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Rekordår för Nyföretagarcentrum – 146 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 
2020 hade de 590 besökare, varav 146 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:  

”2020 är blev ett speciellt år av många orsaker. Pandemin gjorde att vi fick ställa om till att ge 
rådgivning helt digitalt. Vi har varit tvungna att både kunna svara upp mot att hjälpa företag som 
tidigare startat och som nu behövde hjälp och stöd, samtidigt som rekordmånga har kommit med nya 
affärsidéer. Det har varit ett utmanande år på många sätt, både för oss, våra besökare och våra 
samarbetspartner. I slutet av året fick vi en välbehövlig förstärkning av Region Kronoberg, som under 
2020 och 2021 gett oss ett regionalt uppdrag att hjälpa nya företagare.” 

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

”Vår ideella stiftelse har en viktig roll som arena för samarbete mellan näringsliv och det offentliga. Det 
har inte minst blivit tydligt nu under ett sådant krisår, då vi kunnat göra en insats både för lokal 
överlevnad och för nystart. Nya företag är inte bara en fråga om tillväxt, utan om ett hållbart och stabilt 
samhälle. Värdet av jobb och skatteintäkter är betydande – över 1100 nya jobb och 60 miljoner till 
kommunerna är verkligen inte illa. Förtroendet som våra samarbetspartners - privata företag, 
kommuner och Region Kronoberg – visar oss är stort, och vi förvaltar det efter bästa förmåga. Att vi 
kunnat stå pall för årets utmaningar är följden av att vi medvetet strävat mot en effektiv och stabil 
verksamhet under flera år. Både vår styrelse och vårt nätverk av samarbetspartners har gjort ett 
gediget arbete, förutan vår verksamhet inte vore möjlig.”  

Karin Palmér, samordnare näringslivsfrågor Region Kronoberg: 

”Pandemin har varit och är en svår prövning för oss alla. Att både kunna hjälpa nya företag att hantera 
kris och samtidigt ge stöd och råd till nya företag som startas utgör en medveten satsning från oss i 
vårt uppdrag att skapa tillväxt i Kronoberg. 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 för ett hållbart 
samhälle.” 
 
För mer info: Markus Yngvesson, rådgivare och verksamhetsledare, NyföretagarCentrum: 
markus.yngvesson@nyforetagarcentrum.se , 072-333 7171. 

Faktaruta 
 2018-2020 har det startats 414 företag genom Nyföretagarcentrum Växjö, Alvesta & Uppvidinge, 

varav 146 st under 2020. 
 Enligt statistiken kommer 4 av 5 av dessa att vara kvar efter tre år.  
 Dessa företag kommer tillsammans att generera över 1100 arbetstillfällen och 60 miljoner kronor 

tillbaka till sina hemkommuner.  
 45% av besökarna är kvinnor och 40% av besökarna är födda utomlands.  

 
Källor: Samhällsekonomisk kalkyl IUC 2019 och statistik från UC och Nyföretagarcentrum Sverige. 
 


