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01 Några av våra adepter tycker till…

”Jag var fylld av idéer och ville göra så 
mycket på kortast möjliga tid. Magnus fick 
mig att bromsa upp och tänka  efter” Jenny 
Wikman, miniroom.se

”Han har lärt mig att stå på egna ben och 
våga ta steget att arbeta heltid med företaget. 
Han vet hur man ska möta en som vill mycket 
men som kanske inte har alla verktygen”  
Mustafa Panshiri, Kreativ Integration

”Han fick oss att våga ta beslut men 
kanske viktigast av allt, att ha rätt 
inställning till företagandet och till livet. 
Entreprenörsskap är inte en sprint 
utan ett maraton. Ha balans” Emil & 
Simon, stumbly.se och 
Dromuppdraget .se

http://stumbly.se


02 Resultat

Drygt 8 100 mentorpar 2006 - 2020 
varav ca 60% kvinnor (drygt 4 800).

Sedan 2012 minst 20% av adepterna själva födda utomlands eller BÅDA 
föräldrarna födda utomlands.  Hög andel kvinnor med utländsk bakgrund 
i denna grupp.

8 100 mentorpar á ca 50 timmar/ år innebär 
drygt 400 000 ideella timmar 2006 - 2020

(då ej timmar på mejl, telefon mm räknat)



03 Varför mentorskap?

Det finns massor av utmaningar för entreprenörer idag.  Oavsett om det handlar om beslutsfattande, om att det ofta är en 
ensam resa, om att kunna hantera ekonomin eller för den del hålla visionen/ drömmen vid liv, så finns det massor att 
vinna med att ta hjälp av en mentor. Under ett år får du en oberoende erfaren företagare som hjälp. Där för att med ditt 
bästa i sikte stötta, motivera, utmana och inspirera.

Det är ovärderligt att kunna dra nytta av erfarenheterna från någon som förstår utmaningarna med att starta och växa ett 
företag, som kan dela kunskap och erfarenheter och ge inblick och vägledning. En cheerleader som stötta och muntra upp 
när det känns motigt, men som också kan glädjas med dig när det går bra.

Det ger dig också tillgång till nätverk och att bli bättre på att skapa kontakter.

Forskning visar (Middlesex University, Novus) att med en ideell mentor vid din sida som bollplank får du och ditt 
företag en tryggare och stabilare start. Mentorskap leder till:

- ökad tillväxt och lönsamhet

- högre  omsättning och antal anställda

- adepter i NyföretagarCentrums mentorprogram har en överlevnad på 87% efter 3 år

- ökad förmåga att driva sitt företag, och känna sig trygg och kompetent nog att göra det.

- ökad förmåga att nätverka och knyta kontakter



04 Vem kan bli adept?

NyföretagarCentrums mentorprogram vänder sig till nyföretagare eller personer som håller på att starta företag i hela landet.

Som i allt är världen inte svart och vit. Upp till två - tre år så är det inga tveksamheter men även efter det finns möjligheter, än 
mer nu i samband med Corona. Är det uppstartsfrågor ? Generationsövertagande, företagsköp? Har du ett äldre företag som du 
inte arbetat i? Är det en ny affärsidé men samma företag? 

Alla dessa kan bli adepter.

Krav i övrigt:
- rådgivning hos NyföretagarCentrum
- bärkraftig idé
- målsättning att arbeta med sitt företag på heltid
- motiverad/ engagerad och har tiden för att delta!
- öppen för andra perspektiv

Utöver detta så skall 50% av adepterna i NyföretagarCentrums program vara kvinnor. Andra målgrupper/ viljeinriktningar i 
samarbetet med Tillväxtverket är:
- personer med utländsk bakgrund
- Ny i Sverige ( max 3 år i Sverige)
- sociala entreprenörer
- besöksnäring



05 Vilka är mentorerna?

- adekvata levande nätverk
-  förmågan att inspirera och motivera
- att stärka adeptens självförtroende 

-  erfarenhet av det coachande förhållningssättet
- lyhörd, kan läsa av kroppsspråk, ton- & känsloläge
- god lyssnare,
- har tålamod att invänta adepten vid beslut och inte 

ta över
- har förmågan att se helheten (se ”skogen och inte 

träden”)
- har tid och motivation

……. och hjärtat på rätt ställe!

Mentorerna som deltar i NyföretagarCentrum mentor-
program är själva erfarna företagare eller har en roll inom 
ett företag/ en organisation som ger dem liknande 
erfarenheter. 

Eftersom mentorskap i hög utsträckning handlar om 
personkemi och social kompetens/ social förmåga så är det 
viktigt att den som matchar mentor och adept känner båda 
parter väl. Ofta handplockas de utifrån kompetenser och 
erfarenheter ur nätverket, eller vid intervjuer då de sökt 
till mentorprogrammet.



06 Programmet

•Evidensbaserat 

•Beprövad metodik och struktur

•Nationell täckning; ca 600 mentorpar årligen 

•Intervjuer

•Introduktion/ Utbildning

•Material, seminarier och nätverksbyggande

•Strikt konfidentialitet

•Avtal om konfidentialitet/ sekretess

•Uppföljningar kontinuerligt under året

• adeptens/ adeptföretagets behov styr

 företagare

• kompetensutveckling av adepten i rollen som 

företagare 

• matchning i olika branscher

• adept/ mentor känner inte varandra

• definierade mål och handlingsplan



07 Processen i praktiken

I. Rådgivning (ev intresseanmälan och sedan 
rådgivning) 

II. Intervju och urval 
III. Utbildning/ information 
IV. Matchning och matchningsträff 
V. Kick off 
VI. Individuella träffar  
VII.Nätverksträffar 
VIII.Uppföljningar  
IX. Avslutning/ kick out 

Mentorprogrammet börjar i rådgivning där vi lär 
känna adepten. Mao skall man alltid boka tid för 
rådgivning om man är intresserad av att bli adept. 
Boka en tid på det närmaste lokala 
NyföretagarCentrum. 

När process med intervju/ urval, matchning mm är 
genomförd innebär programmet att adept och 
mentor träffas 10 - 12 gånger under ett år, ca 2 - 4 
timmar per gång.

Utöver detta så arrangeras nätverksträffar, 4 - 6 
gånger minst under detta år. En möjlighet till att 
träna på sina färdigheter att nätverka och knyta 
kontakt med andra. 



08 Kontaktuppgifter

Therese Käck, therese.kaeck@nyforetagarcentrum.se

NyföretagarCentrum lokalt:
Blekinge -Karlskrona, Karlshamn
Dalarna - Falun, Mellersta Dalarna, Norra Dalarna
Gotland - NyföretagarCentrum Gotland (Birgitta Blanck)
Gävleborg - Gästrikland
Halland - Halland
Jämtland - Jämtland Härjedalen
Jönköping - Jönköping, Vetlanda
Kalmar - Kalmarsund
Kronoberg - Växjö, Älmhult
Norrbotten - Nord
Skåne - Lund, SkåneNordVäst, Sydöstra Skåne, Öresund
Stockholm - Botkyrka-Huddinge, Järfälla Upplands Bro, Nacka Tyresö 
Värmdö, Nynäshamn-Haninge, Sollentuna, SolnaSundbyberg, 
Stockholm, SödertäljeSalemNykvarn, TäbyDanderyd, Upplands 
Väsby,
Sörmland - Eskilstuna, Västra Sörmland, Östra Sörmland
Uppsala - Enköping, Uppsala
Värmland - Filipstad, Kristinehamn, Storfors, Södra Värmland
Västerbotten - Skellefteå, Umeå
Västernorrland - SundsvallTimråHärnösand
Västmanland 
Västra Götaland - Göteborgsregionen, Härryda, Lidköping, Skaraborg, 
Väst
Örebro
Östergötland - Linköping, Norrköping, Västra Östergötland

Nationellt ansvarig: 

mailto:therese.kaeck@nyforetagarcentrum.se
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