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NyföretagarCentrum Sverige 2020
– skapar livskraftiga företag

NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and
Society) är moderorganisation till landets
NyföretagarCentrum. Ett 80-tal NyföretagarCentrum finns
idag i 224 kommuner.
Utan NyföretagarCentrums insatser hade nyföretagandet i landet
varit betydligt lägre. NyföretagarCentrum har sedan 1985 medverkat
till start av 246 000 nya företag i landet. Under 2020 tillkom 8 000
nya företag genom NyföretagarCentrums insatser.
NyföretagarCentrums medverkan till start av företag motsvarar mer
än 11 % av landets nyregistrerade företag. Särskilda insatser har gjorts
för att stötta målgrupper som unga, kvinnor och utlandsfödda.
Genom NyföretagarCentrums stödinsatser med information och
rådgivning och mentorskap tillkommer fler hållbara nya företag
med högre överlevnad och högre lönsamhet – insatser som har
positiv inverkan på ekonomisk tillväxt, sysselsättning, jämställdhet
och integration.

”Kändes enklare
efter rådgivningen”

”Råd kring
bokföring”

”Vägledning
i starta eget
bidraget”
”Bekräftelse att
jag tänker rätt”

”Förbättrad struktur
runt företaget”

”Min affärsplan
blev bättre”
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”Webbplatsens
breda innehåll”
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”Tips med
hemsidan”

“Help to understand
the Swedish rules as an
immigrant”

NyföretagarCentrum i siffror
NyföretagarCentrum finns i 224 kommuner

• 246 000 startade företag 1985–2020
• 8 000 företag startades under 2020 genom NyföretagarCentrum
• 1 helårsarbete genereras per företagsstart
• 16 500 personer gavs rådgivning
• 650 nyföretagare gavs efter rådgivning vid NyföretagarCentrum även en
mentor
• 50 % av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum var kvinnor
• 29 % av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum var under 35 år
• 37 % av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum var födda
utomlands
• 1 % av företagen i konkurs efter 3 år
• Överlevnaden, produktiviteten och lönsamheten var redan efter 2 år högre
för de företag som startas genom NyföretagarCentrums rådgivning jämfört
med de företag som inte givits rådgivning av NyföretagarCentrum

2020

• 11 % av alla nya företag i Sverige startas av NyföretagarCentrum

• 84 % av företagen som gavs rådgivning var aktiva efter 3 år
• 87 % av företagen som gavs rådgivning + mentorskap var aktiva efter 3 år
• 86 % av de som gavs rådgivning uppger att de haft nytta av rådgivningen i
NyföretagarCentrum
• 90 % var nöjda efter rådgivning vid NyföretagarCentrum
• 93 % rekommenderar NyföretagarCentrum
• Ca 4 miljarder kronor per år genererades i skatteintäkter till stat och
kommun
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Jan Sundman, ordförande
Året 2020 blev historiskt. Den pandemi som tidigt under året sköljde över
världen påverkade oss alla. Inom samhällen, sjukvård, näringsliv och
organisationer ställdes krav på snabb anpassning och omställning på sätt
som vi inte tidigare skådat i modern tid.
Så även för NyföretagarCentrum. Vi fick som landets ledande organisation för
tillkomsten av nya företag snabbt ställa om och anpassa verksamheten.
Behovet av fortsatt rådgivning till blivande entreprenörer kompletterades med
nödvändig information om olika hjälpinsatser.
I digitala seminarier kunde vi bl.a. nå ut till företagare som startat de senaste
åren med information om hur de på bästa sätt kunde klara sig igenom
pandemins negativa påverkan. Genom organisationens starka partnernätverk
kunde omställning ske beundransvärt snabbt och effektivt.
Trots detta speciella verksamhetsår ökade antalet startade företag i Sverige
jämfört med tidigare år. Efter en nedgång under våren och sommaren kom en
återhämtning redan tidigt under hösten. Förutom alla positiva möjligheter som
öppnar sig genom att starta egen verksamhet finns också här en förklaring i det
nödvändiga i att gå vidare efter varsel och uppsägningar.
Tack vare omställning till ökad digitalisering i möten och rådgivningar men
också snabb anpassning i övrigt visar sig, den sedan många år beprövade
affärsmodellen med rådgivning från egna företagare till blivande entreprenörer,
hålla mycket bra. Kompletterar vi den med vårt mentorprogram når vi mycket
goda resultat. Den marknadsposition som NyföretagarCentrum har sedan
tidigare bekräftas fortsatt med de fina nyckeltal som redovisas ännu ett år.
Verksamheten växer med nya etableringar i Sverige och med värdefullt stöd av
internationella partners har möjligheten till verkningsfulla insatser för
nyanlända, inte minst kvinnors intresse för entreprenörskap, kunnat göras. Här
har NyföretagarCentrum uppmärksammats som föredöme från såväl svenska
myndigheter som internationella organisationer.
Ingen kunde förutse det gångna årets omvälvande effekter av den globala
pandemin. För framtiden har det påmint oss om hur viktigt det blir med en
stabil modell för verksamheten kombinerat med hög beredskap för omställning
och flexibilitet. Uppgiften att bidra med att fler nya och lönsamma företag växer
fram i Sverige känns fortsatt mycket angelägen. Att rusta företagarna med de
bästa kunskaperna och förutsättningarna för att möta utmaningar i sina
marknader är en väl motiverad uppgift även framöver.
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Harry Goldman, verkställande ledamot/VD
2020 ökade antalet startade företag genom NyföretagarCentrum med
hela 23 %! Det var rekordsiffror. Under året kom samtidigt fler nya
företagare på återbesök som behövde hjälp med omställningen under
pandemin. Därför startades Nyföretagarhjälpen! Många tusentals företag
som startades under de tre senaste åren kontaktades och erbjöds
förnyad rådgivning. Genom digitala insatser genomfördes den digitala
Mässan Eget Företag där såväl rådgivning, webinarier och erbjudanden
till nyföretagare fanns tillgängliga.
Fler NyföretagarCentrum startades även runt om i landet. Nu finns
NyföretagarCentrum i 224 av Sveriges 290 kommuner. Genom
NyföretagarCentrums Mentorprogram, med stöd av Tillväxtverket, har fler
nyföretagare kunnat få en mentor. Vi vet att mentorskap leder till företags högre
överlevnad och ökad lönsamhet. Samtidigt utvecklades IT-verktygen.
NyföretagarCentrums Affärsplan www.affarsplanen.com har också använts av
allt fler för att underlätta nyföretagandet.
NyföretagarCentrums många partners nationellt och lokalt har varit en
grundförutsättning för alla insatser som gjorts. Företag, banker, organisationer,
kommuner och myndigheter har alla på sitt sätt bidragit. Genom Moody’s har
NyföretagarCentrum Sveriges verksamhet kunnat utvecklas. Unga har även
kunnat ges mer stöttning av NyföretagarCentrum Sverige genom YBI och Citi.
Och ytterligare insatser har även kunnat göras under pandemin med stöd av
YBI/Google. Genom särskilda insatser till detta från såväl Tillväxtverket som
JP Morgan har särskilt utlandsfödda/nyanlända givits ett gott stöd vid start av
företag. Såväl rådgivningen som i antalet startade företag ser vi fler utrikesfödda
och nyanlända.
Högt betyg har givits till NyföretagarCentrum. 93 %, av de som varit i rådgivning,
kunde rekommendera rådgivningen vid NyföretagarCentrum till andra.
Fler nya företag i Sverige behövs för ökad sysselsättning, jämställdhet,
integration och tillväxt!
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Styrelse

Stiftelsen Svenska Jobs and Society
NyföretagarCentrum Sverige
2020-12-31

Ordförande
Jan Sundman

Vice ordförande
Per Mossberg
Caroline Spets

Ledamöter
Christina Almtun, Svedea
Suzanne Asserholt, Företagarna
Boo Gunnarson, Visma
Liselott Hagberg, f.d. Landshövding
Johan Ljungqvist, AFA Försäkring
Mattias Oljelund, Svenskt Näringsliv
Lars Sörling, Björn Lundén

Suppleanter
Andreas C Andersson, Nordea
Johan Berg, SEB
Claes Björnsund, Söderberg & Partners
Sofie Larsson, Swedbank
Katarina Lundahl, Unionen
Marie Lundberg, Sustainable Way Sweden
Helena Lundgren, SMÅA
Adam Malmström, Fortnox
Jens Nilsson, Offerta
Margareta Ternell, PRV
Andreas Åström, Almega
Håkan Österberg, Marginalen Bank

Adjungerade
Cilla Franzén, rådgivare, NyföretagarCentrum Uppsala
Ronny Johansson, Ordförande NyföretagarCentrum Lerum
Ingela Lindefelt, NyföretagarCentrum Sveriges Kvalitetsråd

Verkställande ledamot/VD
Harry Goldman, Coordinator Consulting GRE AB
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NyföretagarCentrum i siffror
–gör jobbsökare till jobbskapare

finns i

224
kommuner

37 %
födda utomlands

50 %
är kvinnor

11 %

av nyföretagandet går
via NyföretagarCentrum

1%

av företagen i
konkurs efter 3 år

16 500
i rådgivning

8 000

företagsstarter 2020

93 %
rekommenderar
NyföretagarCentrum

29 %
är under 35 år

23 %

fler företag än 2019

84 %

överlevnad av de nya
företagen efter 3 år

87 %

överlevnad med mentor

ca 4 miljarder
i skatteintäkter per år
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Nationella partners/samarbeten

I samarbete med:
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NyföretagarCentrum Sverige
Stöd och samarbeten

Genom JP Morgans stöd har informations- och rådgivningsinsatser kunnat
göras ett antal år till utlandsfödda. Särskilda insatser har under 2020 gjorts
mot målgruppen nyanlända (i Sverige 2015/16 från länder utanför EU) där en
mindre grupp (120 företag) följts upp. Många av de nyanlända kom från Syrien
(37%). Men flera olika länder fanns här samtidigt representerade. Intressant att
notera var att utbildningsbakgrunden var hög, 70 % hade högskole/
universitetsutbildning. Samtidigt var 27 % arbetssökande. 30 % hade lyckats
skaffa sig en anställning, oftast då deltid och/eller anställning med lägre
lönenivå. Överlevnaden var av de nya företagen 2019/20 var även påfallande
hög, trots pandemin (85% aktiva 1–2 år). De jobb som tillkom i de nya
företagen startade 2019/20 var i genomsnitt 2,1 jobb /företag och då högre än
motsvarande för det som gäller inrikesfödda.

NyföretagarCentrum Sverige har en framträdande roll och representerar
Europa i den internationella organisationen Youth Business International, YBI.
Tillsammans med europeiska YBI-organisationer har NyföretagarCentrum
Sverige i flera år medverkat i ett projekt som drivits med finansiering av CIti
Foundation för att stötta ungas företagande.

Stöd till NyföretagarCentrum Sveriges verksamhet har givits av Moodys. Det
har underlättat för NyföretagarCentrum Sverige att nå ut och genomföra
olika aktiviteter under pandemin – särskilt för utlandsfödda. Att stärka
NyföretagarCentrums verksamhet generellt har samtidigt varit en
förutsättning för att nå de goda resultat som presterats.

målsättning om 50 %. Potentialen att starta och driva företag är även stor hos
utlandsfödda och nyanlända. Insatsens målsättning överstegs med 20 %.

Tillväxtverkets verksamhetsbidrag till
NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen
Svenska Jobs and Society) användes till att
säkra fortsatta informations- och
rådgivningsinsatser.
Härutöver medverkade Tillväxtverket att stödja
NyföretagarCentrums mentorinsatser i hela
landet. Andelen kvinnor som företagare
uppgick till 67 %. Det översteg insatsens

I projekt för utlandsfödda kvinnor och män möjliggjordes rådgivning och
ökad kunskapsuppbyggnad. År 2007 uppgick andelen utlandsfödda i
rådgivning vid NyföretagarCentrum till 15 %. 2016 uppgick gruppen till 30 %.
I samband med flyktingkrisen 2015/16 gjordes särskilda insatser av
NyföretagarCentrum för att nå och stötta utlandsfödda/nyanlända. 2020
uppgick gruppen utlandsfödda i rådgivning till 37 %. I samband med
projektet ”Nyföretagarhjälpen – omställning av insatser för
nyföretagande mot bakgrund av Covid-19” (8 ½ månader 2020) gavs över
4 500 utlandsfödda personer stöd/information och rådgivning om
företagande. Under året var 5 % av de företag som startade genom
NyföretagarCentrum nyanlända. Uppföljningar visar att antalet jobb per
företag är betydligt högre i de företag som startats av utlandsfödda och
nyanlända jämfört med företag som startats av inrikesfödda. De nya
företagen startade av utlandsfödda genom NyföretagarCentrum har
genererat många hundratals miljoner kronor i skatteintäkter (Keizett AB/IUC
Sverige).
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Genomförda aktiviteter 2020
Nyföretagarhjälpen
Startades med anledning av att Coronakrisen som slog
hårt mot alla och allt företagande. Genom Nyföretagar
hjälpen kontaktades 60 000 personer varav 20 000
företag som tidigare år givits information och/eller varit i
kontakt i rådgivning vid NyföretagarCentrum.
NyföretagarCentrum Sverige livesände, genom
Facebook, tillsammans med partners där
nyföretagare/företagare samtidigt kunde ställa frågor
direkt till våra experter och rådgivare. Livesändningarna
hade 140 000 visningar under året.

Media, Sociala media, Webb och
Nyhetsbrev
Genom nyhetsbrev, web, radio, TV och press samt sociala
medier har informationsspridning löpande skett. I stort sett
varje dag publiceras en eller flera artiklar i media om
NyföretagarCentrums insatser. NyföretagarCentrum Sverige
har även varit aktiv i sociala media för att nå ut. Nyföretagar
Centrums Facebookgrupp har idag 21 000 följare.

Round Table
NyföretagarCentrum arrangerade för första gången
Round Table (november) för att diskutera utvecklingen av
nyföretagandet/företagandet. Ett särskilt fokus fanns kring
följderna av pandemin för gruppen utlandsfödda/
nyanlända. Fakta presenterades som visade betydelsen av
nyföretagandet för sysselsättning, jämställdhet, integration
och tillväxt.

Digital mässa, Eget Företag
(7–8 december) Totalt: 2 052 var unika besökare. 7 411
deltagare kom på föreläsningarna. 36 % av besökarna var
födda utanför Sverige. 57 % av besökarna var kvinnor och
6 525 chatts fanns under mässdagarna.
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Pristagare 2020
NyföretagarCentrum Sverige har under 2020 givit utmärkelser.

Årets nyföretagarkommun – Båstad kommun
Båstad blev årets nyföretagarkommun 2020. I
motivering lyfte juryn särskilt fram Båstads fokus
på samverkan och inkludering, som har bidragit till
en stabil grogrund för nya näringar.

Årets Nyföretagare 2020 – PIXID AB
Pixid blev årets nyföretagare 2020. Juryns motivering var:
”Pixid AB var en helt nystartad reklambyrå med
profilprodukter när Covid-19 slog till. Ägarna ställde
snabbt om verksamheten till ett tillverkningsföretag för
plastvisir till vården; en unik anpassning till den rådande
situationen. Det ergonomiska visiret är CE-märkt och nu
väntar export till ett flertal länder”.

Årets unga nyföretagare – Elin Zlatkovic
Utmärkelsen Årets Unga Nyföretagare 2020 gick till Elin
Zlatkovic med Elinz Fotografi i Skövde. Hon fick
utmärkelsen för sin skicklighet som fotograf och sitt
unika bildspråk. Genom sitt företag visade Elin det som
många vet men få tänker på: att många företag startas
av en slump tack vare ett intresse eller en unik kunskap.

Internationell pristagare YBI – Bo Selerud
Bo Selerud, som blev Årets Mentor 2019 för
NyföretagarCentrum Sverige, utsågs till silvermedaljör i den
internationella tävlingen Mentor Recognition Award 2020.
Utmärkelsen gavs av YBI, Youth Business International.

Årets Mentor Nya Företag – Liselott Bruse
Årets Mentor blev Liselotte Bruse.
Juryn motivering: ”Med stor generositet och starkt
engagemang har Liselotte Bruse i NyföretagarCentrum
Sveriges Mentorprogram stöttat nyföretagaren och
adepten David Hallberg med företaget Led Light i
Skellefteå AB”.
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Mentorprogrammet 2020
Resultaten i Mentorprogrammet är mycket
goda – med inte bara högre lönsamhet utan
även högre överlevnad av företagen.
Mentorprogrammet för nya företagare
utformades av NyföretagarCentrum Sverige
2006 och har med framgång drivits sedan
dess. Idag är Mentorprogrammet en väl
integrerad del av NyföretagarCentrums
metodik. De ideella insatserna i programmet
är omfattande.

”Stöd & pepp”
”Bra tips”
”Trygghet”
”En bättre helhetsbild av
saker att tänka på”

”Fick bra stöd och
motivation”
”Kontakter”
”Mod”
”Det blev lättare att
fatta ett beslut”
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NyföretagarCentrum lokalt

NyföretagarCentrum gör jobbsökare till jobbskapare
Runt om i landet finns NyföretagarCentrum som ger
kostnadsfri och konfidentiell rådgivning av start av eget
företag. Livskraftiga företag startades.
I Eskilstuna finns många startade företag i branscher
som drabbats hårt under pandemin. Flera av dessa
företagare kom tillbaka i förtvivlan då smittspridningen
intensifierades och restriktionerna ökade. En vanligt
förekommande problematik har varit att man inte riktigt
förstod hur de olika stöden fungerade.
Hos NyföretagarCentrum Eskilstuna var i rådgivningen
60 % utrikesfödda, varav 40 % var kvinnor. Att ha någon
att tala med kring företagsstarten och företaget har varit
betydelsefullt. Att många har fått en kanonstart och
även kunnat klara sig ur en problematisk situation ser vi
hela tiden bevis på.

Urban Wallin, rådgivare och verksamhetsansvarig
NyföretagarCentrum Eskilstuna

Rania Matar, från Syrien, kom till Sverige
och Eskilstuna 2015.
Rania tog över företaget Familjekök AB i
början av pandemin. Framtidsplanerna
att verka som inredningsarkitekt i Sverige
förverkligades.
I oktober besökte kronprinsessan
Victoria och Prins Daniel tillsammans
med landshövding Beatrice Ask
företaget Familjekök AB.

Kronprinsessan Viktoria och Prins Daniel besöker NyföretagarCentrum
Eskilstuna och Rania Matar, Familjekök AB

NyföretagarCentrum ÖrebroLekeberg firade 30-årsjubileum 2020.
Precis som många andra
NyföretagarCentrum i Sverige såg
man en ökad efterfrågan på starta
eget rådgivning under pandemin.
Nära 500 personer var bokade i
rådgivning och 200 företag startades
upp. Nästan 50 % av kunderna var
födda utomlands.

Rana Yaghmour. Frida Gustafson, rådgivare. Janis Lancereau, rådgivare och
verksamhetsansvarig NyföretagarCentrum Örebro
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NyföretagarCentrums verktyg
Affärsplanen
NyföretagarCentrum Sverige har tillhandahållit
information och verktyg för nyföretagare som
underlättat starten av eget företag. Affarsplanen.com
är del av NyföretagarCentrums metodik.
Antalet nyföretagare som använder
NyföretagarCentrums affarsplan.com ökade markant
under året. Under 2020 skapades 12 549 nya
affärsplanekonton.

JobsData/IT
IT-supporten till såväl nyföretagare som till lokala/
regionala NyföretagarCentrum har förstärkts. Med
JobsData som bokningsfunktion och klientdatabas
kan nyföretagandet följas upp kontinuerligt.
En ökad anslutning av lokala/regionala
NyföretagarCentrum har skett till det nya IT-systemet
JobsData 3.0. Fortsatt utveckling av har samtidigt skett
med nya funktioner.
Tillsammans med NyföretagarCentrums enkäter
(Webropol) har analys skett så att viktiga slutsatser har
kunnat dras om nyföretagandets utveckling.

NYFÖRETAGARBAROMETERN
Nyföretagandet slog rekord 2020 med över 70 000 nya företag
80 000

70 000

60 000

50 000
NyföretagarCentrum Sverige följer nyföretagandets utveckling
genom Nyföretagarbarometern i samarbete med Bolagsverket.
40 000
1994

1996

1998 2000 2002 2004 2006 2008
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HUR HAR DITT FÖRETAG ELLER STARTEN AV DITT FÖRETAG
PÅVERKATS AV CORONA (COVID-19) SITUATIONEN?
Att pandemin påverkat företagsplanerna står klart även om vissa drabbats i
mindre grad.
Enkät Webropol – 2 352 svar från rådgivningen 2020
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Annat

NyföretagarCentrum Sveriges kansli
NyföretagarCentrums 80-tal lokala/regionala föreningar/
stiftelser med 200 rådgivare ges löpande support.
Att svara för övergripande information och kontakter
externt för att stärka nyföretagandet och entreprenörskap

Harry Goldman

Peder Josephson

Mats Evergren

Josefin Hildinge

Tara Shoup Paulsson Fredrik Lundström

är en pågående uppgift som åligger det nationella kansliet.
Genom NyföretagarCentrum Sverige sker även koncept
utveckling och metodutveckling till gagn för alla
NyföretagarCentrum.

Jan Ljungberg

Therese Käck

Jörgen Bengtson

Pialill Ring

Sara Zaker

Isak Roslinde
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URBAN PRINT STOCKHOLM 2021

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 livskraftiga företag

Stiftelsen Svenska Jobs and Society
NyföretagarCentrum Sverige
Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm

Telefon 08-14 44 00
mail@nyforetagarcentrum.se
www.nyforetagarcentrum.se

