
1

Kvalitetspolicy   

NyföretagarCentrum  

Ett dokument för NyföretagarCentrum och dess samarbetspartners.

Maj 2011



2

NyföretagarCentrum – 
Sveriges ledande kraft för nyföretagande
NyföretagarCentrums verksamhet finns i cirka 200 kommuner. År 2010 fick 23 600 per-
soner kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 10 600 av dem startade 
företag. Efter tre år är 80 procent av företagen aktiva; mindre än en procent har gått i 
konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak 
näringslivsfinansierad. 

Tillbakablick

1985  Sveriges första NyföretagarCentrum startas i Kallinge i Blekinge, delvis efter  
  en engelsk förebild där man startade ”Enterprise Agencies” för att motverka  
  effekter av industrinedläggning och för att stimulera ekonomisk utveckling.

1989  Antalet lokala NyföretagarCentrum har växt till 18. Dessa stöds av cirka 400  
  olika lokala samarbetspartners. Rådgivningarna på NyföretagarCentrum   
  leder till start av ett tusental nya företag i landet.

1995  Stiftelsen Svenska Jobs and Society (grundare av och ursprungligt  
  varumärke för NyföretagarCentrum Sverige) är medgrundare till  
  CSR Europe, en frivillig sammanslutning av stora företag som arbetar med  
  CSR, Corporate Social  Responsibility.

1999  Lokala NyföretagarCentrums rådgivning täcker cirka 100 kommuner.

2010  Lokala NyföretagarCentrums rådgivning täcker cirka 200 kommuner och   
  bidrar till 10 000 nya företag per år. Antalet samarbetspartners runt    
  om i landet uppgår till sammanlagt 2 400. Verksamheten firar 25 år och har  
  under denna tid bidragit till cirka 150 000 företagsstarter i Sverige. 

  I oktober 2010 bröts ny mark då NyföretagarCentrum i Lettland – Januno   
  uznèmeju centrs Latvija – invigs.  

Lång tradition kring kvalitetsarbete
Sedan 1998 arbetar verksamheten under det gemensamma varumärket –  
NyföretagarCentrum. Som ägare till varumärket beslutar NyföretagarCentrum Sverige att 
ett lokal NyföretagarCentrum har rätt att använda varumärket.

En kvalitetspolicy utarbetades 2000, som övergripande beskrev stiftelsens syn på kvali-
tetsarbetet samt mål och tillvägagångssätt. Diplomering av rådgivare och certifiering av 
NyföretagarCentrum påbörjades.

Ett ”Kvalitetsråd” bestående av f d rådgivare och representanter för NyföretagarCentrum 
Sverige tillsattes hösten 2006. Kvalitetsrådet har i uppgift att kontakta NyföretagarCen-
trum för att säkerställa kvalitetskraven infrias och i övrigt bistå NyförtagarCentrum på 
olika sätt.
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Kvalitetsarbetet är förankrat i NyföretagarCentrum Sveriges styrelse som målsatt och
fortlöpande följer kvalitetsarbetet bl a genom följande fem nyckeltal
- Marknadsandel
- Nöjd-Kund-Index, NKI
- Överlevnadsgrad efter 3 år
- Kostnad per företagsstart
- Andel privat finansiering av total finansiering

Varför satsa på kvalitetsutveckling?
För all verksamhet, oavsett om den bedrivs inom företag, myndigheter eller organisatio-
ner, är det viktigt att bygga upp och stärka trovärdighet och förtroende för varumärket. 
Detta kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete, som omfattar varje del av verksamheten.

Ett led i arbetet, i syfte att flytta fram positionerna, är att sätta mål för medarbetarnas kom-
petensutveckling, utveckling av arbetsformer etc. Ett annat är att göra tydliga utfästelser 
gentemot kunderna. För att konfirmera att uppsatta mål och gjorda utfästelser uppnåtts 
har diplomering och certifering kommit till ökad användning.

NyföretagarCentrum Sverige har sedan 1998 arbetat med att vidareutveckla verksamheten 
kvalitetsmässigt genom diplomering av rådgivare och certifiering av NyföretagarCentrum.

Genomförande
Kvalitet nås genom att säkra att överenskommelser som tecknats mellan Nyföretagar-
Centrum Sverige och NyföretagarCentrum om att huvudprinciper för verksamheten och 
varumärkets användning efterlevs. Efter en uppföljning genom verksamhetskartläggning 
inkl. uppföljning av nyckeltal beslutar Kvalitetsrådet om certifiering av NyföretagarCen-
trum, med en tidsbegränsad giltighet på 3 år. Vidare skall kvalitet uppnås genom att säkra 
att rådgivningen inom NyföretagarCentrum utförs av kompetenta rådgivare. Detta skall 
ske genom utbildning och därefter diplomering av rådgivare, även detta med tidsbegrän-
sad giltighet på 3 år.

Certifiering av NyföretagarCentrum
1. En gemensam överenskommelse om varumärkets användning och verksamhetens in-
riktning skall ha undertecknats av styrelserna för NyföretagarCentrum Sverige och  
NyföretagarCentrum.

2. NyföretagarCentrum skall arbeta efter stiftelsens/föreningens stadgar och efter  
NyföretagarCentrum Sveriges  huvudprinciper samt verkar i enlighet med bestämmel-
serna för det gemensamma varumärket:

3. Styrelsen skall följa upp NyföretagarCentrums ekonomi, verksamhet och resultat utifrån 
såväl centralt som lokalt satta kvalitativa och kvantitativa mål och nyckeltal enligt 
NyföretagarCentrum Sveriges mall.

4. NyföretagarCentrums verksamhet skall ledas av en ordförande som kan representera 
det lokala näringslivet och som har god insikt i näringslivets utmaningar och frågor.
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5. Verksamheten skall bedrivas med diplomerade rådgivare. Certifiering av Nyföretagar-
Centrum förutsätter att dess verksamhetsansvarige rådgivare är diplomerad.

6. Certifieringsunderlaget skall vara antaget av NyföretagarCentrums styrelse och under-
tecknat av styrelsens ordförande och därefter behandlas av Kvalitetsrådet
inför förnyelse av certifiering.

7. Certifikat utfärdas av NyföretagarCentrum Sveriges styrelseordförande och Kvalitetsrå-
dets examinator.

8. NyföretagarCentrums certifiering gäller i tre år, därefter skall certifieringen revideras 
och omprövas. Certifieringen omprövas därutöver i samband med skifte på posterna sty-
relsens ordförande och/eller verksamhetsansvarig rådgivare.

9. Certifiering krävs för att få arbeta under det gemensamma varumärket. Varumärket står 
för ett enhetligt arbetssätt och specificerade kvalitetsstandards.

Diplomering av rådgivare
1. Ett diplomeringsunderlag bestående av ”Personliga egenskaper, Yrkeskunskaper och 
Introduktions och utbildningsprogram” skall användas som grund för diplomering av 
rådgivare.

2. NyföretagarCentrums styrelseordförande skall vara väl insatt i diplomeringsunderla-
gets innehåll och medverka vid genomgång av detsamma.

3. ”Befattningskrav vid rekrytering av rådgivare på NyföretagarCentrum” utgör ett vik-
tigt inslag vid rekrytering av nya rådgivare. Rådgivarens profil utgör sedan en grund för 
personlig kompetensutveckling.

4. Diplomeringsunderlaget skall vara undertecknat av rådgivaren och styrelsens ordföran-
de och ha föredragits i styrelsen.

5. Diplom utfärdas av NyföretagarCentrum Sveriges styrelseordförande och kvalitetsexa-
minator.

6. Diplomeringen gäller tre år, därefter skall den omprövas.

Vidare skall…
Styrelsen och ansvarig rådgivare kontinuerligt underhålla och utveckla kontakterna med 
sponsorerna, bl a i syfte att säkra verksamheten och ha tillgång till den kompletterande 
kompetens rådgivarna behöver i sin verksamhet.

Styrelsen arbeta med att ständigt förbättra kunskap, erfarenhet och arbetsformer,
bl a genom intern utbildning och deltagande i interna konferenser.

Rådgivarna använder interna gemensamma system i syfte att bygga upp och ha tillgång 
till en ansenlig gemensam erfarenhetsbank och mätbara resultat inom vårt verksamhets-
område.
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NyföretagarCentrum ska ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk 
och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kvaliteten i verksamheten följas upp och utvärderas, lokalt årligen och nationellt genom 
studier utförda av oberoende undersökningsinstitut vart tredje år.

Huvudprinciperna
1. Verksamheten skall i huvudsak rikta sig till nyföretagare.

2. Rådgivningen skall vara av hög kvalitet och främja seriöst företagande.

3. Rådgivningen skall vara kostnadsfri, konfidentiell och objektiv.

4. NyföretagarCentrum skall verka genom ett lokalt nätverk av rådgivare inom sitt nä-
ringsgeografiska område.

5. Finansieringen av verksamheten skall i huvudsak ske genom det lokala näringslivets 
ekonomiska insatser.

6. NyföretagarCentrum skall vara neutralt i förhållande till sina intressenter.

7. NyföretagarCentrums styrelse skall huvudsakligen bestå av representanter från lokalt 
näringsliv.

8. Finns risk för att punkterna inte följs skall möte ske mellan representanter för  
NyföretagarCentrum Sveriges styrelse och lokalt NyföretagarCentrums styrelse.

 

NyföretagarCentrum Sverige 
Skeppsbron 22   111 30 Stockholm     tel: 08 14 44 00       www.nyforetagarcentrum.se


