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Rekordår för Nyföretagarcentrum – 132 nya företag i Kronoberg 
 
NyföretagarCentrum är en ideell stiftelse som finansieras genom ett samarbete mellan kommunerna 
och det lokala näringslivet. Syftet är att tillhandahålla kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget 
företag. Detta för att företagen ska vara bättre rustade inför sin start och på så vis ha större chans att 
överleva.  
 
I Kronoberg har antalet besökare hos Nyföretagarcentrum ökat konstant de senaste tre åren och 
2019 hade vi 490 besökare, varav 132 har valt att starta företag – fler än någonsin tidigare. Ungefär 
hälften av besökarna är kvinnor och var tredje person är född utomlands.  

Markus Yngvesson, verksamhetsledare och rådgivare, har följande kommentar:  

”2019 blev året då vi verkligen blivit det naturliga valet för den som vill starta eget. Fler besökare, 
positiva omdömen och fler partners som uppskattar vår insats och inte minst nöjda klienter, gör att vi 
kan se ett ökat inflöde av personer med företagsidéer. Det man ofta glömmer är att vi även hjälper 
personer att fatta beslut om att inte starta. Verksamheten har trimmats in och blivit mer 
kostnadseffektiv. Detta för att kunna hjälpa så många som möjligt med förhållandevis små medel.” 

Hans Svegmar, ordförande för NyföretagarCentrum Växjö, Alvesta & Uppvidinge:  

”Vår ideella stiftelse har en viktig roll som arena för samarbete mellan näringsliv och det offentliga. 
Nya företag är inte bara en fråga om tillväxt, utan också om hållbarhet, jämställdhet och integration. 
Återbetalningen till samhället i form av jobb och skatteintäkter är betydande – 900 nya jobb och 50 
miljoner till kommunerna är verkligen inte illa. Det är ett sunt tecken på ett samhälle som skapar 
möjligheter för dess invånare och vi har ett gott samarbete med respektive kommun. Årets fina resultat 
är ett kvitto på det arbete som lagts ner, både i den dagliga rådgivningen men också av våra mentorer 
och partners förutan verksamheten inte vore möjlig.”  

Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma AB: 

”Som en av Nyföretagarcentrums största partner här i Kronoberg vet vi att nya idéer och nya företag 
bidrar till regionens utveckling. Vi är stolta över att vara med i detta arbete. Att hjälpa nya företag är en 
konkret och mätbar investering i framtiden och det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Jag är 
också mentor sedan många år, och det är något jag varmt kan rekommendera andra erfarna 
företagare att pröva på.” 
 
För mer info:  
Markus Yngvesson, rådgivare och verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Växjö, Alvesta & 
Uppvidinge, markus.yngvesson@nyforetagarcentrum.se , 072-333 7171. 
 

Faktaruta 
 2017-2019 har det startats 342 företag genom Nyföretagarcentrum i Växjö, Alvesta & Uppvidinge, 

varav 132 st under 2019. 
 Enligt statistiken kommer 4 av 5 av dessa att vara kvar efter tre år.  
 Dessa företag kommer tillsammans att generera över 900 arbetstillfällen och nästan 50 miljoner 

kronor tillbaka till sina hemkommuner.  
 46% av besökarna är kvinnor och 34% av besökarna är födda utomlands.  

 
Källor: Samhällsekonomisk kalkyl IUC 2019 och statistik från Nyföretagarcentrum. 
 


