dem som varit på rådgivning, säger 
Camilla Sehlin. Det är framför allt två bolag vi är lite 
extra stolta över: 

Eriksson & Robertsson Bil AB, som fick utmärkelsen 
Årets Unga företagare i Sverige 2018, och ”The fit” 
med Lisa Lindvall, som bland annat vann årets Top 
Tech företag i Sverige i tävlingen Venture Cup och nu 
blivit antagen i acceleratorn Sting, bland 400 sökande. 
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Erfarenhetsutbyte, utbildningar 
och rådgivning i nya medier

Konferenser och utbildningar
Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, utveckling 
av nya metoder och verktyg, nätverksuppbyggnad, 
organisationsstöd, IT-stöd och resultatuppföljning är 
helt grundläggande för NyföretagarCentrum Sveriges 
verksamhet. Ett av de viktigaste tillfällen för erfaren
hetsutbyte under året är Rådgivar- och Ordförande
konferensen som arrangerades i Solna i maj 2018. 

Regionkonferenserna arrangerades under hösten 2018 
i Stockholm, Lund, Lerum och Västerås. Dessa utbild
ningsinsatser och erfarenhetsutbyten har varit mycket 
viktiga för att verksamheten även fortsättningsvis ska 
utvecklas väl. Under januari 2018 arrangerades som 
tidigare år en tredagars rådgivarutbildning i Stock
holm med kompetensutveckling kring ekonomi och 
marknadsföring. Därutöver har ett flertal introduk
tionsutbildningar för nya rådgivare har även löpande 
arrangerats i Stockholm. 

Rådgivning i nya medier
Under 2018 har en pilotverksamhet med digital 
rådgivning fortgått. Ett 10-tal NyföretagarCentrum 
har genom en särskild applikation givit sådan rådgiv
ning, vilket underlättar rådgivning i glesbygd. Samti
digt kan specialistkompetensen bättre nyttjas i de fall 
särskild kunskap krävs. Den digitala rådgivningen 
kommer med tiden bli ett allt viktigare tillskott till 
NyföretagarCentrums informations och rådgivarut
bud.

Affärsplanen/e-utbildningar
NyföretagarCentrum Sverige tillhandahåller informa
tion och verktyg för nyföretagare som underlättar 
start av eget företag, ITverktygen utgör en allt vikti
gare del. Den digitala Affärsplanen (www.affarspla
nen.com) med e-utbildningar som komplement har 
under 2018 vidareutvecklats. 

http://www.affarsplanen.com
http://www.affarsplanen.com
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Verksamhet i vardagen

Undersökningar, kvalitets- 
och metodutveckling 
NyföretagarCentrum Sveriges 
kvalitetsarbete för certifiering av 
lokala/regionala Nyföretagar
Centrum och diplomeringar av 
rådgivare har fortsatt under 2018. 

Under 2018 har genom Kvalitets
rådet omfattande arbete gjorts 
för att säkra metodiken för fort
satt hög kvalitet. Som grund för 
Nyföretagar Centrum finns som 
tidigare ett antal Huvudprinciper 
som varje NyföretagarCentrum 
har att förhålla sig till. Samtidigt 
har även en Code of Conduct ta
gits fram. För att rusta rådgivarna, 
med de erfarenheter som utveck
lats och den verktygslåda som 
finns till hands, har även utbild
ningsinsatser skett. 

Kundnöjdhet
Genom databasen JobsData har 
jämförelser kunnat göras mellan 
skilda NyföretagarCentrum. Ny
företagarCentrum Sverige genom
förde 2018 liksom tidigare år en 
resultatundersökning riktad mot 
samtliga Nyföretagar Centrum. 
Samtidigt utsändes en enkät till 
samtliga nyföretagare som gavs 
rådgivning 2017. Genom enkäten 
har mycket hög kundnöjdhet, 
nytta och rekommendationsgrad 
kunnat mätas. 90 % av de som 
erhöll rådgivning uppgav i NKI-
undersökningen att de var nöjda 
med den rådgivning som gavs. 
85 % uppgav att de hade nytta av 
rådgivningen. 93 % av kunderna 
uppgav att de kunde rekommen
dera NyföretagarCentrum till 
andra som vill starta företag. 

Nationell kanslifunktion/ 
IT-support/IT-utveckling 
Den nationella kanslifunktionen 
hos NyföretagarCentrum Sverige 
har spelat en central roll för såväl 
nyföretagare som för landets 
NyföretagarCentrum. Löpande 
IT-support har funnits till hands 
för rådgivarna vid Nyföretagar
Centrum. 

Löpande kontakt med 
rådgivare, styrelser och 
partners
Löpande kontakt har funnits 
med de ca 200 rådgivarna vid 
NyföretagarCentrum. Kon
takt har samtidigt funnits med 
Nyföretagar Centrums lokala/ 
regionala styrelser samt partners 
från företag, myndigheter, kom

muner, organisationer, banker och 
organisationer. Över 2 000 lokala 
partners – företag, banker och 
organisationer har totalt medfian
sierat NyföretagarCentrum lokalt/
regionalt. Över 200 kommuner har 
samtidigt medverkat och finan
siellt möjliggjort delfinansieringen 
av lokala/regionala Nyföretagar
Centrum. NyföretagarCentrums 
nätverk – med styrelseledamöter, 
mentorer och experter från företag, 
organisationer, kommuner och 
myndigheter uppgick totalt till 
över 5 000 personer. De ideella 
insatserna har varit omfattande 
med sammanlagt omkring 50 000 
timmar. 
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Mentorskap – väg till 
framgångsrikt företagande

Mentorprogrammet för nya företagare utformades av 
NyföretagarCentrum Sverige 2006. Idag är detta en 
integrerad del av NyföretagarCentrums hela meto
dik. Genom att Tillväxtverket 2018 övertog ansvaret 
för Mentorprogrammet från Almi möjliggjordes att 
Mentorprogrammet kunde drivas på motsvarande 
sätt som tidigare. De ideella insatserna i programmet 
är omfattande. Resultaten i Mentorprogrammet är 
mycket goda med hög överlevnad och god lönsam
het i de företag som medverkat här. Nyföretagar
Centrums mest framgångsrika nyföretagare har alla 
i princip gått igenom Mentorprogrammet. 67 % av 
adepterna i Mentorprogrammet 2018 var kvinnor.

Hög överlevnad vid företagsstart efter 
rådgivning och mentorskap
Överlevnaden av de nya företag som startas har 
varit central för NyföretagarCentrum Sverige. Kon
kursandelen och andelen aktiva företag 2015–2018 
som givits rådgivning vid NyföretagarCentrum är 
något som alltid varit i fokus. I den undersökning 
som 2018 gjorts av Novus kan konstateras att Nyfö
retagarCentrum uppvisar fortsatt goda resultat vad 
gäller överlevnaden av de nya företag som givits 
rådgivning. Novus bekräftade i ny undersökning att 

konkursandelen fortfarande är 1 % och att andelen 
aktiva företag fortfarande (efter 3 år) uppgick till 
över 80 %. Andelen aktiva företag (efter 3 år) har nu 
i denna senaste Novusundersökning ökat från 81 % 
till 84 %. Det kan liksom tidigare även konstateras 
att överlevnadsgraden av de nya företagen är högre 
då Mentorskapsprogrammet läggs till rådgivningen. 
Överlevnadsgraden är här 84 % (efter 3 år). Dessa 
resultat ligger således väl i linje med vad som tidigare 
även konstaterats bl a av Tillväxtanalys. 
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Informationsinsatser för  
att öka nyföretagandet

Bazaren
Bazaren med Cafe Starta Eget ar
rangerades under februari månad 
2018 på Kulturhuset i Stockholm, i 
samarbete med bl a länsstyrelsen i 
Stockholm. Omkring 2 000 perso
ner besökte Bazarens avdelning för 
start av eget företag. En stor del av 
besökarna hade här utländsk bak
grund vilket gav NyföretagarCen
trum möjlighet att ge information 
om start av eget företag till denna 
målgrupp. 

Vecka 17
Nyföretagarveckan ”Vecka 17” 
genomfördes under april månad 
2018 och samlade drygt 2 000 per
soner. Informationsinsatserna ägde 
rum i både Göteborg och Malmö. 
Dessutom genomfördes aktiviteter 
Luleå, Umeå, Sundsvall och Gävle. 

Mässan Eget Företag
Under november månad 2018 
arrangerades av NyföretagarCen
trum Sverige – liksom tidigare år – 
Nordens största mötesplats för nya 
företag, Mässan Eget Företag på 
Stockholmsmässan. 6 500 personer 
besökte Mässan Eget Företag och 
över 6 000 personer besökte de 
över 100 seminarierna. 

Järvaveckan och Almedalen
NyföretagarCentrum Sverige ge
nomförde även informationsinsat
ser till besökare under Järvaveckan 
och medverkade i en paneldiskus
sion om entreprenörskapsinsatser 
riktade mot nyanlända. Vidare 
arrangerade NyföretagarCentrum 
Sverige tre seminarier i Almeda
len för att belysa nyföretagandets 
villkor. Seminarierna i Almedalen 
var välbesökta.

Förebilder
I samband med Mässan Eget 
Företag i november 2017 lyftes 
goda förebilder fram. Pristagare 
utsågs som Årets Nyföretagare, 
Årets Unga Nyföretagare, Årets 
Nyföretagare/Besöksnäring. Årets 
Mentor och Årets Nyföretagar
kommun. Till Årets Nyföretagare 
2018 utsågs Michael Ghasri med 
sitt företag Kurera Omsorg. Till 
Årets Unga Nyföretagare 2018 
utsågs William Eriksson och Philip 
Robertsson med företaget Eriks
son & Robertsson Bil AB. Till Årets 
Nyföretagare/Besöksnäring utsågs 
Angeliqa Mejstedt med sitt företag 
Vandringsbloggen. Till Årets 
Mentor 2018 utsågs Björn Brandt, 
Bröderna Brandts Bil AB. Till Årets 

Nyföretagarkommun 2018 utsågs 
Vellinge kommun.

Media/Sociala media/ 
Webb/Nyhetsbrev
NyföretagarCentrums varumärke 
är välkänt. I stort sett varje dag 
publiceras en eller flera artiklar i 
media om NyföretagarCentrums 
insatser. Från myndigheter, kom
muner, företag, organisationer, 
banker – liksom från vänner/
bekanta – hänvisas många till 
NyföretagarCentrum. Nyföreta
garCentrum Sverige har samtidigt 
varit aktiv i sociala media för 
att nå ut. NyföretagarCentrums 
Facebookgrupp har under 2018 
ökat från 19 000 följare till 20 000 
följare. En plattform finns för 
lokala nyhetsbrev som möjliggör 
informationsgivning till intressen
ter och nyföretagare. Under 2018 
har även ett nationellt nyhetsbrev 
med information löpande utsänts 
av NyföretagarCentrum Sverige. 
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Årets Nyföretagare:
Felbehandlad pappa blev start
skottet till ett framgångs rikt företag

Michael Ghasri startade Kurera 
Omsorg, efter att hans pappa blivit 
så läkemedelsskadad att han be
hövde kontinuerlig assistans.

– Utifrån ett personligt engage
mang ville jag starta en verksam
het som på riktigt hade fokus på 
varje individ, brukare såväl som 
anställd, säger Michael Ghasri. 
Så för att bygga upp en väl
fungerande och stabil grund för 
verksamheten bad jag två av mina 
barndomsvänner, Christoffer som 
är utbildad socionom och Ivan 
som är utbildad jurist, att hjälpa 
till med att skapa ett bolag som vi 
kan vara stolta över.

Michael hamnade också hos Nyfö
retagarCentrum i Lund, och deltog 
där i Mentor-programmet. 

– Lunds NyföretagarCentrum har 
betytt jättemycket för mig, säger 
Michael Ghasri. Jag blev Årets 
Nyföretagare i Lund 2017, och de 
nominerade mig till Prins Daniels 
Fellowship. NyföretagarCentrum 
hjälper till med många olika 
aspekter av företagandet, vilket är 
helt fantastiskt. 

Juryns 
motivering: 

”Michael Ghasri har 
utsetts till Årets Nyfö-
retagare då han med 
starkt engagemang för de 
assistansberättigade och 
familjehemsplacerade; 
byggt upp ett företag som 
värnar om anställda och 
kunder, och som kontinu-
erligt håller sig à jour med 
senaste forskningen och 
metodutvecklingen inom 
omsorgsområdet. Michael 
Ghasri är en entreprenör i 
ordets bästa bemärkelse!”
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Årets Unga Nyföretagare:
Bilhandlare med ny syn  
på kundrelationen

Årets unga nyföretagare är Wil
liam Eriksson och Philip Roberts
son med Eriksson & Robertsson 
Bil AB.

Företaget startades i januari 2016 
och har haft en mycket expansiv 
och framgångsrik start. 

Företaget startades av två unga 
killar som förvandlade sin hobby 
till ett företag. 

– Begagnade bilar är kanske inte 
det första man tänker på i sam
band med framgångsrika företag, 
säger Philip Robertsson. Men vi 
har bara gjort det vi tyckt är roligt 

och jobbat på utifrån vårt intresse 
och kunskap, bett om goda råd 
och haft en bra mentor. Eriksson & 
Robertsson Bil AB är helt nischade 
på begagnatmarknaden och vi om
satte nästan 18 miljoner 2017 och 
hade en vinstmarginal på nästan 
10 %. Prognoserna för 2018 ser lika 
bra, om inte ännu bättre ut.

Årets Unga Nyföretagare är en 
utmärkelse som delas ut till en ung 
företagre som startat och drivit ett 
framgångsrikt företag. Utmärkel
sen är ett samarbete mellan Nyfö
retagarCentrum Sverige, Fortnox 
och Citi.

Motiveringen 
till Årets 
Nyföretagare 
2018 lyder:

”Årets vinnare bestämde 
sig för att göra ett företag av 
sin hobby. Med ett brin-
nande engagemang, en hög 
servicekänsla och kontroll 
på kostnader har årets vin-
nare byggt upp ett fram-
gångsrikt företag – en riktig 
uppstickare i sin bransch. 
Företaget visar att nytt inte 
alltid behöver vara bäst och 
har visat mycket god lön-
samhet redan från start.”
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Björn Brandt utsedd till Årets Mentor 2018:
Mentorskap kan avgöra ett 
framgångsrikt företagande!

Årets mentor i kategorin Nya 
företag är Björn Brandt, som under 
många år varit VD för Bröderna 
Brandt Bilaktiebolag, en av Sveri
ges största bilhandlare. 

– Han har sporrat mig med stra
tegiska råd och fått mig att se an
norlunda på hög- och lågperioder, 
säger adepten Niklas Dahlquist. 
Stort fokus har legat på att disku
tera ledarskap och nyanställningar 
likväl som utbildning för redan 

befintlig personal. Björn har varit 
generös med sina erfarenheter från 
personalfrågor, och under hela 
mentorskapet väldigt engagerad. 
– Han har förstått var jag kommer 
ifrån och vi har tillsammans arbe
tat mot att företaget skall drivas på 
ett hållbart sätt även för mig som 
person. Han har utmanat mitt tän
kande kring vilka uppgifter som 
jag kan välja bort och låta någon 
annan göra, säger Niklas.

Juryns motivering 
till utmärkelsen av 
Björn Brandt:
”Björn Brandt har med stort 
engagemang och kunskap, 
och genom att generöst 
dela med sig av nätverk och 
erfarenheter, hjälpt till att ut
veckla Niklas Dahlquist med 
Dahlquists E-handelskon
sultation. Genom stöttning 
och mentorskap har företaget 
tagit utvecklingssteg. På ett 
pragmatiskt vis och med ett 
stort hjärta har han hjälpt till 
att stärka sin adepts kom
petenser som företagare och 
fått honom att fokusera och 
utvecklas som ledare. En vär
dig vinnare av Årets Mentor 
2018!”

”Med stort hjärta erbjuder 
han sin kunskap och en tung 
ryggsäck av erfarenheter”
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Vellinge blev Årets 
Nyföretagarkommun

– Med det här priset vill vi lyfta 
vikten av ett aktivt nyföretagande 
och kommuner som satsar på att få 
fler att förverkliga sina idéer. För 
att Sverige ska fortsätta att må bra 
behöver fler vilja och våga ta steget 
till eget. Vellinge är en utmärkt 
källa till inspiration för kommuner 
som vill stärka det lokala företags
klimatet, säger Boo Gunnarson, 
företagarexpert på Visma Spcs.

Vellinge är Sveriges bästa kommun 
för nya företagare och får ta emot 
priset på 100 000 kronor ur Visma

fonden på landets största nyföre
tagarmässa, Eget Företag, i dag. 
Juryn lyfter särskilt fram arbetet 
med att skapa aktiva nätverk i sin 
motivering. 

En jury med representanter från 
både Visma och NyföretagarCen
trum har bedömt kommunernas 
arbete med att lyfta och stärka 
lokala entreprenörer och få fler att 
starta nya företag.

Juryns 
motivering:

”I Vellinge vet man att ett 
blomstrande näringsliv är 
en av grundpelarna i den 
gemensamma välfärden. 
Utifrån den här insikten 
verkar kommunen för 
att fler invånare ska välja 
livet som företagare. Ge-
nom aktiva näringslivs-
nätverk får nya företagare 
bra stöd från start. Erfarna 
mentorer bidrar till fler 
livskraftiga företag och 
smidigare generations-
växlingar.
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Harry Goldman       Mats Evergren        Josefin Hildinge       Jan Ljungberg           Therese Käck         Jörgen Bengtson

  Johan Tamm         Elisabet Sannas      Peder Josephson  Tara Shoup Paulsson  Fredrik Lundström

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 80tal 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 



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.

www.nyforetagarcentrum.se
Vi skapar framtidens företag
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