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NyföretagarCentrum

Sveriges ledande kraft för nyföretagande

NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill 

starta eget företag. 

Verksamheten finns i över 200 kommuner. 

Verksamheten finansieras av partners = lokala företag och kommunen. 



Anders Rosengren SEB (ordförande)

Anders Axelsson Länsförsäkringar

Jonas Troedsson Text & Reklam

Katja Söderberg Frysboxen

Björn Paulson EM Möbler

Helene Lindquist Nordea

Helen Göransson Sparbanken Skåne

Jimmy Håkansson Krinova

Lena Svensson Politisk representant

Adjungerade

Stefan Larsson Tillväxtchef, Hässleholms kommun

Markus Yngvesson Verksamhetsledare
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Kostnadsfri rådgivning av en erfaren företagare med tystnadsplikt.

✓ Affärsplan, budget, marknadsföring – allt som rör företagandet.

✓ Praktiska tips, företagsform, myndighetskontakter.

✓ Bollplank, inspiration och självkänsla. ”Skruva på affärsidén”.

✓ Du får komma hur många gånger du vill

✓ Kontaktnät av partnerföretag.

Rätt från början = Snabbare, säkrare och mer lönsamt.

Vad får du hos oss?



SAMHÄLLSNYTTA

» En aktiv handling att stärka nyföretagandet är en samhällsinsats. 

Detta är en samhällsnytta som går att mäta. NFC är med och startar 

företag som överlever, och man har siffror som visar det.

AFFÄRSNYTTA

» Man får kontakt med nya kunder som är väl rustade att starta 

livskraftiga företag.

» Exponeringsmöjligheter tillsammans med NFC

NÄTVERK

» Man får tillgång till nya kontaktytor över hela Sverige.

Varför blir man partner?



Siffror i Hässleholm

✓ 82 % är kvar efter tre år – utan rådgivning 68 %. 

✓ 2017 hjälpte vi 61 företag att starta (29% av alla startade i 

Hässleholm) och träffade 120 nya potentiella entreprenörer. 

✓ 2015-2017 hjälpte vi 248 företag. Det innebär över 500 nya jobb.

✓ Återbetalning till samhället (på tre års tid) = drygt 4 miljoner kr/år 

(skatt, arbetsgivaravgift, moms, konsumtion).

✓ OBS! Besparingen för försörjningsstöd och arbetslöshetsersättning

är inte medräknat, ej heller indirekta jobb.

* Siffror från Samhällsekonomisk kalkyl (IUC 2013)



Framtidens utmaningar

✓ Kännedom om NyföretagarCentrum – ”top of mind”

✓ Hög kvalitet (rådgivning, överlevnad, kundnöjdhet)

✓ Nya lokaler, bättre exponering, mötesplats

✓ Digitalisering och tillgänglighet

✓ Finansiering – fler partners


