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Var började vi 2016?
NyföretagarCentrum Falköping startade 2007.  I mitten av 2010talet reagerade kommunens näringslivs
enhet på oroande signaler kring minskat ny företagande. 2015 minskade antalet nystartade företag i Falköping 
med ca 10%. Kommunen tappade i NyföretagarBarometerns Sverigeranking och hamnade på  261:a plats.
Det är inte NyföretagarCentrum som startar företag, men samtidigt som nyföretagandet gick ned krympte 
omfattningen av rådgivningarna vid NyföretagarCentrum. Föreningen hade en jämförelsevis blygsam finan
siering och gick trots detta med vinst. Man arbetade givetvis utifrån de uppdrag och målbilder som gavs men 
konstaterandet visar att det fanns en potential att göra något åt situationen.

Kunde man vända trenden som visar minskat nyföretagande? Kunde det lokala NyföretagarCentrat användas 
som ett verktyg på ett bättre sätt? För detta behövs givetvis en en ökad finansiering. Att ”ragga mer pengar” 
från näringslivet var dock inte rätt ände att börja jobba i. Innan externa finansiärer skulle vara beredda att 
satsa borde intresset kring varumärket lyftas och verksamheten öka.  

Man spekulerade i om någon form av externt bidrag under en övergångsperiod kunde hjälpa till att ”lyfta 
verksamheten över tröskeln”. Då skulle man kunna utveckla och förnya verksamheten och därigenom bädda 
för en  framtida förbättrad image och större verksamhet. På sikt kunde man på det sättet möjliggöra en ökad 
finansiering och agera som ett bättre verktyg för ett ökat företagande i Falköping. 

Vad gjorde vi?
En möjlig projektledare tillfrågades om denne kunde hålla ihop arbetet inledningsvis. Vederbörande var 
egen företagare sedan många år och hade dessutom tidigare erfarenheter från såväl Leaderfinansierade 
utvecklingsprojekt som marknadsföringsarbete. 

För att få ”alla korten på bordet” genomfördes en ”brain stormworkshop” med en förstärkt styrelse. Syftet 
var att vända på varje sten och lista idéer kring hur verksamhet och image kunde förbättras och hur nyföreta
gandet kunde stödjas.

Workshopen resulterade i en utökad kartbild (se nedan) där såväl aktiviteter, målgrupper som verktyg defi
nierades. Alltsammans formulerades i en projektansökan till Leader tillsammans med en budget om ca 450 
tkr per år över tre år. Insatserna handlade mer om ”timmar och fotarbete” och mindre om ”externa kostnader 
och inköp”. 

Falköpings kommun lovade stå för motfinansieringen medan majoriteten av kostnaderna skulle finansieras av 
Leader och EUs utvecklingsfond. (Notera att fördelningen mellan kommun  och EU förändrades så sent som 
hösten 2020 pga en försvagad krona. EU har tagit ytterligare 10% av total budgeten).

I projektets inledningsskede utsågs sedan en delvis ny föreningsstyrelse, som tillika blev projektets styrgrupp,  
samtidigt som projektledaren även gavs uppdraget som verksamhetsledare/rådgivare i ordinarie verksamhet. 
(Notera att en viktig förutsättning för att projektet skulle godkännas, var att projektfinansieringen inte fick gå 
till ordinarie verksamhet utan enbart till de nya och extra insatser som projektansökan beskriver, något som 
projektet hela tiden varit noga med att särredovisa).

I NyföretagarBarometern 2015 
hamnade Falköping på 261 plats med 
97 nystartade företag (3,0 företag per 
1000 invånare) vilket var en minsk-
ning med 9,3% från året innan. 

Grafen ovan till höger visar omfatt-
ningen av NyföretagarCentrums 
verksamhet samma år. Totalt sökte 52 
personer rådgivning där 50 affärs-
idéer  dryftades vid 69 rådgivningar.

Projektet inleddes med att göra en 
”kartbild” (till höger) på vad verksam-
heten omfattade 2015.

Antal  Antal  Antal   Antal   varav  varav  varav
projekt  besök  timmar   adepter  kvinnor  män   nya svenskar 
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AKTIVITETER / PRODUKT

DAGSLÄGE – NFC FALKÖPING

VERKTYG

Här ser du oss!
• Facebook
• www
• Lärcenter
• AF, Almi, Skatteverket
• 

Här träffar du oss!
• NFC

Här profileras vi!
• Facebook
• www
• Lärcenter: skyltar och kontor
• visitkort
• roll-up

MÅLGRUPPER & PARTNERS
Målgrupper
• presumtiv nyförtagare som 

blir rekommenderad eller 
själv söker upp NFC

NFC Samarbetspartner
• Bidrar till NFCs verksamhet 

ekonomiskt som finansiärer

Styrelsen

Partners/Resurser
• Lärcenter
• NFC Skaraborg

NYFÖRETAGAR-
UTBILDNINGEN

°

° °
INFO-TRÄFFAR

• Egna träffar på NFC

PERSONLIG 
RÅDGIVNING

• Gå igenom Affärsplan ”on line” 
• Konkretisera
• Bollplank/diskussions-

partner

°
2)  NFC UTBILDNING 3)  STARTA  &  DRIVA EGET1)  MARKNADSFÖRING  &  REKRYTERING

Aktivitetsplan
• internt arbetsverktyg
• matchas mot aktiviteter 

regionalt, nationellt och mot 
partners aktiviteter

NFC Rådgivare

°

Databaser
För bearbetning

Som resurser
• tidigare NFC-deltagare
• företag för studiebesök

�

NFC Administratör

Conny Johansson, Lofthouse AB

AKTIVITETER / PRODUKT

NFC Ambassadors
• Ett antal företagare och tjänstemän som vill stödja 

egenföretagandet i Falköping i allmänhet och NFC 
Falköping i synnerhet. 

• Pratar gott om verksamheten och marknadsför den 
vid kontakter med presumtiva egenföretagare. 

• Ambassadörerna får ingående information om verksamheten och har någon form av bevis 
på detta som de är stolta över och gärna visar upp.

Ev kompl. 
UTBILDNINGAR

• bokföring
• speedledger

• fler?

PREL. MÅLBILD – NFC FALKÖPING

VERKTYG

Här ser du oss!
• Facebook
• www med digitala nyhetsbrev
• Lärcenter
• AF, Almi, Skatteverket
• Fordon
• Pressinfo / Artiklar i media
• profileringen kan fräschas upp 

så att den inspirerar mer

Här träffar du oss!
• Näringslivsaktiviteter
• Gästpresentationer hos div 

nätverk: Aktiv Handel, LRF, 
Företagarna

• Gymnasiets Yrkesvalsmässa
• SFI
• m m

Här profileras vi!
• Facebook
• www, nyhetsbrev
• Lärcenter: skyltar och kontor
• visitkort
• roll-up
• Varför NFC? – PPT och/el. film
• NFC lathund – hur går det till?
• filmer på YouTube
• fordonsdekal
• diplom kursdeltagare
• diplom ambassadör & mentor
• målgruppsanpassade presentationer 

m m

MÅLGRUPPER & PARTNERS
Målgrupper
• fd UF-företagare
• gymnasieelever generellt
• nya svenskar
• kvinnor
• medelålders/äldre som 

funderar på att göra något 
nytt i livet!

• ”Wanna-be’s” – personer som 
anmält sig intresserade att 
starta eget en dag/nyföreta-
gare på G.

• 2:a generationens företagare 
(generationsskiften)

• Företagsköpare (ägarbyte/
överlåtelser) 

• m fl

NÄTVERKS-
TRÄFFAR

• NFC-nätverket
• ”fortsättningsinspiration”
• café, after work

• i samarbete med partners
• uppföljning

NFC Samarbetspartners
• Bidrar till NFCs verksamhet ekono-

miskt som finansiärer

Styrelsen

Partners/Resurser
• Företagarna
• Aktiv Handel
• LRF
• Fastighetsägarna
• Bankerna
• Ållebergsgymnasiet
• Lärcenter
• Connect
• Coompanion
• UF alumni
• Rotary ”Lotsen”
• Kvinnonätverk
• AF
• Almi
• Skatteverket
• NFC Skaraborg/Sverige
• Entreprenörsaktiviteter

NYFÖRETAGAR-
UTBILDNINGEN

°

° ° °
INFO-TRÄFFAR

• Egna träffar på NFC
• På gymnasiet: i aula eller 

klasser
• På Connect-träffar

• inkl inspiration

PERSONLIG 
RÅDGIVNING

• Gå igenom Affärsplan ”on line” 
• Konkretisera
• Bollplank/diskussionspart-

ner

ADEPT 
coachas av sin 

MENTOR

°
2)  NFC UTBILDNING 3)  STARTA  &  DRIVA EGET1)  MARKNADSFÖRING  &  REKRYTERING

Aktivitetsplan
• internt arbetsverktyg
• matchas mot aktiviteter 

regionalt, nationellt och mot 
partners aktiviteter

My Story!
• dokumentera ett antal bra 

referenser, tidigare NFC-delta-
gare som berättar sin historia 
på hemsida, FB, YouTube osv.

• Används vid inspirationsträffar, 
studiebesök, NFC-utbildning-
en och framtida nätverks-
träffar.

STUDIEBESÖK
• intressanta företag
• tid. NFC-deltagare 

”My Story”

INSPIRATIONS-
TRÄFFAR

”My Story” – hur gjorde jag?
• externa föreläsare

• starta eget-mässor

NFC Rådgivare & Inspiratör

°

Databaser
För bearbetning
• Wanna-be’s
• målgrupper

Som resurser
• tidigare NFC-deltagare
• Ambassadors
• Mentors
• företag för studiebesök

�

�

�

NYA
SOCIALA 
MEDIER

Sociala medier – en huvud-
saklig informationskanal

• Facebook
• filmer mm

NFC Ambassadors NYA SVENSKAR 
Speciellt fokus läggs på att informera om NFC 
inom inom gruppen ”Nya svenskar”  där goda 
ambassadörer behövs för att öka nyföretagandet 
och möjligheten som ges genom NFC.

��
� NFC Mentors

• En mentor matchas med en ”utbildad” adept/nyföretagare.
• Mentorn bistår med personlig rådgivning/stöd för nyföretagarens uppstart och 

inledande verksamhet.
• Matchningen beror på ålder, personlighet, livssituation, intressen mm.
• Sker i samarbete med Företagarna och Rotary Lotsen.

NFC Administratör

°
EXTERNA 

AKTIVITETER
• bjud in ”Wanna be’s” 

och aktuella NFC-del-
tagare till aktiviteter 

hos partners. 
• Speedmeetings

RIKTADE  
AKTIVITETER

NYA SVENSKAR
Speciellt fokus läggs på 
aktiviteter för att ny och 

intressera nysvenskar.

° °

Conny Johansson, Lofthouse AB

Projektbudget
EUs regionala 

utvecklingsfond
Leader Östra 

Skaraborg
Kommunal 

motfinansiering
Totalbudget

Ursprunglig 
budgetfördelning 

675 000 kr 75 000 kr 600 000 kr 1 350 000 kr

Korrigerad 
budgetfördelning 

pga valutaförändringar
810 000 kr 75 000 kr 465 000 kr 1 350 000 kr

Statistik 2015

Brain storm 
med en ”förstärkt” styrelse

gav många bra idéer!

NyföretagarCentrum är Sveriges 
ledande kraft för nyföretagande. 
Kärnverksamheten består i  kost-
nadsfri, konfidentiell och objektiv 
rådgivning till alla som funderar på 
att starta eget företag. Rådgivning 
sker från etablerad egenföretagare 
till nyföretagare, utan vinst intresse 
eller myndighetsutövning. 
Nyföretagar Centrum finns i cirka 
200 kommuner över hela landet. 
Årligen får uppåt 20 000 personer 
personlig rådgivning varav cirka 
hälften startar eget företag. Verk-
samheten drivs normalt i lokala eller 
regionala, ideella  föreningar som 
finansieras 50/50 av näringliv och 
kommun.

I en kompletterad kartbild beskrevs 
projektets möjliga aktiviteter, mål-
grupper och  verktyg, vilket var till god 
hjälp då projektansökan formulerades. 

Kartbilden hjälper också till att 
förmedla helheten kring ett  framtida 
Nyföretagar Centrum till olika typer av 
beslutsfattare och intressenter.
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Kvinna

Arbetslös 
eller

praktikant

Jobba 
extra

Medel-
ålders, 

vill nytt!

Ung & 
Driftig

kanske 
f.d. UF Ny svensk

Ta över 
familjens 
företag

Pensionär, 
inte sluta 

nu!

Köpa
företag

Ung Arena 9.0

CONNECT
m fl

Banker

Försäkringsbolag

Redovisningsbyråer

?

Ny hemsida!

>15 artiklar 
i Falköpings Tidning

> 300 000 lästillfällen

600 
följare

på 
Facebook

>62 000
film-

visningar 
14 600 Besnik Fazliou

12 200 Lotta Lund 
10 900 Madelene Soneby

10 200 Åke Brattberg
8 000 Mats Bengtsson

6 500 Conny Johansson

> 2 600
åhörare

vid

> 80
presentationer

Fokusera på olika 

målgrupper

Genomförande
De viktigaste aktiviteterna i projektet visas på detta uppslag. För att öka ”trafiken in” var det tidigt viktigt 
att definiera olika målgrupper, fundera på hur dessa nås och vilka drivkrafter som kännetecknar hugade 
nyföretagare i respektive målgrupp. Den lokala hemsidan förnyades kraftfullt och kommunikation via sociala 
medier startades upp. Dessutom infomerades lokaltidningen tidigt om projektet och sedan löpande om olika 
aktiviteter samt om nya, intressanta företagare. Sammantaget har NyföretagarCentrums synlighet i media 
resulterat i en allmän kännedom om att det i Falköping finns ett NyföretagarCentrum där dörren är öppen 
för vem som helst som funderar på eget företag. Det har bidragit till ett kraftigt ökat antal adepter och råd
givningar.

Filmer ”My Story” för Facebook   
och YouTube
En tidig insats i syfte att engagera fler och sprida känne
domen om NyföretagarCentrum gentemot nya mål grupper, 
var att producera sex stycken ett antal inspirationsfilmer 
för publicering på Facebook och YouTube (egen kanal 
på YouTube). 

Sex egenföretagare delade i var sin tvåminuters
film med sig av sin ”story”, ang såväl med som 
motgångar och erfarenheter man gjort. Filmerna 
har tillsammans över 60 000 visningar på Face
book (jmf kommunens invånarantal 33 000).

Synas & samarbeta   
– mycket fotarbete!
Den troligen allra viktigaste kompo
nenten som gett allra störst effekt 
för projektets goda resultat, är 
det ”fotarbete” som möjliggjorts 
 genom projektfinansieringen.  
Det handlar om att finnas till 
hands, bygga nätverk, ta del i 
samhälle och organisationer, definiera samarbetspartners och vid en mängd olika tillfällen 
presentera NyföretagarCentrum – vad vi är och vad vi kan hjälpa till med. 

Nedan visas en del av de sammanhang och samarbetsorganisationer där projektledaren bokats 
in och genomfört personliga  presentationer, svarat på frågor, delat ut visitkort och därefter 
gjort sig tillgänglig för bokning av enskilda rådgivningar. Totalt har alltså över 2 600 åhörare ta
git del av dessa personliga presentationer. T ex har troligen varje enskild SFIelev vid Lärcenter 
i Falköping, suttit i åhörarskaran och dels blivit informerade och uppmuntrade kring egenföre
tagandet som inkomstmöjlighet och dels fått uppmaningen att vare sig det gäller hen själv eller 
någon vän eller släkting, alltid söka rådgivning innan man startar företaget.

Arbetet har även syftat till att bygga varumärket gentemot befintliga och framtida samarbets
partners, som finansierar den ordinarie verksamheten. Just det arbetet är lika viktigt eftersom 
det kommer att möjliggöra för föreningen att stå på egna ben, efter projektperioden när 
Leaderbidraget inte längre finansierar de extra insatserna.



4          S LU T R A P P O RT  ” Utveckla & förnya nyföretagandet i Falköping”  /  2 0 1 6 – 2 0 2 0  w w w. ny f o r e t a g a r c e n t r u m . s e /f a l ko p i n g          5

Presentationer för LEADER
Projektet kunde tidigt ”delrapportera” om bra 
resultat såväl vad gäller ökat antal adepter som 
råd givning. Därför har flera olika presentationer 
genomförts i olika Leadersammanhang i syfte att 
dela med sig av bakgrund, genomförande och 
resultat.  

• Lagrådet Leader Östra Skaraborg
• Leader Skaraborg (Leaderbussen)
• Leader VG regionen
• Leader Seinajoki Finland

Spin-off projekt ”CW FKP”
Som ett intressant sidoprojekt inom ramen för Leaderprojektet, genomfördes en förstudie 
kring ett cowork i Falköping. Tre initiativtagare, samtliga ”soloprenörer” och verksamma 
inom de kreativa och digitala näringarna, väckte tanken om att skapa ett modernt och 
 kreativt ”kontorshotell” med gemensamma funktioner och ”medlemskap” som en mer 
flexibel debiteringsmodell som skulle passa enmansföretag och nystartade firmor. Ett 
cowork skulle gynna nyföretagandet och dessutom verka för att behålla kompetens och 
soloprenörer i kommunen. Projektansökan kompletterades  och godkändes, varefter 
förstudien genomfördes. 

Ledde förstudien till något resultat då? Detta ingick inte i projektet, men frågans 
utveckling är ändå intressant. En förutsättning för ett cowork är att det finns en fastig
hetsägare som gillar idén och som är villig att satsa. Det har tagit tid, några återvänds
gränder har undersökts, men nu i projektets slutskede ser det ändå ut att ett cowork 
i Falköping är på väg att förverkligas. Förstudien har legat till grund för arbetet under 
hela processen.Utan detta förarbete finns det stor risk att det inte blivit något co
work här, i alla fall inte nu.   

Samarbetspartners och finansiering
Under projektperioden har verksamheten vuxit starkt med krav på större finansiering som följd. Vi 

kan glädjande konstatera att antalet samarbetspartner bland företagen har blivit fler och att näringslivet 
 dubblerat sitt ekonomiska bidrag till ordinarie verksamhet. Falköpings kommun har mer än dubblerat sitt 
ekonomiska bidrag till ordinarie verksamhet vid sidan om motfinansieringen i projektet.  

För att helt kunna stå på egna ben i framtiden utan att verksamheten minskar eller 
försämras, kommer dock båda parter att ytterligare behöva öka sina insatser (se 
sista uppslaget).

2018-10-01 10'45

Förstudie

Sida 1 av 7

https://docs.google.com/document/d/126rxnpW0_oDUQBdkXDLTrc1PRxuLY-LfUg3UJK159eQ/mobilebasic

Förstudie

COWORK FKP - EN LEVANDE MÖTESPLATS

______________________________________________________________________________________

COWORK FKP

EN LEVANDE MÖTESPLATS

______________________________________________________________________________________

Innehållsförteckning

Sida 1 - Inledning

Sida 2 - Bakgrund, mål och syfte

Sida 3 - Nulägesanalys

Sida 4 - Undersökta fastigheter, lokaler och tomter 

Sida 5 - Lönsamhetsanalys

Sida 6 - Målgrupp, KravspeciQkation

Sida 7 - Lösningsförslag, Sponsormedlemskap, Front of House manager

Sida 8 - Olika typer av ägarskap

Bilagor

1. Detaljplaner

2. Intressenter

3. Moodboard

4. Andra svenska co-working ställen

5. Intäkt- och kostnadsanalys

Inledning

Denna förstudie har tagits fram för att få ner tankar och idéer på papper - för att

enkelt kunna redovisa för intressenter, investerare eller samarbetspartners vad vi vill

och hur vi tänker. Vi har samlat in så mycket fakta vi har kunnat, varit på studiebesök

och suttit i möten för att se vilka möjligheter vi har för att driva en kreativ mötesplats

- ett så kallat “co-work”.

Vi som driver projektet

Robin Ohlausson - Art Director, fotograf (LaveMedia)

Anders Stenholm - Filmskapare (QARPET.)

Förstudie

Har projektet gett 
några resultat?

P R I M Ä R  M Å L S ÄT T N I N G : 
Ö K A D  R Å D G I V N I N G / F L E R  A D E P T E R

Primärt har projektet syftat till att öka ”trafiken in”. Det vi kan påverka genom projektets olika insatser 
är att bli mer kända, mer attraktiva och att personer som funderar på eget företag verkligen bokar tid 
för rådgivning – allt i syfte att stå bättre förberedda vid uppstarten och därmed ha en bättre chans att 
överleva som företagare.

NyföretagarCentrum har nationellt ett mycket bra statistiksystem som ger svart på vitt kring en rad olika 
”hårda fakta” såsom antalet:

• adepter
• affärsidéer
• rådgivningar 
• rådgivningstimmar
• hur man hittade NyföretagarCentrum
• bransch/affärsidé ... m m

Kommunens  finansiering

75 tkr – 2016
har blivit

200 tkr – 2019

Näringslivets finansiering  

75 tkr – 2016
har blivit

150 tkr – 2019

För att visualisera ökningen projektet 
gett upphov till, används år 2015 
som utgångspunkt. 

Grafen till vänster visar antalet nya 
adepter som sökte rådgivning 2015. 

Projektet har pågått i 4,5 år. 
 Graferna för 2015, har för respek
tive mätvärde därför mulitplicerats 
med 4,5 (se graf nedan) vilken sedan 
jämförs med utfallet för hela 4,5 
årsperioden. 
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Graferna visualiserar ökningen som 
ett resultat av projektet. De baseras 
på fyra och ett halvt  års verksamhet 
2016-04-01 – 2020-09-30. Obser-
vera dock att projektet pågår fram till 
2020-12-31. 

Antalet adepter
Hela 579 personer har sökt rådgivning hos NyföretagarCentrum under den 4,5 år långa projekt perioden. Det 
fulla antalet ikoner representerar dessa 579 adepter. De ljusare ikonerna representerar det antal adepter som 
skulle ha sökt upp NyföretagarCentrum under projektperioden om vi legat kvar på 2015 års nivå. Ikonerna i 
full färg representerar alltså ökningen som vi i slutrapporten tillåter oss anta är ett resultat av projektet. Totalt 
har alltså 358 fler (148 + 210) sökt rådgivning än om vi legat kvar på 2015 års nivå, en ökning på 162%. 

Hur många av dessa är ”nya svenskar”?
Under projektperioden har 280 personer födda utomlands sökt rådgivning hos NyföretagarCentrum. 
 Ikonerna som representerar nya svenskar är gröna i grafen nedan. De ljusare ikonerna representerar det antal 
som skulle ha sökt upp NyföretagarCentrum under projektperioden om vi legat kvar på 2015 års nivå. Ikoner
na i full färg representerar alltså ökningen på samma sätt som ovan. Totalt har alltså 181 fler nya svenskar sökt 
rådgivning än om vi legat kvar på 2015 års nivå, en ökning på 183%. 

Antalet affärsidéer
De flesta adepter som söker rådgivning kommer själva. Men ibland bygger idén på att man är två eller 
flera som startar tillsammans. Det händer också att någon familjemedlem deltar på rådgivningen. Antalet 
affärsidéer är därför något lägre än antalet adepter. Under projektperioden har hela 451 affärsidéer dryftats. 
Totalt har 239 fler affärsidéer dryftats än om vi legat kvar på 2015 års nivå, en ökning på 113%. 

Antalet rådgivningar
En adept med en affärsidé erbjuds rådgivning fram till dess man är igång med sitt företag. 
 Normalt sett kommer man 2–4 gånger men det händer att enskilda adepter behöver fler rådgiv
ningar, men i princip aldrig överstiger siffran tio tillfällen. De 451 affärsidéerna har totalt fått 1 026 
rådgivningar vilket ger ett genomsnitt på 2,3 rådgivningar per affärsidé. Totalt har 716 fler rådgiv
ningar skett än om vi legat kvar på 2015 års nivå, en ökning på 231% – mer än en tredubblering.

451 
affärsidéer 

1 026 
rådgivningar

1 627 
rådgivningstimmar

...varav

280 
nya svenskar

579 
adepter...

Ytterligare en mätbar parameter är antalet 
rådgivningstimmar. I det fall verksamheten 
fortsatt på 2015 års nivå hade siffran landat 
på 378 rådgivningstimmar för hela projekt-
perioden. Utfallet är dock hela 1627 timmar, 
drygt fyra gånger så mycket. Alltså får varje 
adept mer rådgivningstid idag jämfört med 
tidigare, något som verksamheten bedömmer 
som viktigt för att upprätthålla en hög kvalitet 
i rådgivningen och tid att ”se” varje individ.  
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Diagramrubrik

<25 år – 164 st 26–30 år – 65 st 31–40 år – 156 st 41–50 år – 107 st 51–60 år – 65 st 61 år< – 22 st

LEADERPROJEKTET ”UTVECKLA OCH FÖRNYA NYFÖRETAGARCENTRUM FALKÖPING   |   2016.04.01 – 2020.09.30

ÅLDERSFÖRDELNING /  ADEPTER

579 adepter fördelar sig på nedanstående ålderskatergorier:

< 25 år

26–30 år

31–40 år

41–50 år

51–60 år

Diagramrubrik

Företagare – 79 st Privatanställd – 169 st Offentliganställd – 77 st Arbetssökande – 142 st Studerande – 97 st Okänd – 15 st

LEADERPROJEKTET ”UTVECKLA OCH FÖRNYA NYFÖRETAGARCENTRUM FALKÖPING   |   2016.04.01 – 2020.09.30

VAD GÖR DU IDAG? /  ADEPTER

579 adepter fördelar sig på nedanstående anställningsformer:

Företagare

Privat-
anställd

Offentlig-
anställd

Arbets-
sökande

Studerande

Diagramrubrik

Handel/e-handel/butik – 87 st Restaurang/Café – 57 st Hälsa/sjukvård/omsorg – 27 st Kultur/fritid/event – 27 st Tillverkning/industri/verkstad – 26 st Bygg/fastighet/ROT – 24 st

Konsult/annan tjänst – 22 st IT/Data/teknisk konsult – 20 st Hår/skönhet – 19 st Jord/skog/jakt/djur – 18 st Grossist/partihandel – 18 st Hushållstjänster/RUT – 18 st

Marknadsföring/info/PR – 17 st Utbildning/utveckling/forskning – 13 st Design/inredning – 10 st Transport/logistik – 9 st Hantverk – 9 st Reparation/installation – 8 st

Turism/hotell – 5 st Juridik/ekonomi – 5 st Media/förlag – 4 st Övrigt – 8 st

LEADERPROJEKTET ”UTVECKLA OCH FÖRNYA NYFÖRETAGARCENTRUM FALKÖPING   |   2016.04.01 – 2020.09.30

BR ANSCHER

451 affärsidéer fördelar sig på nedanstående branscher:

Handel/
e-handel

Restaurang/
café

Hälsa

Till-
verkn.ROT

Kultur
Konsult

Jord/
skog

Grossist

RUT

IT/Data

M-föring/
info

Hår/
      skönhet

Utbildn.

Design

Diagramrubrik

NFC – 131 st Vänner – 81 st AF – 66 st Internet – 46 st Kommunen – 35 st Bank – 18 st Media – 15 st Skatteverket – 14 st Almi – 5 st verksamt.se – 2 st Sponsorer – 1 st Mässor – 1 st Övrigt – 36 st

LEADERPROJEKTET ”UTVECKLA OCH FÖRNYA NYFÖRETAGARCENTRUM FALKÖPING   |   2016.04.01 – 2020.09.30

HUR HIT TADE DU NyföretagarCentrum?

451 affärsidéer fördelar sig på nedanstående sökvägar:

Info från 
NyföretagarCentrum

Vänner

AF

Internet

Kommunen

Bank

Annat

Media

SKV

NyföretagarCentrums statistik ger en 
hel del andra intressanta fakta som 
presenteras i några grafer på detta 
uppslag.

I vilken ålder söker adepten rådgivning?
Största åldersgruppen är ungdomar upp till 25 år. De står för drygt en fjärdedel av alla adepter som söker 
rådgivning. Ytterligare en fjärdedel är mellan 31 och 40 år medan även gruppen 41–50 år är väl represente
rad. En sjättedel av adepterna är 50 år och uppåt.

Vad gör adepten idag?
Nästan en tredjedel av alla som söker rådgivning är privatanställda. Antingen vill man starta ett företag som 
extraknäck eller så tänker man sig ett heltidsföretag  att livnära sig på. Nästa största gruppen, en fjärdedel, är 
arbetssökande som vill undersöka möjligheterna att starta eget som alternativ till anställning. Den som vill 
söka Arbetsförmedlingens Startaegetbidrag måste upprätta en affärsplan med budget, vilket Nyföretagar
Centrum har ett verktyg för. Studerande, offentliganställda och företagare står sedan för cirka 15% var.   

Inom vilken bransch planerar adepten starta företag?
Statistiksystemet innehåller en rad olika branscher. Allra flest är affärsidéerna inom handel/ehandel och 
inom restaurang/café. Därefter ser vi en bra spridning inom flera olika affärsområden från hälsa, kultur, 
tillverkning, ROTtjänster, konsult, IT/data, hårvård/skönhet, jord/skog, grossistverksamhet, RUTtjänster 
och marknadsföring/information till utbildning och design. I Falköping dominerar idéerna kring olika typer av 
tjänsteföretag.

Hur hittade adepten NyföretagarCentrum?
En intressant information är hur man har hittat till NyföretagarCentrum. Här har grafen säkerligen förändrats 
under projektets gång. Summerat för hela projektperioden är det påfallande många, nästan hälften, som fått/
sett information från NyföretagarCentrum eller blivit rekommenderade detta av vänner. Tolkningen är att 
projektets ”fotarbete” varit framgångsrikt och lyckats i ambitionen att delta mer i samhället, finnas till hands 
och sprida kännedomen om vår existens i bredare folklager. 
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R Å D G I V N I N G S S T A T I S T I K   |  2015–2020 

Antal
a�ärsidéer

Antal
rådgivningar

Antal rådgivn.
timmar

Antal
adepter

varav 
kvinnor

varav 
män

varav
nya svenskar

2015

2016

50
2015

69
2015

84
2015

52
2015

21
2015

31
2015

24
2015

77
2016

140
2016

225
2016

87
2016

38
2016

49
2016

33
2016

2017 

102
2017

190
2017

129
2017

49
2017

80
2017

49
2017

276
2017

2018

137
2018

86
2018 83

2018

284
2018

2019
134

2019

273
2019

174
2019

69
2019

105
2019

95
2019

460
2019

Summering av 
Leaderprojekt
2016-04-01–2020-09-30 (4,5 års projektperiod)

NYA AFFÄRSIDÉER
Projektperioden: 451 st 
2015 års nivå x 4,5 år: 212 st
Ökning: 239 st  (+113%)

RÅDGIVNINGAR
Projektperioden: 1026 st 
2015 års nivå x 4,5 år: 310 st
Ökning: 716 st  (+213%)

RÅDGIVNINGSTIMMAR
Projektperioden: 1627 h 
2015 års nivå x 4 år: 378 st
Ökning: 1249 h  (+330%)

NYA ADEPTER
Projektperioden: 579 st 
2015 års nivå x 4 år: 221 st
Ökning: 358 st  (+162%)

VARAV KVINNOR
Projektperioden: 234 st
2015 års nivå x 4 år: 86 st
Ökning: 148 st  (+158%)

VARAV MÄN
Projektperioden: 345 st
2015 års nivå x 4 år: 135 st
Ökning: 210 st  (+164%)

VARAV NYA SVENSKAR
Projektperioden: 280 st 
2015 års nivå x 4 år: 99 st
Ökning: 181 st  (+183%)

Nystartade 
företag
2016–2019 (OBS endast 4 kalenderår mätbara)

Totalt enligt NyföretagarBarometern
Projektperioden: 499 st
2015 års nivå x 4 år: 408 st
Ökning: 91 st  (+22%)

varav via NyföretagarCentrum
Projektperioden: 194 st
2015 års nivå x 4 år: 152 st
Ökning: 42 st  (+28%)

Totalt enligt BisnisAnalys 
(samtliga F-skattsedlar)
Projektperioden: 994 st
2015 års nivå x 4 år: 808 st
Ökning: 186 st  (+23%)

2020 t o m 30/9

379
2020

127
2020

279
2020

156
2020

70
2020

86
2020

74
2020

49,5
2020

30h
2020

38h
2020

59h
2019

50h
2019

R Å D G I V N I N G S T I M M A R  |  2015–2020
42h
2020

9,5
2020

55h
2019

35h
2018

2015: 84,5 h

2016: 223 h

2017: 276 h

11h
2015

3,5h

8h
2015 6h

2015

7h
2015 5,5h

2015

9h
2015

13h
2015

4,5h
2015

9,5h
2015

6h
2015

17h
2017

17h
2017

17h
2016

24,5
2017

14,5
2016 13h

2016 12h
2016

18h
2016

30,5
2016

42h
2016

37h
2016

29h
2017

20h
2017

37h
2017

33,5
2017

28,5
2018

34h
2019 33h

2018

42,5
2018

2018: 284 h 

2019: 460 h

42h
2020

47,5
2019

50,5
2019

48h
2019

36,5
2019

2020: 379 h t o m 30/9

46h
2020

58h
2020

65h
2020

Grafen till höger visar på en konstant 
ökning av rådgivningsverksamheten 
för varje år under projekt perioden. 
Staplarna visar  utvecklingen av 
antalet affärsidéer, rådgivningar, råd-
givningstimmar och antalet adepter 
samt hur dessa fördelar sig på kvinnor, 
män och nya svenskar. 

Effekterna av projektet började visa sig 
redan 2016 men har därefter fortsatt 
öka, med en viss avmattning på ett par 
mätvärden 2018. 

Observera att de gröna staplarna 
för år 2020 endast omfattar nio 
månader (jan–sep), vilket innebär att 
innevarande år troligtvis kommer att 
bli det med högst siffror under hela 
projektperioden.

När under året sker 
rådgivningarna? 
Grafen till höger visar antalet råd-
givningstimmar per månad med 2015 
som jämförelse i grått. 

En slutsats är att det inte finns så stor 
chans att förutse när under året som 
verksamheten har ”pucklar”. 

Verksamhetens utveckling under projektperioden
De hittills presenterade graferna visar sammanlagda resultat från hela projektperioden. Ökningen inom 
samtliga mätområden innebär minst en fördubbling – i något fall upp till en fyrdubbling! Men de visar egent
ligen inte hur omfattningen av verksamheten utvecklats stegvis under projektperioden eller hur den ser ut i 
skrivande stund. Med andra ord – pekar statistiken uppåt eller nedåt så här i slutet av projekt perioden? 

Nedanstående grafer visar de olika mätvärdena som färgade staplar, för vart och ett av de olika projektåren 
med jämförelseåret 2015 i grått.

Har projektet gett någon 
ökning i antalet nya företag?

S E KU N DÄ R  M Å L S ÄT T N I N G : 
F L E R  N YA  F Ö R E TAG

Det är inte NyföretagarCentrum som startar företag. Världskonjunkturer, lokala och regionala förut-
sättningar, lagstiftning och mycket annat (som t ex en pandemi), har givetvis en mycket stor påverkan 
på nyföretagandet även i Falköping. Projektet syftar dock till att inspirera till nyföretagande och visa 
på möjligheterna till en alternativ sysselsättning, vid sidan om eller istället för anställning. Nyföreta-
garCentrums verksamhet bidrar till att intresset för eget företag ökar och att de företag som startar är 
bättre förberedda och därmed har en större chans att överleva.

Nyföretagandet mäts varje år med olika verktyg. NyföretagBarometern och dess kommunranking är det 
som de flesta använder som jämförelse mellan olika år. BisnisAnalys är ett annat verktyg. 

NyföretagarBarometern bygger på 
statistik från Bolagsverket. Aktie
bolag (röd linje) och enskilda firmor 
som registrerar företagsnamn på 
Bolagsverket (gul linje) har jämför
bara siffror från år till år. 

Utvecklingen för Falköpings del var 
god under hela projektperioden för
utom 2019, då nyföretagandet totalt 
sett tyvärr gick ned. Ett markant 
tapp vad gäller aktiebolagsregist
reringar (röd linje) inträffade. Kan 
det ha berott på den nya möjligheten 
med 25.000kronorsAB som bör
jade gälla 1 januari 2020 och som 
därför kanske fick många att vänta?

Nedgången i aktieblag vägs glädjan
de nog till viss del upp av en ökning i 
antalet enskilda firmor (gul linje).

NyföretagarBarometern räknar 
tyvär inte med alla nystartade 
bolag, men det gör verktyget Bisni
sAnalys (mörkgrön linje). Denna 
mätmetod visar det totala antalet 
nystartade bolag, inkl de som bara 
sökt en Fskattsedel på Skatteverket 
(en siffra vi får fram genom att ta 
BisnisAnalys totala siffran och sub
trahera siffran från Nyföretagar
Barometern). 

BisnisAnalys visar i motats till 
NyföretagarBarometern en stadigt 
uppgående trend de senaste två 
åren.
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NYA FÖRETAG
FALKÖPING

varav Nya företag genom NFC 
(NFC statistik jmf Bolagsverket)

54 

Totalt antal Nya företag 
(NyföretagarBarometern)

118 
(+22%)

2015–19

Enligt NyföretagarBarometern 
startades 118 företag i Falköping 2019. 
54 av dessa hade fått rådgivning på 
NyföretagaraCentrum vilket ger en 
marknadsandel på 45%. 

Året innan var nyföretagandet högre 
med 132 företag medan endast 41 
bolag passerade NyföretagarCentrum. 
Det ger ändå en marknadsandel på 
31%.

De bolag som enbart startas med 
F-skattsedel utan registrering på 
Bolagsverket ingår inte i ovanstående 
siffror. Dessa är oräknade i statistiken. 
Troligt är dock att det i den gruppen 
återfinns en hel del av Nyföretagar-
Centrums adepter som inte sällan 
nöjer sig med att bara registrera 
F-skattsedel).

”Marknadsandel” och en jämförelse med riket
NyföretagarCentrum jämför kontinuerligt registreringar på Bolagsverket med den egna statistiken och parar 
ihop adepters personnummer med de bolag som registreras. Då kan NyföretagarCentrums ”marknadsandel” 
avläsas vad gäller de bolag som återfinns i NyföretagarBarometern. Metoden verkar inte vara helt hundra
procentig då jämförelsen verkar missa en del bolagsstarter. Viktigt att notera är dock att beräkningarna visar 
ett minstaantal bolag som passerat NyföretagarCentrum.

I den undre grafen jämförs utvecklingen av antalet bolagsstarter både enligt NyföretagarBarometern och 
BisnisAnalys, med den procentuella utvecklingen i Sverige i stort. Enligt båda mätmetoderna har Falköping 
under projektperioden en klart mer positiv utveckling än riket i övrigt. 
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NYA FÖRETAG
FALKÖPING

Nya företag genom NFC  
ackumulerat under projektperioden

(NFC statistik jmf Bolagsverket)

Ack. 
189 st 

Ack. 
135 st 

Ack.
94 st 

38 st 

NyföretagarBarometern: 
antal nya företag  

ackumulerat under projektperioden
121 st 

Ack.  
249 st 

Ack.  
381 st 

Ack.  
499 st 

Ack.  
248 st 

Ack.  
476 st 

Ack.  
994 st 

Ack.  
723 st 

BisnisAnalys: 
totalt antal nya F-skattsedlar  

ackumulerat under projektperioden

(Jämför procentuell utveckling i Sverige under projektperioden).

(Jämför procentuell utveckling i Sverige under projektperioden).

Ackumulerat antal 
nya företag
Enligt den vedertagna mätmetoden 
NyföretagarBarometern har, under 
hela projektperioden 2016–2019 
(fyra kalenderår), totalt 499 nya 
företag startats efter registrering på 
Bolagsverket.

Av dessa har 189 företag fått råd-
givning på NyföretagarCentrum.

Enligt BisnisAnalys har totalt hela 994 
bolag startats under projektperioden. 
Hur många av dessa som passerat 
NyföretagarCentrum, beräknas tyvärr 
i någon av mätmetoderna! 

Graferna till höger jämför nyföreta-
gandets utveckling i Falköping med 
medelvärden för Sverige. 

Den röda linjen visar utvecklingen 
enligt NyföretagarBarometern medan 
den gröna visar samtliga bolagsstarter 
enligt BisnisAnalys.

De grå linjerna visar som jämförelse 
den procentuella utvecklingen i riket 
enligt respektive mätverktyg. I båda 
fallen har 2015 använts som nollpunkt.

Enligt BisnisAnalys har nyföreta-
gandet i Falköping ökat med 34% 
under projektperioden medan riket 
har ökat med 22%, en skillnad på 12 
procentenheter.

Enligt NyföretagarBarometern har 
nyföretagandet i Falköping ökat med 
22% medan det i riket har minskat med 
1%, en skillnad på 23 procentenheter.

Totalt

994 
nya F-skattsedlar

499 
nya företag 

via Bolagsverket

189 
nya företag 

via Bolagsverket
efter rådgivning

23% 
större ökning 

i Falköping 
än i Sverige
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5) Samhällsekonomisk kalkyl för Falköping – ordinarie verksamhet

Område
Total skatteintäkt till 

samhället
Varav total kommunal 

skatteintäkt
Årsarbeten

Sverige 2015–2017 13,9 mdr kr 3,3 mdr kr 82 644 st

Falköpings andel 2015–2017 
(reduktionsfaktor 0,20%) 

28 milj kr 6,6 milj kr 165 st

Falköpings andel/år  9,3 milj kr/år 2,2 milj kr/år 55 st

Jämför kommunal finansiering av 
NFCs ordinarie verksamhet

– 200 000 kr/år –

Ökning av skatteintäkt (+23%) ca  2,1 milj kr/år ca 0,5 milj kr/år

Ökning över 4,5 år ca  9,6 milj kr/4,5 år ca 2,3 milj kr/4,5 år

Jämför projektbudget
”Samhällets” totala

projektkostnad
1,35 milj kr/4,5 år

Kommunens andel
av projektkostnad
0,465 milj/4,5 år

Samhällsekonomisk kalkyl
IUC – Industriella Utvecklingscentra – har genomfört en ”samhällsekonomisk kalkyl” för nystartade företag 
som är kopplade till NyföretagarCentrum. Syftet var att ta reda på vilket värde NyföretagarCentrums 
verksamhet med rådgivning och stöd till presumtiva nyföretagare, har för samhället i stort. Resultaten pre
senterades bl a på NyföretagarCentrums rikskonferens i maj 2019 och sammanfattas kort här nedan. IUCs 
presentation finns publicerad på www.nyforetagarcentrum.se/falkoping.

Beräkningsmodellen omfattar den verkliga sysselsättningen och de samhällsintäkter som nya företag efter 
rådgivning resulterar i under en treårsperiod (2015–2017). 

1) Värde skatteintäkter/totalberäkning

3 år / 2015–2017 Summa

Kommuner – skatteintäkter 3,3 mdkr

Landsting/regioner – skatteintäkter 1,8 mdkr

Stat – skatteintäkter/arbetsgivaravgifter 8,9 mdkr

Avgår: Offentliga bidrag – 0,1 mdkr

Summa Samhällsintäkter 13,9 mdkr

2) Värde skatteintäkter /målgrupp Nya Svenskar

3 år / 2015–2017 Utlandsfödda Nyanlända
Summa 

Utlandsfödda 
+ nyanlända

Varav kvinnor 
Utlandsfödda 

+ nyanlända

Kommuner – skatteintäkter 655 Mkr 57 Mkr 712 Mkr 283 Mkr

Landsting/regioner – skatteintäkter 357 Mkr 31 Mkr 388 Mkr 254 Mkr

Stat – skatteintäkter/arbetsgivaravgifter 1 754 Mkr 156 Mkr 1 949 Mkr 774 Mkr

Avgår: Offentliga bidrag 655 Mkr 57 Mkr 712 Mkr 283 Mkr

Summa Målgruppers intäkter 2 806 Mkr 244 Mkr 3 050 Mkr 1 210 Mkr

3) Sysselsättningseffekt/direkt arbete (antal årsarbeten) – se not 1

2015 (varav nya svenskar) 2016 (varav nya svenskar) 2017 (varav nya svenskar) Summa (varav nya svenskar)

7 304 (1 952) 7 304 (1 952)

8 005 (1 957) 9 365 (2 290) 17 370 (4 247)

10 339 (2 125) 12 096 (2 486) 13 233 (2 720) 35 668 (7 331)

60 342 (13 530)

4) Sysselsättningeffekt – fördelning

Område
Direkt

sysselsätning
Indirekt 

sysselsättning
Summa årsarbeten

Heltidssysselsättning i nystartade företag 2015–2017 60 342 21 873 82 215

Heltidsvolym för rådgivare/administration 2015–2017 300 129 429

Summa 60 642 22 022 82 644

Genomsnitt/år 20 214 7 334 27 548

Några slutsatser av IUCs beräkningar
Bidraget till samhället från NyföretagarCentrums rådgivningar blir 13,9 miljarder kronor över 3 år, vilket 
motsvarar 4,6 miljarder kronor per år.

En grov uppskattning av Falköpings andel av ovanstående beräkningar
Låt oss nu göra en grov uppskattning av hur dessa siffror skulle kunna tolkas för Falköpings vidkommande. 
Här finns en osäkerhetsfaktor som vi i den här sammanställningen inte har möjlighet att undersöka närmare, 
se not 2 i högermarginalen. För att ändå försöka ge en fingervisning kring värdet på de  skatteintäkter som 
härrör från nyföretagandet efter rådgivning på NyföretagarCentrum, tillåter vi oss göra nedanstående beräk
ningar. 

Med 33 000 invånare har Falköping 0,32% av Sveriges befolkning. Dessutom är nyföretagandet i Falköping 
lägre per tusen invånare än Sverigesnittet. Samma år som IUC gjorde beräkningarna startades 3,9 nya före
tag/1000 invånare i Falköping istället för rikssnittet på 6,2 (vilket reducerar resultaten till 63%). Detta ger en 
reduktionsfaktor på totalt 0,20% (63% av 0,32%). 

Not 2

IUCs nationella beräkningar bygger 
på olika multiplikatorer för olika 
branschområden vilka ger olika utfall 
när de beräknas och summeras. 

I det fall Falköpings branschsamman-
sättning stämmer överens med rikets, 
innehåller nedanstående antaganden 
för Falköpings vidkommande inga 
större felkällor. 

I det fall branschsammansättningen 
i Falköping är en väsentligt annan 
än den i riket, bygger beräkningarna 
följaktligen på siffror som inte är helt 
rättvisande.

Den här slutrapporten har tyvärr inte 
möjlighet att fördjupa sig i den frågan, 
utan tillåter sig att göra en enklare 
nedbrytning av de nationella siffrorna 
till Falköpings nivå. Observera dock att 
beräkningarna gjorts försiktigt och i 
underkant pga följande fakturorer:

För det första har avdrag gjorts för att 
Falköping har ett lägre nyföretagande 
än riksgenomsnittet. 

För det andra baseras siffrorna på 
Nyföretagar Barometern (enbart 
 Bolagsverkets statistik). Här räknas 
inte de nya företag in, som enbart 
söker F-skatt på Skatteverket vilka 
annars skulle bidra till högre siffror.

För det tredje noteras att IUCs 
beräkningsmodell enbart omfattar tre 
isolerade år som startar från en fiktiv 
startpunkt med noll nyföretagande (se 
kommentar i spalten sid 16). Om man 
istället skulle ta hänsyn till ackumule-
rad effekt av insatser som härrör från 
åren innan rapport perioden, skulle 
detta kunna ge väsentligt högre siffror, 
troligen ca 50% högre.

Sammantaget pekar detta på att 
såväl ordinarie nyföretagar råd
givning som utvecklings projektet 
 genererar en mångdubbel skatte
intäkt i retur vid jämförelse med 
samhällets kostnad för aktivite
terna. 

Sammantaget ger ovanstående överslagsberäkningar en försiktig och grov indikation på den  totala res
pektive den kommunala skatteintäkten som verksamheten vid NyföretagarCentrum Falköping kan anses 
generera per år, baserad på IUCs beräkningar för Sverige. Jämförelsen med kommunens årliga finansiering 
av  NyföretagarCentrums ordinarie verksamhet visar att man får tillbaka mer än tio gånger på varje satsad 
krona. Observera också att kalkylen enbart visar skattevärdet för kommunen, inte det värde de nya företagen 
genererar för näringslivet i övrigt i form av ökade affärsmöjligheter.

6) Samhällsekonomisk kalkyl för Leaderprojektet
Av intresse är också om vi kan tilllskriva det Leaderfinansierade utvecklingsprojektet något värde i ökade 
skatteintäkter. Enligt tidigare grafer (sid 14) har vi kommit fram till att Nyföretagandet har ökat med 23% mer 
i Falköping än Sverige snittet under projektperioden, vilket vi i det här fallet tillåter oss anta bero på utveck
lingsprojektet. Nedan beräknar vi därför hur stor skatteintäkt enbart själva ökningen kan ha gett upphov till. 

Vi  kan konstatera att projektet har gett sju gånger så hög total skatteintäkt som projektbudgeten och att 
den kommunala skatte intäktsökningen är fem gånger så hög som den kommunala motfinansieringen.  

Samhällsekonomisk Kalkyl 
omfattar:
•   Inkomstskatter på direkt arbete –  
 stat, kommun, region
•  Multiplikatorereffekter av  
 sysselsättning i olika yrken
•  Inkomstskatter på indirekt arbete
•  Konsumtionseffekter kopplade till  
 direkt och indirekt arbete
•  Jobbskatteavdrag, grundavdrag  
 och brytpunkter enligt 2017
•  Dynamiska effekter
•  Volymen sysselsättning  
 – direkt och indirekt

Not 1
Rapporten är beräknad med 
utgångspunkt i att man startar en 
nyföretagarrådgivning nationellt från 
ingen verksamhet alls år 2015 – och 
sedan följer utvecklingen tre år framåt. 
Denna utgångspunkt ger de beräknade 
värdena som rapporten visar här till 
höger. 

I verkligheten har dock inte 
Nyföretagar Centrum startat verksam-
heten år 1 enligt beräkningarna, utan 
har funnits i många år dessförinnan. 
Rapportens resultat kan därför 
kommenteras med att för såväl år 1 
som år 2 (se tabell 3), finns egentligen 
en ackumulerad effekt av de insatser 
som skett under dessa två år och som 
skulle höja värdet i beräkningarna om 
de beaktades. 

D.v.s. det samlade treårsvärdet  av vad 
ett NyföretagarCentrum genererar 
är större än de siffror som rapporten 
anger.

Värden ser dessutom olika ut i olika 
delar av landet eftersom branscherna 
skiftar, men rapporten ger svar på 
helheten nationellt. 
 

• 3,3 miljarder (ca 1/4) återförs till kommunerna vilket mot
svarar 1,1 miljarder per år!

• 82 000 helårsarbeten genereras under de tre åren, vilket 
motsvarar 27 500/år.

• Den egna verksamheten i NyföretagarCentrum genererar 
under tre år 429 helårsarbeten = 143/år.

• Företag som utvecklas ger inom två år större samhälls
värden genom direkt sysselsättning än genom indirekt 
sysselsättning.

• NyföretagarCentrums egna NKIanalyser 2015–2017 visar 
att 2/3 av de berörda personerna startar företagen tack 
vare NyföretagarCentrum, vilket motsvarar 9,3 miljarder 
över tre år.

• Målgruppen utlandsfödda och nyanlända som ofta har 
svårt att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden 
bidrar med 13 500 direkta och 4 900 indirekta jobb under 
 perioden (ca 3 miljarder).

4,6 
miljarder kr/år 

i ökade skatteintäkter
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Finansiering av framtida verksamhet
En förutsättning för ett lyckat utvecklingsprojekt, är att NyföretagarCentrum Falköping efter projektets slut 
kan ”stå på egna ben”. En ökad varumärkeskännedom bland allmänheten, en större närvaro i samhället 
där steget till rådgivning känns kort och enkelt för gemene man, mängder av presentationer i en rad olika 
sammanhang samt information till pressen och genom sociala medier osv – har lett till en väsentligt ökad 
rådgivnings verksamhet. 

Denna verksamhet finansieras å sin sida av ordinarie finansiärer, där kommun (röd  stapel i grafen nedan) och 
näringsliv (blå stapel) enligt NyföretagarCentrums modell ska bidra med ungefär hälften var. Utvecklings
projektet å sin sida har finansierats av Leaderbidraget jämte kommunal motfinansiering. 

När projektet startades upp 2016, mer än fördubblades föreningens totala verksamhet (ordinarie +  projekt) 
i ett enda slag. I takt med att ordinarie verksamhet dessutom kontinuerligt har ökat under projekt perioden, 
måste även ordinarie finansieringen ökas i motsvarande grad, trots projektmedlen eftersom dessa inte får an
vändas till rådgivning.Såväl kommun som näringsliv har hittills mer än fördubblat sina respektive insatser till 
finansieringen.  Antalet samarbetspartners från näringslivet är nära nog dubbelt så många idag som för fyra 
år sedan. Föreningen har alltså, trots den trefaldigade verksamheten inte gått med förlust, utan har kunnat 
täcka kostnaderna med en större ekonomisk insats från samarbetspartners.

Utmaningen de närmaste åren, kommer dock vara att ytterligare öka finansieringen från såväl näringsliv som 
kommun. Den position som NyföretagarCentrum nu tagit, ska givetvis bibehållas och det kan endast ske 
genom att upprätthålla en verksamhet av samma omfattning som under projektperioden. Skillnaden blir att 
denna kommer bekostas av ordinarie finansiering och inte av ett leaderbidrag. Grafen avslutas därför med 
en målsättning och fördelning för framtida finansiering.  Såväl styrelse som verksamhetsledare ser positivt på 
möjligheterna att nå denna nivå under kommande år.  

Vad blev annorlunda?
Att utifrån en aktuell status och ett ”brain stormworkshop” 2016 formulera ett tre år långt utvecklingspro
jekt samt sätta budget för detta, är en uppgift som man får förmoda kommer leda till vissa ändringar. Allt 
kommer inte i sin helhet förverkligas i varje enskild detalj eftersom verkligheten ofta ter sig annorlunda än 
planen på ett eller flera sätt. 

Vid summeringen av projektet kan vi dock glädjande konstatera att de övergripande mål som sattes upp har 
nåtts. Här vill vi dock presentera några av de större korrigeringar som fått göras i projektet.

Förlängd projektperiod
Projektet formulerades från början som ett treårsprojekt. När slutet för denna projektperiod närmade sig 
visade det sig dock att det fanns medel kvar i projektbudgeten. För att tillfullo utnyttja beviljade medel och 
därigenom få en mer långlivad effekt av projektet, förlängdes det till drygt fyra och ett halvt år.

Ambassadörer
I projektbeskrivningen framhålls inrättandet av ”ambassadörer” som ett innovativt inslag, ett sätt att sprida 
engagemanget kring information och marknadsföring till en större grupp. Planen var att på sikt formellt utse 
ambassadörer som efter en viss utbildning och vid behov skulle kunna företräda Nyföretagarcentrum och 
informera om verksamheten, för att på så sätt ”öka trafiken in”. 

Verkligheten visade sig bli lite annorlunda. Projektet har inte i formell mening utsett några ambassadörer, 
men i enlighet med projektets intentioner kan vi idag anse att såväl styrelse, samarbetspartners som en 
mängd personer i olika organisationer i nätverket, i praktiken agerar som de ambassadörer vi önskade få. 
Genom de många informationsinsatser som projektet innehållit i olika sammanhang finns idag en mycket 
bredare kännedom om verksamheten och där det är ganska vanligt att de som kommer på rådgivning är 
rekommenderade detta av vänner och bekanta.  Dessa är våra verkliga ambassadörer.

Byte av huvudman
Projektet är från första början NyföretagarCentrums projekt helt och hållet. Men med vetskapen dels om 
att den ideella föreningen har en begränsad ekonomi samt dels att utbetalningar från Jordbruksverket ofta 
sker flera månader efter att kostnaderna har tagits, blev det istället Falköpings kommun (som den ideella 
föreningens enskilt största intressent) som fick stå som sökande och huvudman för projektet. Detta skulle på 
ett enklare sätt lösa projektets likviditet. 

Senare under projektperioden återfördes dock huvudmannaskapet till NyföretagarCentrum. Detta efter att 
bidrags medel för de största utgifterna hade betalats ut. I det läget kunde NyföretagarCentrum axla manteln 
på egen hand och löste likviditeten under en period genom ett kortfristigt lån från Leaderorganisationen. 

Momsfrågan
NyföretagarCentrum är en momspliktig verksamhet. Vid ansökan angavs därför att föreningen var skyldig att 
redovisa moms även för projektets kostnader, vilket projektbudgeten därför baserades på (1,35 MSEK exkl 
moms). Efter närmare tre års projekt framförde dock Skatteverket synpunkter på detta upplägg. Man ansåg 
initialt att föreningen inte kunde få dra moms på just kostnaderna för utvecklingsprojektet även om förening
en gör det för övrig verksamhet. 

Efter att vi framfört tydliga argument till stöd för vårt resonemang och efter att Skatteverket letat efter even
tuella prejudikat och faktiskt hittat dessa, beslutade man till sist ändå att godkänna projektet som moms
pliktigt. Anledningen till beslutet är att de uppdrag som ingår i projektet, skulle kunna anses utgöra ordinarie 
verksamhet i det fall föreningen haft de ekonomiska möjligheterna. Nu hade föreningen istället fått möjlighet 
att finansiera dessa uppgifter med ett bidrag. Eftersom ordinarie verksamhet är momsredovisningsskyldigt 
var det alltså rätt att även inkludera utvecklingsprojektet i momsplikten.
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Ett stort tack...
... till alla er, 

som på ett eller annat sätt 

bidragit till att projektet 

har kunnat genomföras!

       Hälsningar 

      Alla nya företag i Falköping  
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