
 

BNI är världens och Sveriges största Företagsforum med syfte att hjälpa företag att skapa fler kontakter och affärsmöjligheter. Vårt fokus är 
att skapa en mötesplats där företag träffas regelbundet för att bygga upp förtroende och tillit till varandra. Målet är att så många som möjligt 

lär känna varandra så bra så att vi öppnar dörrar för varandra. Får att nå detta arbetar vi mycket med utbildning där våra ledord är Passion - 

Människor – Processer. 
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BNI har skapat affärer för 15 miljarder på 20 år 
”Långsiktighet och relationer har aldrig varit viktigare” 
 

Idag firar BNI 20 år i Sverige. Under dessa år har affärer för över 15 miljarder kronor gjorts 

genom de 660 000 personliga referenser som delats ut på BNI:s möten. BNI i Sverige har 2300 

affärspartners i 90 team och intresset växer för varje år. Grundaren av BNI Sverige och ansvarig 

för BNI i Norden, Gunnar Selheden, menar att långsiktighet och nära relationer aldrig varit mer 

väsentligt för att göra affärer än det är idag.  

 

Gunnar Selheden har sett hur affärsklimatet utvecklats och förändrats, 
med digitaliseringen, sociala mediers framfart och en tydlig 

globalisering inom affär. När BNI grundades i Sverige 1999 blev det 

den första icke engelsktalande marknaden för BNI. Gunnar Selheden 

har fram tills idag startat och byggt upp verksamheter för BNI i åtta 

länder i Norden, Baltikum och i Polen. 

– Jag har alltid drivits av ”givers gain”, vad kan jag bidra med till 

andra. Det har gjort att jag över åren skapat mig ett fantastiskt 

personligt nätverk. BNI är för mig det optimala sättet att skapa affärer 

och vi kan varje år bekräfta att det verkligen fungerar. Det finns ingen 

annan företeelse i världen som kan visa på så stor affärseffektivitet som 

vi gör och det är fantastiskt roligt. BNI växer i hela världen och även 

om vi har funnits i 20 år i Sverige och nästa lika länge i hela Norden 

ser vi en fortsatt mycket stark utveckling även här, säger Gunnar 

Selheden, grundare och vd för BNI i Norden. 

 

BNI grundades i USA och finns idag i 75 länder. Organisationen bygger på ett antal kärnvärden där 

långsiktighet och ”givers gain” är grundläggande. Relationer, lärande, innovationer och traditioner är 

inget som kommer lättvindigt utan med förtroende och tillit. 

– Det handlar om att lära känna varandra och förstå varandras behov och affär. Det är då man vill hjälpa 

och öppna sina egna nätverk och bjuda på kontakter och möjliga affärer. Jag imponeras över alla våra 90 

team i Sverige och jag ser med stor entusiasm att efterfrågan på fler team är stor. Vi kommer fortsätta att 

växa i Sverige och Norden och det mål vi satt upp på 10 000 affärspartners i Norden kommer vi att nå, 

det är jag säker på, säger Gunnar Selheden. 

 

BNI kommer hålla ett event på måndagen i Stockholm för att fira sina 20 år. Eventet startar 17.00. 
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