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Kvalitetspolicy 
	  
•  Tydligare krav för att arbeta under det gemensamma varumärket
•  Underlätta kvalitetsarbetet, mindre formalia
•  Avtal
•  Huvudprinciperna ska följas
•  Jobsdata ska användas, bokning ska vara digital, GDPR ska följas
•  NyföretagarCentrums toppdomän ska användas och information på 

webbplatsen säkerställas
•  Mätpunkter
•  Code of Conduct
•  Diplomering
•  Certifiering
•  Kvalitetsråd
•  NyföretagarCentrum Sverige beslutar om rätten att använda 

varumärket



Avtal 

•  Avtal skickas ut våren 2019
•  Ersätter certifieringsunderlaget och är en förutsättning för 

certifiering
•  Förnyas vid större förändringar av NyföretagarCentrum
•  Certifiering krävs för att få arbeta under varumärket
•    Redovisas i lokala/regionala NyföretagarCentrums styrelser
•    Undertecknas av ordföranden och ansvarig rådgivare
•    Skickas digitalt till NyföretagarCentrum Sverige
	  



Huvudprinciper 
	  
1.  Verksamheten ska i huvudsak rikta sig till nyföretagare 
2.  Rådgivningen ska vara av hög kvalitet och främja seriöst 

företagande
3.  Rådgivningen ska vara kostnadsfri, konfidentiell och verka 

för nyföretagarens bästa
4.  NyföretagarCentrum ska verka genom lokala nätverk
5.  Finansieringen av verksamheten ska i huvudsak och på lång 

sikt ske genom näringslivets ekonomiska insatser
6.  NyföretagarCentrums styrelse ska huvudsakligen bestå av 

representanter från lokalt näringsliv
7.  NyföretagarCentrum ska följa gällande Kvalitets- och 

Varumärkespolicy samt Code of Conduct
8.  Start, betydande förändring och avveckling av verksamheten 

ska ske i samråd med NyföretagarCentrum Sverige 

	  



Huvudprinciper 
Förtydligande 

•  NyföretagarCentrum Sverige ansvarar för varumärket 
”NyföretagarCentrum”. 

•  JobsData ska användas
•  Bokning ska vara digital – GDPR
•  Den digitala affärsplanen ska användas
•  NyföretagarCentrum Sveriges webbplats ska användas
•   På hemsidan ska tydligt visas:

ü Information om NyföretagarCentrum Sverige
ü Information om kvalitetsarbetet
ü NyföretagarCentrum Sveriges symboler för certifiering och 

diplomering
ü NyföretagarCentrums styrelse och rådgivare med 

kontaktuppgifter

	  



Mätpunkter 
	  
•  Nöjd Kund Index, NKI
•  Överlevnadsgrad efter 3 år
•  Kostnad per företagsstart
•  Andel privat finansiering av den totala finansieringen
•  Antal besökare och antal starter 
•  Omsättning
•  Ökning/minskning av antal partners
•  Användningen av NyföretagarCentrums varumärke
�
	  	  

	  



Code of Conduct 
	  
1.  Skickas ut under våren 2019
2.  Alla rådgivare skriver under
3.  Skickas digitalt till NyföretagarCentrum Sverige

Därefter
1.  Alla nya rådgivare ska skriva under innan de börjar som 

rådgivare

	  



Diplomering av ny rådgivare 

•  Underteckna diplomeringsunderlag
•  Introduktionsutbildning 
•  Följa rådgivningsprocessen på två skilda 

NyföretagarCentrum
•  Klara kunskapstest



Fortsatt diplomering 
•  Rådgivaren ska varje år delta på rådgivar- 

och ordförandekonferensen och/eller 
regionträff



Certifiering 
 

•  Certifiering krävs för att få arbeta under det gemensamma 
varumärket 

•  Avtalet med Huvudprinciperna ska vara undertecknat 
•  Krav på diplomerad rådgivare
•  NyföretagarCentrum ska följa:�

ü Varumärkespolicy
ü Code of Conduct för rådgivare
ü Styrelseprofil 
ü Befattningskrav för rådgivare

•  NyföretagarCentrum ska delta i den årliga 
Resultatundersökningen



Certifiering 
 

•  Ny certifiering vid väsentlig förändring 
•  Informera NyföretagarCentrum Sverige vid rekrytering 

av ny ordförande och rådgivare.
•  Som ägare till varumärket beslutar NyföretagarCentrum 

Sverige om ett NyföretagarCentrum har rätt att använda 
varumärket.



Kvalitetsrådet 
•  Arbetar på uppdrag av NyföretagarCentrum Sveriges 

styrelse
•  Kontrollerande och coachande roll
•  Följa upp och stödja NyföretagarCentrum utifrån:

ü Kvalitetspolicy, 
ü Huvudprinciper
ü Mätpunkter 
ü Diplomering
ü Certifiering

•  Vara lyhörd för synpunkter från lokala NyföretagarCentrum 
•  Informationsmaterial till styrelse och verksamhetsansvarig
•  Digitaliserade rapporter 



Övrigt 
På interna sidan och/eller på Google Drive ska 

följande material finnas:
•  Kvalitetspolicy
•  Avtal med Huvudprinciperna
•  Code of Conduct
•  Diplomeringsunderlag
•  Varumärkespolicy
•  Styrelsens profil 
•  Befattningskrav för rådgivare
•  Avtal med rådgivare
•  Förslag till stadgar
•  Avtal om GDPR
•  Bildspel om kvalitetsarbetet
	  

	  

	  
	  



Kvalitetsrådet 
Jan Sundman, ordförande

jan.sundman@nyforetagarcentrum.se
072-513 72 99

Harry Goldman
harry.goldman@nyforetagarcentrum.se
070-661 04 54

Ingela Lindefelt
ingela.lindefelt@nyforetagarcentrum.se
070-518 26 09

Inger Wickbom
inger.wickbom@nyforetagarcentrum.se
070-281 14 56


