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NyföretagarCentrum Sverige 2021
– skapar livskraftiga företag

NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and 
Society) är moderorganisation till landets Nyföretagar
Centrum. Ett 80tal NyföretagarCentrum finns idag i 228 
kommuner.

NyföretagarCentrum har sedan 1985 medverkat till start av 254 000 
nya företag i landet. Under 2021 har 8000 nya företag tillkommit 
genom NyföretagarCentrums insatser. Särskilda insatser har gjorts 
för att stötta målgrupper som unga, kvinnor och utlandsfödda. 
Utan NyföretagarCentrums insatser hade nyföretagandet i landet 
varit betydligt lägre. NyföretagarCentrums medverkan till start av 
företag motsvarar 10 % av landets nyregistrerade företag. Genom 
NyföretagarCentrums stödinsatser med information/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.

RÖSTER FRÅN NYFÖRETAGARE

”Kändes enklare 
efter rådgivningen”

”Råd kring 
bokföring” ”Förbättrad struktur 

runt företaget”

”Vägledning 
i starta eget 
bidraget”

”Min affärsplan 
blev bättre”

”Webbplatsens 
breda innehåll”

”Tips med 
hemsidan”

“Help to understand 
the Swedish rules as an 

immigrant”

”Bekräftelse att 
jag tänker rätt”

”Global vinnare i Youth 
Business Internationals 

Mentor of the Year Award” 
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2021
NyföretagarCentrum i siffror
Ledande kraft för nyföretagande

 • Mer än 250 000 startade företag sedan 1985

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

 • 8 000 företag startades under 2021 genom NyföretagarCentrum

 • 15 000 personer gavs rådgivning

 • Mer än 600 nyföretagare gavs efter rådgivning vid NyföretagarCentrum 
även en mentor

 • 69 % kvinnor i mentorprogram

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

 • 41 % av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum var under 35 år

 • 36 % av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum var födda 
utomlands

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

 • Överlevnaden, produktiviteten och lönsamheten var redan efter 2 år högre 
för de företag som startat genom NyföretagarCentrums rådgivning jämfört 
med de företag som inte gavs rådgivning 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 

 • 88 % av de som gavs rådgivning uppger att de haft nytta av rådgivningen i 
NyföretagarCentrum 

 • 92 % var nöjda efter rådgivning vid NyföretagarCentrum 

 • 94 % rekommenderar NyföretagarCentrum

 • Ca 4 miljarder kronor per år genererades i skatteintäkter till stat och  
kommun  
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Jan Sundman, ordförande

Året 2021 kom att till stora dela präglas av den globala pandemins 
verkningar. Den anpassning som genomfördes redan under förra året och 
som i hög grad tvingade samhällen, organisationer och näringsliv till 
genomgripande förändringar av verksamheterna fortsatte under det 
gångna året.

För många branscher och företag har restriktioner och nedstängningar varit 
mycket svåra att hantera. Det kan inte nog poängteras. Samtidigt har de 
inneburit kreativa lösningar för att upprätthålla och skapa nya verksamheter. 
Den till stora delar påtvingande omställningen har faktiskt inneburit att 
slumrande idéer och affärsupplägg skapat underlag för nya företag på ett 
mycket intressant sätt. 

 Det är nämligen så att trots pandemin blev 2021 ett rekordår i företagsstarter i 
vårt land. Enligt Bolagsverket registrerades ett rekordhögt antal nya företag – 
78 711 – vilket är en ökning med 7,1 procent jämfört med det tidigare rekordåret 
2020. 

 NyföretagarCentrum har med sina kompetenta rådgivare runt om i landet 
bidragit till att strax över 10 procent av dessa nystartade företag fått de bästa 
förutsättningarna att klara de första krävande åren. Vi ser sedan många år att de 
företag som besökt vår organisation har en signifikant bättre överlevnad de 
första tre åren än för genomsnittet i landet.

 Genom omställning och fortsatt anpassning till nya former av möten med de 
blivande entreprenörerna och mervärden som erbjuds via partners har 
NyföretagarCentrums verksamhet de senaste åren fått en delvis ny form. Att 
fortsätta på den inslagna vägen blir nödvändigt i framtiden. Förutom att möta 
tänkbara effekter av de geopolitiska spänningar som vi ser i skrivande stund, 
ligger organisationens närliggande utmaningar i att fortsatt utveckla 
verksamheten i ett allt mer digitaliserat samhälle, att finna nya nödvändiga 
former för finansiering och att möjliggöra en kompetens- och ledarutveckling 
som attraherar på alla plan.

 NyföretagarCentrums viktiga uppgift, att bidra till att fler nya och lönsamma 
företag skapas i Sverige, känns fortsatt mycket angelägen. Genom att rusta 
företagarna med kunskaper för att möta utmaningar i sina marknader är en väl 
motiverad uppgift i framtiden.

NyföretagarCentrum Sveriges insatser
• Hållbara/livskraftiga nya företag
• Information/rådgivning/mentorskap
• Partnersamverkan med starka varumärken/erbjudanden
• Hög kompetens av rådgivare
• Hög kundnöjdhet
• I hela landet
• Ledande varumärke
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Sverige behöver fler nya företag. De är dessa som skapar vår framtid. Det 
är här många av de nya ideerna och jobben men också skatteintäkterna 
genereras. De nya företagen är helt enkelt grunden för Sveriges framtid. 

Även om nära hälften av Sveriges befolkning kan tänka sig starta ett 
företag är det endast 0,8 % av befolkningen som gör det.

Internationellt ligger Sverige här på en låg placering och något som har 
betydelse för vårt välstånd. Och med den höga arbetslösheten – särskilt för 
unga och utlandsfödda – är nyföretagandet en nödvändighet. 

NyföretagarCentrum står idag för drygt 10 % av landets alla företagsstarter. 
Överlevnaden av de nya företagen är hög. 84 % av företagen är fortfarande 
aktiva (efter 3 år) och med mentorskap ökar detta till 87 %. Samtidigt är 
konkursfrekvensen låg i de nya företag som startas genom NyföretagarCentrum 
– på endast 1 %. Om stöttning ges på rätt sätt kan alltså mycket åstadkommas. 
Under 2021 var 15 000 personer i rådgivning hos NyföretagarCentrum och 
8 000 nya företag startades.  

Med rätt typ av verktyg för start och starkt nätverk som stöd går det bättre. 
Liksom tidigare år startades  2021 företag i alla branscher och av personer med olika bakgrund och i alla åldrar. Dock kan 
ändå vissa slutsatser dras av detta annorlunda år – fler startade företag av nödvändighet. Andelen unga som startade 
företag genom NyföretagarCentrum var hög. 41 % av de i rådgivning var under 35 år. 36 % av de som var på rådgivning var 
utlandsfödda – även det en mycket hög siffra. Nära var tredje som startade företag var utlandsfödd. Och – 50 % av de 
som startade företag genom NyföretagarCentrum var kvinnor.  Så ser det inte ut I Sverige annars – så NyföretagarCentrum 
gör verkligen skillnad!

Hos NyföretagarCentrum innebär vid start varje nytt företag 1,6 helårsarbeten. Än högre jobbtillväxt sker faktiskt i de 
företag som startats av de nyanlända. Här är jobbtillväxten över 2 jobb per företag. Företagen har utvecklats väl. 
Jobbsökare kan bli jobbskapare – något som NyföretagarCentrum år efter år visar. 

NyföretagarCentrums Mentorprogram har också varit en viktig del i den process som finns. De ideella insatserna är 
omfattande och så viktiga för företagens framgång. Vi vet att både överlevnaden och lönsamheten är högre i de 
företagen som startats genom extrainsatsen som görs genom de många mentorernas medverkan. 

Den digitala omställningen har samtidigt fortsatt med utveckling av de digitala verktygen liksom av rådgivningen digitalt 
och med digitala event. Också genom den digitala Affärsplanen www.affarsplanen.com har många nyföretagare givits 
möjligheter att ta sina första steg. Rådgivningsprocessen där NyföretagarCentrums rådgivare med sin kunskap och egna 
erfarenheter från företagandet vägleder och stöttar alla nyföretagare är nyckeln till framgång.

Under året arrangerades ett antal Round Tables där nyföretagandet diskuterades av företagsrådgivare, forskare, 
myndighetsrepresentanter, företagare och politiker. Många kloka synpunkter framfördes. Supportsystemet – med 
NyföretagarCentrums rådgivning och mentorskap – måste byggas ut. Nätverk och stöttandet är så viktigt.  

Sedan 1985 har mer 250 000 företag startats genom NyföretagarCentrum. Bara sedan 2015 har över 100 000 personer 
givits rådgivning och nära 50 000 nya företag startats.  För såväl de personer som startar företag som för Sverige har 
NyföretagarCentrum betydelse. 

Harry Goldman, verkställande ledamot/VD
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Anne Marbrandt. NyföretagarCentrum Sveriges Kvalitetsråd
Mathias Strand, Microsoft 

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

8 000
företagsstarter 2021

1 %
av företagen i  

konkurs efter 3 år

10 %
av nyföretagandet går 

via NyföretagarCentrum

50 %
är kvinnor 41 %

är under 35 år

36 %
födda utomlands

94 %
rekommenderar  

NyföretagarCentrum

15 000
i rådgivning

87 %
överlevnad med mentor

84 %
överlevnad av de nya  
företagen efter 3 år

ca 4 miljarder
i skatteintäkter per år

228
kommuner

finns i
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I samarbete med:

Nationella partners/samarbeten 
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NyföretagarCentrum Sverige
Internationella samarbeten

Under flyktingkrisen 2015/16 var Sverige ett av de länder som tog emot flest 
migranter/flyktingar. Genom stöd som givits av J.P. Morgan har 
NyföretagarCentrum Sverige kunnat göra viktiga insatser som lett till många 
nya livskraftiga företag och jobb.  ●  

 ● Den genomsnittliga årsinkomsten före start var kring 100 000 kronor.
 ● Jobbtillväxten var högre än vad som gäller för nya företag i allmänhet med 

i genomsnitt över 2 helårsarbeten/företag 
 ● Företagen var livskraftiga och endast 7 % har lagt ned/år.
 ● Kunskapen och erfarenheten kring företagande hos de nyanlända som 

varit på rådgivning hos NyföretagarCentrum var hög. 70 % hade högskole- 
universitetsutbildning. Samtidigt har det varit svårt att få jobb varför 
företagandet valts för att skapa sig ett bättre liv. Under 2021 förnyades 
insatserna från JP Morgan. Fortsatt fokus finns att stötta utlandsfödda 
kvinnor för entreprenörskap och ekonomisk tillväxt – som bidrar till 
samhällets utveckling.

Sedan 2015 har samarbete funnits med Citi Foundation tillsammans med 
Youth Business International (YBI) och entreprenörsorganisationer i Europa. 
Satsningen har varit en del av Citi Foundations globala initiativ ”Pathway to 
progress”, där unga givits ökade möjligheter till entreprenörskap. Insatserna 
från NyföretagarCentrum med information, rådgivning och mentorskap 
gjort att unga företagare blivit bättre rustade för framtiden. Över 5 000 unga 
nyföretagare har genom åren startat företag. Årets Unga Nyföretagare har 
samtidigt utsetts med bl a Citis medverkan i juryn. Tack vare Citi Foundations 
ekonomiska stöttning och engagemang har NyföretagarCentrum Sverige 
kunnat stötta många unga nyföretagare – viktigt för sysselsättning, 
integration och ekonomisk tillväxt. Under 2021 förnyades insatserna med ett 
samarbete direkt med NyföretagarCentrum Sverige för att främja ungt 
entreprenörskap genom nyföretagarinsatserna Ung & Eget.

Under 2020 gavs NyföretagarCentrum Sverige stöd av Moodys. Förnyat stöd 
gavs 2021 till NyföretagarCentrum Sverige mot bakgrund av goda resultat. 
Inriktningen för insatserna finansierade av Moodys riktar sig mot att stärka 
NyföretagarCentrums möjligheter att nå ut och utveckla informations- och 
rådgivningsinsatserna från NyföretagarCentrums sida.
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Pristagare 2021 
NyföretagarCentrum Sverige har under 2021 givit utmärkelser. 

Nacka har i många år varit en ledande kommun vad 
gäller företagsklimat. Man förstår nyföre tagandets stora 
betydelse för ökad sysselsättning och ekonomiskt 
tillväxt. Genom nya företag skapas nya skatteintäkter  
– viktigt för samhälls servicen.

Årets nyföretagarkommun – Nacka kommun 

Årets Nyföretagare Theodor Pramer med forsknings-
teamet på Biomedrex ligger i framkanten för att hitta bot 
mot Covid-19. Hopp finns att deras forskningsinsatser ska 
lyckas medverka till att hindra pandemins, men även 
många andra sjukdomars verkningar. Genom Biomedrex 
har mitt i pande min nu tagits ännu ett viktigt steg för att 
lösa en av våra största samhälls utmaningar, att värna om 
alla våras liv och hälsa.

Årets Nyföretagare – BIOMEDREX, Theodor Pramer

Genom att ta klivet in i den otryggare framtiden som 
egenföretagare har Örvar Kristinsson på kort tid med 
visionen ständigt närvarande och med fokus på kund och 
medarbetare utvecklat sitt företag på ett anmärkningsvärt 
sätt. Samtidigt har ett företag med stor utvecklingspotential 
skapats. Projektkompaniet med Örvar Kristinsson är en 
inspirerande förebild.   

Årets unga nyföretagare – Örvar Kristinsson

Sedan 2009 driver Caxton Njuki företaget Caxton Sports 
Management. Han kom då själv in till NyföretagarCentrum 
som nyföretagare och blev då adept i Mentorprogrammet 
med Årets Mentor 2010 Catarina Hagstrand. Idag finns 
Caxton Njuki med en meritlista som idrottscoach, 
föreläsare, moderator men även med i styrelsen för Östra 
Sörmlands Sparbank och Länsstyrelsens Insynsråd. Som 
Mentor i NyföretagarCentrums Mentorprogram har han 
stöttat sin adept Jessika Sillanpää med företaget Jessika Story 
att lyckas. Med Jessika Sillanpääs nominering av Caxton Njuki 
till Årets Mentor i Sverige som grund blev Caxton Njuki inte 
bara Europamästare utan även världsmästare med titeln 
”Mentor of the World”. Caxton Njukis insatser som coach är 
omvittnade. Som inspiratör för andra är Caxton Njuki en 
förebild.

Mentor of the World – Caxton Njuki
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Mentorprogrammet 2021
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. 

”4 500 mentorer”

”8 500 adepter”

”400 000 idella  
timmar”

”Kontakter”

”Mod”
Att vara mentor blir 
en möjlighet att lära 
sig massor och ett 

privilegium!
Att inspireras av andra 
men också att hjälpa 

till och göra skillnad på 
riktigt!

”87 % överlevnad  
efter 3 år”

Resultat från 2006:
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NyföretagarCentrums verktyg

Affärsplanen
Affarsplanen.com är del av NyföretagarCentrums metodik. 
NyföretagarCentrum Sverige har tillhandahållit information 
och verktyg för nyföretagare vilket underlättat starten av 
eget företag. 

Fortsatt utveckling av har samtidigt skett med information 
om våra nationella och lokala partners som är länkade in 
til den nationella hemsidan där man ser samtliga 
erbjudanden. 

Antalet nyföretagare som använder NyföretagarCentrums 
www.affarsplanen.com ökade markant. Under 2021 
skapades 12 200 nya affärsplanekonton. 

E-kurser
E-kurser finns som ett komplement till rådgivningen. 
Under 2021 har kurserna uppdaterats och fler kurser har 
tillkommit. 

IT-supporten till såväl nyföretagare som till lokala/
regionala NyföretagarCentrum har förstärkts. 

Mer parten av lokala/regionala 
NyföretagarCentrum har skett till det nya IT-
systemet JobsData 3.0. Tillsammans med 
NyföretagarCentrums enkäter (Webropol) har 
analys skett så att viktiga slutsatser har kunnat 
dras om nyföretagandets utveckling.

Omställning – Digitala insatser
Fortsatta omställningsinsatser gjordes under året mot 
bakgrund av den pågående Coronapandemin. IT-
insatserna har varit mycket omfattande.  

Fortsatt utveckling av NyföretagarCentrums 
bokningssystem och databas JobsData 3.0 har skett för 
att säkra data som genererats i verksamheten. Ett flertal 
nya funktioner har utvecklats som förbättrar säkerheten 
och användarvänligheten. En omfattande anslutning 
av lokala/regionala NyföretagarCentrum har skett till 
det nya IT-systemet JobsData 3.0. Detta i kombination 
med undersökningar och enkäter till nyföretagare och 
NyföretagarCentrum genom enkätverktyget Webropol har 
lett till att analys och viktiga slutsatser har kunnat dras om 
nyföre-tagandets utveckling. NyföretagarCentrum Sveriges 
IT-support till såväl nyföretagare som till lokala/regionala 
NyföretagarCentrum har förstärkts. 

NyföretagarCentrum finns i  
228 kommuner
Nya kommuner under 2021 var:

 • Malung-Sälen (NyföretagarCentrum  
Norra Dalarna)

 • Vansbro (NyföretagarCentrum Norra 
Dalarna)

 • Surahammar (NyföretagarCentrum 
Västmanland)

 • Ale (NyföretagarCentrum Södra Bohuslän)

 • Nordmaling (NyföretagarCentrum Umeå)
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NyföretagarCentrum Östra Sörmland 
Ett fantastiskt år med en världsmästare, en rekordökning av 
nyföretagande och ett lyckat projekt för utlandsfödda.

NyföretagarCentrum Östra Sörmland har genom åren haft framgångsrika 
mentorpar vilket resulterat i att Caxton Njuki vann Årets Mentor Sverige, 
Europatävlingen och ”Global Mentor of the Year”.

Birgit Båvner började på Nyföretagarcentrum för 15 år sedan. 
Genom den verksamhet som skapats har siffrorna ständigt 
pekat uppåt för nystarter i Östra Sörmland. 

Insatser har gjorts med både rådgivning och mentorskap. 
Pandemin har naturligtvis inneburit stora utmaningar men 
genom att ställa om har behoven möts. 

Nyköpings kommun ökade sitt 
nyföretagande med 37 % jämfört med 
året innan vilket är ett rekordresultat 
som visar att en tydlig satsning från 
kommunen har givit resultat. 
Kommunens långsiktiga initiativ att 
träffa alla nyföretagare och erbjuda 
”dukat bord” skapar både snabbare 
och stabilare starter. En framgångs-
modell med tydligt resultat är sjösatt!

Projektet för utlandsfödda har 
inneburit att organisation har 
diplomerade rådgivare med 
efterfrågade språk kunskaper. Ett 
program med kurser och 
informations insatser har också riktat 
till gruppen vilket är en framgångsrik 
och anpassad modell för mentor-
programmet.

Birgit Båvner,  
NyföretagarCentrum 

Nyköping
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Digital mässa, eget företag 
Direkt vid pandemins inledning under våren 2020 genom-
förde NyföretagarCentrum Sverige en exempellös snabb 
omställning. NyföretagarCentrums aktiviteter med 
Nyföretagarhjälpen genomfördes digitalt. Nyföretagar-
Centrum var samtidigt mycket tidigt ute under 2020 med ett 
digitalt event som ett publikt mässarrangemang. Under våren 
2021 genomfördes sedan den andra digitala mäss aktiviteten. 
Under hösten arrangerades åter en digital mässa. De digitala 
mässaktiviteterna hade under året mer än 4 000 besökare.

4 300 unika besökare

9 529 deltagare på föreläsningarna 

36 % av besökarna är födda utanför Sverige

57 % besökarna var kvinnor

28 890 utbytta meddelanden mellan 
besökare och utställare 

Genomförda aktiviteter 2021

Online-träffar
Under hösten har det varit sju 
ONLINE-träffar tillsammans 
med tretton 
nationella partners 
tillsammans med våra 
rådgivare ute i landet för att ge 
djupare kunskaper om 
partners branscher och deras 
produkter samt verktyg som 
ger nytta och verktyg i 
rådgivningar

Sociala medier 

Under året har filmer producerats med förebilder 
som har spridits via NyföretagarCentrums kanaler 
som You Tube, Facebook, Instagram och LinkedIn. 

Nyföretagarhjälpen 

Under 2021 har livesändningarna via Facebook 
med Nyföretagarhjälpen fortsatt under året. 
Nyföretagar hjälpen har tagit upp de dagsaktuella 
frågorna med nyföretagandet och belyst såväl 
utmaningarna som möjligheterna – inte minst 
alla de problem som funnits under pandemin. 
Inbjudna experter/partners, nyföretagare och 
rådgivare från NyföretagarCentrum har givit svar 
direkt under sändningarna till alla som ställt 
sina frågor. I sändningarna har genomgående 
diskuterats vad som behövs för att på bästa sätt 
starta och driva företag. Exempel på omställning 
och tips "att tänka utanför boxen" för att inspirera 
vidare har lyfts.

Teman som funnits i sändningarna har varit: 
Rekordår för nyföretagandet 2020 – hur ser det ut 
inför 2021?

Hur går nyföretagandet nu under pandemin?

Hur ser framtiden ut för nyföretagandet?  

Nyföretagandet och företagandet – blev det som 
vi trodde?

Vilka startar företag nu och vilka 
möjligheter finns?

Vad behövs för att starta och driva företag?

Nyföretagarhjälpen – Här får du råd och tips! Idag 
träffar vi rådgivare och två företagare
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NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrums är
 • Sveriges ledande kraft för nyföretagande

Vi gör det genom
 • Företagare som hjälper blivande företagare
 • Lokal närvaro över hela landet
 • Kostnadsfri, konfidentiell, oberoende rådgivning

NyföretagarCentrums medverkan leder till
 • Tryggare start, högre överlevnad, högre lönsamhet

Vi gör det genom 
 • Företagare som hjälper blivande företagare
 • Lokal närvaro över hela landet 
 • Fortsatt verksamhetsutveckling på alla plan

Våra bevis – mätbara mål               
 • Fler starter / ökad överlevnad av företag
 • Fler jobb genom de nya företagen
 • Ökade samhällsintäkter genom de nya företag som 

startas

 • Hög kundnöjdhet / hög kundnytta / hög 
rekommendationsgrad mot bakgrund av de 
insatser som görs

Våra långsiktiga mål: 
 • Information och rådgivning ges för fler starter av 

hållbara företag vilka ger nya jobb och ekonomisk 
utveckling 

 • NyföretagarCentrums varumärke är i fokus
 • Mål finns i verksamheten för nöjdhet, nytta, 

rekommendation samt för företagens överlevnad 
 • Fler nås genom informations/rådgivarinsatser från 

NyföretagarCentrum i hela landet
 • Särskilda insatser görs för målgrupperna unga, 

kvinnor och utlandsfödda för att höja nivån av 
entreprenörskap i landet  

 • Nära samverkan sker med partners (företag, 
organisationer och myndigheter) 

Round Tables
NyföretagarCentrum Sverige arrangerade fyra 

Round Tables under året för att diskutera utveckling 

och lösningar för Sveriges nyföretagande. 

Som deltagare fanns inbjudna experter vid sidan av 

rådgivare från NyföretagarCentrum forskare, 

företag, arbetsgivarorganisationer/fackliga 

organisationer, banker/finansiella sektorn, 

myndigheter och politiker. Ett 30–50 tal personer 

deltog vid varje Round Table i engagerande 

diskussioner i Break Out Rooms. Efter ett 

omröstnings förfarande i varje Round Table 

utkristalliseras de viktigaste problem områdena och 

förslagen för att stärka nyföretagandet. Under den 

avslutande Round Table sammanfattades 

diskussionerna och en omröstning skedde om vad 

som uppfattades vara de viktigaste förändrings-

områdena. Följande förändringsförslag blev 

resultatet kring frågeställningen: Vilka åtgärder 

tycker du är viktigast för att underlätta start och drift 

av företag?  

1. Näringspolitik/Arbetsmarknadspolitik: Förändring måste 
ske av Arbetsförmedlingen där företagandet och 
entreprenörskap bättre prioriteras 

2. Supportsystemet: Utökad rådgivning och mentorskap 
måste ske bl a från NyföretagarCentrum och då med ökad 
finansiering från staten, regioner, kommuner, organisationer 
och näringsliv

3. Nätverk: Ökade möjligheter till stöttning för nyföretagare 
genom ökade kontakter/nätverk 

4. Finansiering: Mikrolån och garantisystem behövs för bättre 
finansieringsmöjligheter och även generella starta eget bidrag  

5. Trygghetssystemet: Ett bättre offentligt finansierat 
ekonomiskt skyddsnät vid start och drift av företag är 
nödvändigt

6. Skattesystemet/Regelsystemet: Lägre skatter för 
företagandet och ett förenklat regelsystem i synnerhet för 
skatt och moms

7. Myndighetsinformation: Ökad och förbättrad 
myndighetsinformation vid start och drift av företag

Arrangerade Round Tables visar nödvändigheten av att fokusera 
på lösningarna för att underlätta nyföretagandet.



Stiftelsen Svenska Jobs and Society
NyföretagarCentrum Sverige
802013-7116
Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm

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
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