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Entreprenörskapsbarometern
Beskrivning av insatsen
Tillväxtverkets Entreprenörskapsbarometer visar attityderna till företagande i Sverige. Under
programperioden har en broschyr och infografik tagits fram som visar ungas attityder till
företagande.
Undersökningen visar att fler unga kan tänka sig att bli företagare än äldre.
En ny fråga lades till i den senaste Entreprenörskapsbarometern – ”Har du en idé som du vill
utveckla?”.
Syfte
Visa ungas attityder till företagande.
Mål
Tillväxtverkets statistik ska även i fortsättningen brytas ned på unga.
Ekonomi
Del av paketering, total summa 62 800 kr
Infografiken nedan visar några av resultaten
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Företagens villkor och verklighet
Beskrivning av insatsen
Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet riktar sig till små och
medelstora företag. Undersökningen visar vilka möjligheter och svårigheter som företagen
upplever i sin vardag och hur de ser på förutsättningarna att utveckla verksamheten. Under
programperioden har undersökningen brutits ned på unga företagare. Genom statistiken
synliggörs unga som driver företag och deras behov och förutsättningar.
Syfte
Öka kunskapen om unga företagare och vad som utmärker dessa.
Mål
Företagens villkor och verklighet finns nedbrytbar på unga företagare.
Tillväxtverkets statistik ska även i fortsättningen brytas ned på unga.
Ekonomi
Del av paketering, total summa 62 800 kr

Resultat
Resultat framgår av infografiken på nästa sida.

Nyckeltal unga företagare
Beskrivning av insatsen
Under programperioden har för första gången statistik från SCBs registerdata sammanställts
och brutits ned på unga företagare. Statistiken ger detaljerad information om företagsstrukturen
per län och kommun. Företagsledare definieras enligt SCBs definition på operativa
företagsledare som ”den person som sköter bolagets löpande förvaltning”.
Insatsen har skett i samverkan mellan tre program på Tillväxtverket: Ungas Innovationskraft,
Företagare med utländsk bakgrund och Främja kvinnors företagande.
Syfte
Att ta fram statistik om antal företagare som drivs av unga per kommun, region och nationellt.
Vilka branscher verkar unga, nyckeltal för ungas företagande etc.
Mål
Att öka kunskapen om unga företagare och synliggöra kunskap om denna grupp lokalt och
regionalt. Målet är att Tillvätverket även i fortsättningen ska ta fram statistiken så att ungas
företagande synliggörs.
Ekonomi
Kostnad 42 333 kr

Resultat
Resultat framgår av infografiken på nästa sida.
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Unga företagares behov i olika faser av företagandet
Beskrivning av insatsen
Fokusgrupper och djupintervjuer med 94 företagare i åldern 18-35 år genomförda hösten 2014.
I insatsen lades rekrytering och genomförande av fokusgrupperna ut externt för att kunna nå
andra unga företagare än de som fått stöd från Tillväxtverket/VINNOVA.
Totalt ingick 69 män och 25 kvinnor i studien. Fokusgrupper genomfördes i Göteborg,
Jönköping, Malmö, Stockholm och Umeå. Telefonintervjuer genomfördes med företagare från
hela Sverige. Den yngsta deltagaren var 21 år och den äldsta 35 år. Respondenterna har haft
varierade socioekonomisk bakgrund och på så sätt har urvalet av respondenter geografisk,
demografisk och socioekonomisk spridning.
Tidsperiod
Juni-December 2014
Syfte
Få ytterligare kunskap om unga företagares perspektiv på i vilka faser det offentliga ska gå in
och stötta. Ta reda på om det finns generella behov för den unga målgruppen, eller om behoven
snarare är avhängiga andra faktorer såsom exempelvis bransch eller geografi.
Ekonomi
Studie 413 400 kr (genomförd av Oxford Research AB)

Resultat
Några av de viktigaste resultaten sammanfattas i infografiken på nästa sida.
Resultatspridning
Ett internt seminarium med deltagare från entreprenörskap, regelförenkling, verksamt,
företagsstöd, där resultaten från studien redovisades, hölls den 4 december 2014 på
Tillväxtverket.
De viktigaste slutsatserna har sammanfattats i en infografik och spridits till relevanta
målgrupper.
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Medieanalyser - bilden av unga företagare
Beskrivning av insatsen
Medieanalyserna gjordes av upphandlade externa leverantörer.
Unga i traditionell media innefattade analys av material baserat på en sökning på olika
kombinationer av ung/ungt och företagare/entreprenör/företagande/entreprenörskap i
samtliga svenska källor i tryckt press, på webben och i etermedier för perioden jan-maj 2014
Unga i sociala medier innefattade läsning och analys av bloggposter, tweets, Facebookinlägg och
forumposter skrivna av företagare och entreprenörer under perioden jan-maj 2014.
Tidsperiod
Analyserad period jan-maj 2014. Leverans av rapport höst 2014.
Syfte
Medieanalyserna syftade till att undersöka vilka unga företagare det är som porträtteras i media
och hur de framställs. Samt hur unga företagare beskriver sig själva på sociala medier.
Ekonomi
Studie ”Unga företagare i media” 84 000 kr (genomförd av Retriever)
Studie ”Unga entreprenörer i sociala medier” 30 000 kr (Mediepilot AB)

Resultat
Analysen av traditionella medier visar att bilden av unga företagare ofta är positiv. När de
porträtteras är det till följd av att företaget går bra, alternativt att det nyligen har tilldelats en
utmärkelse. I färre än tio artiklar återfinns formuleringar om att det är ett hårt slit att vara ung
egen företagare, detta nämns dock högre utsträckning i porträtterandet av unga kvinnor.
”Den samlade mediala bilden av den unga företagaren är en glad, positiv och lyckosam person
som, möjligtvis med mycket jobb, men utan större svårigheter eller motgångar har lyckats med
sitt företagande.”
 Antal analyserade artiklar: 417
 Mest omskrivna bransch: jordbruk.
 Topp tre källor: Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Norrländska Socialdemokraten.
Analysen av sociala medier har identifierat tre olika typer av unga företagare på sociala medier
 Den mest välrepresenterade gruppen är digitala entreprenörer, som jobbar med
digitala affärsidéer som till exempel e-handel, appar eller webutveckling. De identifierar
sig som entreprenörer eller att de jobbar med en startup.
 Analoga entreprenörer, som inte har webben som primär sälj- eller verksamhetskanal
är de som mest konkret skriver om sina praktiska utmaningar som företagare.
 Entreprenörer som varumärken, är företagare som blivit så stora så att de i princip
blivit ett eget varumärke i sig och i vissa fall gjort sin närvaro på sociala medier till ett
företag. De skriver sällan om själva företagandet utan satsar mer på att bygga ut sitt
personliga varumärke.
De unga företagarna skriver om sitt företagande främst kring fyra olika teman
 För att visa samhörighet med andra unga entreprenörer eller ”communities” av unga
entreprenörer.
 Stolthet över sin roll som ung entreprenör.
 Att man äger sin egen tid.
 Funderingar/oro/tankar om fakturering eller förmåga att tjäna pengar.
Följande digitala möteplatser för unga företagare har identifierats:
 Forum och hemsidor, ofta tillhörande intresse- eller medlemsorganisationer för
företagare.
 Twitterkonton tillhörande organisationer eller podcasts som rör egenföretagande och
startups.
 Kända unga entreprenörers olika konton på sociala medier.
Resultatspridning
Analyserna kommer bland annat att vara ett kunskapsunderlag för kommunikationsenheten på
Tillväxtverket.
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Uppföljning av studien innovationsstödsystemet möter unga
Beskrivning av insatsen
2012 genomfördes en studie för att ser hur innovationssystemets stödaktörer möter målgruppen
unga 18-30 år. Under denna programperiod har studien följts upp. Intervjuer har genomförts
med 34 olika aktörer med en bred representation av organisationer (Almi, Nyföretagarcentrum,
akademiska aktörer, kommuner m.fl.) i både storstad och landsbygd.
Studien visar att medvetandet om unga som målgrupp har ökat sedan 2012, men att få aktörer
har förändrat sin kommunikation, sina processer eller utbud för att bättre nå ut och möta ungas
behov.
Syfte
Undersöka om det har skett några förändringar i hur innovationsstödsystemets aktörer möter
unga mellan 2012-2014.
Ekonomi
Studie 187 500 kr (genomförd av Charlotte Norrman och Christer Johansson Linköpings
universitet)

Resultat
Huvudresultat 2012
Utbudet av stöd var både relativt stort och tämligen brett, framförallt med avseende på
rådgivning. Profileringen mot målgruppen var oklar och begreppsanvändningen var heterogen.
Det fanns ett ökat fokus på unga som grupp, men en osäkerhet om hur kommunikationen med
gruppen skulle ske.
Förändringar 2012 - 2014
Medvetandet om unga som grupp har ökat jämfört med den studie som gjordes 2012. Utbudet
av stöd, framförallt med avseende på rådgivning, är relativt stort och det finns en mångfald av
stödaktörer att tillgå. Däremot visar studien att man inte kan se någon ökning av möjligheterna
för unga att få finansiellt stöd till sina idéer. Det finns gott om idéer hos stödaktörerna för hur
fler unga ska kunna bli företagare.
Stödaktörernas syn på unga jämfört med äldre
• Unga har mindre erfarenhet
• Unga är mer öppna
• Unga har andra drivkrafter och arbetar snabbare
• Unga har lite andra typer av idéer och utnyttjar tekniken mer.
Kompetens att möta unga
• 7/34 stödaktörer arbetar aktivt, med specifika aktiviteter, för att identifiera ungas behov
• 10 stödaktörer arbetar delvis med detta
• 11 stödaktörer har inte vidtagit åtgärder
• 16 uppger att det finns kompetensbehov med avseende på unga, 7 att tillräcklig kompetens
finns.

• Nästan samtliga 32/34 anser a

Kommunikation
• Nästan samtliga 32/34 anser att kommunikation med unga skiljer sig från kommunikation
med äldre, både i det personliga mötet och i kanalval
• De flesta har samma budskap till alla, men några har anpassat sin kommunikation
(begreppsanvändning)
• Flera av aktörerna lyfter att man borde arbeta annorlunda.
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Vad karakteriserar företagsledare i snabbväxande företag?
Beskrivning av insatsen
Under programperioden har vi även undersökt om unga driver snabbväxande företag
(aktiebolag). Undersökningen genomfördes av Handelshögskolan.
Syfte
Ökad kunskap om unga företagare. Driver unga företagare även snabbväxande företag?
Ekonomi
Kostnad 87 500 kr (samverkan internt på Tillväxtverket med programmet Företagare med
utländsk bakgrund)

Resultat
13 % av alla företagsledare som är under 30 år driver snabbväxande företag (aktiebolag), vilket
är mer än motsvarande andel för de två andra ålderskategorierna. Bland företagsledare yngre än
30 är som driver snabbväxande företag är andelen unga kvinnor högre än för de andra två
åldersgrupperna.
Typ av bolag och företagsledarens ålder
Företagsledarens

Andel icke växande

Andel långsamt

företag

växande företag

Andel snabbväxande företag

Under 30 år

63%
(2 208)

24%
(843)

13%
(441)

30-50 år

65%
(84 839)

27%
(35 275)

8%
(10 205)

Över 50 år

68%
(99 961)

26%
(38 865)

5%
(8 055)

ålder

Företagsledarens ålder och kön i snabbväxande företag
Företagsledarens
ålder
Man
Kvinna

<30 år

30-50 år

>50 år

86% (381)

90% (9180)

91% (7342)

14%(60)

10% (1025)

9% (713)

Definition och kort om undersökningen. De snabbväxande företagen är de 10 procent snabbast
växande företagen i en population företag. Undersökt andel av alla svenska aktiebolag
uppdelat på företagsledarens bakgrund. Företagen har färre än 100 anställda och minst 1
anställd. Ej ägda av stat eller kommun. Företagen har följts under tidsperioden 2004-2008. I
rapporten behandlas uteslutande relativ tillväxt, inte absoluta tillväxttal. Undersökningen
genomförd av Karl Wennberg och Nedim Efendic, Handelshögskolan Stockholm.
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Studenters möjligheter till idéutveckling vid svenska universitet
och högskolor
Beskrivning av insatsen
En kartläggning av vilka möjligheter studenter på högskola/universitet i Sverige har att utveckla
sina idéer och prova på företagande genomfördes. Studien har använts som ett internt
kunskapsunderlag.
Syfte
Kartlägga vilka möjligheter studenter på högskola/universitet i Sverige har att utveckla sina
idéer och prova på företagande, inom ramen för sin utbildning eller vid sidan om
studierna. Vilka olika koncept finns riktade till denna målgrupp?
Ekonomi
Studie 241 500 kr (genomförd av Ramböll)

Resultat
•
•
•
•
•
•
•
•

Systemet för att främja studenters idéutveckling i Sverige är sårbart. Projektifiering av
insatser snarare än fokus på att skapa långsiktighet.
Universitets- och högskoleledningar är viktiga för att insatser kring studenters
idéutveckling kan prioriteras.
Idéutveckling drivs framförallt av aktörer utanför utbildningssystemet såsom
innovationskontor och Drivhus.
De insatser som genomförs har huvudfokus på tidiga skeden i innovationsprocessen
som ex idégenerering och attitydförändring.
Finansiering av insatserna på universitet och högskolor kommer från nationella
program och strukturfondsmedel.
Bättre samordning på nationell nivå önskas – mellan bl a Tillväxtverket och VINNOVA.
Brist på nationella riktlinjer – entreprenörskap i utbildningssystemet.
Brist - uppföljning av resultat och effekter av olika insatser. Nationella myndigheter har
inte något enhetligt uppföljningssystem. Uppföljning som genomförs handlar om antal
studenter som deltagit i olika aktiviteter, antal program som man har nått ut till och
antal rådgivningar.

Resultatspridning
Inspel till Tillväxtverkets arbete med komptetensförsörjning och entreprenörskap på universitet
och högskolor.
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Mötesplatser för ungas idéutveckling
Beskrivning av insatsen
Bakgrunden var det behov av mötesplatser för unga som vi identifierat under förra
programperioden (Ungas Innovationskraft slutrapport 2013).
En ansökningsomgång genomfördes hösten 2013 där offentliga aktörer (kommuner, landsting,
länsstyrelser och regionförbund) kunde söka medel för pilotprojekt med syftet att utveckla
mötesplatser för unga med affärsidéer.
Krav ställdes på sökande att utgå ifrån ungas behov och att involvera unga i projektets
genomförande.
73 ansökningar i form av idéskisser kom in, sju gick vidare till fullständig ansökan. Bedömning
av idéskisserna genomfördes i grupper med unga entreprenörer och sakkunniga från
Tillväxtverket och VINNOVA.
Följande sex pilotprojekt finansierades:
Luleå kommun ”POP-UP av unga för unga”
POP-UP-projektet i Luleå och Boden sökte upp och mötte unga i deras egna miljöer. Alla
aktiviteter utgick från så kallad Co-creation och Co-Production: De unga planerade och
genomförde aktiviteterna tillsammans med näringslivet, privata och offentliga organisationer
och civilsamhället. Projektet arbetade aktivt för att bryta normativa föreställningar om vem som
passar som egen företagare.
Beviljade medel: 575 000
Lundby stadsdelsförvaltning Göteborg ”Digitalverkstan”
Projektet ”Digitalverkstan” vidareutvecklade Lindholmen Science Park och Visual Arena som
mötesplats för unga inom områdena IT, visualisering och spel. Man ville också få en tydligare
lokal förankring i Lindholmen och stadsdelen Lundby i Göteborg.
Beviljade medel: 550 000
Botkyrka kommun ”Botkyrkas Banbrytarea”
I projektet ”Botkyrkas banbrytare” lotsade unga, lokalt förankrade idécoacher andra unga till
rätt instans för att utveckla sina idéer. De unga fick ta del av lyckade projekt, lära sig om
offentliga stödinsatser och träffa lokala förebilder.
Beviljade medel: 454 000
Åmåls kommun ”Makerspace(fucking) åmål”
Projektet ”Makerspace (fucking) Åmål” skapade en mötesplats med kontorsplatser för unga som
ville utveckla sina affärsidéer.
Beviljade medel: 520 000
Länsstyrelsen i Östergötlands län ”creActive - för fler ungas idéer ”
CreActive jobbade för att bli en plats för möten mellan unga, näringslivet och regionala och
lokala offentliga aktörer. Fler unga skulle genom projektet få tillgång till/upptäcka den
befintliga mötesplatsen och platsen skulle utvecklas efter de ungas behov.
Beviljade medel: 455 000
Knivsta bibliotek ”Knivsta Makerspace”
Projektet ”Knivsta Makerspace” skapade en mötesplats på Knivsta bibliotek där unga fick
möjlighet att utveckla sina idéer.
Beviljade medel: 470 000
Tidsperiod
Ansökningsomgång öppen: 6/11-28/11 2013
Beslut om fullständig ansökan: 12/12-2013
Beslut om finansiering: 18/12-2013
Projektstart/slut: 2/1(tidigast)-31/10-2014
Syfte
Syftet med ansökningsomgången var att undersöka om redan befintliga offentliga miljöer kunde
utvecklas till mötesplatser för unga (18-30 år) som ville utveckla idéer som kan leda till nya
företag och/eller innovationer. Mötesplatserna skulle utgå från ungas behov.
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Mål
Fler mötesplatser för ungas idéutveckling.
Målgrupp
Ansökningsomgång: Offentliga aktörer
Mötesplatser: Unga 18-30 år med affärsidéer
Ekonomi
Projektbidrag 2 756 701 kr

Resultat
En övervägande majoritet av de inkomna ansökningarna hamnade i en tidigare fas i den så
kallade idéutvecklingsprocessen än vad anökningsomgången syftade till. Gensvaret och
resultaten från de genomförda projekten visar dock att det finns ett behov av mötesplatser i den
tidiga fasen och att det offentliga kan möta detta behov, genom att ha med sig målgruppen från
början. Mötesplatsen kan både fungera som ett sätt att hitta in till det lokala
innovationsstödsystemet och en plats att träffa likasinnade eller de som gjort resan på, samt en
plats där unga kan få den coachning som efterfrågas.
Två av mötesplatserna har fått fortsatt finansiering och kommer finnas kvar. En tredje kommer
med anledning av pilotprojekt att komplettera den befintliga möteplatsen med uppsökande
verksamhet. En fjärde har implementerat projektets metod i tolv befintliga mötesplatser.
Projekten har använt sig av olika metoder och representerat olika former av mötesplatser. Dock
finns det aggregerade gemensamma erfarenheter och rekommendationer från projekten till
andra aktörer som vill skapa liknande mötesplatser (se checklistan på nästa sida).
En enkätundersökning till de som fått avslag på sin ansökan visat att 74,4% hade idén innan
ansökningsomgången. I april 2014 uppgav 31,6 % att de hade genomfört eller höll på att
genomföra idén.39 % tänkte genomföra den vid ett senare tillfälle. Av de som inte tänkte
genomföra projektidén alls hade 64 % den inte innan ansökningsomgången. 45 % menar att
ansökningsomgången bidragit till att de involverat unga mer i sitt arbete.
Erfarenhetsseminariet
Av de som svarat på en uppföljningsenkät tyckte 94 % att erfarenhetsseminariet var bra eller
mycket bra. 53 % anger att de efter seminariet kommer att jobba mot målgruppen unga på ett
nytt sätt
Resultatspridning
Spridning mellan projekten: två erfarenhetsträffar med projektledare och unga.
Spridning externt: Ett halvdagsseminarium hölls den 27 november 2014 för att sprida
erfarenheter externt. 49 personer som representerade 25 olika organisationer deltog.
Checklistan med de viktigaste resultaten har paketerats och spridits till relevanta aktörer.
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Exempel på pressklipp från ”Mötesplatser”.
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Bryggan från UF (Ung företagsamhet)
Beskrivning av insatsen
Många UF elever vet inte hur de ska gå vidare till ”riktigt företagande” efter avslutat UF-år, det
saknas en brygga. Insatsen har till stor del inneburit samverkan internt på Tillväxtverket och
samverkan med UF. Två enkätundersökningar har genomförts, en riktad till UF: s
alumninätverk om förutsättningarna och framgångsfaktorerna för att kunna gå från UF till
riktigt företag och en mätning av UF-lärarnas kunskap om möjligheter till företagsstöd/råd efter
UF samt deras kännedom om verksamt.se.
I början av 2014 fördes insatsen över till Tillväxtverkets enhet Starta och driva (verksamt.se) då
tyngdpunkten var att få UF-elever att få kunskap om verksamt.se.
Tidsperiod
2013-2014
Syfte
Syftet med insatsen var att öka UF-elevers kännedom om verksamt.se.
Mål
UF-elever vet hur de ska gå vidare till ”riktigt företagande” efter avslutat UF-år.
Målgrupp
UF-elever och UF-lärare
Ekonomi
25 0001 kr

Resultat




En flik på Ung Företagsamhets webbplats som hänvisar till verksamt.se.
Ett uppdaterat faktablad om verksamt.se till målgruppen lärare.
Kunskapsunderlag för fortsatt arbete mot målgruppen UF-elever och lärare.

Enkäten till UF lärare visar att:
 48 % av UF-lärarna känner till verksamt.se.
 31 % använder sig av de verktyg som finns på verksamt.se i undervisningen.
 Den organisation som UF-lärare i störst utsträckning hänvisar elever som vill driva sitt
UF-företag vidare till är Almi.
Enkäten till UF Alumni visar att:
 35 % driver riktigt företag
 68 % av de som driver sitt företag på heltid är unga män
 53 % av de som driver företag parallellt med studier är unga kvinnor
Insatsen blev mindre än beräknat, se fotnot.
Resultatspridning
Insatsen har förts över till enheten Starta och driva på Tillväxtverket.
Erfarenheterna från arbetet med ”UF-bryggan” kommer att tas tillvara i den strategi för
verksamhetsbidrag som Tillväxtverket ska ta fram.

UF och Drivhuset fick också våren 2013 ett uppdrag från Näringsdepartementet, Driv vidare
för just UF-bryggan, varpå vi inom Ungas Innovationskraft minskade ner insatsen.

1
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Slöjdinkubatorn
Beskrivning av insatsen
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) drev under ett år ht 2013 och vt 2014 en slöjdinkubator,
en processmodell för unga inom kreativa och kulturella näringar (KKN). Syftet med
slöjdinkubatorn var att utveckla verktyg och en process som leder till affärsmodeller som
fungerar för KKN företagarens situation och villkor med småskalig produktion som bas,
oberoende av bransch. 10 deltagare, 6 unga kvinnor och 4 unga män, från Kalix till Malmö
deltog. Deltagarna hade högskoleutbildning och erfarenheter från flera områden som slöjd,
konsthantverk och formgivning. Slöjdinkubatorn innehöll: 4 träffar på olika platser i Sverige
med workshops och kunskap om företagsutveckling, kommunikation, professionell identitet etc.
Vid varje träff gavs även en extern utmaning som deltagarna fick arbeta med.
Programmet finansierade en uppföljning av slöjdinkubatorn, ett metodseminarium och ett
stipendium. Genom denna satsning nådde programmet Ungas Innovationskraft unga inom de
kreativa och kulturella näringarna med fokus på slöjd.
Syfte
Att öka kunskapen om affärsmodeller och kommersialisering av idéer inom slöjd och hantverk.
Insatsen skulle även bidra till ökad kunskap hos företagsfrämjande organisationer om
förutsättningarna för företagande inom dessa branscher.
Mål
Öka kunskapen om ungas företagande inom KKN med fokus på slöjd.
Målgrupp
Unga inom kreativa och kulturella näringar med fokus på slöjd, konsthanverk och formgivning.
Ekonomi
Finansiering 200 000 kr
Följande delar finansierades av programmet.
‐ Följeforskning
‐ Slöjdinkubatorn träff 4 – publik presentation & pitch samt idéutvecklingsstipendium.
‐ Metodseminarium 20 maj i Umeå

Resultat








Framtagen inkubatorsmodell för slöjdrelaterat företagande.
Slöjdinkubatorn kommer att fortsätta genomföras 2015 i samverkan med Nämnden för
Hemslöjdsfrågor och Sätergläntan.
Deltagarna upplever att de har blivit bättre på att kommunicera sitt eget skapande och
marknadsföra sig själva som hantverkare/konstnärer.
Fyra företag har startats av deltagarna under programperioden och idag driver samtliga
deltagare utom en, företag i någon form.
Fem av deltagarna i inkubatorn har vidareutvecklat ett koncept för slöjdprovning, ett
resultat av en gruppuppgift i inkubatorn. Affärsidén är att anordna events för företag,
offentliga arbetsgivare och organisationer där de medverkande får chans att prova på
olika slöjdtekniker.
Flera deltagare tar upp att deras respektive utbildningar inte har några eller har
mycket få inslag om identitet kopplat till marknadsföring och kommunikation
eller inslag i övrigt om försäljning och att hitta sätt att tjäna pengar på sitt skapande.

Resultatspridning
Programmet finansierade ett metodseminarium (20 maj i Umeå) för att öka de
företagsfrämjande organisationernas kunskap om unga företagare inom slöjden. Tyvärr var
deltagande från dessa organisationer lågt på metodseminariet.
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Intern kunskapsspridning Tillväxtverket
Beskrivning av insatsen
Tillväxtverket har varit en viktig målgrupp under programperioden. Vi har velat öka kunskapen
om den unga målgruppen internt och ge konkreta tips och verktyg om hur man kan involvera
och arbeta med målgruppen.
I Tillväxtverkets regleringsbrev finns även följande återrapporteringskrav:
”Hur Tillväxtverket har tagit hänsyn till villkor och förutsättningar för kvinnor och män,
inklusive de som är unga och har utländsk bakgrund samt vilka metoder som använts för att
särskilt nå dessa målgrupper med syfte att nå en mer jämställd och jämlik fördelning av
insatserna.”
(Ur Tillväxtverkets regleringsbrev för 2014, mål och återrapporteringskrav 1.6)
En intern enkät gjordes hösten 2013 för att få kännedom om hur handläggare och chefer såg på
och arbetade med målgruppen unga och vilken kunskap/verktyg de ansåg sig behöva. Enkäten
visade att 72 procent av medarbetarna på Tillväxtverket såg unga som en målgrupp och drygt
hälften ansåg att de helt eller till viss del hade verktyg för att nå unga. Därefter hölls ett internt
seminarium på Tillväxtverkets kontor i Stockholm med syfte att sprida kunskap om ungas
attityder till företagande men även ungas livsstil och medievanor för att bättre förstå
målgruppens behov. På seminariet talade Ulrik Simonsson från Ungdomsbarometern, en
organisation som varje år genomför Sveriges största undersökning bland unga mellan 18-24 år.
Ulrik presenterade fakta om dagens unga. Hur lever de? Vad har de för värderingar, mediavanor
och framtidsdrömmar? Han berättade även om deras syn på företagande och innovation med
hjälp av statistik och aktuella exempel.
Deltagare:
På plats 33 personer.
Via länk 15 personer.
43 visningar i efterhand på Youtube (En dold kanal endast för Tillväxtverkets anställda).
Efter seminariet genomfördes en skräddarsydd workshop med konkreta verktyg och tips för att
involvera unga på Tillväxtverkets kontor i Stockholm och Luleå. Workshopen hölls av Kajsa
Villman, Annika Järemo och Karin Silfversten och fokuserade på hur vi på Tillväxtverket kan vi
arbeta gentemot en ung målgrupp. Verktyg för att engagera och nå unga i vårt arbete
diskuterades utifrån erfarenheter från programmet Ungas Innovationskraft.
Deltagare Stockholm: 10 personer
Deltagare Luleå: 9 personer
Till workshoppen togs en checklista fram som finns tillgänglig på Tillväxtverkets interna webb
(bilaga X).
Tidsperiod
Löpande under programperioden.
Syfte
Att öka kunskapen om den unga målgruppen internt och utifrån behovet hos kollegorna även ge
konkreta tips och verktyg om hur man kan involvera och arbeta med målgruppen.
Målgrupp
Medarbetare på Tillväxtverket.
Ekonomi
Seminarium Ungdomsbarometern 25000 kr

Resultat
En uppföljning riktad till de som deltog i seminarierna indikerar att medarbetare på
Tillväxtverket idag upplever en ökad kunskap om målgruppen unga än hösten 2013 (Bilaga 7
Kontigos utvärdering av programmet).
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Idéutveckling
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Leapfrogs - stipendier till studenter
Beskrivning av insatsen
Under programperioden 2010-2012 finansierade vi Leapfrogs, ett pilotprojekt som syftade till
att unga skulle kunna utveckla sina idéer under 3 månader med ekonomiskt stöd motsvarande
CSN stöd/lån. Denna programperiod har vi finansierat Leapfrogscheckar. Syftet med
Leapfrogscheckarna är att studenter på heltid ska kunna utveckla och kommersialisera sina
idéer. Medlen får användas både till företaget, men även till omkostnader för företagaren. 48
stipendier beviljades 2013.
LU Innovation System AB (LUIS) är ansvarig för Leapfrogs. De ansvarade för marknadsföring
och urval av deltagare. Samverkan sker med högskolor och universitet i Skåne och Blekinge.
Tidperiod
Juni 2013 tom sept 2013
Syfte
Ge studenter möjlighet att utveckla sina idéer.
Mål
Målet är att fler unga får möjlighet att prova på att utveckla sina idéer.
Långsiktigt mål att fler unga blir företagare.
Målgrupp
Studenter på lärosäten i Skåne och Blekinge.
Ekonomi
Finansiering av 48 checkar. Totalt 1 250 724 kr

Resultat
Resultat från enkät (33 svarande):
97 % av deltagarna ger Leapfrogs fyra eller femma på en skala från 1-5.
91 % planerar att fortsätta med sina idéer efter Leapfrogs.
88 % har fått andra kunskaper än genom sina studier.
81 % har utvecklat andra personliga egenskaper såsom bättre självförtroende.
Tillväxtverket genomförde 2013 tillsammans med LUIS 2 fokusgrupper med Leapfrogs
deltagare.
Fokusgrupper med Leapfrogs – resultat.
De flesta har haft någon i sin närhet, mentor, som kompletterat det ekonomiska stödet.
Nätverk med de andra Leapfroggarna efterfrågades.
De önskade att Leapfrogs och det de gjort i företagandet skulle även räknas i in utbildningen och
vara poänggivande.
Insatsen har utvärderats av Caroline Wigren och Kontigo.
Rekommendation
En utvecklingscheck för unga på universitet och högskolestuderande för att prova på
företagande och utveckla sina idéer behövs som ett komplement till satsningar på
entreprenöriellt lärande om vi vill få fler unga som driver företag.
Resultatspridning
Internt: Rapporten har spridits med övriga som jobbar med entreprenörskap i högre utbildning.
En viktig input till Tillväxtverket arbete med entreprenörskapsfrämjande insatser och vid
utformning av nya stöd till målgruppen.
Lunds universitet har fått finansiering för att expandera Leapfrogs i Skåne och sedan nationellt
via VINNOVAs utlysning ”Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan
2013”.
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Sociala innovationer
Beskrivning av insatsen
Detta arbete beslutades och finansierades huvudsakligen under slutskedet av programmets
första period, och omnämns i tillhörande slutrapportering. Eftersom aktiviteter fortfarande
pågick vid rapporteringstillfället var det inte möjligt att summera erfarenheterna då, vilket
föranleder detta kapitel.
Under den andra programperioden, som är huvudfokus för denna rapport gjordes en mindre
följdfinansieringsinsats i två av de 9 tidigare finansierade projekten, för att ge möjlighet till
vidareutveckling av förstudiens arbete. Detta skedde i samråd med Tillväxtverkets
programansvarig för Sociala Innovationer.

Beskrivning av insatsen
Sociala innovationer indikerade programmets Advisory Board under period 1 som ett intressant
område för målgruppen. En kartläggning genomfördes.
En av slutsatserna var att det finns behov av ökad kunskap hos affärs- och innovationsrådgivare
i detta område. Programmet beslutade att finansiera två projekt som utarbetade och
genomförde riktade utbildningar till denna målgrupp. Malmö Högskola – Mötesplats för sociala
innovationer och Centrum för Socialt Entreprenörskap vid Stockholms universitet drev
projekten. Satsningen på utbildningarna syftade till att hjälpa innovationsrådgivare i Sverige att
bli bättre på att förstå sociala innovationer och socialt entreprenörskap, för att på så sätt bättre
kunna stötta de sociala entreprenörer de träffar i rådgivnings-sammanhang
Vidare pekade den inledande kartläggningen på brist på finansiering för sociala innovationer.
Utöver ovan nämnda utbildningar beslutades att i samråd med Tillväxtverkets program för
Sociala innovationer finansiera en mindre portfölj av projekt, (9 st) antingen drivna av unga
personer, eller projekt som riktade sig till unga.
Kort översikt över projektens karaktär och räckvidd:
Projektledare kön:
Kvinna (6)/Man (3)
Projektets karaktär:

Entreprenör/Tjänsteutveckling (3) (alla kvinnor)
Infrastruktur/Innovationsstöd/Metod (6)

Räckvidd:

225 unga personer har deltagit i aktiviteter inom de 6 projekten av
karaktär Infrastruktur/Innovationsstöd/Metod

Tidsperiod
2012-2014
Syfte
Stimulera ett, inom det traditionella innovationssystemet mindre känt/uppmärksammat
område, som utpekats som särskilt intressant för unga genom finansiering av utbildningar för
rådgivare, samt ett antal projekt i tidiga skeden.
Mål


Ökad kunskap om sociala innovationer inom innovationsstödssystemet.



Ökad möjlighet för unga med intresse för sociala innovationer att utveckla sina
entreprenöriella förmågor.

Målgrupp
 Innovationsrådgivare med behov att stärka sin kompetens kring sociala innovationer.


Aktörer inom området Sociala innovationer med behov av stöd att komma igång med
sina idéer. Såväl enskilda entreprenörer med idéer, som föreningar eller organisationer
med idéer om strukturpåverkande projekt där unga personer och deras potentiella
entreprenörskap står i fokus.

Ekonomi
5, 3 mkr (över båda programperioderna) fördelades på
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Utbildningar riktade till innovationsrådgivare (300 000kr)



9 förstudieprojekt (3, 6 mkr)



Följdfinansiering (1,4 mkr)

Resultat


5 utbildningstillfällen för rådgivare genomfördes runt om i landet med sammanlagt 170
deltagare från organisationer som exempelvis Almi och Drivhuset.



Uppföljande enkäter till utbildningarnas deltagare visar på ett stort intresse för frågorna
och ett behov av ytterligare fördjupade kunskaper på området.



225 unga personer har deltagit i aktiviteter som ökar deras kunskaper kring sociala
innovationer/socialt entreprenörskap och hur man kan arbeta vidare med
idéutveckling.



2 av de 3 entreprenörer som fick stöd 2013 driver idag sin verksamhet vidare.



Nya aktörer fått upp ögonen för möjligheten att söka finansiering hos VINNOVA och
Tillväxtverket.



Social innovation gjort ett insteg hos ”ovana” organisationer, exempelvis rådgivare och
VINNOVA



Satsningen har bidragit till att bana väg för en etablering av området Sociala
innovationer på VINNOVA

Resultatspridning
De 9 projekten bjöds in till de ordinarie träffarna för Tillväxtverkets program för Sociala
innovationer och fick på så sätt möjlighet till erfarenhetsutbyte och kontaktskapande i ett
bredare sammanhang.
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Mikrofinansiering
Beskrivning av insatsen
Under första programperioden initierades insatsen Mikrofinansiering efter initiativ från ALMI
företagspartner och Drivhuset. Insatsen hade två mål: att skapa en bättre samverkan mellan
ALMI Företagspartner och Drivhuset samt att distribuera små bidrag till unga för att katalysera
deras idéutveckling. Samverkan mellan de två aktörerna skedde för att utveckla en gemensam
syn på begreppet innovation och skapa gemensamma verktyg och arbetssätt för att nå och
inspirera målgruppen. Bidragen förmedlades via ALMI och kunde exempelvis användas för att
göra enklare marknadsundersökningar eller ta fram en prototyp eller demonstration. Målet var
att ge bidragsmottagarna möjlighet för att undersöka grundläggande förutsättningar för sin
tänkta näringsverksamhet. Bidragen kompletterades också med rådgivning.

Tidperiod
Våren 2012 – Hösten 2013.

Syfte
Syftet med aktiviteten var dels att fånga upp unga med idéer och som på något sätt vill testa sina
idéer, ett andra syfte var att ALMIs personal och Drivhusen skulle få ett bra samarbete runt
målgruppen unga.

Målgrupp
Målgruppen är dels unga blivande innovatörer, dels Drivhusen som förmedlar kontakt mellan
den unga blivande innovatören och Almi, dels innovationsrådgivare på Almi, som utökar sina
kontaktytor till att även innefatta unga personer.

Ekonomi
4 milj kronor har beviljats till Almi för denna insats. Vid återrapportering kan vi se att olika
Almi-kontor arbetar på olika, vissa beviljar några tusenlappar till att börja med för att senare
bevilja mer, andra kontor beviljar maxbeloppet 40 000 från början.

Resultat
Insatsen genomfördes vid fem ALMI-regioner i Sverige: Skåne, Väst, Värmland, Nord och
Stockholm-Sörmland. Insatsen påbörjades 2012 och avslutades 2013 med en budget på 4 mnkr.
Totalt finansierades 276 projekt (medelbidraget var ca 17.000kr).
Andelen innovationsprojekt som kom ifrån Drivhuset var drygt 10%. Drygt 30% av inflödet kom
ifrån andra redan inarbetade samarbetspartners och resten kom till ALMI (inkl Startup
Stockholm) direkt. Andelen som kom ifrån Drivhuset varierade mellan orterna och även över
tid. De väletablerade Drivhusen skapade ett klart större inflöde till ALMI än de nystartade.
Slutsatsen är att väletablerade organisationer med goda personliga relationer har en mycket
högre effektivitet än nystartade organisationer.
Andelen kvinnor som stod som bidragsmottagare var 36 % vilket i sammanhanget får ses som
mycket positivt med tanke på hur tillströmningen av unga kvinnor ser ut i andra insatser
genomförda inom ramen för programmet.
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Kommersialisering
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VINN NU
Beskrivning av insatsen
Programmet VINN NU har funnits sedan 2002 och har beviljat pengar till innovativa företag
genom öppna utlysningar. Företagen som deltagit i programmet har tilldelats projektmedel på
300 000kr där projekttiden har varit sex till tio månader och upp till 100 000kr får användas till
lönekostnader. De företag som blev beviljade medel under 2014 blev även erbjudna att delta i
utbildningar i förhandlingsteknik och marknadsföring. Totalt utbetalades 8,3 mnkr i bidrag via
VINN NU till unga entreprenörer under programperioden 2013-2014. 28 företag beviljades
bidrag där beviljandegraden var ca 15% för alla inkomna ansökningar. I de finansierade
projekten utgjordes 25% av projektledarna av kvinnor. Uppföljning av projekten gjordes genom
en enkätunderökning 2013 och intervjuer under 2014.
Tidperiod
Våren 2013 – Hösten 2014.
Syfte
VINN NU har som mål att möjliggöra för deltagande företag att öka den affärmässiga mognaden
och därigenom förbereda dem för kommersialisering och bli mer inversterarfärdiga.
Mål
Nystartade företag som baserar sin verksamhet på innovativa idéer i den teknologiska
framkanten, och därmed har betydande utvecklingskostnader, har generellt svårt att hitta
finansiering i uppstartsfasen. Detta är speciellt sant för yngre entreprenörer som ofta saknar
både eget finansiellt kapital att stoppa in i verksamheten, liksom ett förtroendekapital som krävs
för att långivare och investerare ska våga gå in i företagen. Dock är det så att flera av de nutida
framgångssagorna inom svenskt näringsliv är startade av personer under 35 års ålder,
exempelvis Klarna, Spotify och Mojang. På den amerikanska kontinenten är Apple, Microsoft,
Amazon, Google, Twitter och Facebook exempel på företag som startats av personer i samma
ålder. En vanlig förklaring till dessa framgångar är att Unga personer ofta är snabba på att ta till
sig ny teknik och ligger i framkant när det gäller både användande och utvecklande av digitala
lösningar och tjänster. Statistiken talar dock mot att Unga entreprenörer är mer framgångsrika
än andra, snarare är det så att överlevnadgraden för företag som är startade av personer äldre
än 45 år är betydligt högre än för yngre personer enligt the Kauffman Firm Survey.2 I studien
har alla företag som startades 2004 i USA följts under fyra år och av de företag som startats av
personer i åldrarna 25-45år överlevde 46% medan överlevnadsgraden efter fyra år i företag som
grundats av personer äldre än 45 år var hela 86% (så kallade high-tech bolag har generellt en
betydligt högre grad av överlevnad jämfört med andra företag, 91% kontra 61%). Anledningen
till detta går ofta att finna i de två faktorerna som nämnts ovan; äldre personer har ofta eget
kapital att stoppa in i verksamheten samt de har en affärmässig erfarenhet som gör att de lyckas
bättre. Men de äldre företagsbildarna har då en historia bakom sig som entreprenörer och det är
den erfarenheten som bland annat gör dem lyckosamma. Hade de inte tidigare haft möjligheten
att tidigare starta och driva företag hade sannolikheten att de lyckats med sin nuvarande
verksamhet varit mindre. Alltså är möjligheten för yngre personer att starta och driva företag
inte bara en möjlighet för att det ska genereras nya framgångssagor, det möjliggör att
personerna som startar företag sedan går vidare och bildar fler framgångsrika företag allt
eftersom att deras erfarenhet och affärsmässiga kunskap ökar. Utifrån detta går det att
argumentera att genom att satsa på Unga entreprenörer så göder vi inte bara enskilda företag
utan bidrar även till att skapa framtidens företagsledare och entreprenörer. Dessa kan i sin tur
fungera som inspiration för andra att bilda egna företag och på så sätt bidrar vi till en
innovations- och entreprenörskultur hos yngre som på lång sikt kan skapa enorma värden inom
svenskt näringsliv.
Målet med insatsen var därmed att ge fler Unga chansen att utveckla sina företag för att Sverige
på sikt ska tjäna på detta i form av att de deltagande företagen och personerna bakom dessa ska
utvecklas till lok inom näringslivet och framgångsrika företagsledare.

2 An Overview of the Kauffman Firm Survey: Results from the 2004–2008 Data (Ewing Marion
Kauffman Foundation, 2010)
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Målgrupp
Företag grundade eller ledda av Unga entreprenörer var välkomna att söka medel, givet att de
uppfyllde kriterierna för utlysningen som bland annat ställer krav på att produkt- eller
tjänsteidéerna ska vara nyskapande och väsentligt skilja sig från de som redan
finns på marknaden.
Ekonomi
28 företag finansierades inom ramen för VINN NU under programperioden. Totalt 8,3 mnkr
utbetalades i form av bidrag.

Resultat
De beviljade medlen har främst använts av företagen till affärsutvecklande aktiviteter som
bestått i etablering av kontakter och relationsbyggande med potentiella partners och framtida
kunder. Dessa relationer har sedan använts för att skräddarsy företagens affärserbjudanden
utifrån marknadsmässiga behov och efterfrågan. De deltagande företagen säger att detta har
byggt in kvalitet och trovärdighet i produkterna på ett sätt som inte varit möjlig annars.
Företagen lyfter även fram acceleration i verksamheten som en av de tydligaste effekterna av
bidraget. Flertalet företag har under projektens tid inlett förhandlingar med investerare och
räknar med att kunna ta in externt kapital i företagen inom de närmaste månaderna efter
projektens avslutande. Flera av företagen har även lanserat eller är nära att lansera sina
produkter på marknaden kort efter projektens avslutande. I tabell X finns en sammanfattning av
vad företagen som blev beviljade medel under 2013 svarade gällande sina projektresultat precis
efter att projekten avslutats. När företagen som blev beviljade medel under 2014 tillfrågats säger
flertalet att de under projekttiden tydligt ha omformat och konkretiserat sina affärsidéer. Ett
företag poängterar att de nu har gått från att jobba med en mer generisk idé till någonting som
de nu har patentsökt. Ett företag säger sig helt ha ändrat sitt långsiktiga fokus då de insett att
användningsområdet hos den egna produkten kan breddas mot en rad olika marknader. Ett
annat företag uttrycker att möjligheten att jobba med kundkontakter via bidraget från VINN NU
har varit avgörande för att ta fram ett attraktivt marknadserbjudande.
Tabell. Sammanställning av projektresultat i VINN NU under 2013.
Resultat av projekt, VINN NU 2013
Resultaten från projektet används i fortsatt utveckling hos företaget
Företaget har tagit fram en affärsmodell och/eller -strategi
Företaget har marknadsintroducerat minst en tjänst eller vara
Företaget har fått ytterligare finansiering
Företaget har lämnat in minst en patentansökan
Företaget har publicerat in minst en vetenskaplig publikation
Företaget har licensierat ut det som utvecklats under projektet
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Av de företag som blev beviljande medel under 2014 svarar alla att de genom att genomföra
projekten lärt sig oerhört mycket om företagande och de nu känner sig betydligt tryggare i sin
roll som entreprenörer. Ingen är främmande för att starta nya företag nu när de vet mer om hur
de ska gå tillväga, vilka fallgropar det finns och hur de ska tänka strategiskt.
Eftersom 2013-2014 års utlysningar riktat sig särskilt till unga entreprenörer har det varit
intressant att undersöka vad drivkraften är hos dessa som gör att valt att starta företag. Här
säger flertalet att livet som entreprenör är någonting som alltid känts lockande och att de
därmed sökt sig till entreprenörskretsar som bland annat inspirerat till att bilda egna företag.
Flera nämner även företag som Spotify, Klarna och Skype som viktiga inspirationskällor och att
det nu råder en start-up trend där många söker sig till Stockholm för att förverkliga sina idéer
och träffa andra med samma intresse. Som motiv nämner alla möjligheten att skapa någonting
och styra över sin egen tid som viktiga faktorer för att driva företag. Även de varierande
arbetsuppgifterna, den branta inlärningskurvan och glädjen att jobba med någonting eget lyfts
fram. Att den tidsmässiga investeringen kan leda till stor avkastning på längre sikt och
skattemässiga själ nämns också som motiv. Flera nämner att friheten som egen företagare är
viktig och kan inte tänka sig att inte vara sin egen chef och styras av andras direktiv. Vid frågan
om det finns någonting som de tror skulle kunna underlätta för fler unga att starta innovativa
företag nämns framförallt möjligheten att få motsvarande CSN-bidrag under en kortare tid.
Boendebidrag lyfts också fram någonting attraktivt eller skattelättnader under viss tid.
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Hos de 28 finansierade företagen står män för 21 (75%) av ansökningarna och 7 (25%) av
kvinnor. Detta skiljer sig från den totala populationen av företagsstarter där det går cirka 0,60
kvinnor på varje man som startar ett nytt företag. I VINN NU-programmet under 2013-2014 går
det 0,33 kvinna per man som söker bidraget. Det finns ingen exakt statistik som visar hur
många kvinnor respektive män som försöker starta företag varje år. Men att bara 25 procent av
de som söker till VINN NU är kvinnor kan förstås ifrågasättas ur ett jämställdhetsperspektiv.
Det kan finnas några förklaringar till denna snedfördelning. En förklaring är att målgruppen för
VINN NU-programmet, dvs unga företag med tillväxtambition, i stor utsträckning utgörs av
män. Som även har påpekats i flertalet studier har män generellt högre tillväxtambition än
kvinnor. Detta behöver inte vara verklighetsförankrat, vilket framkommer av en genomgång av
alla företag som blivit finansierade genom VINN NU mellan 2002-2012. Men ett program som
har tillväxt som krav passar eventuellt män bättre. Det går också förmoda att en relativt stor
andel av de företag som söker VINN NU har sitt ursprung i olika inkubatorer och science parks,
en miljö som i stor utsträckning domineras av män. Till exempel kan nämnas att av alla företag
som accepterats till en svensk inkubator drivs 79 procent av en man som VD.
Det går även att reflektera kring vad ordet ”innovation” har för betydelse för de sökande.
Kvinnor har möjligtvis en mer modest uppfattning om sina företags potential, vilket kan
påverka hur de ser på ett program där innovation är ett nyckelkriterium. Det kan vara så att
män även uppfattar sitt företag som mer innovativt jämfört med kvinnors syn på sin
verksamhet. Konsekvensen kan bli att kvinnor i mindre utsträckning söker VINN NU-bidrag på
grund av en kanske mer realistisk uppfattning om sina företag jämfört med män.
Under 2013 utvärderades resultatet av hos de företag som deltagit i programmet sedan VINN
NU startade 2002. Studien gjordes av forskare på Handelshögskolan och sammanfattningsvis
visar utvärderingen att de företag som beviljas medel attraherar mer kapital (14–15 gånger),
ökar sin omsättning (3 gånger) och antalet anställa (2,5 gånger) mer än kontrollgruppen sju år
efter att de beviljats VINN NU-medel.
Resultatspridning
Internt: Interna diskussioner, inbjudan av VINNOVAs personal till samtal med deltagare i
programmet.
Externt: Insatsen har beskrivits i VINNOVAS årsredovisning för 2014.
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Hur har unga involverats i programmet?
Beskrivning av insatsen
Under programperioden har Ungas Innovationskraft involverat unga i programmets arbete på
följande sätt:
Fokusgrupper:
UF
En fokusgrupp hölls i maj 2013 med 5 nuvarande och före detta UF-elever. Temat för
fokusgruppen var bryggan från UF.
Unga företagare som är kvinnor
I november 2013 hölls en fokusgrupp på temat ”kommersialisering av tjejers idéer”.
Det viktigaste som kom fram:
 Reglerna kring föräldraförsäkringen är ett hinder för unga kvinnor som vill starta/driva
företag;
 Att få en form av lån liknande CSN är önskvärt för att frigöra tid att jobba med företaget
utan att ta för stora risker;
 Det är viktigt att arbeta med förebilder och tänka på vad de signalerar;
 Begrepp som kommersialisering och entreprenör är i vissa fall exkluderande så alla inte
identifierar sig med dem.
Leapfrogs
Cirka 25 studenter som fått Leapfrogscheckar deltog i fokusgrupper september 2013. Frågorna
som togs upp var:
 Finns förutsättningarna för unga att vara innovativa och ta sina idéer vidare? Vilka
hinder och vilka lösningar finns?
 Vad är det viktigaste ni tar med er från Leapfrogs?
 Är tre månader en bra tidsperiod?
 Räcker pengarna?
 Finns det andra sätt att få igång idéutveckling hos studenter?
 Vad händer nu? Hur går ni vidare med företaget?
Det viktigaste resultatet sammanfattades i ett blogginlägg på Näringsbloggen:
http://www.naringsbloggen.se/innovation/innovationsstrategi/hur-far-vi-fart-pa-ungasideutveckling/
Unga företagares behov
Se separat kapitel.
Bedömningsgrupp ansökningsomgång ”Mötesplatser”
I december genomfördes en ansökningsomgång ”Mötesplatser för ungas idéutveckling”. Totalt
bedömdes 73 idéskisser och 5 unga entreprenörer involverades i bedömningen. Dessutom
involverades kollegor från VINNOVA och Tillväxtverket.
Krav på projekt ansökningsomgång ”Mötesplatser”
I ansökningsomgången mötesplatser ställde vi också krav på projekten att involvera unga. Fem
av sex projekt hade projektledare i målgruppen.
Tidsperiod
Löpande under programperioden.
Syfte
Att få målgruppens perspektiv på specifika frågor samt att stämma av våra insatser mot
målgruppens behov.
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Förord
Regeringen gav år 2010 Tillväxtverket och VINNOVA i uppdrag att genomföra ett treårigt program i syfte att
främja ungas innovationskraft. Programmet ska stimulera innovationskraft hos unga (18-30 år) och bidra till
att fler unga utvecklar och kommersialiserar sina idéer. Resultat blev programmet Ungas Innovationskraft.
Programmet har förlängts till och med 2014. Som ett, av flera, underlag i detta program har Tillväxtverket
under programmet Ungas Innovationskraft gett i uppdrag åt Oxford Research att genomföra en kvalitativ intervjustudie riktad mot målgruppen.
Oxford Research har enligt uppdraget genomfört fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare i
syfte att undersöka de unga företagarnas syn på vilka hinder och behov som är kopplade till att fundera,
starta, driva och utveckla företag. Djupintervjuer och fokusgrupperna har löpt parallellt och total har 94 unga
företagare, representerandes både aktiebolag som enskilda firmor, fått dela med sig av sina erfarenheter. Respondenterna har hämtats från olika delar av landet, storstad som glesbygd, samt från olika branscher. Vi har
också undersökt om företagarnas behov är avhängiga sociala, ekonomiska eller demografiska faktorer.
Våra resultat visar vad som motiverar unga företagare till att starta och driva företag, vad de upplever som
enkelt, vilka hinder som finns och vilka behov de har i olika faser av sitt företagande. Respondenterna anser
att det offentliga har kommit på god väg för att underlätta vid företagsstart, men att fokus måste vända mot
att förenkla att driva och utveckla företagandet. Åtgärderna för att överkomma upplevda hinder och möta
behoven är av både administrativ och strukturell natur. Denna rapport kan likaväl utgöra ett underlag för politiska beslutsfattare som de som arbetar rent praktiskt med att underlätta för företagare.

Ylva Grauers Berggren
VD
Oxford Research AB
Stockholm, december 2014
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1. Sammanfattning

Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtverket och programmet Ungas Innovationskraft genomfört en
kvalitativ studie av unga företagare i åldersspannet 18-35 år. Tillväxtverket önskar genom studien få kunskap
om unga företagares perspektiv gällande i vilka faser av företagandet det offentliga bör gå in och stötta med
marknadskompletterande verktyg för att främja ungas företagande. Utöver att undersöka dessa perspektiv och
behov önskar Tillväxtverket få reda på om behoven är avhängiga bransch, sociala, ekonomiska eller demografiska faktorer.
Studiens resultat bygger på fokusgrupps- och djupintervjuer med 94 unga företagare. Rekryteringen till grupperna har genomförts av Norstat. Valet av orter för genomförande av fokusgrupperna bestämdes i samråd
med Tillväxtverket. Fokusgrupperna har modererats av Norstat och Oxford Research, och Oxford Research
har genomfört djupintervjuerna. Direkt efter varje djupintervju har ett referat skrivits. Under fokusgrupperna
togs ljudupptagningar som efter varje tillfälle transkriberats. Referat och transkriberingar samt interna uppföljnings- och analysmöten har utgjort grund för rapportarbetet.
Studiens viktigaste och övergripande slutsats är att det offentliga behöver fortsätta det pågående arbetet med
att underlätta för företagare, framförallt när det gäller att driva företag. Respondenterna i studien har fått ge
sin syn på vilka hinder och behov som är kopplade till att fundera, starta, driva och utveckla företag. Åtgärderna för att överkomma dessa hinder och möta behoven är av både administrativ och strukturell natur. Respondenterna upplever att det offentliga har kommit på god väg för att underlätta vid företagsstart, men att
fokus måste vända mot att förenkla att driva och utveckla företagandet.
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2. Genomförande

2.1

BAKGRUND OCH SYFTE

2010 gav regeringen Tillväxtverket och VINNOVA uppdraget att främja ungas innovationskraft. Resultatet
blev det treåriga programmet Ungas Innovationskraft. Programmet förlängdes till och med 2014.
En del av arbetsmetoden i programmet Ungas Innovationskraft har varit att involvera målgruppen. Därför
önskar Tillväxtverket att Oxford Research i denna studie utgår från unga företagare och deras perspektiv. Syftet är att få en djupare förståelse för attityder och behov hos unga kvinnor och unga män som har utvecklat
och kommersialiserat affärsidéer.

2.2

METOD, URVAL OCH REKRYTERING

Genomförandemodellen för studien baseras på de av Tillväxtverket efterfrågade datainsamlingsmetoderna
fokusgrupps- och djupintervjuer. Uppdraget har bestått av två huvudmoment, att genom fokusgrupper och
djupintervjuer undersöka behov och attityder samt att göra en analys med syfte att identifiera orsaker och
förhållanden som kan bidra till lärdomar som kan användas hos Tillväxtverket.

Kärnan i uppdraget är att ta reda på vilka behov och attityder unga har till sitt företagande och vilka barriärer
och möjligheter (både mjuka och hårda faktorer) de anser finns för att driva och expandera sitt företag. Särskilt fokus ligger i genomförandet för att ta reda på vilka faktorer som bidrar till att färre unga kvinnor än
män utvecklar och kommersialiserar sina idéer.
Inför fokusgrupper och djupintervjuer rekryterade Oxford Researchs underleverantör Norstat deltagare och
respondenter. Norstat samarbetar med urvalsleverantörer och har tagit fram urval bestående av ägare av enskilda firmor, bolagsmän HB, VD på AB i åldern 18-35 år. På så sätt har Oxford Research fått tillgång till information om respektive företagares huvudnäring. Inför påbörjad rekrytering skapades ett rekryteringsformulär (screener) som innehöll alla de relevanta frågor som rekryteraren behöver ställa för att kunna avgöra om
den presumtive respondenten uppfyller målgruppskriterierna. Samtliga respondenter rekryterades via telefon.
Kort efter rekryteringen skickade Norstat ett bekräftelsebrev till respondenten. En till två dagar innan fokusgrupp eller djupintervju påmindes respondenten per telefon. Under vägen gav Norstat kontinuerligt statusuppdatering på hur rekryteringen framskridit och diskuterat lösningar om problem uppstått i rekryteringen.
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Totalt har 94 personer – 69 män och 25 kvinnor – ingått i studien. Fokusgrupper har genomförts i Göteborg,
Jönköping, Malmö, Stockholm och Umeå. Telefonintervjuer har genomförts med företagare från hela Sverige. Den yngsta deltagaren har varit 21 år och den äldsta 35 år. Respondenterna har haft varierade socioekonomisk bakgrund. På så sätt har urvalet av respondenter god geografisk, demografisk och socioekonomisk
spridning.
Respondenterna har representerat en mängd olika företag. Studien har bland annat inkluderat snickare, revisorer, IT-utvecklare, dockmakare, hantverkare, juvelerare, optiker, artister, mäklare, journalister, konsulter och
så vidare. Företagens storlek har varierat. De minsta företagen varit ensamföretag och de största haft upp
emot 200 anställda. Alla företag har fallit inom definitionen för små- eller medelstora företag (SMF). Företagens ålder har också varierat – medan det yngsta har varit precis nystartat vid intervjutillfället har andra företag varit aktiva i över 15 år. Studien har även innefattat respondenter med flerbolagsägande, erfarenhet av
olika bolagsformer och en mix av heltidsföretagande och företagare med anställningar vid sidan av.
Framkomna resultat kan i förhållande till spridningen hos respondenterna med stor tillförlitlighet ses som generella för målgruppen unga entreprenörer.

2.2.1

Fokusgruppintervjuer

2.2.2

Djupintervjuer

Fokusgrupperna har modererats av Lena Hammers, Norstat och Ylva Grauers Berggren, Oxford Research.
Varje fokusgrupp har haft en observatör som bisittare och kvalitetssäkrare (Henrik Twetman eller Emilia Johansson, Oxford Research). Samtliga fokusgrupper har spelats in och transkriberats. Deltagarna har garanterats anonymitet och i de fall citat förekommer har även citaten anonymiserats.

Djupintervjuerna har genomförts av Emilia Johansson och Ylva Grauers Berggren, Oxford Research. Oxford
Research har lagt stor vikt på att intervjuarna ska ha ämnesspecifik erfarenhet och kunskap, samt kompetens
inom områdena mångfald och jämställdhet i arbetslivet. Djupintervjun har stark fokus mot en enskild individ
och skapar möjlighet att gå på djupet. Intervjuaren väcker ofta upp tankar och känslor hos respondenten och
hjälper genom följdfrågor respondenten att lyfta fram sina uppfattningar och åsikter. Samtliga intervjuer har
varit datorstödda och intervjuaren har direkt efter intervjun skrivit ut ett så detaljerat referat som möjligt.

2.3

RAPPORTERING

I föreliggande rapport väljs att arbeta efter perspektiven fundera, starta, driva och utveckla. Perspektiven är
tänkta att spegla företagens olika faser. Inom varje tillväxtfas har och upplever företagarna olika behov, möjligheter, utmaningar, svårigheter, hot och hinder.
Denna rapport kommer dels att utgöra ett kunskapsunderlag för Tillväxtverkets interna arbete och dels vara
ett underlag för ett lärande och kunskapsöverföring till departement, myndigheter och andra aktörer inom innovationssystemet som också arbetar för att förenkla för företagare att starta, driva och utveckla sina företag.
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Rapporten består av fem delar och inleds med en sammanfattning varefter ett kapitel om genomförande tar
vid. Därefter följer ett kapitel som sammanställer resultaten från fokusgrupps- och djupintervjuerna. Inga påtagliga skillnader har utkristalliserats mellan respondenternas svar genom de olika datainsamlingsmetoderna
varför resultaten sammanfogats i samma kapitel. Resultaten är uppdelade efter framkomna teman för att ge
en tydlig överblick av exempelvis motiv, förutsättningar och utmaningar för unga företagare i Sverige. I kapitel fyra följer en diskussion av resultaten där de kontextualiseras och återkopplas till uppdraget. Rapporten avslutas med kortfattade slutsatser i kapitel fem.
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3. Resultat
Under fokusgrupperna och djupintervjuerna har Oxford Research använt semistrukturerade frågeguider med
ett antal undersökningsfrågor för att få reda på mer om ungas perspektiv på sitt företagande. Nedan redogör
vi för de svar som fokusgrupps- och djupintervjuerna gett inom ramen för studiens syfte.

3.1
3.1.1

VAD MOTIVERAR UNGA FÖRETAGARE?
Frihet driver företagare

Frihet är ett återkommande tema när det gäller motivation till eget företagande. Med frihet avses både frihet genom att vara sin egen chef och att
disponera sin egen tid, och frihet i form av att arbeta med sin passion och
sitt intresse. Även om många respondenter belyser att företagare ofta
jobbar fler timmar per vecka än anställda, det vill säga anser sig ha mindre
fritid, innebär valet att göra detta en högre frihetsgrad. Frihetsgraden är
mer kopplad till faserna fundera och starta än faserna driva och utveckla.
I de två senare faserna begränsas frihetskänslan genom ett ökat ansvar. Ju
fler anställda respondenterna har desto större ansvar anser sig företagarna
få, vilket av många anses som frihetsbegränsande.

3.1.2

”Jag gör inte det här bara för
att ha ett jobb. För mig handlar
det om frihet […] Även om jag
måste jobba mer än 100 % så
är det jag som har valt det!”

Företagande är ett verktyg för självuppfyllelse

Många respondenter beskriver personlig utveckling och självuppfyllelse som den primära motivationen
bakom deras företagande. Möjligheten att förverkliga sina idéer är framförallt det som tilltalar; ”Det är något
jag gör själv för att jag vill och för att det är en dröm jag har. Jag är min egen lyckas smed på gott och ont”,
säger en företagare. Medan många drivs av själva företagandet är det vissa som anser att företagandet är ett
nödvändigt ont för att kunna arbeta med det de brinner för. Till den senare gruppen hör framförallt företagare inom de kulturella och kreativa näringarna. Företeelsen förekommer även inom vissa konsultbranscher,
som till exempel reklam och PR.
De flesta respondenter upplever att känslan av att vara sin egen chef och att inte lyda under någon annan är
en viktig faktor till varför de startade eget. Vissa skämtar om auktoritetsproblem och menar att företagare ofta
har svårt att underkasta sig andra. Ett mål relaterat till självuppfyllelse är att lämna något efter sig, vilket driver
många. Som företagare skapar personen något mer än bara siffror på kontot och det finns också en chans att
göra något gott för andra, genom att skapa anställningar och bra produkter.
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Självuppfyllelsen är liksom frihetskänslan väldigt tydligt kopplad till de tidiga tillväxtfaserna för företagaren.
Självuppfyllelsen är inte bara av godo. Vissa menar på att självuppfyllelsen eller självkänslan även kan ha en
negativ inverkan på företagandet genom att entreprenören lockas till att spendera alltför mycket tid på
tidskrävande ansökningar, pitchtävlingar och aktivitetsträffar som anordnas av företagsfrämjande aktörer,
istället för att fokusera på kunden och dra in affärer till företaget. Här menar flera respondenter att de företagsfrämjande aktörerna måste se till att företagare inte fastnar i aktiviteter eller ansökningar när hen funderar
på, eller ska, starta ett företag.
I ett företags senare faser tenderar självuppfyllelsen att växla mot ett gruppbeteende och gruppkänsla. Antingen i form av att företagaren anställt eller att hen agerar i nätverk eller klusterliknande bildningar där gruppens
betydelse är viktig för företagets framgång.

3.1.3

Pengar är viktigt, men inte avgörande

Den monetära motivationen är inte primär men det framhålls relativt ofta att möjligheten att tjäna pengar är
en drivkraft. Av vissa ses monetär vinning som ett självändamål där företagets vinst blir måttstocken mot vilken framgång mäts, medan andra ser pengarna som ett medel för att kunna leva ett gott liv och skapa trygghet
för sina familjer.
Den monetära motivationen går för vissa hand i hand med frihet, då ekonomisk säkerhet är en bidragande
faktor till att leva ett fritt liv på lång sikt. Många vittnar dock om att pengar som enda drivkraft gör det svårt
att komma igenom uppstartsfasen då det kan ta många år innan nystartade bolag börjar gå med vinst. De företagare som befinner sig i senare tillväxtfaser lyfter vikten av att skapa en stabil plattform för anställda och
familj framför målet att tjäna mycket pengar som företagsägare. Det är dock ingen företagare som befinner
sig i de senare faserna som uttryckt att de driver företaget med det explicita målet att möjliggöra en exit genom industriell försäljning eller genom att sälja aktieposter till någon riskkapitalaktör.

Motivationsfaktorer:
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Frihet att välja och styra över sin egen vardag är viktigt i fundera- och
startafaserna. Friheten begränsas vid drift och utveckling av företagen.
Den individuella självuppfyllelsen är en motivationsfaktor i tidiga faser
som det övergår till en positiv gruppkänsla eller tillhörighet.
En viss monetär ambition finns hos företagarna men är inte en avgörande
faktor för att starta företag.

3.2

VAD ÄR ENKELT FÖR FÖRETAGARE?

3.2.1

Lätt att starta, svårt att driva

3.2.2

Tillgång till startkapital genom anställning eller familj och vänner

Många framhåller att själva uppstarten av företaget är relativt problemfri och menar att det är lätt att gå från
idé till verksamhet. Respondenterna framhåller snarare att det är nästa fas, det vill säga när man ska börja
driva företaget, som är svårt när man är ung och ny, och en företagare menar att ”starta var inte så svårt – det
svåra är att få lön”. De som drivit företag länge vittnar om att det blivit lättare att starta företag än vad det var
innan. Verksamt.se framhålls som en ”best-practise” för att starta företaget. Att all information finns samlad
på ett ställe gör det mycket enkelt. Ett annat sätt att snabbt komma igång med sitt företag är att köpa ett bolag genom en av de aktörer som verkar på Internet. Dessa säljer samt ordnar med all formalia och praktikaliteter för att sätta upp färdiga standardlösningar för olika bolagsformer. Framförallt är det respondenter som
startat flera företag som nyttjar denna sorts tjänst.

Enligt de flesta som ingått i studien som driver aktiebolag eller funderar på att ombilda sin enskilda firma till
ett aktiebolag utgör startkapital för verksamheten inte något större problem (se 3.3.5). Problemen kopplas
snarare till det ansvar och den risk med hänförbara kostnader som uppstår dels för att ta ut marknadsmässig
lön och dels i senare faser då anställningar kan vara den naturliga vägen för tillväxt. Intressant att notera är att
majoriteten av respondenterna har företagare inom sina familjer, inte minst bland sina föräldrar. Familj och
vänner utgör enligt dessa respondenter både en finansiell och en social trygghet i form av att bistå med kapital
och husrum efter företagarens behov; ”jag vet att jag alltid kan flytta hem” som en respondent uttryckte sig.
Flera respondenter har startat sina företag parallellt med en anställning. Många är även noga med att inte bedriva konkurrerande verksamhet till anställningen. En anställning möjliggör enligt respondenterna två saker.
Dels har hen möjlighet att spara pengar för företagsstart och dels kan hen starta sin verksamhet samtidigt
som tryggheten i en anställning finns kvar tills det att företagaren är övertygad om att företaget kan flyga.

3.2.3

Enkelt att hitta information

De flesta företagare menar att det är enkelt att hitta information om att
starta företag. Det mesta finns tillgängligt via sökmotorer som Google,
och då företagare anser sig som drivna upplever de det inte som svårt att
söka efter information själva. Detta förutsätter dock att man vet vad
man letar efter, vilket inte alla unga företagare kan förväntas känna till.

”Om man ska vara företagare
överhuvudtaget måste man lära
sig att googla. Kan man inte
googla ska man inte vara företagare.”

Många respondenter har startat sina företag via verksamt.se. De tycker
att hemsidan är ett bra hjälpmedel för nya företagare som sammanfattar
den mest nödvändiga informationen på ett enkelt och tillgänglig sätt. Det har underlättat mycket för företagare att starta eftersom startprocessen är så mycket kortare. Dock skulle verksamt.se kunna förbättras ännu
mer. Vissa efterlyser bredare information, checklistor och möjlighet att komma vidare till detaljerad information på andra hemsidor. En respondent menar att ”det var bara praktisk information om hur man startar, men
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är man helt clueless finns där ingen fördjupning”. Verksamt.se anses ha möjlighet bli den naturliga plattformen för alla typer av företagsärenden enligt respondenterna.

3.2.4

Få hjälp vid uppkomna problem

Respondenterna vittnar också om att det är relativt lätt att få hjälp som företagare vad gäller uppkomna problem, så länge man vet var man ska vända sig och vad man ska fråga efter. Många respondenter har fått stöd
av både myndigheter och företagsfrämjande aktörer när hen har stött på problem. Särskilt Skatteverket framhålls som en hjälpsam myndighet som är ett bra verktyg för unga företagare. Skatteverket är välinformerade
och serviceinriktade tycker många. Även Bolagsverket och Patent och Registreringsverket omnämns i positiva
ordalag. Arbetsförmedlingens anses snarast som en problemskapare framför en problemlösare, vilket diskuteras närmare nedan under stycket hinder.

”Mentorsprogram kan funka om
man kopplar ihop olika entreprenörer. Men mentorerna kan inte vara
anställda på myndigheterna. [Personer] som sitter på myndigheter är
inte entreprenörer”

Bland de företagsfrämjande aktörerna är det främst Nyföretagarcentrum och Almi som lyfts fram i de fall företagaren har stött på problem
och behövt söka hjälp för att komma vidare i sitt företagande. Bland
de företag som är mer inriktade på innovation upplevs inkubatorerna
som stort stöd när företagaren behöver problemlösning. En majoritet
av företagarna har mött både bra och dåliga rådgivare, mentorer och
coacher från de olika aktörerna. Respondenterna anser att de får bäst
hjälp från de personer som har bakgrund som företagare: ”det är bra
att lära sig av andra företagare som har varit med om ens resa” menar
en respondent.

Även om det är många som upplever det som relativt enkelt att få hjälp när det uppstår ett problem under företagandet är det intressant att de respondenter som drivit företag under en längre tid och de som startat flertalet företag lyfter att företagare i startskedet ofta är godtrogna och litar på att det är rätt hjälp som erbjuds.
Flera respondenter beskriver det som en djungel och att hjälp och stöd från rådgivare, nätverk och konsulter i
efterhand visat sig rent felaktiga.
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Detta upplevs som relativt enkelt:





3.3
3.3.1

Att starta företag. Företagarna med erfarenhet av flera företagsstarter vittnar om att det blivit mycket enklare genom till exempel verksamt.se.
Att hitta information. Internet och de olika sökmotorerna används flitigt.
Att ordna med kapital för att starta eller ombilda till aktiebolag.
Att få hjälp, men utan att kunna bedöma om hjälpen är den korrekta.

VILKA HINDER UPPLEVER UNGA FÖRETAGARE?
Pappersarbete avskräcker företagare

Det pappersarbete som är associerat med att starta och driva företag
upplevs av många som onödigt och hindrande. Det är svårt att veta
hur man ska genomföra all administration när man är ny och det
finns en överhängande risk att det blir fel. Många upplever att det inte
finns marginal att göra fel, utan att minsta lilla misstag leder till en utredning eller straffavgift. Detta skapar stress för företagarna och vållar mycket oro. Många menar att kraven på unga och små företagare
måste dimensioneras till företagens kapacitet och att det inte är rimlig
att små företag har samma krav på sig som stora. Många efterlyser
också att nya företag behöver subventionerad hjälp att hantera administration och bokföring i början, så att de kan lägga pengar och
energi på att få igång företaget istället för att behöva lära sig all administration.

”När det blev för mycket papper
[...] så blev det till slut så att jag
bara skickade tillbaka papperna
tills de ringde och frågade mig vad
det var som hände. Jag förklarade
att jag inte förstod vad det var jag
skulle skicka in, och till slut fick jag
hjälp att fylla i dem. Annars kan
man lägga hela dagarna på det”

Det visar sig under fokusgrupperna och djupintervjuerna att pappersarbete och administration är ett problem
för alla i alla företagsfaser. De respondenter som kan jämföra hur det är att starta företag idag, för fem år respektive 10 år sedan, menar visserligen att det har blivit lättare i start-fasen i och med verksamt.se men lyfter
samtidigt att det blir extra tungt om företaget har eller har haft anställda. Intressant att notera är att majoriteten av respondenterna har lagt ut bokföringen. De som har större företag har även lagt ut juridiska tjänster.

3.3.2

Svårt att bygga upp nätverk

Personliga och professionella nätverk framhålls av majoriteten som en av de viktigaste framgångsfaktorerna
för unga och nya företagare då nätverken bidrar med information och stöd. Bristen på nätverk framhålls som
ett hinder för unga som vill starta företag. Åsikterna går isär gällandes hur man kan skapa bättre nätverk.
Vissa tycker att de nätverksmöjligheter som redan finns genom Arbetsförmedlingen, kommuner, företagsorganisationer och i privata nätverk räcker för de som behöver utveckla nya nätverk, medan andra menar att det
behövs större och tydligare plattformar för unga. En intressant infallsvinkel är att de flesta nätverksplattformar riktar sig mot specifika målgrupper – de är ofta organiserade kring speciella branscher eller kring univer-
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sitet, inkubatorer och liknande organisationer. Detta leder till att vissa typer av företagare har bättre tillgång
till nätverksmöjligheter än andra. Bäst nätverksmöjligheter finns inom de branscher som är verksamma inom
universitets- och högskolemiljöerna medan andra branscher inte har lika tydliga plattformar för nätverk.
Nätverk är viktigt i alla faser men brisen på dem är mest påtaglig i uppstartsfasen när man behöver dem som
mest. Nätverk utökas naturligt efter hand som företaget utvecklas men i början står man utan och har svårt
att komma in i de befintliga nätverken.

3.3.3
3.3.3.1

Myndighetskrav är inte anpassade för företag
Myndigheternas granskande roll är skrämmande

Myndigheter beskrivs ofta som ett problem även om åsikterna varierar gällande olika myndigheter. Ofta utpekas myndigheternas granskande funktion som problematisk för unga företagare. Det är svårt för små företagare att hitta all information om vad olika myndigheter kräver och eftersom myndigheterna i sig har en granskande roll vågar man inte söka stöd hos myndigheterna själva, med rädsla för att misstag skall exponeras. Ett
annat problem identifieras i kommunikationsflödet mellan företagare och myndigheter, där det ofta ligger på
företagarens bord att söka information för att undvika straff. Respondenterna efterlyser aktiv information
från myndigheterna till företagarna med tydliga direktiv. När det gäller myndigheternas bemötande är det
många som tycker det är jobbigt att man alltid får en ny handläggare varje gång man tar kontakt istället för att
ha en kontaktperson som har inblick i företagets verksamhet och situation. En respondent beskrev det som
en dåligt fungerande kundtjänst. Beslutsrätt för handläggare tycker respondenterna är bra, men det är fortfarande så att många handläggare inte har förståelse för företagarnas situation eller inte sitter på rätt information. Återkommande är även att företagare ofta känner sig förföljda av myndigheterna och att det inte finns
rimliga marginaler för misstag.

3.3.3.2

Byråkratiska krav är överväldigande för små företag

Det är en stor byråkratisk process att starta företag och många respondenter upplever att de byråkratiska kraven på små och nya företag inte är rimliga. Två exempel är arbetsmiljöregler och brandskyddsföreskrifter
vilka vissa respondenter menar är orimliga för småföretagare att ta hänsyn till på samma sätt som större företag. Samtidigt upplevs byråkratin i stort som ett luftslott. Det är en bunt papper som ska fyllas i rätt men respondenterna tycker inte att det finns någon uppföljning – det enda som kontrolleras är formalia och inte hur
den efterlevs. Att ta sig igenom byråkratin kostar både tid och pengar för företag, vilket leder till en relativ
förlust för företaget.
Byråkratin kring uppstartsprocessen är ett hinder för att starta bolag menar vissa, särskilt om det krävs olika
typer av licenser eller tillstånd. Detta hinder var speciellt tydligt för respondenter i branscher som restaurang,
livsmedelproduktion, musik, konstruktion och tillverkning. I ansökningsprocessen för lån eller stöd ligger mer
fokus på byråkratin än på bärkraften av den faktiska idén enligt flera. Detta gäller både privata och statliga aktörer.
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I driva och utvecklafaserna ökar de byråkratiska kraven oproportionerligt i förhållande till storleken på verksamheten. Respondenterna menar på att alla krav som rör olika licenser, intyg, garantier och tillstånd är utformade efter de stora företagen. Med kraven kommer ofta stora kostnader som mindre företag inte kan bära.

3.3.3.3

Tjänstemän är inte företagare

Många företagare upplever tjänstemän på myndigheter och företagsfrämjande aktörer som hindrande. Tjänstemän sitter ofta på nyckelfunktioner, som rådgivare eller som administratörer för lån, bidrag eller annat stöd,
men många saknar egentlig kunskap om företagande och förståelse för företagares situation för att kunna utföra sitt jobb på ett gynnsamt sätt för företagarna. Vissa belyser att det ofta handlar om tjänstemännens mandat snarare än kapacitet. Företagarna efterlyser större förståelse för deras situation i mötet med tjänstemän.

3.3.4

Social trygghet är obefintlig

3.3.5

Svårigheter med olika bolagsformer

Att företagare inte omfattas av samma sociala skyddsnät som anställda är ett hinder för många. Det innebär
en ökad risk som många tror kan ha en avskräckande effekt. Detta har särskilt framhållits av de som driver
företag vid sidan om en anställning. Den sociala säkerhet som finns tillgänglig för företagare är svårtillgänglig
eftersom det ofta kräver att man har personligt kapital, att man har gått igenom en lång byråkratiskt och administrativ process eller att man lägger ner sitt företag för att få tillgång till stöd. Avsaknaden av social trygghet är problematisk i alla faser men speciellt i starta fasen när man redan är ekonomiskt utsatt i och med att
man sannolikt har låg inkomst.

De flesta av respondenterna anser att aktiebolag är en bättre bolagsform som ger mer och bättre skydd för företagaren som individ. Det är tryggt att ha företaget skilt från privatpersonen. Vissa menar också att det finns
ett högre marknadsföringsvärde i aktiebolagsformen när du arbetar mot kunder. En nackdel med aktiebolagsformen, vilket lyfts under intervjuerna, är det bristande skyddet eller omöjligheten att få sjukpenning- grundande inkomst (SGI) med ett nystartat aktiebolag då bedömningsgrunderna inte är de samma som för de med
enskild firma. Medan SGI för en företagare i ett aktiebolag baseras på aktuell lön så är SGI för företagare med
enskild firma baserad på den taxerade medelinkomsten från inkomst av tjänst de senaste tre åren. Detta leder
till en släpeffekt där SGI för företagare med enskilda firmor baseras på en inaktuell inkomstnivå vilket i sin
tur leder till ersättning från Försäkringskassan som inte är proportionell i förhållande till realinkomst.
De företagare som inte har familj och vänner runt sig vid företagsstart menar att de har haft svårt att klara
uppstartkostnaderna i början och anser att de 50 000 kronor som krävs för att starta aktiebolag är hämmande
och att de offentliga skulle stimulera fler till att starta företag om man sänkte kostnaden.
Kostnaden för att starta och driva bolag varierar med vilken typ av bolag det är och inom vilken bransch bolaget verkar. Bolag med relativt låga initiala kostnader upplever inte utgiften som ett problem utan snarare att
det tar så långt tid innan det är möjligt att plocka ut en marknadsmässig lön, medan bolag med stor startkostnad har svårt att få finansiering för att ens starta.
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3.3.6

Svårt och dyrt att anställa

Många respondenter ger uttryck för att det är svårt och dyrt att anställa personal i Sverige. Detta framhålls
både av unga företagare som har anställda och unga företagare som vill anställa i framtiden. Den upplevda
problematiken kring anställning är avskräckande och ett stort hinder för företagens utveckling och tillväxt
uppger respondenter från alla branscher. Framförallt tycker respondenterna att det är för dyrt att anställa personal. Arbetsgivaravgiften upplevs som ett betydande hinder för expansion, det är svårt att uppnå de ekonomiska marginaler som krävs för att anställa trots att företagets behov av mer personal är påtagligt. Samtidigt
är anställning förknippat med tung administration och ett ökat ansvar för företagaren, vilket får en avskräckande effekt. Att anställa innebär en stor risk för företagarna, speciellt då unga företagare inte är vana vid rekrytering också löper betydande risk att rekrytera fel. Ett sådant misstag kan bli ödestiget eftersom anställningsskyddet är starkt. Det är vanligt att företagen istället tar in personal som underkonsulter som ett alternativ till anställning eftersom detta innebär mindre administration, mindre ansvar, lägre kostnad och större flexibilitet.
De unga företagarna efterlyser förenklade regler kring anställning samt att det måste bli billigare för små och
nya företag att anställa. En stor majoritet av respondenterna är negativt inställda till arbetsgivaravgiften som
de anser vara en dubbel taxering på en transaktion, då den anställda fortfarande betalar inkomstskatt. Många
tycker också att lagen om anställningsskydd är för rigid. Överlag anser respondenterna att regler och lagar
som rör anställning till fullo är anpassade efter arbetstagaren och inte arbetsgivaren.

Hinder för unga företagare:
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Administration utgör ett hinder för unga företagare att driva företag. Respondenterna anser att nya företagare måste förstå att bördorna med administration, bokföring, regelefterlevnad är ett hot mot ett företags möjlighet till fortlevnad.
De företag som tar sig vidare trots de administrativa hindren året efter start anser
att de administrativa bördorna ökar oproportionellt mycket i förhållande till tillväxtmöjligheter genom att anställa.
Oavsett fas upplever företagarna det som orimligt att små behöver leva efter
samma regelverk som stora företag.
Regler för sjukersättning upplevs som hinder för att anställa
Arbetsgivaravgifterna stimulerar inte företag att växa.

3.4
3.4.1

VAD BEHÖVER UNGA FÖRETAGARE?
Mindre pappersarbete

Då administration utpekas som ett stort hinder efterfrågas hjälp för små och nya företag att kunna ta sig igenom den administrativa djungeln. Detta kan vara i form av konsultcheckar eller i form av rådgivning. Många
tror att det hade underlättat för unga att starta företag om man fått hjälp av det offentliga med att fylla i all
dokumentation under ett personligt möte där man kan ställa frågor löpande.
Ett konkret anspråk från de respondenter som varit i kontakt med företagsfrämjande aktörer är att ge samtliga nya företag konsultcheckar som företaget disponerar efter lämpliga behov. Till skillnad från direkt stöd
ger detta företagen möjlighet att själva definiera sina mest akuta behov samtidigt som det stimulerar marknaden genom att företagen tar in den hjälp de anser passa bäst. Det som talar emot att företagen ska disponera detta själva är att de respondenter som kommit en bit på väg och skaffat sig erfarenhet anser att nya företag inte har tillräcklig kunskap om vad de behöver. Att minska på myndighetskraven och att göra undantag i
regelverket för små och nya företag lyfts fram som en lämplig åtgärd för att underlätta för företagare.

3.4.2

Förenklade förutsättningar för anställning

Många företagare tycker att perioden då man anställer sin första person
”Man ökar ju sin kostnad med
är den svåraste perioden för ett företag. Då är företaget ofta i ett läge där
mer
än 100% när man anställer
det har tillräckligt mycket arbete för att kräva två men fortfarande en låg
sin första. Själv tar man bara ut
ekonomisk bärkraft. Respondenterna upplever att balansgången mellan
precis så det räcker till hyran
intäkter och utgifter är svår när man ökar personalstyrkan i och med att
men då ska man dela ut en full
utgifterna i vissa fall dubblas under en längre tid innan kassaflödet stabililön som de kan leva på.”
seras. Extra stöd och lättnader under den första eller de första anställningarna efterfrågas. Majoriteten av respondenterna anser att risken är
för hög och att det behöver bli billigare och mindre tidskrävande att anställa. Flera anser även att möjligheten att säga upp personal måste göras lättare. Det offentliga bör även arbeta för att förändra sjuklönesystemet.
I vissa branscher, till exempel kultur och hantverk, har det blivit praxis att hyra in behövda tjänster genom
underkonsulter istället för att anställa eftersom anställning anses för riskfyllt. En respondent i filmbranschen
berättar att hen råder medarbetare att starta enskild firmor istället för att anställa dem, trots att behovet finns,
eftersom en anställnings skulle innebära en så stor risk för företaget.

3.4.3

Minska skattetrycket på nyföretagare

Då små och nya företag fungerar annorlunda än stora företag bör de inte lyda under samma strikta skatteregler, anser många. Arbetsgivaravgifterna bör tas bort för företag som anställer under de första åren. Respondenterna menar att små och nya företag bör mötas av skattelättnader under en begränsad tidsperiod, framförallt under det första verksamhetsåret då det upplevs som väldigt lätt att hamna i skatteskuld eftersom utgifterna är så stora i början i förhållande till intäkterna. Momsregler anses krångliga, särskilt för de som behöver ta
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hänsyn till olika momssatser. Här sticker företagare som är kulturskapare eller arbetar med kunder inom de
kulturella och kreativa näringarna ut med särskilt krångliga momsregler.

3.4.4

Bredare stöd som riktas mot att driva och utveckla

De flesta företagare vittnar om att det är enkelt att starta ett bolag men svårt att driva det och hålla det flytande. De former av företagsstöd som finns idag är i stor utsträckning inriktat på uppstartsfasen men respondenterna efterlyser bredare stöd som är mer inriktat på driva fasen, där de flesta problem uppstår. En förutsättning för stöd i startskedet borde också vara att det sträcker sig över en längre tidsperiod, då sex månader
är väldigt lite tid för att kunna börja ta ut vinst ur ett bolag. Respondenterna anser att företagarna bör stimuleras till att driva genom olika typer av subventioner samt premieras för god framdrift av företaget. ”Tänk om
du kunde vinna ett pris för att du drivit ditt företag i två år” var önskan hos en respondent.
Vissa respondenter har fått starta-eget-bidrag när de har startat sina bolag. Nästan alla respondenter håller
med om att man behöver ekonomiskt stöd i uppstartsfasen eftersom det i princip är omöjligt att ta ut lön direkt i ett nytt företag. Däremot tycker de flesta att starta-eget-bidraget så som det är uppbyggt idag är dåligt.
Detta är framförallt för att man, enligt företagarna, måste vara arbetslös för att kunna få hjälp att starta eget,
vilket sänder fel signaler till företagare att starta eget skulle vara en sista utväg och att entreprenörskap är en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Dessutom är bidraget för kort, sex månader räcker inte för att få igång ett företag. Detta ställer till med problem när bidragsperioden är över då man antingen måste välja att gå tillbaka till
a-kassa och lägga ner bolaget eller fortsätta med bolaget och då förlora
sin enda inkomst. För det tredje motsätter sig vissa att man under bi”Bra investerare investerar i per- dragsperioden räknas som arbetslös och får fler arbetslöshetsdagar.
sonerna och inte i iden. Där har Många framhåller också att alla som vill starta eget möter samma hinder
det varit ett problem i innovat- och att de är fel att de som är arbetslösa får mer hjälp med företagsetaionssystemen där man ska hitta blering än andra. ”Att ta steget från en fast anställning till att köra sitt
en unik idé. Det är inte alltid eget race är stort för att man fortfarande sitter på ränta, hyra och andra
kostnader. Man kan inte bara hoppas av. Man behöver dessutom kunna
det som genererar affärer.”
komma ut och börja träffa kunder och så vidare. Alla borde bli behandlade på samma sätt, man ska inte främja vissa speciella grupper.” anser en
respondent.
Många respondenter som bedriver verksamhet utanför de universitets- och högskolenära miljöerna, till exempel inom handel, anser att det finns ett stort behov av finansiellt stöd och att det i många fall är komplicerat
att komma åt det begränsade stöd som finns tillgängligt idag då det ofta är kopplat till innovation. Ett konkret
förslag är att när ett nystartat företag kan visa upp att de fått ett kontrakt med en kund så ska det offentliga gå
in med motsvarande belopp i bidrag eller stöd för att få igång produktion och stimulera till anställning.

17

3.4.5

Mentorskap för unga företagare

3.4.6

Plattformar för nätverk

3.4.7

Förenklad och tydlig information

Då många hinder är kopplade till kunskapsbrist föreslår respondenter att ett institutionaliserat mentorskap
med en erfaren företagare skulle gynna unga företagare. Denna mentor skall vara behjälplig som rådgivare
och vägvisare. Många har redan hittat egna mentorer men efterlyser en organisation som skapar möjlighet att
hitta mentorer. Det framhålls ofta att mentorerna måste bedriva eller ha bedrivit verksamhet själva samt helst
inom samma bransch som den mentorsökande för att kunna sätta sig in i och förstå företagarens vardag. En
lämplig mentor ska alltså ha gjort ”samma resa” i sitt företagande som den som unga företagare genomgår.

Nästan samtliga grupper beskriver välutvecklade nätverk som en förutsättning för eget företagande och
många framhåller att det saknas offentliga plattformar för nätverkande. I den privata sfären finns detta men är
ofta kostsamt. Exempelvis omnämns affärsnätverk, som till exempel BNI (Business Network International),
av flera respondenter som mycket dyrt. Samtidigt framhåller vissa att man måste bygga sina nätverk själv och
att de inte skulle vara intresserade i att delta i offentliga nätverk då företagarna upplever att det inte går att
vara öppen i dessa nätverk på grund av rädsla för att granskas. Fler plattformar för nätverkande efterfrågas av
företagare som verkar inom det som anses som traditionella branscher och som har företagandet som ett reellt alternativ till anställning för att tjäna sitt uppehälle. Till denna grupp hör exempelvis hantverkare.

Det måste vara lättare för unga och små företagare att hitta och komma åt information om regler, finansieringsmöjligheter och företagande i stort. Även om mentorskap och nätverk berör kategorin information efterlyser många respondenter bättre direktinformation till företagare via webplattformar, personlig kontakt och
besökskontor. Framförallt efterfrågar respondenterna samlad information från relevanta aktörer istället för
specifik information från en mängd olika aktörer. Som nämnts beskrivs verksamt.se som en bra informationskälla men många efterlyser väldigt enkla checklistor för nya företag som gör processen lätt och överskådlig. Vissa menar att det hade behövts en fysisk plats där alla myndigheter som har med företagande att göra
finns representerade så att man kan gå dit och få tillgång till all information samtidigt.
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3.4.8

Socialt skyddsnät för företagare

Många respondenter belyser att man som egen företagare inte har samma sociala skyddsnät som anställda.
Samhället är uppbyggt för att vara anställd, menar många. Detta är speciellt sant vid sjukdom eller frånvaro
från jobbet. Som företagare är det en enorm pappersexercis att få stöd från Försäkringskassan. Samtidigt är
företagarna ansvariga för att se till att deras anställda har de skyddsnät som behövs. Vissa föräldrar belyser
problemen kring föräldraledighet och föräldrapenning vilket är komplicerat då företagare ofta inte tar ut en
marknadsmässig lön utan behåller pengarna i bolaget. Detta är framförallt något som framhävs av föräldrar
som driver aktiebolag. Företagarna efterlyser förbättrade sociala skyddsnät för företagare så att de kan ha
frånvaro på samma villkor som anställda och inte behöver göra avkall på företaget för att ha råd att vara
sjuka. En respondent menar att man borde ”skapa en miljö där man inte behöver sätta sig i ett självvalt utanförskap när man blir företagare, [...] en trygg plattform för att kunna driva och förvalta ett företag”.

Detta behöver unga företagare:
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Förenklad administration och mindre pappersarbete.
Förenklade förutsättningar för anställning.
Stöd under driva-fasen snarare än starta-fasen.
Plattformar för nätverk.
Enkel och direkt information.
Ett socialt skyddsnät som möjliggör det risktagande som företagande innebär.
Mentorer som är välinsatta i företagande och kan ge konkreta tips.

4. Diskussion

4.1

OLIKA TYPER AV HINDER

I ljuset av studiens resultat går det att tydligt utskilja två olika typer av hinder som företagare möter. Unga företagare ställs inför konkreta hinder såsom administrativa bördor, krånglig byråkrati och ogynnsamma lagar
och regler. Dessa hinder är gripbara och påtagliga i företagares vardag, och kan mätas i den kostnad de innebär för företagare i tid och pengar. Därtill ställs unga företagare även inför strukturella hinder och utmaningar
som inte är kvantifierbara eller mätbara på samma sätt. Dessa hinder är inte lika uppenbara men är likväl problematiska. Ett strukturellt hinder som unga företagare upplever är, till exempel, den negativa syn av företagare som finns hos vissa myndigheter och allmänheten i stort eller den bristande sociala trygghet många respondenter vittnar om. Även om strukturella hinder ofta går hand i hand med konkreta utmaningar – bristande social trygghet är till exempel intimt förknippat med reglerna hos Försäkringskassan – antyder de att det
finns djupgående utmaningar att ta sig an som kräver en översyn av lagar och regelverk, förenklingsarbete
samt ett långsiktigt arbete inriktat på attityd- och kulturförändringar gentemot företagare.

4.2

FÖRETAGS UTVECKLING ÄR INTE EN LINJÄR PROCESS

I denna studie används de olika faserna fundera-, starta-, driva- och utveckla, och i intervjuerna har diskussionen delvis styrts av uppdelningen mellan dessa faser. Studiens resultat präglas givetvis av denna uppdelning.
I företagarnas verklighet är företagandet en organisk process som inte går att dela upp i olika faser. Studiens
respondenter bekräftar att endast vissa behov och hinder går att tillskrivas en specifik fas. Istället uppkommer
hinder och behov dynamiskt i relation till företagets individuella utveckling och är oftast bestående i företagens vardag men i varierande grad. Administration är exempelvis mest uttalat som ett problem i start-fasen
men är ett faktiskt hinder som genomsyrar alla företagandets faser och upplevs som störst av de företagare som
prövat att växa genom att anställa personal.

Figur 2 Behovstrappa för unga företagare

4.3

Även om resultaten presenterats och
diskuterats utifrån denna fas-baserade
uppdelning har resultaten belyst att företagsprocessen inte är linjär vilket är
viktigt att ha i åtanken i vidare diskussioner om hur det offentliga kan stötta
företag.

SKILJER SIG UNGA FÖRETAGARES FÖRUTSÄTTNINGAR ÅT?

Unga företagare kan precis som befolkningen i övrigt antas vara en heterogen grupp med olika föreställningar
och upplevelser. Oxford Research har sökt fånga unga företagare med så bred bakgrund som möjligt, men
kan med det kring hundratalet respondenter inte förväntas nå den kritiska massa av företagare som skulle
krävas för total representativitet. Analysen av intervjumaterialet pekar mot få och relativt begränsade skillna-
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der i svarsmönster beroende på faktorer som ålder, kön eller i vilken del av landet företagaren bedriver sin
verksamhet. Likaledes överensstämmer de behov, hinder och framgångsfaktorer som identifieras av unga företagare till stor del med äldre företagares.

4.3.1

Små skillnader beroende på bransch, kön och regional hemvist

Fokusgrupperna har genomförts i de fem städerna Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm samt Umeå, och
djupintervjuerna har haft motsvarande spridning. Majoriteten av respondenterna har varit inflyttade till den
ort där de idag bedriver sin verksamhet. Även om diskussionerna i fokusgrupperna naturligtvis sett olika ut
har de behov och hinder som presenterats i föregående kapitel nämnts av respondenter i samtliga städer, vilket tyder på att det inte finns några större geografiska skillnader i företagares uppfattningar.
De behov och hinder som presenterats i föregående kapitel gäller också för företagare inom samtliga
branscher. Samtidigt skiljer några branscher sig när det gäller vissa specifika hinder. Unga företagare inom
mer kapitalintensiva branscher med stort beroende av maskiner eller teknikutveckling upplever tillgången till
kapital och finansiellt stöd som mer begränsande än unga företagare inom kreativa branscher. Företagarna i
kulturella och kreativa branscher upplever administrationen och komplicerade momsregler för kulturverksamhet som ett större hinder. Därtill betonar de företagare som driver sina företag som deltidssysselsättning
att social säkerhet är ett större hinder mot företagande än administrativa eller monetära behov.
Inom ingendera av dessa grupper kan några skillnader mellan kvinnor och män skönjas. När det gäller fördelningen mellan kvinnor och män i studien ligger den relativt nära fördelningen mellan kvinnor och män mellan
hos unga företagare – 27 procent kvinnor och 73 procent män i studien jämfört med 33 procent kvinnor och
67 procent män1 bland unga företagare som helhet. En anledning till att skillnaderna i svar är så små mellan
kvinnor och män skulle kunna vara att företagarna tillfrågats om sina egna erfarenheter och upplevelser. Eftersom upplevelserna av förutsättningar och bemötande är beroende av förväntningar kan det inte uteslutas
att kvinnor och män som driver företag står inför olika förutsättningar och bemötanden även om så inte framkommer i intervjuerna. Kvinnor och män upplever sig stå inför samma hinder och behov eftersom de inte
kan relatera till hur det motsatta könet bemöts. Studiens resultat ligger i linje med aktuell forskning på området, då t.ex. Cecilia Dahlborg vid Mittuniversitetet konstaterar att det inte finns några skillnader mellan kvinnors och mäns passion eller självtillit när det gäller företagande men att företagande kvinnor inte uppfattas
som potentiella tillväxtföretag och därför endast mottar en bråkdel av det totala företagsstödet.2

4.3.2

Få men tydliga skillnader mellan unga och (lite) äldre företagare

En majoritet av de företagare som har rekryterats till fokusgrupperna har befunnit sig i den äldre delen av åldersgruppen unga företagare. Flera av företagarna i fokusgrupperna har kommenterat åldersfördelningen i
grupperna med att de tror att åldersfördelningen stämmer överens med fördelningen bland unga företagare.

Tillväxtverket (2012) Unga företagare: Företagares villkor och verklighet.
Dahlborg, Cecilia (2014) Gamla villfarelser och nya verkligheter?: En studie om föreställningar och förutsättningar för
entreprenörskap. Doktorsavhandling, Mittuniversitetet.
1
2
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4.3.2.1

Skillnader mellan yngre och äldre deltagare i fokusgrupperna

Inriktningen på svaren, det vill säga de upplevelser som återges, skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika åldersgrupperna. Bland de företagare som har deltagit i studien har en klar majoritet startat sitt nuvarande eller
första företag i åldern 20-25 år. Även de äldre företagarna i sammanhanget har därmed drivit företag sedan de
var relativt unga.
Det finns en viss skillnad i svar mellan de (lite) äldre och de yngre företagarna. De yngre företagarna har klart
svårare att identifiera och jämföra behov och hinder än de äldre företagarna, vilket vi uppfattar beror på att de
något äldre företagarna har tillräcklig kunskap och erfarenhet av företagande och kontakt med myndigheter
att de kunnat identifiera problem. De yngre företagarna, under 25 år, kan exempelvis sällan besvara frågor om
att driva företag under längre tid eller att utveckla företag, eftersom de ännu inte hunnit driva sitt företag
länge nog. De yngre företagarna har i högre grad än de äldre företagarna responderat på eller bekräftat kommentarer från äldre deltagare.

4.3.2.2

Identifierade skillnader mellan unga och äldre företagare

Överlag uppfattar de unga företagare som deltagit i fokusgrupperna att de har samma behov och möter
samma hinder som företagare i Sverige som helhet, exempelvis hinder kopplade till bokföring, skatter, tung
pappersexercis, bemötande av myndigheter, kostnader för anställningar och socialt skyddsnät. Däremot påpekar flera av deltagarna att det finns framförallt en stor skillnad mellan unga och äldre företagare, nämligen tillgången till personliga nätverk. Medan äldre företagare kan förväntas ha byggt upp relevanta nätverk, antingen
genom sitt företagande eller som anställd, har de unga företagarna inte hunnit bygga upp något nätverk. De
tror att de nätverk som kommer naturligt för äldre företagare kan hjälpa till med såväl affärsmässiga kundoch konkurrentkontakter som med att dämpa och minska administrativa hinder.
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5. Slutsatser
Tillväxtverkets övergripande fråga handlar om vad det offentliga kan göra för att stötta unga företagare i de
olika tillväxtfaserna. Oxford Research anser att de slutsatser som kan dras är av två olika karaktärer. Administrativa samt strukturella. Tillväxtverket kan således ta med sig vissa slutsatser i sitt interna arbete och fundera över vilka delar eller stöd som Tillväxtverket själva kan påverka och utforma. Andra slutsatser kan förslagsvis omvandlas till en handling som kan spridas till de beslutsfattare som i kraft av sin position kan förändra eller påverka de strukturella problemen som lyfts i denna rapport.
Studiens viktigaste och övergripande slutsats är att det offentliga måste fortsätta det pågående arbetet med att
underlätta för företagare. Framför allt underlätta att driva företag. De unga företagarna uppvisar få skillnader
beträffande hinder och behov vid jämförelser med studier av företagare i andra åldersgrupper. Inte heller
finns några påtagliga skillnader relaterat till kön eller geografisk tillhörighet. De flesta hinder och behov spänner över alla branscher. Det som utmärker unga företagare tydligast är deras behov av nätverk.
Respondenterna i studien har fått ge sin syn på vilka hinder och behov som är kopplade till att fundera, starta,
driva och utveckla företag. Åtgärderna för att överkomma dessa hinder och möta behoven är av både administrativ och strukturell natur. Utifrån studien kan slutsatsen dras att det offentliga har kommit på god väg för
att underlätta vid företagsstart, men att fokus bör vändas mot att förenkla att driva och utveckla företagandet.
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Om programmet Ungas innovationskraft
Ungas Innovationskraft är ett delat uppdrag mellan de två myndigheterna Tillväxtverket och Verket
för innovationssystem (VINNOVA). Syftet med Ungas Innovationskraft är att möjliggöra att fler
unga förverkligar sina idéer samt tillvarata ungas perspektiv för ökad innovationskraft i Sverige.
2010 gav regeringen Tillväxtverket och VINNOVA i uppdrag att genomföra ett treårigt program
för att främja ungas innovationskraft. Programmet ska stimulera innovationskraften hos unga (1830 år) och bidra till att fler unga utvecklar och kommersialiserar sina idéer. Resultatet blev
programmet Ungas Innovationskraft.
2013 valde regeringen att förlänga programmet i ytterligare två år. Programmet lämnar
slutrapporten till regeringen i mars 2015.
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”Ta bort allt som inte är häst”
En utredning om Slöjdinkubatorn för Nämnden för hemslöjdsfrågor.

David Karlsson & Lotta Lekvall
Nätverkstan Kultur • 11 juni 2014
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”När min pappa växte upp älskade han att teckna hästar
på papper. En dag frågade hans pappa varför han inte
istället täljde en häst i trä? Han tänkte igenom förslaget
och sade sedan att han inte visste hur man gör. Hans
pappa svarade att det är ju enkelt: Man tar bara bort allt
som inte är häst.
Jögge Sundqvist1

1

Jögge Sundqvist på Slöjdinkubatorns seminarium i Umeå den 20 maj 2014. Citatet återfinns
också i filmen om hans far: Skeden, skålen och kniven: en dokumentär om Wille Sundqvist.
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1. Inledning

Under några månader våren 2014 har Nätverkstan haft i uppdrag att följa och utreda
Slöjdinkubatorn, en inkubator riktad till slöjdare, konsthantverkare och designers. Slöjdinkubatorn
startade hösten 2013 som ett pilotprojekt av Nämnden för hemslöjdsfrågor (eller ”Nämnden” som vi
ibland skriver i det följande) för att undersöka inkubatorsformen som modell för att stödja och öka
företagandet för unga vuxna (18-30 år) inom slöjdens område.

Det är ett enligt vår mening angeläget initiativ med ambitionen att hitta branschspecifika modeller
och metoder för att stärka företagandet bland unga slöjdare, konsthantverkare och designers.
Många inom hemslöjden försörjer sig som egenföretagare, men som många deltagare i inkubatorn
vittnar om är förberedelsen för detta arbetsliv under utbildningstiden svag. Man får i bästa fall korta
kurser i ekonomi, marknadsföring och egenföretagande. Det är punktinsatser. Slöjdinkubatorns
ambition har varit att låta deltagaren delta i en process som innebär både reflektion inåt för att hitta
sina egna drivkrafter och utåt mot framtida avnämare och omvärlden.

Det råder ingen tvivel om att processen har varit viktig för deltagarna. Alla är nöjda eller väldigt
nöjda. Flera anger att de känner sig bättre rustade att försörja sig som slöjdföretagare. Någon har
redan sålt ett verk, andra har projekt och utställningar på gång. Alla känner sig stärkta som
slöjdföretagare och har med sig minnesvärd inspiration av föreläsare och arbetsträffar.

Avsikten med den här rapporten var först att vara en utvärdering Slöjdinkubatorn. Vi har dock
tillsammans med uppdragsgivaren valt att istället se denna rapport som en utredning av den
startade processen. Slöjdinkubatorn har endast drivits en omgång med tio deltagare. När
Nätverkstan fick uppdraget befann sig Slöjdinkubatorn mitt i en intensiv slutfas. Det är därför enligt
vår mening för tidigt att göra en regelrätt utvärdering. Däremot ställer den påbörjade processen en
rad frågor som det finns skäl att utreda närmare för att ta med lärdomar till nästa steg. Vad innebär
metoden? Finns det en metod att tala om och har denna i så fall relevans i fler konstnärliga
sammanhang?

Framtiden för Slöjdinkubatorn är i skrivande stund oviss. En del av uppdraget är också att resonera
kring vem eller vilka som skulle kunna vara huvudman för Slöjdinkubatorn i framtiden. Vi kommer
under de följande sidorna föra resonemang och tankar kring dessa frågor.

Vi kommer i det följande att redovisa en del kritiska synpunkter. Vi hoppas att dessa inte ska stå i
vägen för vår övergripande uppfattning att Slöjdinkubatorn var ett lovvärt initiativ, har genomförts
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på ett skickligt sätt, varit värdefull för deltagarna och är värd att vidareutvecklas. Vi hoppas att den
första omgång av Slöjdinkubatorn som vi diskuterar här bara var början.
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2. Utredarnas uppdrag

Den 24 januari 2014 gick Nämnden för hemslöjdsfrågor ut med ett förfrågningsunderlag gällande
en utvärdering av Slöjdinkubatorn.2 Nätverkstan svarade på denna förfrågan och fick den 14
februari besked om att Nämnden beslutat anlita Nätverkstan som utvärderare.

2.1 Uppdraget

Uppdragsbeskrivningen löd som följer:

I uppdraget ingår att utvärdera Slöjdinkubatorns metod och utfall. Utvärderingen syftar till att
Slöjdinkubators modell ska kunna utvecklas och implementeras i andra kontexter och med
andra huvudmän efter genomförd pilotomgång.

Uvärderingen ska, heter det vidare i förfrågningsunderlaget, undersöka:

A. Modellens relevans/resultat avseende:
• Deltagarnas utveckling
• Metod/angreppsätt kopplat till resultat - NFHs utvecklingsarbete, processledarnas profil,
urvalet av deltagare.
• Processupplägget – struktur/innehåll på träffar, coachsamtal, externa utmaningar och
slöjdworkshop.
• Verktyg – som använts av processledare samt externa föreläsare där tillgång till dessa är
möjlig.

B. Hur Slöjdinkubator kan appliceras i andra sammanhang:
• Modellens användbarhet i till exempel utbildningar, med andra huvudmän och för
offentliga främjaraktörer. Fördelar och nackdelar med olika alternativ.

C. Modellens bärighet på KKN området:
• Bidrar modellen till att rusta unga vuxna för ett yrkesliv inom KKN
• Bidrar modellen till att utveckla och öka företagandet bland unga vuxna
• Kan modellen appliceras branschöverskridande på andra KKN områden

2

Nämnden för hemslöjdsfrågor, Förfrågningsunderlag utvärdering av Slöjdinkubator, diarienummer
4-39/13.
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• Bidrar modellen till ett utvecklat slöjdföretagande
• Bidrar modellen till att utveckla innehållet i produkter och tjänster
• Bidrar modellen till innovationer

På uppstartsmötet den 28 februari med de två projektledarna från Nämnden för hemslöjdsfrågor
beslutades att gå ifrån utvärderingstanken och istället lägga fokus på en utredning som tar sin
utgångspunkt i den påbörjade processen. En utvärdering är en granskning av en verksamhet och
dess resultat, alltså något som sker efter en avslutad process. Slöjdinkubatorn var mitt i en slutfas
när Nätverkstan fick sitt uppdrag.
Följande rapport ska alltså läsas som ett nedslag under pågående process. Det är en
reflektion och analys av metoden så här långt: ett försök att sätta Slöjdinkubatorn i ett större
sammanhang och bedöma behovet av initiativ som detta i konstnärliga och kulturella
sammanhang. Inte minst är deltagarnas röster viktiga. Det är dock svårt att dra några säkra
slutsatser av en engångsinsats som denna. För att komma längre hade det krävts ett längre
pilotprojekt och intervjuer av deltagarna en tid efter avslutad process.

2.2 Metod

Vår metod har varit intervjuer av alla deltagare (en intervju lämnades in skriftligt), process- och
projektledare. Vi har också intervjuat en handfull andra personer som på olika sätt är knutna till
eller har drivit inkubatorer inom kulturområdet, personer inom hemslöjdsfrågor och finansiären.
Vi har läst in material och dokument som vi fått av uppdragsgivaren och samlat in under
vägs gång. Vi har använt oss av en del litteratur inom området. Och vi har resonerat, diskuterat,
vänt och vridit på frågor som vi ibland också har prövat på dem vi har samtalat med. Det är alltså
en resonerande utredning mer än något annat.
Slöjdinkubatorn har haft två processledare: Sara Berg, projektledare Umeå Universitet, och
Mats Reinhold, projektledare Kompetensportföljen, Umeå Universitet, samt två projektledare,
Rebecca Ahlstedt och Marie Fagerlind från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Dessa har haft lite olika
uppdrag i Slöjdinkubatorn och vi kallar dem genomgående i rapporten för process- respektive
projektledarna.
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3. Bakgrund

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet med uppgift att stärka hemslöjden i Sverige,
något man gör genom att bland annat fördela statligt stöd till hemslöjdsverksamet. Nämnden blev
efter förslag från 1979 års statliga utredning ”Hemslöjd. Kulturarbete, produktion, sysselsättning” år
1981 en självständig myndighet.3
På Nämndens hemsida står att läsa att man ska ”planera, driva och följa upp aktiviteter
med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv”.4 Nämnden ska å ena sidan arbeta med kultur
och kulturarv, d v s kulturpolitiska frågor, och å andra sidan med de ekonomiska förutsättningarna
för hemslöjden, d v s näringspolitiska frågor. Nämndens fysiska hemvist speglar också detta
dubbla uppdrag. Nämnden ligger sedan 1992 under Kulturdepartementet (innan dess låg det på
Industridepartementet) och man har sitt kansli hos Tillväxtverket.5
Dessa två perspektiv, det kulturella och det ekonomiska, återfinns också i
historieskrivningen om hemslöjdsrörelsen och dess utveckling. Redan Lilli Zickerman (1858-1949),
föreningen Svensk Hemslöjds grundare, talade i dessa termer. När hon år 1899 grundade
föreningen ville hon höja kvaliteten på material och teknik och också lyfta fram äldre slöjd- och
folkkonsttraditioner som då var på väg att försvinna. En målsättning var också att främja
hemslöjdens sociala och ekonomiska betydelse för hushåll på landsbygden. Initiativet är inte helt
olikt västkustens Bohus Stickning som startade i mitten av 1930-talet. Målsättningen var att ta till
vara kvinnors kunnande i stickning och handarbete för att i Bohusläns stenindustris stora kris hitta
möjligheter till extra inkomster och försörjning för stenhuggarfamiljerna längs kusten. Kvinnorna var
organiserade i föreningar och tillsammans med landshövdingefrun Emma Jacobsson, som hade
konstnärlig utbildning bakom sig och också en stor känsla för kvalitet i kombination med
entreprenörskapsanda, växte Bohus Stickning till ett av dåtidens framgångssagor. För
stenhuggarfamiljerna var de extrainkomster detta genererade oumbärliga.6

I tidiga försök att beskriva hemslöjden betonas ofta det hantverksmässiga, att det är en produktion
som utförs i hemmet, att den är småskalig och att produktionen sker för husbehov eller som

3

Hemslöjd. Kulturarbete, produktion, sysselsättning. Betänkande av 1977 års hemslöjdsutredning,
SOU 1979:77)
4
http://www.nfh.se/omnfh.4.1b1cc8131331d1e167d80003585.html
5
Se www.nfh.se
6
En skildring av Bohus Stickning finns i Ulla Häglunds bok ” Bohus Stickning. 1939–1969, Atlantis
1980. Läs också David Karlsson och Lotta Lekvall, ”Örnarna och Myrstacken. Vad vet vi om
kulturnäringarna?”, en rapport framtagen på uppdrag av Västra Götalandsregionen 2011. Finns att
ladda ner på http://www.natverkstan.net/publikationer/,
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bisysselsättning för att ge extrainkomster.7 Hemslöjden var alltså inte minst viktig för att generera
extrainkomster till hushållet, vilket också exemplet med Bohus Stickning visar.
Under 1930-talet betonades, i enlighet med den tidens nationalistiska strömningar, behovet
för hemslöjden att fasthållna ”det goda materialets princip” och med en betoning på ”svensk stil”
och ”svenskt arbete” (något som var helt motsatt Emma Jacobssons föresatser som själv var av
judisk härkomst och aktivt hjälpte judiska familjer att gömma sig under andra världskriget).8 I 1977
års hemslöjdsutredning ”Hemslöjd. Kulturarbete, produktion, sysselsättning” gjordes försök att
modernisera begreppet och man menar att det ursprungliga begreppet ”husslöjd” var det samlande
begreppet för produktion av varor för det dagliga hemmabehovet men att man vid mitten av 1800talet istället började kalla slöjdandet i hemmet för ”hemslöjd”. Detta hängde samman med
industrialismens genombrott och ”att en kulturell rörelse började bildas kring hemslöjden som
produktionsform”. Utredaren menar också att man av tradition kan dela in slöjdandet inom
hemslöjdsområdet i två huvudgrupper: ”husbehovsslöjdande” och ”saluslöjdande”.9
Det finns alltså åtminstone två motpoler att förhålla sig till inom hemslöjden, vilka har
betydelse för initiativ som tas inom området. Å ena sidan det som handlar om att bevara tradition
och kulturarv och å andra sidan modernisera, tänka nytt och, som ofta förespråkas idag,
uppmuntra innovationer. Frågan om hur hemslöjd ska definieras i det postmoderna samhället har
man både debatterat och skrivit mycket om och som en deltagare uttryckte det under intervjun
”Varje hantverk är död om det inte lever i den tid de är”.10 Den andra motpolen kan beskrivas som
att å ena sidan betona hemslöjden som en kulturell angelägenhet och å andra sidan som en
näringsgren.
Diskussionen om hemslöjd som en näringsgren är alltså inte ny, vilket det kan se ut som i
dagens diskussioner om kulturella och kreativa näringar. Den sträcker sig långt tillbaka till
hemslöjdens rötter. Däremot sammanfaller Nämndens uppdrag väl med dessa diskussioner.
Nutek, det nu nedlagda Verket för näringslivsfrågor11, fick år 2008 regeringsuppdraget att

7

Anneli Palmsköld, Begreppet hemslöjd, Hemslöjdens Förlag 2012, s.9
Ibid s. 10.
9
Hemslöjd. Kulturarbete, produktion, sysselsättning. Betänkande av 1977 års hemslöjdsutredning,
(SOU 1979:77) s. 32.
10
Se t ex Otto von Busch, Helena Hansson m fl. T ex skriver Clara Åhlvik och Otto von Busch i
Jönköpings läns museums årsbok för 2009 att ”Hemslöjden låter sig inte längre definieras som en
eftersläpande och konservativ motpol till industrialismen utan i stället återupptäcks dess
inneboende kraft som berör många av dagens aktuella frågor. Kanske verkade hemslöjden
omodern ett tag, men vi ser nu att den har varit rätt i hundra år!”. Se Anneli Palmsköld, Begreppet
hemslöjd, s.13.
11
Nutek startades 1991 och hette då Närings- och Teknikutvecklingsverket. Det var en
sammanslagning av flera statliga myndigheter, Statens industriverk, Styrelsen för teknisk
utveckling och Statens energiverk. År 2001 ändrades namnet till Verket för Näringslivsutveckling.
Verket var en statliga förvaltningsmyndighet som hade till uppgift att bl a stärka näringslivets
förutsättningar och främja hållbar regional utveckling. Den 31 mars 2009 lades Nutek ned och
8
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undersöka hemslöjden som just näringsgren. Rapporten, ”Hemslöjden som näringsgren” fick stort
genomslag och publicerades också i en tid då man från statligt håll diskuterade de kulturella och
kreativa näringarna för att bland annat genom dialogprocesser med inbjudna från kulturlivet
komma fram till insatser inom dessa områden. År 2009 presenterade Kultur- och
Näringsdepartementet en handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna. Nutek-rapportens
förslag passade väl in i det tänkande som de två departementen presenterade.12
Slutsatsen i Nuteks rapport om hemslöjden var att det fanns en stor tillväxtpotential inom
området. En enkätundersökning visade att mer än hälften av de slöjdare som inte redan helt
försörjde sig på sin konst, gärna skulle vilja det om det fanns möjlighet.13 Rapporten bidrog också
med förslag omkring hur hemslöjden som näring skulle stärkas. Ett förslag var att tillsätta en
näringskonsulent som på ett tidsbegränsat uppdrag skulle arbeta med att stärka hemslöjden som
näringsgren med syftet att bland annat ”utveckla branschens strategiska näringsarbete genom att
tillföra ny kompetens utifrån ett helhetsperspektiv”, ” förnya och utveckla hemslöjdsnäringen genom
att ny innovativ kompetens tillförs i form av en näringskonsulent som drivkraft och inspirationskälla”
och att ”dra nytta av den forskning som nu växer fram inom ämnet kulturekonomi och har
ambitionen att bli en förebild för hur man kan arbeta inom kulturella och kreativa näringar”.14
År 2011 inrättades så den nya tidsbegränsade tjänsten Näringskonsulent på Nämnden för
hemslöjdsfrågor. Ganska tidigt i samtal med Rikskonsulenten i hemslöjd för barn och ungdom
fanns frågor om hur man kunde arbeta mer med unga vuxna (18-30 år). Det fanns, som man
upplevde det, en stor efterfrågan att arbeta med denna grupp, det är en grupp på väg ut i
arbetslivet, och frågor väcktes omkring hur man skulle kunna främja ungas slöjdande. Man kom
fram till att det var viktigt att utgå från den konstnärliga verksamheten och arbeta vidare med hur
man kunde ta det ett steg vidare.15
Idén om en inkubator växte och de två konsulenterna utvecklade en grund till hur en
utvecklingsprocess inom slöjdföretagande kunde se ut. Dessa tankar var sedan bärande genom
själva genomförandet. En del av Näringskonsulentens uppdrag var att bygga bryggor mellan slöjd
och hantverk och olika institutioner. Detta gjordes och uppdraget presenterades för inbjudna

verksamheten övergick till Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser.
12
Se ”Promemoria Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar” (pdf) på
http://www.government.se/sb/d/11347/a/131748 samt ”Hemslöjden som näringsgren”, Nutek 2008,
Infonr 059-2008.
13
”Hemslöjden som näringsgren”, Nutek 2008, Infonr 059-2008.
14
Nämnden för hemslöjdsfrågor, ”Projektplan”, projektbeskrivning för
Näringskonsulent/Företagsutvecklare NFH”, se
http://www.nfh.se/download/18.1b1cc8131331d1e167d80004295/1369958637424/Projektplan_nari
ngskonsulent.pdf.
15
Intervju med Marie Fagerlind, Rikskonsulent i hemslöjd för barn och unga, telefon den 26 maj
2014 samt intervju med Rebecca Ahlstedt, Näringskonsulent, telefon den 26 maj 2014.
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representanter från flera av de inom området viktiga utbildningsinstitutionerna. På mötet (den 17
april 2013) deltog Beckmans, Konstfack, Vindeln, Sätergläntan och Handarbetets vänner. Senare
träffade man även Sara Berg och Mats Reinhold som knöts till projektet som processledare.
Slöjdinkubatorn finansieras av Nämnden för hemslöjdsfrågor, Jordbruksverket och Tillväxtverket.
Extra medel anslogs för den offentliga presentationen under inkubatorns sista arbetsträff i Umeå
från insatsområdet Ungas innovationskraft (vilket i sin tur finansieras av Tillväxtverket och
Vinnova).
Att Nämnden för hemslöjdsfrågor är huvudman för ett initiativ som Slöjdinkubatorn är alltså
utifrån detta perspektiv inte alls konstigt. Det är ett initiativ som passar väl in i hemslöjdsrörelsen
och Nämndens uppdrag. En del av dem vi har pratat med tycker inte att Nämnden ska vara
operativ i projekt. Man kan initiera projekt, men inte aktivt driva dem. Den fråga man nu står inför,
och som är en del av denna rapports uppdrag, är att utreda hur framtiden för Slöjdinkubatorn kan
se ut. Mer om det nedan. Men först en utvikning om inkubatorer och specifikt kulturinkubatorer.
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4. Inkubatorer och kulturinkubatorer

4.1 Vad är en inkubator?

Ordet inkubator kommer från latinet och betyder ungefär kuvös eller äggkläckningsmaskin (jfr även
inkubationstid; tiden innan något allvarligt bryter ut). Inkubatorer för företag har funnits i USA sedan
tidigt 1960-tal, men spred sig till andra länder från början av 80-talet. Det är i dag en växande och
framgångsrik verksamhet världen över. Modellen har utvecklats fr a inom IT-sektorn och på senare
år även inom den medicinska forskningen. Statistiken visar att nystartade företag som gått genom
en inkubator har långt högre överlevnadsprocent än andra nystartade företag.
Begreppet inkubator är i detta sammanhang snarlikt begreppet forskningsby eller Science
Park, vilket snart sagt varje universitet med självaktning har idag. Den första svenska
forskningsbyn var Ideon i Lund som startade 1983. Syftet med en sådan högskoleansluten
inkubator är att kommersialisera forskningsresultat; att föra innovationer till marknaden. Det gör
man bl a genom att stimulera forskare och studenter att bli entreprenörer och starta företag. Den
förebild som i stort sett alla forskningsbyar verkar ha är Silicon Valley. Det är fortfarande sällsynt
med liknande strukturer i anslutning till konstnärliga utbildningar.
I USA, inkubatorernas hemland, har på senare år trenden gått mot allt mer specialiserade
inkubatorer. Det har också uppstått nätverk av inkubatorer inriktade mot konstområdet. De allra
flesta inkubatorer finansieras med offentliga medel.
En företagsinkubators uppgift är alltså att genom affärsstödjande resurser och tjänster
producera självständiga och bärkraftiga företag. Den utvecklar och är med och formar ett företags
affärsidé, dess planer för marknadsföring och administration samt har kanaler till finansiärer, för att
säkra företagets fortsatta utveckling. En traditionell inkubator har en rad funktioner. Till dessa hör
ofta: lokal, teknisk infrastruktur, företagsrådgivning, handledning och coachning, individualiserad
utbildning och fortbildning, rådgivning av experter, mentorer samt företagsservice.
En inkubator har även en mer eller mindre utarbetad antagningsprocedur där ett företags
affärsidé och utvecklingspotential bedöms. Ibland finns även en s k förinkubator, för idéer och
personer som bedöms som lovande men ännu inte mogna att gå in i den regelrätta inkubatorn.
Tiden ett ungt företag tillbringar i inkubatorn kan variera, men är normalt runt ett par år.
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4.2. Vad är en kulturinkubator?
En uppskattning är att det finns cirka åttio inkubatorer och inkubatorsmiljöer i Sverige idag.16
Kulturnäringarnas framväxt som en viktig en viktig del av ekonomin har lett till specifika satsningar
av inkubatorer inriktade mot kultur. Dessa näringar har inte passat i de traditionella inkubatorernas
antagningskriterier och tillväxtmål. Branschen ser annorlunda ut. Många konstnärligt verksamma är
snarare levebrödsföretag än tillväxtföretag och affärsmodellerna skiljer sig åt jämfört med
traditionella företag och även sinsemellan. Området kulturella och kreativa näringar är ett brett
område. Tidiga initiativ inom kulturområdet var t ex Arciv i Umeå och Transit i Stockholm.17
Under de senaste åren har det vuxit fram inkubatorer på många platser i Sverige, regionalt
och som en följd av det nationella handlingsprogrammet för kulturella och kreativa näringar (20092012). En särskild satsning gjordes på inkubatorer inom det kulturella och kreativa området under
den nationella handlingsplanen, något som Tillväxtverket ansvarade för. Uppdraget var att främja
utvecklingen av inkubatorer särskilt anpassade till detta område och sex pilotprojekt valdes ut:
Ideon Innovation (Skåne), CRED/Alexanderinstitutet (Halland), Science Park Jönköping
(Jönköping), Transit Kulturinkubator (Stockholm), Movexum (Gävleborg), Uminova Innovation
(Umeå). Slutsatsen man drar är att dagens inkubatorssystem inte är anpassat att ta till vara den
potential som finns inom näringarna. Man menar att många av utmaningarna man står inför som
kulturföretagare är desamma som företag inom traditionella branscher, men branschkunskapen om
de kulturella och kreativa branscherna är låg. Man behöver komplettera traditionell rådgivning med
specifikt anpassade affärsutvecklings- och verksamhetsmodeller.18

Det kan i detta sammanhang vara värt att se hur Giep Hagoort, holländsk forskare och en av EU:s
ledande auktoriteter på området, resonerar kring ett kulturföretags utveckling, dess livscykel, samt
hur man med offentliga insatser bäst stödjer det under dess olika faser. Nedanstående figur visar
schematiskt vilka offentliga instanser som bör sättas in under ett kulturföretags olika
16

”Svenska inkubatorer. Studie med särskilt fokus på privata inkubatorer. Slutrapport, mars 2010”,
Tillväxtverket, Dnr 341-2009-905458.
17
Arciv startade som ett treårigt projekt som avsåg vara ett resurscenter för professionellt
verksamma kulturutövare för kompetenshöjning inom kultursektorn, med inriktning på information
och rådgivning inom företagande, projektkunskap och bidragsansökningar, dels vidga
kulturutövarnas marknad mot näringslivet. Arciv drevs mellan 2000–2007 och gick sedan över till
att bli inkubatorn Krenova (som läggs ner 2014). Transit är en kulturinkubator som ska, som de
själva skriver, bidra med: ”förutsättningar för att scenkonstnärer, filmare, konstnärer, musiker och
formgivare ska få möjlighet utveckla hållbara verksamheter – konstnärligt, socialt, individuellt och
ekonomiskt.”. Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med stöd från
Stockholms Läns Landsting.
18
”Inkubatorer för kulturella och kreativa näringar. Redovisning av regeringsuppdrag inom
Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar.”, Näringsdepartementet (Dnr
Näringsdepartementet N2010/8901/ENT) och Tillväxtverket (Dnr 012-2011-0002) 2013.
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utvecklingsfaser. Slöjdinkubatorn passar väl in i schemats fas 2; företagets start. Det är, enligt
Hagoort, först i denna fas av ett kulturföretags utveckling som det är motiverat med insatser på
nationell nivå.19

Bild 1. Stöd till kulturföretagets entreprenöriella livscykel enligt Giep Hagoort.

Det är vidare värt att notera att det i kultursammanhang under senare år skett en förskjutning från
uppfattningen om en inkubator som en plats till en av inkubatorn som process. Även här passar
Slöjdinkubatorn följaktligen in. Denna betydelseförskjutning – som inte behöver vara dålig –
innebär emellertid att gränsen mellan inkubator- eller inkubationsprocesser och andra utbildningseller fortbildningsinsatser på samma område blir oklar.

19

Se vidare i Giep Hagoort, Konst och entreprenörskap, Nätverkstan 2013.
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4.3. Kulturinkubatorernas metod

Ordet metod kommer från den klassiska grekiskans métho-dos som betyder efterforskning, eller
”gående efter”, ungefär att gå längs en väg. En metod är alltså enligt denna ursprungsbetydelse
den väg man går, den väg man följer.
Vilken väg har då Slöjdinkubatorn följt? Hur förhåller den sig till andra liknande initiativ för
för att stärka kulturföretagandet? Det har gjorts och görs en rad sådana insatser runt om i Sverige
på senare år: kurser, fortbildningar, arbetsmarknadsinsatser och moment kring entreprenörskap
och företagande inom ramen för olika konst- och kulturutbildningar. Det är i detta sammanhang
som Slöjdinkubatorn bör ses. Hur är då dessa olika insatser upplagda? På vilket sätt närmar man
sig – pedagogiskt, innehållsligt, metodiskt – frågorna om kultur och företagande? Granskar man de
insatser som gjorts de senaste femton åren, d v s så länge som man talat om ”kulturella och
kreativa näringar”, kan man urskilja tre olika svar på den frågan.
De insatser som gjorts för att stärka kulturföretagandet kan i grova drag delas in i tre
kategorier. Det handlar om insatser som antingen: 1) syftar till attitydförändring, eller; 2) vill
tillföra kulturföretagaren affärskunskap, eller slutligen; 3) tar sin utgångspunkt i konstnärens och
kulturföretagarens kreativa processer och bygger vidare på dessa. Ofta, i verkligheten, blandas
dessa tre olika metodiska angreppssätt samman. Det finns skäl att hålla isär dem, även om de
på ett praktisk plan kan kombineras. Låt oss diskutera dem en i taget.

1. Attitydförändring. Ett viktigt skäl till varför många kulturföretag har svårt att bli bärkraftiga, att
bli lönsamma, handlar om attityder. Inte så få konstnärer uppfattar själva tanken på företagande
som något främmande, ja rent av konstfientligt. Dock inte alla. Det finns i konstnärskåren
diametralt motsatta uppfattningar.
”Design är kapitalismens revansch på postmodernismen” har den nordamerikanske
konstkritikern Hal Foster sagt i en berömd formulering. Det vill säga: det finns en kapitalistisk
rationalitet i verksamhet som oskadliggör all kritik, varje ansats till ifrågasättande och inlemmar
självtänkande konstnärer i dominerande tanke- och handlingsmönster, gör dem ofarliga. Många
konstnärer identifierar sig med denna hållning och kan uppfatta alla ansträngningar att få det
egna företaget att bära sig som ett svek mot högre ideal.
Konsthantverkaren och scenografen Gunilla Palmstierna-Weiss hör till dem som
argumenterar på annat sätt. Redan på 1950-talet kritiserade hon de högre konstnärliga
utbildningarna för att dessa saknade yrkesförberedande moment. Utbildningarna har ett ansvar
att förbereda studenterna på deras kommande arbetsmarknad. ”På ett stort bord ställde vi ut
våra alster till försäljning. Prissättning var dock något vi aldrig lärt oss. När det gäller skolor i
konst, konsthantverk eller överhuvudtaget konstnärlig verksamhet, är det rätt underligt att man
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år efter år släpper ut elever utan någon kunskap om marknadsföring, bokföring,
kontraktskrivning, skatter och så vidare. Vi lärde oss det genom alla misstag vi gjorde.”20
Attityderna skiljer sig följaktligen åt. Många konstnärer är ofrivilliga företagare. Det var
också titeln på en rapport vi på Nätverkstan skrev 2002 och till vars slutsatser hörde att många
fördomar står i vägen för ett ändamålsenligt kulturföretagarstöd.21 Konstnärerna har fördomar
vad gäller företagande och företagsrådgivning, företagsrådgivarna har å andra sidan en rad
fördomar när det gäller hur kulturbranschen fungerar. Såväl attityder som språkbruk skiljer sig
mellan dessa båda professioner. Det krävs därför, hävdade vi, översättning mellan dessa skilda
sammanhang. I affärsstödsystemet saknas vidare ofta adekvat kunskap för att kunna bistå
kulturföretagen. Och vad värre är: man vet inte alltid om att man saknar kunskap. Man tror sig
besitta generellt giltiga metoder som kulturföretagaren helt enkelt måste anpassa sig till – när
det i själva verket är så att särskilda branschspecifika insatser behövs. Det krävs följaktligen
attitydförändringar från såväl företagsrådgivaren som konstnären.

2. Tillföra kulturföretagen affärskunskap. De vanligaste insatserna till stöd för kulturföretagare
handlar om att tillföra kulturföretagaren praktisk kunskap kring hur man driver företag. Dessa
bygger på en enkel tanke: konstnärer är måhända duktiga på vad de gör men saknar
information kring företagandets elementa (hur man inregistrerar ett företag, vilka moms- och
skatteregler som gäller, hur man bäst organiserar företaget etc). Kurser i kulturföretagande
handlar därför, enligt denna analys, om att ge kulturföretagaren denna information.
Många av de kurser och utbildningsinsatser på temat KKN som getts i Sverige det
senaste decenniet har haft detta fokus. Det gäller såväl diverse punktinsatser, skräddarsydda
utbildningspaket för yrkesverksamma, som försök att komplettera konstnärliga utbildningar med
yrkesförberedande moment. Denna uppfattning ligger också väl i linje med affärsstödsystemets
aktörers självuppfattning. Dessa besitter information som kulturföretagaren saknar: utbildning
och fortbildning på området handlar följaktligen om informationsöverföring.
Denna syn på kulturföretagarfortbildning som informationsöverföring stärks av att
kursdeltagare ofta efterfrågar just sådan konkret information: Ska jag starta enskild firma eller
handelsbolag? Vilken momssats gäller i denna situation? Kan jag i deklarationen dra av
kostnader för en studieresa? Etc. Som fortbildare eller rådgivare är det då enkelt att helt enkelt
tillhandahålla den information som efterfrågas. Erfarenheter från kurser i entreprenörskap på
konstnärliga utbildningar bekräftar denna bild. Många studenter efterfrågar sådan konkret
information. Man vill veta hur man ska göra och efterfrågar det rätta svaret på den fråga som
ställts.
20
21

Gunilla Palmstierna-Weiss, Minnets spelplats, Albert Bonniers Förlag 2013.
David Karlsson & Lotta Lekvall, Den ofrivillige företagaren, Nätverkstan 2002.
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Så enkelt är det emellertid inte. Informationsöverföring är som pedagogisk metod
tämligen primitiv. Vi hör till dem som tror att det är bättre att lära den fattige att fiska än att ge
honom en fisk.
Det finns flera skäl till varför denna pedagogiska metod är otillräcklig. Dels det allmänna
förhållandet att man sällan ställer de konkreta frågorna innan man befinner sig i en konkret
situation och behöver svar. Detta gör att individuell rådgivning ofta är en bättre metod än
gemensamma föreläsningar eller generella råd. Dels ett annat skäl som hänger samman med
det ovan nämnda resonemanget om attityder. Konstnärers attityd till företagsrådgivning är ofta
sådan att den står i vägen för en fungerande rådgivning. Utan attitydförändring är därför sådana
insatser bortkastade.
Sammanfattningsvis: Konstnärer behöver affärskunskap. Det är en nödvändig men inte
tillräcklig förutsättning för att de framgångsrikt ska kunna bedriva sitt kulturföretag.
Informationsöverföring behövs men räcker inte. Den kan behöva föregås av ett arbete med
attitydförändring eller av ett översättningsarbete. Allra bäst är om kursdeltagaren lär sig hur man
skaffar sig den information man behöver.

3. Utgå från konstnärens kreativitet och bygg vidare på denna. Detta är ett förhållningssätt som
kan beskrivas som att utgå från konstnärens och kulturföretagarens kreativa processer och
bygga vidare på dessa. Detta har visat sig vara en framkomlig och produktiv väg i en rad
nationella och internationella sammanhang. Denna pedagogiska utgångspunkt eller hållning
kan tillämpas både på vad företaget säljer – varor, tjänster, upplevelser – och sättet att
organisera företaget (organisationsform, processer för produktutveckling, marknadsföring ). Det
vill säga: konstnärens kreativitet kan användas både till ”produktutveckling” och
”organisationsutveckling”.
Den pedagogiska grundtanken är: ”du kan mer än du vet”. Det handlar om att locka
fram, artikulera kulturföretagarens ”tysta kunskap”. Så har exempelvis organisationer som Nesta
och Goldsmith University i Storbritannien har utvecklat handfasta metoder, konkreta
seminarieövningar, för att locka fram denna tysta kunskap. En del av dessa metoder har visat
sig fungera mycket väl. En viktig ingrediens har varit att visa den kursdeltagande konstnären
respekt. Tyvärr ofta en bristvara i dessa sammanhang.

Slöjdinkubatorn har tagit sin utgångspunkt i denna tredje hållning (samtidigt som man varit
öppen för de båda förstnämnda). Deltagarnas egna mål och motiv med sitt arbete har stått i
centrum för inkubationsprocessen. Det är enligt vår mening en produktiv hållning och har gjort
att Slöjdinkubatorn ligger i framkant jämfört med många liknande initiativ i landet. Innan vi går
närmare in i den metod som tillämpats kan det finnas skäl att dröja något vid de ekonomiska
villkor som slöjden och konsthantverket i dag verkar i.
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4.4 Slöjdens och konsthantverkets affärsmodeller

Slöjdinkubatorn syftar till att göra deltagarna bättre rustade att försörja sig på sitt yrkeskunnande.
Innan vi, i följande avsnitt, går närmare in på den metod som tillämpats i Slöjdinkubatorn måste vi
ställa frågan vilka försörjningsmöjligheter som faktiskt finns för slöjdare, konsthantverkare och
designers.
För att få perspektiv på företagandet inom slöjden och konsthantverket krävs att vi höjer
blicken och ser dessa näringars plats i ett större kulturekonomiskt och samhällsekonomiskt
sammanhang. Den italienske ekonomen Pier Luigi Sacco har på ett pedagogiskt sätt tecknat
kulturekonomins och konstfinansieringens historia i tre epoker, vilka han kallat Kultur 1.0, 2.0
respektive 3.0.22 I grova drag motsvarar dessa epoker förindustriell, industriell och postindustriell
kulturproduktion. ”Den industriella revolutionen kom sent till kulturlivet”, konstaterar Sacco. Den
slog igenom med full kraft först i början av 1900-talet, och då som en följd av en rad tekniska
innovationer (fonogram, film). Resultatet blev en rad ekonomiskt framgångsrika och kulturellt
inflytelserika kulturindustrier. I dag befinner vi oss, som en följd av den pågående digitala
revolutionen, i en tredje epok där nya kulturella uttryck och affärsmodeller håller på att ta form.
Centralt för Saccos analys är att detta är tre distinkta historiska perioder – men samtidigt tre
logiska relationer mellan storheterna kultur och pengar. Alla tre relationerna i högsta grad
verksamma idag. Vi lever i en tid då kultur produceras såväl förindustriellt, industriellt som
postindustriellt. Vill man förstå slöjd- eller konsthantverksföretagarens försörjningsmöjligheter i dag
är detta, på sätt och vis självklara, förhållande den rimliga utgångspunkten.
Till saken hör då att begreppet ”hemslöjd” liksom hemslöjdsrörelsen föddes som en
reaktion på industrialismen.23 Åtminstone sedan William Morris och den brittiska arts- and craftrörelsens dagar har hemslöjd uppfattats som ett försvar för hantverksskicklighet och förindustriell
produktion i en tid då industrialismen riskerar att utrota hantverkarna och hantverkskunnandet och
samtidigt förfula vår vardag.
Dagens slöjdare och konsthantverkare måste alltså förhålla sig till industriproduktionen, och
kan göra det på olika sätt: konservativt försvara värdet av den egna förindustriella verksamheten,
lägga ut moment av den egna tillverkningen på andra, dvs helt eller delvis gå över till
serieproduktion, eller måhända beskriva det egna arbetet och de egna produkterna inom ramen för
en postmodern upplevelseekonomi, dvs ägna sig åt story-telling och ”aura-produktion”. Eller
kombinera dessa tre förhållningssätt.
22
23

Pier Luigi Sacco, Kultur 3.0. Konst, delaktighet, utveckling, Nätverkstan 2013.
Anneli Palmsköld, Begreppet hemslöjd, Hemslöjdens Förlag 2012.
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Mot denna bakgrund kan vi urskilja ett antal olika affärsmodeller eller kommersiella
strategier på slöjd- och konsthantverksområdena:

•

Höj priset! Sälj i exklusiva sammanhang. Se över prissättningen. Enligt keramikern Herman
Fogelin ”är 2 300 kr jättemycket pengar för en kund medan 2 500 kr är okej. I de övre
prisklasserna uppfattas oftast 10 000 kr som dyrt medan 14 500 kr är ett bra pris.”24

•

Skapa aura! Bädda in föremålen i ett sammanhang. Berätta en historia, skapa en ”aura” kring
föremålet.25 Det är en postindustriell strategi.

•

Kombinera! Gör andra saker. Skapa kringaktiviteter kring föremålen (föredrag, kurser och
kanske även biprodukter som böcker, filmer etc). Även här finns plats för nytänkande. Jögge
Sundqvist berättade under Slöjdinkubatorns arbetsträff i Umeå i maj 2014 om hur han
framgångsrikt använde den amerikanska crowd funding-sajten Kickstarter för att finansiera en
film om sin far och hans slöjdkunnande. Detta är en strategi för att kombinera olika ekonomiska
möjligheter.

•

Inled serieproduktion! Vissa moment i arbetsprocessen kan lejas ut. Josef Frank tillverkade inte
sina föremål själv. Det gör inte heller Mats Theselius.

•

Bli konstnär! Gör exklusiva föremål i enstaka exemplar. Leta utsmyckningsuppdrag. Sök
stipendier. Hitta mecenater och beställare villiga att betala anständigt.

Säkert finns fler affärsmodeller än dessa, men dessa utgör exempel på hur man som slöjd- eller
konsthantverksföretagare kan utveckla affärsmöjligheter inom sitt område.

24

Herman Fogelin citerad i Christian Jansson, Lerverk, BAS förlag 2008, s 76.
Användningen av begreppet aura i detta sammanhang kommer från den tyske kulturteoretikern
Walter Benjamin som i en berömd uppsats på 1930-talet beskrev hur ett konstverks unika aura går
förlorad när det massproducerades. Sentida ekonomiska teori försöker vända på denna logik
genom att ge föremål, varor på en marknad, en ny aura. Kulturekonomer talar om
”auraproduktion”.
25
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5. Slöjdinkubatorn och dess metod

Huvudman för Slöjdinkubatorn är Nämnden för hemslöjdsfrågor. Projektet är ett samarbete som
omfattar två av Nämndens områden: Näringskonsulenten och Rikskonsulenten i hemslöjd för barn
och ungdom. Inkubatorn riktar sig till personer mellan 18-30 år.
Slöjdinkubatorn har fokus på processen och består av flera olika delar med målet att stärka
unga slöjdare, konsthantverkare och designers i sitt egenföretagande. Slöjdinkubatorn startade
som ett pilotprojekt i oktober 2013 med tio deltagare. Antagningsprocessen föregicks av att de
sökande fick skicka in en ansökan till Nämnden för hemslöjdsfrågor med en idé de ville arbeta med
under processens gång. Pilotprojektet slutrapporteras den 16 juni 2014.

Grundpelarna i Slöjdinkubatorn är:

• Fyra arbetsträffar förlagda till fyra olika platser i landet med förankring inom området slöjd,
konsthantverk, design. Utvalda platser var Skeppsholmen i Stockholm (2-4 oktober 2013),
Sätergläntan i Insjön (14-16 oktober 2013), STPLN i Malmö (11-14 mars 2014) samt Kulturväven
i Umeå (19-21 maj 2014).

• Inkubatorn hade fokus på processen. De fyra träffarna var byggstenarna i denna process med
rubrikerna ”Identitet & drivkraft”, ”Kommunicera”, ”Dela” och ”Presentera”.

• Varje tillfälle innehöll en föreläsning kopplad till en praktisk slöjdverkstad med en professionell
utövare.

• Vid varje träff presenterades en utmaning av en extern beställare. Deltagarna arbetade
individuellt med denna och presenterade sin lösning dagen efter.

• En grupp-utmaning inför sista träffen i Umeå.
• En kommersiell fadder eller mentor till varje deltagare under inkubatorstiden.
• Varje deltagare fick en Slöjdkarta efter varje träff för egenskattning av sin personliga utveckling.
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Nämnden för hemslöjdsfrågor sammanfattar Slöjdinkubatorn i följande processbild.

Bild 2. Slöjdinkubatorn. Källa: Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Bilden visar Slöjdinkubatorns modell som till förstone tycks tydlig. Och det är en verkligen
detaljerad beskrivning över de delar som varit med under processens gång och hur aktiviteter
fördelas över de fyra träffarna. Samtidigt märker vi att ju mer vi dyker ner i processen, ju mer
svårfångad blir den. Processen är både tydlig och otydlig i beskrivningarna. Det är mycket som inte
står beskrivet – och som givetvis är svårt att få med i en processbeskrivning. Poängen här är att
processmodellen som modell inte står helt självständigt. Det finns flera delar som är av betydelse
för processen och deltagarnas utveckling som inte går att läsa sig till. Vi kommer i kapitel 6
fördjupa resonemanget kring Slöjdinkubatorns olika byggstenar. Vi börjar här med en av
grundpelarna i Slöjdinkubatorns metod: ”The Power of Why”.

22 (43)

5.1 The Power of Why

Metoden ”The Power of Why” är en managementfilosofi eller -teknik som syftar till att på ett
övertygande sätt sälja saker (en produkt eller ett budskap). Det är en generell teknik som enligt
sina förespråkare är användbar för att sälja såväl mobiltelefoner som politiska budskap.
Grundtanken är att om en försäljare – exempelvis en slöjdare eller konsthantverkare – har koll på
sitt ”varför” blir man retoriskt övertygande och skapar ”lojalitet” bland sina kunder och efterföljare.
”People don’t buy what you do – they buy why you do it” som Simon Sinek, en av metodens
förespråkare, säger.26

Bild 3. The Power of Why enligt Simon Sinek.

Detta är alltså en generell teknik användbar i många sammanhang. Slöjdinkubatorns deltagare har
också vittnat om att de haft nytta och glädje av den. Frågan är dock: är den alltför generell? Håller
den som metodisk grund för slöjd- och i vidare mening kulturinkubatorer? Det finns en rad skäl som
talar emot det.

26

Simon Sinek,Ted Talk, september 2009 tillgänglig via
http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action. För mer info se:
www.startwithwhy.com.
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För det första: betoningen av upphovsmannens intention med sitt verk (”why”) framför
själva verket (”what”) går stick i stäv med de senaste femtio årens konst- och kulturteori. En rad
teoribildningar – från hermeneutiken till poststrukturalismen – har tvärtom hävdat att för förståelsen
av ett konstverk är konstnärens egna tankar kring verket av underordnad betydelse. Betoningen av
verket framför upphovsmannen utgår ifrån att verket kan vara rikare, ha fler och andra betydelser
än dess upphovsman själv varit medveten om och, framför allt, att betraktarens tillägnelse av det i
sig är en aktiv handling. Tolkning av konstnärliga verk är en produktiv aktivitet. Som konstteori
betraktad vrider alltså ”The Power of Why” tillbaka klockan åtminstone ett halvsekel, vilket inte är
någon god utgångspunkt om man vill gå i dialog med konstutövare.
För det andra: som kommunikationsteori betraktad är ”The Power of Why” smal, ja alltför
smal. Eftersom teorin inte tar hänsyn till innehållet i det som kommuniceras är den lika tillämpbar
på det budskap som Martin Luther King förmedlade som det Jimmie Åkesson förmedlar idag. Båda
personerna måste sägas vara övertygade om sitt ”varför”. Teorin eller tekniken i sig är helt
värderingsfri. Den saknar, som det heter i byråkratiska sammanhang i dag, en ”värdegrund”.
För det tredje: slagordet ”people don’t buy what you do – they buy why you do it” är
problematiskt för verksamheter som betonar hantverkskunnande och ”handaskicklighet”. Metoden
bygger på att en produkt för att kunna marknadsföras på ett effektivt sätt måste bäddas in i en
historia. Vi köper en duk från Klässbols linneväveri eftersom vi är fascinerande av företagets
historia och anseende – inte på grund av dukens egenskaper och kvalitet. Metoden riskerar
följaktligen att hamna i estetisk nihilism: varumärket är allt, produkten intet. Det är en uppfattning
som är svår att förena med föreställningar om konstnärlig kvalitet och hantverkskicklighet.
För det fjärde: Eftersom teorin inte väger in några andra värden än försäljningsframgång
blir den endimensionell. I kulturekonomiska sammanhang handlar det om att balansera olika
värden – estetiska, sociala, ekonomiska – mot varandra. Teorin ”The Power of Why” förmedlar en
märkligt idealistisk, konfliktfri bild av hur kulturekonomin fungerar: om man bara lyckas
marknadsföra sina prylar på ett övertygande sätt så löser sig företagets problem. Så enkelt är det
tyvärr inte. Mer realistiskt vore att utgå ifrån att det faktiskt finns en konflikt mellan konstnärligt
skapande och försäljning av konstnärliga föremål på en marknad, mellan konst och pengar.
Konsten att driva ett kulturföretag är konsten att balansera dessa motstridiga värden mot varandra.

Vår slutsats vad gäller managementmetoden ”The Power of Why” är att den definitivt kan ha en
plats i en slöjd- eller kulturinkubator – men att den är alltför begränsad för att kunna utgöra dess
grund. Metoden syftar till att hjälpa deltagarna att utgå ifrån sina egna drivkrafter och sin egen
motivation. Ska den ha en roll i en slöjdinkubator är det dock viktigt att denna värdeneutrala metod
kombineras med, förslagsvis, hemslöjdsrörelsens strävanden och ideal och den statliga
kulturpolitikens mål. Det finns ett ”varför” som slöjdens och konsthantverkets aktörer inte bör lämna
obesvarat.
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6. Reflektioner och resultat

I följande avsnitt kommer vi att diskutera Slöjdinkubatorn i relation till utredningens uppdrag. Vi
kommer göra det genom att utgå från de rubriker var har att hålla oss till och systematiskt gå
igenom Slöjdinkubatorns byggstenar, både de som är tydliga och de vi ser som ”kittet” emellan.
Vi delar därför in kapitel 6 enligt följande: 1) Modellens relevans med avseende på
deltagarnas utveckling, metoden kopplat till resultat, processupplägg; 2) Hur Slöjdinkubatorn kan
appliceras i andra sammanhang samt nackdelar och fördelar med olika alternativ; och 3)
Modellens bärighet på KKN området.
Vi avslutar därefter i kapitel 7 med en sammanfattning av förda diskussioner.

6.1. Modellens relevans/resultat

Deltagarnas utveckling
Alla deltagare uttrycker sin uppskattning för Slöjdinkubatorn och den process detta har satt igång. I
princip alla deltagare vi har talat med är positiva eller väldigt positiva. Det råder ingen tvivel om att
den personliga resa inkubatorn har startat är viktig och har varit givande och utvecklande (när vi
intervjuar deltagarna är de i slutet av inkubatorstiden och är alltså både i nutid och blickar tillbaka).
Ett mer objektivt mått är att samtliga deltagare har varit med hela vägen. Ingen har hoppat av. Det
kan förefalla självklart, men är inte det vilket andra erfarenheter från området visar.

Metod och angreppsätt kopplat till resultat: Nämnden för hemslöjdsfrågors utvecklingsarbete,
processledarnas profil, urvalet av deltagare.
Slöjdinkubatorn passar, vilket vi resonerat om tidigare i rapporten, väl in i Nämnden för
utvecklingsfrågors utvecklingsarbete inom hemslöjd som näring. Både utifrån perspektivet
näringslivsutveckling och att satsa på unga slöjdare. Nämnden är väl lämpad för att ha
huvudmannaskapet för detta första pilotprojekt. Ambitionen har varit att utveckla en ny modell för
att stödja unga företagare inom slöjd, konsthantverk och design och en inte helt långtdragen
slutsats är att en enda start är för kort för att kunna dra några säkra slutsatser eller hinna pröva en
modell för att undersöka dess hållbarhet. Som vi nämnt råder det inga tvivel om att processen har
varit utvecklande för deltagarna, men att utveckla en bärkraftig modell tar tid. Den bör prövas flera
gånger och utvecklas i diskussion och samråd med branschen. Åtminstone tre pilotstarter vore en
rimlig tidsrymd för en sådan ansats.
Vi kan inte riktigt urskilja vad som är Nämnden för hemslöjdsfrågors andel av
utvecklingsarbetet och vad som är processledarnas. Vårt intryck är att det har varit ett produktivt
samarbete. Det är fyra mycket kvalificerade process- och projektledare som varit knutna till
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inkubatorn och som har varit viktiga för det positiva resultatet. De besitter kompetens och kunskap
från olika håll. Tillsammans representerar de en bred kunskapsbas. Många deltagare har lyft fram
det värdefulla i kombinationen av processledarnas kunskaper inom företagande och process samt
projektledarnas branschkunskap inom slöjd- och designområdet. De fyra process- och
projektledarna har bidragit med kunskap utöver själva metoden. Det är svårt att utifrån avgöra vad
som är regelrätt ”metod” och vad som är processledarnas erfarenhet och kunskap. De har ritat en
tydlig väg för deltagarna, men de har också aktivt deltagit för att hålla deltagarna på rätt spår.
De har varit kittet eller bryggan mellan träffarna, det som inte syns tydligt i beskrivningen av
processmodellen, men som har haft en avgörande roll i deltagarnas process. Ett annat sätt att se
på deras roll kan vara att ställa frågan: Kan modellen eller metoden stå för sig själv utan sina
process- och projektledare? Skulle den hålla som t ex distanskurs? I boken Klingsor berättar
författaren Torgny Lindgren om den västerbottniske målaren Klingsor som började sin karriär
genom att gå en korrespondenskurs (idag skulle det heta distanskurs) i teckning och måleri. Han
korresponderade via post med en lärare och fick uppgifter tillsända sig. Han genomförde dessa
och skickade tillbaka för bedömning. Kursen tycks ha fungerat väl som kurs i konst (och
kärlekslivet ska det visa sig, han gifte sig senare med läraren vilket kanske säger något om
möjligheterna att skapa kontakt även på distans).27 En fråga man kan ställa sig är om
Slöjdinkubatorn skulle fungera som en liknande distanskurs? Hur personberoende är egentligen
metoden?
En följd av metoden är det reflekterande förhållningssättet till sin konstnärliga process och
praktik. Metoden kräver helt enkelt duktiga process- och projektledare. En del av Slöjdinkubatorns
framgång är att den har haft mycket engagerade process- och projektledare som varit med att leda
varje deltagares individuella process. I en framtid kan inkubatorn troligen inte ha fyra process- och
projektledare knuten till sig, men en slutsats är att den dubbla kompetensen av kunskap om
processledning tillsammans med en branschspecifik kompetens är viktig, kanske t o m en
förutsättning. Vår slutsats är att modellen inte håller utan process- och projektledning. På lång sikt
kan man åtgärda det genom att utbilda personer som ska ta över och driva vidare. Men där är inte
Slöjdinkubatorn idag.
Nästa del är att titta på rekryteringen och rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen
blev forcerad på grund av tidsbrist, får vi berättat för oss av flera personer. Många har vittnat om
svårigheten att på så kort tid rekrytera kvalificerade deltagare. Målsättningen från början var att nå
femton deltagare, det var tio deltagare som startade varav en verksamhet med två personer. Av de
som sökte valdes fem ansökningar bort. Alla som deltog i Slöjdinkubatorn var mycket väl
meriterade. De flesta deltagarna fick information om inkubatorn via sin utbildning genom anslag på

27

Torgny Lindgren, Klingsor, Norstedts 2014.
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institutionen eller genom en lärare. Av de tio deltagarna var de endast två som beskrev sig själv
som i första hand slöjdare, övriga var konsthantverkare, designers och formgivare. De tio
deltagarna kommer från Beckmans (3), Linköpings Universitet (1), Konstfack (1), Sätergläntan (2),
Carl Malmsten (1) och HDK Steneby (2). Av de tio deltagarna var de endast två som beskrev sig
själv som i första hand slöjdare, övriga var konsthantverkare, designers och formgivare.

Ansökningskriterierna för att bli antagen till inkubatorn var följande:

• Man skulle vara mellan 20-30 år och med förkunskaper inom slöjd, formgivning och hantverk.
• Man skulle ha minst två års förkunskaper inom slöjd-, hantverks-, formutbildning eller
motsvarande.
• Man sökte med en egen idé. Idéer välkomnades där slöjden och hantverket var
utgångspunkten för produktidén eller konceptet. Den skulle också tydligt visa den sökandes
idéer om hållbarhet och gränsöverskridande form och funktion.
• Två personer kunde också söka tillsammans med en gemensam idé.

Flera deltagare beskriver informationen inför Slöjdinkubatorns start som svårfångad. Det var svårt
att få grepp om vad inkubatorn handlade om. Deltagarna gick in i processen utan att veta exakt
vad det innebar och drevs av nyfikenhet. En deltagare beskrev det som: ”Var nyfiken, visste inte
vad jag skulle göra” och ”framtiden var oviss”. Att våga söka trots ofullständig information har i flera
fall varit tack vare lärare inom de konstnärliga utbildningarna som kände till inkubatorns tillkomst
och uppmanade studenter att söka. Att söka på en idé har också haft betydelse: ”Det stod att man
skulle söka på en idé man vill utveckla och det var det jag ville”.

Processupplägget: Struktur/innehåll på träffar, coachsamtal, externa utmaningar och
slöjdworkshop, verktyg som använts av processledare samt externa föreläsare.
Det är inte, vilket vi noterat tidigare, helt lätt att skönja eller helt utkristallisera metoden för en
utomstående betraktare. Processen är både tydlig och otydlig i sina beskrivande dokument och det
är, vilket vi också nämnt, mycket som inte står beskrivet. Projekt- och processledarnas
engagemang, kunskaper och erfarenheter inom sina respektive områden har varit viktiga i
processen. Detta syns inte i beskrivningarna. De har aktivt deltagit och bidragit med kunskaper och
med stort engagemang följt deltagarna under deras process. Denna ”tysta” kunskap är svår att
beskriva i handböcker och modeller som ska vara så allmängiltiga att vem som helst kan använda
dem. Att leda en process kräver en specifik kunskap. Inom konstnärlig utbildning är det bra att det
finns handböcker, men det räcker inte för att man ska bli konstnär.
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Grundpelarna i Slöjdinkubatorn har vi redan beskrivit. I olika dokument beskrivs processen
med följande fyra rubriker: Jag & slöjden; Jag, slöjden & det offentliga rummet; samt Jag, slöjden &
världen. I andra med: Identitet & drivkraft, Kommunicera, Dela och Presentera.28 Det viktiga här är
att kommunikationen med deltagarna är tydlig, dock är det också den del av inkubatorn som får
kritik. Många deltagare tyckte att informationen ibland var luddig och kom sent.
Strukturen på de fyra arbetsträffarna har varit att gå från individen till omvärlden. En
bärande tanke, som också följt med under varje träff, har varit att utgå från och hitta sin drivkraft
här sammanfattat i ”The Power of Why” (vilket vi har ägnat ett eget kapitel, se kapitel 5). Många
deltagare lyfter fram att just detta att hitta sin drivkraft har varit värdefullt: ”Kanske speciellt för oss
slöjdare som är lite vilsna i våra verkstäder.” Idén om att starta i det personliga (inåt) och sedan i
steg arbeta med att öppna sig mot omvärlden (utåt) är ett vanligt – och ofta produktivt – sätt att se
på en process. Tanken är att det är först när man är trygg i sig själv och det man gör som man kan
ta nästa steg.
Slöjdinkubatorn har haft sina träffar på fyra olika platser i landet. Detta har genomgående
uppskattats av deltagarna. Det har vidgat vyerna (som en deltagare uttryckte det: ”Lätt att tro att
allt är i Stockholm”), ökat kontaktnätet och knutit an till de frågor som handlar om att gå från
individen till omvärlden. ”Slöjden är global”, som en annan sade.

28

Se t ex dokument som ”Slöjdkarta träff 1-4.pdf”, ”Slöjdinkubator_processupplägg.pdf” och
”Komplettering anbud slöjdinkubator_20130628.pdf”
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Bild 4. Slöjdinkubatorns fyra träffar. Platser och innehåll.

Slöjdinkubatorns olika beståndsdelar beskrivs av deltagarna som mycket värdefulla. ”Jag är sjukt
nöjd”, som en deltagare uttrycker det. På en direkt fråga om inkubatorn har gett bättre
förutsättningar att försörja sig som slöjdföretagare, svarar de allra flesta ”Ja det tror jag”, ” Inte
direkt så, men indirekt” och ”Ja absolut. Tror det har gynnat min verksamhet.” Flera seminarier lyfts
fram som tankeväckande och inspirerande: Jeff Melnyk, Linda Nolfors, Silje Figenschou Thoresen,
Jögge Sundqvist för att nämna flera. Man upplever att inkubatorn och dess olika delar har gett
möjlighet till den utveckling av sin idé som man som deltagare eftersträvat. Några nämner att de
saknar litteratur kopplat till seminarier och innehåll.
Att också arbeta med materialet såsom att tälja, göra tryck, alltså när en slöjdverkstad
tillsammans med en professionell slöjdare knöts till föreläsningen, beskrivs av de flesta som roligt
och inspirerande. Några lyfter också fram att denna koppling har varit mest givande. ”De
föreläsningar vi haft som har varit kopplade till workshop har gett mest. En workshop där man kan
praktisera lite vad föreläsningen har handlat om.” Några har tyckt att dessa kanske var lite
överflödiga, men har samtidigt sagt att materialet är utgångspunkten för slöjd och konsthantverk
och att det därför också är viktigt att landa i det: ”Man börjar med att tälja en pinne som slutar med
att det blir en stol”.
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Vid varje träff presenterades en utmaning av en extern beställare. De två första
utmaningarna var individuella, den sista en gemensam för hela gruppen. Utmaningarna
presenterades en eftermiddag, deltagarna hade kvällen på sig att individuellt arbeta fram en
lösning vilken presenterades dagen efter. Den första utmaningen presenterades av Designtorget
och innehöll att ta fram en samtida souvenir inom deltagarens konstnärliga område som skulle
representera Sverige och det skandinaviska uttrycket med ett butikspris på max 300 kr. Den andra
utmaningen presenterades av Siljan Turism AB och var ställd som en fråga: Hur kan Siljan Turism
konceptutveckla hantverk så att det går att marknadsföra som en upplevelse/produkt?
Utmaningarna har tagits emot olika av deltagarna. Många tycker dessa var givande, några
tycker att de var lite ogenomtänkta. Någon har lyft fram att det blev för stressigt: ”Tycker man
kunde skippa det med extern uppdragsgivare. Det blev för stressigt”. Den sista utmaningen
presenterades av Nämnden för hemslöjdsfrågor och handlade om att gruppen gemensamt skulle
ta fram ett koncept för att presentera deltagarna, deras verk och Slöjdinkubatorn till den sista
träffen i Umeå. Gruppen fick till detta också en budget. Denna utmaning omnämns av de flesta
som mycket stressig och svår då man tiden mellan träff 3 och 4 var hänvisad till kontakt över
Skype, Facebook och e-post. Några deltagare tycker också att det vore bättre att presentera
utmaningen tidigare så att man fick tid på sig att lära känna de andra i gruppen. Uppdraget
behövde tydligare ramar, är en annan synpunkt. Nämnden för hemslöjdsfrågor är också
självkritiska: ”Den sista utmaningen skulle varit mer som en riktig beställning”. Slutresultatet av den
sista utmaningen blev konceptet Slöjdprovning, vilket trots kritiken omnämns som en mycket
positiv och lyckad tillställning. ”Resultatet av Slöjdprovningen var helt fantastisk, trots det svåra att
nå dit” som en deltagare uttrycker det. Det slutade också med att två deltagare sålde utställda verk,
vilket är ett av de bästa sätten att stödja ett kulturföretag. Paul Owens, den brittiske konsulten på
området kreativa näringar, besvarar frågan hur man bäst stödjer ett ungt kulturföretag bäst med:
”Ge dem deras första kund!”.29
I processen ingick att varje deltagare fick två ”coachningssamtal” med processledarna.
Dessa omnämns inte självmant av så många av deltagarna, vilket kan bero på att man tog dem för
givet. Engagemanget från process- och projektledarna fanns där och samtalet pågick redan. Idén
från början var att det individuella samtalet, ”coachingssamtalet”, skulle leda till att deltagaren knöt
till sig en mentor eller kommersiell fadder inom eller utanför sin bransch för att inhämta kunskap
man saknade. Detta genomfördes aldrig fullt ut. De flesta deltagare kontaktade aldrig en mentor,
vilka flera nämner som något som saknats: ”Det hade varit intressant att få bolla med ett
kommersiellt proffs.” Deltagarna är väl medvetna om att tanken var att de själva skulle kontakta en
tänkbar kommersiell fadder eller mentor, men flera hade önskat att detta var mer uppstyrt.
29

”Hur långt är ett snöre? Frågor och svar om kulturella och kreativa näringar”, Västra
Götalandsregionen 2014.
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Som en självskattning och utvärdering över sin process och utveckling under
inkubatorstiden ingick också en s k Slöjdkarta. Man reflekterade efter varje träff kring fyra rubriker:
Materialet, Slöjden, Min yrkesroll och Upplevelsen. Denna har inte använts av särskilt många.
Kanske kunde denna lyfts fram än mer. Som verktyg för reflektion och lärande är en sådan modell
värdefull, men det är ofta svårt för deltagaren att se värdet om den inte aktivt ingår i pedagogiken.
Några konstaterade helt enkelt att ”Den har inte gett så mycket”.
Till sist också en reflektion kring gruppens sammansättning. Deltagarna kom från olika
konstnärliga traditioner med å ena sidan en betoning på slöjd och konsthantverk, å andra form och
design. För en utomstående kan denna delning tyckas hårddragen, men för deltagarna har det
varit en tydlig olikhet i var man står i sin konstnärliga produktion. Ett sätt att beskriva dessa
olikheterna är som en av deltagarna uttryckte det: ”En av kärnpunkterna är att slöjd är fokuserade
på material och verktyg, design utgår mer från att det ska vara snyggt”. En slöjdare ”vill ha närhet
till materialet” medan formgivarna kan låta någon annan producera: ”Blir uppenbart för mig att
deras utgångspunkt är formen, medan material är sekundärt.” En annan uttryckte samma sak som:
”Bra med olika bakgrunder. Inspirerande och positivt med slöjdarna. De jobbar med händerna.” och
ytterligare en person beskriver samma sak med att man ”vill ha kontroll över varje stygn”.
Den konstnärliga processen lyfts fram som den gemensamma grunden bland deltagarna.
Processen är densamma även om uttrycket och arbetssättet är olika. Några lyfter fram det positiva
i att få just slöjd och design att mötas. Man betonar att dessa två områden, å ena sidan det djupa
kunnandet om materialet och å andra sidan form och design, med nödvändighet måste närma sig
varandra. Många deltagare betonar behovet av att lyfta blicken, samverka och nå utanför sin egen
bransch. Ett problem som nämns är att man ofta är hänvisad till sin egen konstform ”Problemet är
att man hela tiden blir hopkopplad med likasinnade”. En annan oro har varit konkurrens, att man
som deltagare skulle känna sig i konkurrens med andra. Så har det inte blivit. Några uttrycker en
önskan om mer samverkan inom gruppen under inkubatorstiden, som någon sade: ”Man har lärt
sig så klart av varandra, men det har kommit av bara farten”. Det kan i sig vara en pedagogisk
metod, frågan är om den i Slöjdinkubatorn varit medveten eller omedveten.
En deltagare sammanfattande de viktigaste erfarenheterna av Slöjdinkubatorn på följande
sätt: ”Slöjdinkubatorn har konkret hjälpt mig med 1) kontakter som jag inte hade haft annars, 2)
klarhet, jag har vässat vilken riktning jag har. Inkubatorn har hjälpt mig att förtydliga vad jag gör
och ska göra, och 3) företagsaspekterna. Medveten kring hur man ska tjäna pengar. ” Andra
sammanfattar helt enkelt med; ”Det jag fått ut mest är att definiera min process så jag kan höja
värdet av det jag gör”.
De processbilder vi har fått för att beskriva Slöjdinkubatorn har varit utmärkta. Som
sammanfattning av denna redogörelse, delger här är bild över hur vi, som utomstående, skulle
beskriva Slöjdinkubatorns delar och process.

31 (43)

Bild 5. Utredarnas förståelse av Slöjdinkubators process och delar.
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6.2. Hur Slöjdinkubator kan appliceras i andra sammanhang.

Modellens användbarhet i till exempel utbildningar, med andra huvudmän och för offentliga
främjaraktörer.
I detta avsnitt väljer vi att framförallt diskutera de konstnärliga utbildningarna och möjligheterna att
lägga en inkubator som Slöjdinkubatorn som en del av eller i anslutning till dessa. Detta därför att
diskussionerna huruvida kunskap om företagande och förberedelse för yrkeslivet ska ingå under
utbildningstiden eller ej har gått varma de senaste åren. Det är också något som berör deltagarna i
Slöjdinkubatorn.
Olika förhållningssätt har ventilerats. Ska denna typ av kunskap tillföras som en del inom
den ordinarie konstutbildningen eller som en extrakurs vid sidan av? Ska det vara en valbar kurs
på en institution eller ska man förlägga kurser av detta slag utanför de konstnärliga högskolorna,
hos aktörer med vana att arbeta med företagsutveckling? Flera konstnärliga utbildningar har på
senare år lagt in kurser i ”livskunskap”, företagande eller liknande. Dock har förhållningssättet
(vilket vi resonerar om i kapitel 4) ofta varit att tillföra kulturföretagaren affärskunskap. På senare år
har det förändrats och man resonerar allt oftare kring förhållningssättet att utgå från konstnärens
kreativitet och bygga vidare på det.
Insatser av detta slag fick extra stöd under regeringens handlingsplan för de kulturella och
kreativa näringarna (2009–2012). Man satsade 73 miljoner för att som man säger ”skapa goda
förutsättningar för entreprenörer och företagare inom kulturella och kreativa näringar att utveckla
sina affärsidéer och företag samt förbättra lönsamheten”. Åtminstone tre av de nio insatserna
berörde de konstnärliga utbildningarna: Programsatsning på inkubatorer för kulturella och kreativa
näringar, Entreprenörskap i kulturella och konstnärliga utbildningar samt Innovation och design.30
Tillväxtverket koordinerade flera av de uppdrag som ingick i handlingsplanen, vilket bland annat
innebar att tilldela medel till ett antal projekt inom högskolan med målet att på ett nyskapande sätt
arbeta med entreprenörskap inom högskolan och också att starta ett nätverk, NEKKU, av
utbildningsansvariga inom de konstnärliga högskolorna för att diskutera dessa frågor.31 I
Tillväxtverkets slutrapport och redovisning av insatserna konstaterar man att de lett till att fler
konstnärliga utbildningar nu har utvecklat kurser och program med inriktning mot entreprenörskap
och att entreprenröskapsinslagen har börjat implementeras i utbildningarna. Man lyfter också fram
att en framgångsfaktor för sådana insatser inom högskolan är ett reflekterande inslag och lärande i

30

http://www.government.se/sb/d/12137/a/131743 samt ”Promemoria för kulturella och kreativa
näringar.pdf”.
31
Mer information om Tillväxtverkets satsningar kan man hitta på hemsidan: www.tillvaxtverket.se.
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process och kollektiv.32 Slöjdinkubatorns modell passar alltså väl in i de konstnärliga högskolornas
ambition att hitta modeller för kulturföretagande och yrkesförberedelse. Motståndet mot denna
typer av kurser har minskat kan man nog konstatera, men kvarstår gör frågan om när under
utbildningstiden sådan kunskap ska tillföras? Uppfattningarna går isär och det är inte en helt enkel
fråga att svara på. Det beror på.
Om vi för tillfället nöjer oss med att ta del av vad deltagarna på Slöjdinkubatorn lyfter fram,
är det flera av deltagarna som menar att de har fått låga eller inga förberedelser för yrkeslivet
under sin utbildningstid på en konstnärlig högskola. Ibland har man fått kortare kurser i ekonomi
och att driva eget företag eller som en deltagare uttryckte det ”vi fick någon form av crash-course”.
På andra lärosäten har det funnits som en valbar kurs. Några har via sin utbildning hittat till t ex
Nyföretagarcentrum, men där kände man att kunskapen om kulturföretag var låg: ”det var inte
anpassat efter kreativa företag”. Det finns också andra synsätt. Det finns de som menar att ett stort
värde under en konstnärlig utbildning är att få ägna sig just åt sin konstnärliga process snarare än
det framtida perspektivet, att få ägna tiden åt att stärka sig som konstnär och sitt konstnärliga
uttryck. En deltagare menar att det är viktigt att få vara i den konstnärliga ”bubblan”, få pröva och
experimentera och det är viktigt att examensarbetet inte styrs mot att vara säljbart i första hand.
Genom att befinna sig i det konstnärliga experimenterandet så stärks man också som konstnär.
”Man kanske kan få vara i den bubblan där man får göra massa konstiga grejer som inte funkar i
arbetslivet.” Samma deltagare konstaterar också att: ”För mig har det kostat massa romantiska
bilder över hur man är framgångsrik och hur det är, hur mycket måste man sälja för att gå runt….”.
Ett förslag som lyfts fram, en form av kompromiss, är att kanske vore en idé att den första
inkubatorsträffen läggs inom utbildningen under sista terminen, medan de övriga tre ligger utanför.
På så sätt kommer man igång i sitt tänkande om framtiden under utbildningstiden men fortsätter
sedan efter examen.
Nämnden för hemslöjdsfrågor bjöd i april 2013 in ett antal konstnärliga utbildningar för att
informera om Slöjdinkubatorn och tillsammans med dessa göra en inventering av behoven bland
sistaårs-studenterna vid utbildningarna. Inbjudna var Beckmans, Capellagården, Handarbetets
vänner, HDK Steneby, Konstfack, Linköpings universitet, Samernas utbildningscentrum,
Sätergläntan och Vindelns folkhögskola. De som senare deltog på mötet var Beckmans,
Konstfack, Vindeln, Sätergläntan och Handarbetets vänner.33 Det fanns – och finns – ett intresse
av att driva Slöjdinkubatorn inom några av dessa lärosäten. Nämnden för hemslöjdsfrågor har haft
löpande kontakt med några av dem under projektets gång, dock deltog inte någon av dessa under
inkubatorns genomförande, något som också deltagarna har noterat. ”Det var nästan ingen från de
32

”Slutrapport – Entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar. Redovisning av deluppdrag i
regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar”, Tillväxtverket 2013, dnr 012-2009907386.
33
Mötet var den 17 april 2013.
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konstnärliga utbildningarna som var på plats. Det hade varit intressant för dem att ta del av våra
erfarenheter. Att få in detta i utbildningen.”
Det vi kan konstatera här är att modellen har relevans och att dess upplägg ligger väl i linje
med hur diskussionerna idag förs vad gäller hur insatser i entreprenörskap inom konstnärliga och
kulturella utbildningar bör utformas.

Fördelar och nackdelar med olika alternativ
Det finns förstås olika aktörer som kan tänkas vara huvudman och driva Slöjdinkubatorn. Som en
generell synpunkt kan sägas, vilket vi också poängterat tidigare, att frågan är för tidigt ställd. För
att komma fram till ett hållbart och väl förankrat alternativ tror vi att detta är en fråga som man bör
arbeta med under en längre pilotprojekttid. Ett ettårigt pilotprojekt är för kort för den
förankringsprocess som krävs. Flera av dem vi har talat med har lyft fram att Slöjdinkubatorn
måste drivas i samverkan mellan flera aktörer inom t ex högskola, folkrörelser och kulturlivets
organisationer.

Det har diskuterats huruvida Nämnden för hemslöjdsfrågor överhuvudtaget ska driva denna typ av
projekt. Vi menar att man kan dela på frågan och diskutera 1) vem som ska vara huvudman och 2)
vem som ska vara operativt ansvarig. Nämnden för hemslöjdsfrågor är på många sätt en ypperlig
huvudman. Det är en liten Nämnd, man är relativt flexibel och rörlig samt har den status som krävs.
Nämnden är inte heller förknippad men en enskild konstart, utan kan med trovärdighet röra sig
över en bredd inom slöjd, konsthantverk och design. Dock kanske man inte ska vara operativ. Vi
återkommer till det nedan när vi under c) analyserar detta närmare.

Vi kommer är beskriva för- och nackdelar med olika alternativ genom att utgå från tre olika
möjligheter för huvudmannaskap och presentera dessa i form av SWOT-analyser:

a) Huvudman är en konstnärlig högskola eller universitet
b) Huvudman är befintliga rådgivar- och främjarorganisationer inom företagande såsom Almi,
Nyföretagarcentrum eller liknande

c) Huvudman är Nämnden för hemslöjdsfrågor
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Bild 6–8. Tre olika alternativ om huvudmän för Slöjdinkubatorn i SWOT-analyser.

Vi ska enligt uppdraget inte komma med några förslag, men vi dristar oss ändå till att delge några
tankar vad gäller vem som kan vara huvudman för Slöjdinkubatorn. Som de tre analyserna visar
finns för- och nackdelar med olika förslag. Man kan se detta på olika sätt. Beroende på vilken aktör
som har huvudmannaskapet, så kommer Slöjdinkubatorn både tillföras nya idéer och modeller och
tappa andra. Var den ska huseras i fortsättningen beror alltså på vad målsättningen är. Man kan
också fundera omkring, vilket vi lyfte lite tidigare, om huvudmannen och den operativa ledningen
måste vara en och samma organisation. Man kan tänka sig att en organisation är huvudman, men
utförarorganisationen är en annan. Även detta medför olika för- och nackdelar. Något som i princip
alla vi talat med förespråkar är att inkubatorn bör drivas i samverkan mellan flera aktörer. Det
uttrycks också en oro för denna typ av projekt som startas likt tomtebloss på olika institutioner och
inom olika konstformer utan förankring eller samverkan sinsemellan. Sådana kortvariga projekt
leder sällan till fördjupning. Någon har också lyft fram den nödvändiga kopplingen mellan akademi,
offentligt och privat (den s k Triple Helix-modellen). Här finns kunskap och frågor som behöver
fördjupas. Det måste helt enkelt, som en av de vi intervjuade sade ”vara ett samarbete”.
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Vår slutsats är att det är för tidigt att säga något om vem som ska bli huvudman för
Slöjdinkubatorn. Istället bör projektet få en förlängning och drivas i minst tre år för att sedan
utvärderas. Huvudman för pilotprojektet bör vara Nämnden för hemslöjdsfrågor.

I ett treårigt pilotprojekt skulle följande uppdrag kunna ingå:

• Slöjdinkubatorn ges ytterligare tre starter om 10–15 deltagare i varje kursomgång
• Utgå från tidigare erfarenheter och redan befintliga satsningar. Tillför nytt där så krävs.
Fördjupning av kunskap är viktig.

• Uppdra en organisation att operativt driva Slöjdinkubatorn
• Uppdra projektledningen att ta fram ett förslag på ett hållbart långsiktigt ägarförslag som bygger
på bred samverkan och förankring mellan flera aktörer

• Uppdra projektledningen att ta fram en hållbar, teoretiskt förankrad och utvecklad modell för en
inkubator för kulturlivet

6.3. Modellens bärighet på KKN-området

Vi ska också resonera kring modellens bärighet på området kulturella och kreativa näringar. Vi kan
här konstatera att modellen ligger väl i linje med både regeringens ”Handlingsplan för kulturella och
kreativa näringar” samt Tillväxtverkets satsningar under insatsperioden (2009–2012). Alla fem
nedanstående frågor är frågor för en utvärdering, alltså inte en utredning som görs mitt i
processen. Med den reservationen delger vi några tankar under varje fråga.

Bidrar modellen till att rusta unga vuxna för ett yrkesliv inom KKN?
Det råder som tidigare nämnts ingen tvivel om att Slöjdinkubatorn har varit betydelsefull för
deltagarna. Flera deltagare beskriver det som en viktig process för att öka deras förståelse om hur
de ska kunna försörja sig på sin konst. På en direkt fråga om man tror att man kommer att kunna
bättre försörja sig som slöjdföretagare är svaret i de flesta fall ”ja, absolut” eller ”tror det”. Det ser
alltså lovande ut men frågan bör ställas igen efter både ett och tre år efter avslutad inkubator.

Bidrar modellen till att utveckla och öka företagandet bland unga vuxna?
Inkubatorn har lett till att en del kontakter har knutits och nätverk skapats, men det är för tidigt att
säga något om att det har ökat företagandet. Däremot säger många deltagare att de känner sig
bättre rustade att driva företag. Flera har påpekat att detta är moment som skulle kunna eller borde
ha ingått i deras konstnärliga utbildningar. Andra säger att de känner igen en del moment från sin
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utbildning. Skillnaden beror självfallet på deltagarnas olika utbildningsbakgrund. Många anger att
de tror att inkubatorn kommer att ge dem större möjligheter att försörja sig som slöjdföretagare.

Kan modellen appliceras branschöverskridande på andra KKN områden?
Inkubatorns modell liknar andra processinriktade initiativ i kulturlivet. Den innehåller också de delar
som man diskuterat som viktiga för kulturföretagande inom nätverket NEKKU. Dock är det lätt att
förbise att området kulturella och kreativa näringar är ett stort fält. Det omfattar såväl den enskilda
bildkonstnären som kommersiella företag som t ex Pixar Animation Studios. Affärsmodellerna
skiljer sig åt väsentligt. Det kan tala för att alltför breda och generella insatser inte fungerar.

Bidrar modellen till ett utvecklat slöjdföretagande?
Slöjdinkubatorn kan definitivt utgöra en möjlighet till att lyfta slöjden och därmed slöjdföretagande.

Bidrar modellen till att utveckla innehållet i produkter och tjänster?
På lång sikt kan Slöjdinkubatorn vara ett sätt att lyfta spänningen inom hemslöjden mellan å ena
sidan traditionella material och arbetssätt och å andra en samtida förståelse och utveckling av
material i nya former. Slöjdinkubatorn ger tillfälle för reflektion, diskussion och att experimentera.
Om man håller fast vid en bred sammansättning av deltagare finns också möjligheter för oväntade
samarbeten, vilket kan leda till att nya produkter och tjänster skapas. Så har också skett i den
första omgången av Slöjdinkubatorn.

Bidrar modellen till innovationer?
Begreppet innovation kommer från latinets innovare, och betyder ”att förnya”. En innovation är
resultatet av en utvecklingsprocess. Denna kan, enligt Wikipedia, definieras som en ny idé, t ex en
produkt, lösning, tjänst, som är lovande eller fungerar som ny. Den har inte tänkts av någon annan.
En innovation kan också vara att använda föremål på ett nytt sätt eller att tillverka en existerande
produkt i ett annat material. För att en idé ska kunna patenteras, vilket man ansöker om hos
Patent- och Registreringsverket, ska idén vara nyskapande. Ikeas förpackning av
monteringsfärdiga möbler i platta paket är exempel på detta.34
Vinnova, Verket för innovationssystem, Sveriges innovationsmyndighet, har till uppgift att
främja förutsättningarna för innovation. Vinnova betonar att inte bara tekniska lösningar är en

34

http://sv.wikipedia.org/wiki/Innovation.
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innovation, det kan också vara nya sätt att organisera en verksamhet, nya tjänster eller
arbetsmetoder (vilket ofta sker i kombination med användning av ny teknik).35

Vinnova är den ena av uppdragsgivarna (den andra är Tillväxtverket) för insatsen Ungas
Innovationskraft. Syftet med programmet är att möjliggöra att fler unga förverkligar sina idéer och
att ta tillvara ungas perspektiv för att öka innovationskraften i Sverige.36 Programområdet
finansierade Slöjdinkubatorns sista utmaning i Umeå vilket var ett pop-up-event för att visa
deltagarnas verk och själva Slöjdinkubatorn. Resultatet blev en Slöjdprovning med utställning, mat,
möjligheter att prova-på slöjdande och en presentation av Slöjdinkubatorn på central plats i
Kulturväven i Umeå. Denna kallades också av flera som en ”innovation”.
Det finns goda skäl att förhålla sig öppen och tillåtande till innovationsbegreppet. Hela
tanken med innovation är att det ska vara kreativt, oväntat, nyskapande och för det krävs öppenhet
och nyfikenhet. Det är dock lätt att glömma bort att en innovation sällan är en plötslig händelse, det
är resultatet av långa processer och väl utvecklade system.
”Innovation är inte ett väsen. Det är inte en sorts inkarnation eller magisk kraft. Innovation
är en process som involverar tio tusentals människor under många år. Inspiration kan ha inflytande
på skapande, uppfinningar och nya idéer, men innovation är ett system”, säger Horace Dediu,
tidigare chef för Nokia och som driver Asymco konsultfirma, i en artikel i The Guardian. Och han
fortsätter: ”Apple utvecklade en process över ett antal årtionden och jag tror inte det har ändrats.
Att lära sig om innovationer är att studera system, inte människor”.37
Vill man stödja innovation, handlar det alltså mer om att se ett helt system av aktörer,
nätverk och institutioner som är ömsesidigt beroende av varandra, än på enskilda individers
kreativitet. I innovationssystemen är dessa aktörer ofta inom företag (produktion), universitet
(kunskap och forskning) och offentlig sektor (stödjande).
Detta talar inte emot Slöjdinkubatorns möjligheter att bidra till innovation. Snarare tvärtom.
Men det gäller att inte enbart se till individnivån eller alltför snabbt förklara skeenden som
innovationer. För att det krävs långsiktighet och ett system av samarbeten mellan olika aktörer.
Slöjdinkubatorn kan med fördel ha en sådan långsiktig ambition.

35

”Innovationer som gör skillnad – En tidning om innovationer inom offentliga verksamheter.pdf”,
Vinnova våren 2014.
36
Intervju med Annika Järemo, Programansvarig Tillväxtverket, den 2 juni 2014.
37
http://www.theguardian.com/technology/2014/may/30/pressure-tim-cook-innovation-apple.
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7. Sammanfattning
Följande SWOT-analys sammanfattar våra reflektioner och resonemang om Slöjdinkubatorn.

Bild 9. SWOT-analys över Slöjdinkubatorn 2013–2014.
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Bilaga 5
Checklista för myndighetssamarbete - Tillväxtverket och
VINNOVA
Vid delade uppdrag mellan två myndigheter behövs andra arbetssätt. Nedan har vi, Tillväxtverket och
VINNOVA, listat våra erfarenheter från vårt gemensamma program Ungas Innovationskraft 2010‐2014.


Tydlighet. Ledarskap och ansvarsfördelning mellan myndigheterna behöver säkerställas initialt.



Säkerställ hur beslut ska förankras i ledningen på respektive myndighet.



Ta initialt fram en avsiktsförklaring (skriftlig) för att beskriva olika ansvarsområden mellan
myndigheterna både initialt och vid genomförandet.



Tydliggör resurser initialt. För de som ska arbeta operativt på de bägge myndigheterna behövs
tydliga roller och mandat.



Arbetsprocessen. Ofta har varje myndighet sina egna processer och dokument för att ta fram
program och följa upp verksamhet etc. Besluta initialt vilka processer och dokument som ska
användas.



En projektgrupp som finns på olika myndigheter i olika myndighetsstrukturer ställer andra krav
på samerkan.



Förankra de delade uppdraget i myndigheternas stödfunktioner. Se till att samarbete sker
mellan stödaktörerna på respektive myndighet.
- Personal – Om gemensam rekrytering till programmet. Hur ser rekryteringsprocessens
ut? Vem ansvarar för annonsering? Ska medarbetare från båda myndigheterna delta i
processen?
- Juridik – Olika tolkningar av lagar och regelverk. Bra om juristerna även granskar
uppdragen vi får och reder ut eventuella oklarheter.
- IT – behövs annan lösning för att hantera dokument? Gemensamt system för
hantering av dokument när personal finns på två olika myndigheter
- Kommunikation – Hur ska insatsen kommuniceras? Om det inte finns en egen grafisk
profil krävs tydlighet hur myndigheternas vanliga riktlinjer och logotyper ska användas.
- Ekonomi – viktigt att ekonomifunktionerna är väl insatta i programmet och att det
finns en kontaktperson på respektive myndighet.



Ekonomi – om inte båda myndigheterna får tilldelade medel måste överföring alt fakturering till
den andra myndigheten ske. Om den andra myndigheten dessutom ska fatta beslut om medel
så måste även överlåtande av beslutanderätten ske till den andra myndigheten.



Ansökningsomgångar/utlysningar – myndigheterna har olika system och olika förordningar för
stöd. Hur eventuella utlysningar ska hanteras bör bestämmas initialt.



Språket– om myndigheterna har olika sätt att uttrycka sig – hur ska kommunikationen ske?
Olika begrepp kan ha olika innebörd – säkerställ ett gemensamt synsätt initialit.
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund  
Tillväxtverket och VINNOVA har genomfört programmet Ungas
innovationskraft. Programmet har syftat till att fler unga ska ha möjlighet att
förverkliga sina idéer, samt att tillvarata ungas perspektiv för ökad
innovationskraft. Målgruppen unga definieras som åldern 18 till 30.
Programmet tillkom 2010 genom ett regeringsuppdrag, och löpte då i tre år.
Programmets mål var under detta skede att stimulera, utveckla och
kommersialisera ungas idéer, samt att innovationsstödsystemets aktörer skulle
bli bättre på att tillvarata målgruppen ungas innovationskraft. 2013 förlängdes
programmet i två år. Under perioden 2013-2014 har fokus varit att utveckla
och kommersialisera ungas idéer.
I januari 2013 genomförde Kontigo en uppföljning av fem insatser inom
programmet Ungas innovationskraft. Dessa insatser var
•

de 22 regionala projekten,

•

en särskild satsning för unga inom VINNOVAs VINN NU,

•

Mikrofinansiering via Almi Företagspartner och Drivhuset,

•

Ungas Idétåg,

•

samt Förinkubator vid Drivhusen.

Kontigos bedömning var att insatserna överlag var lyckade sett till
genomförande och måluppfyllelse, med undantag av insatsen Ungas Idétåg
som i mindre utsträckning nått sina mål, och heller inte kunnat nå ut till
målgruppen tillräckligt väl.
Kontigos slutsatser beskrev även att små investeringar med god träffsäkerhet
kan leda till betydande resultat i målgruppen. Små och flexibla tillskott av
kapital har således en stor potential, inte minst i kombination med ett aktivt
och engagerat mentorsstöd. Däremot var Kontigos bedömning att insatserna i
hög grad nått studerande unga och unga som redan identifierar sig som
entreprenörer eller innovatörer. Andra än dessa grupper har varit svåra att nå.
Nu har Kontigo i uppdrag att utvärdera Ungas innovationskraft programperiod
2013-2014, med särskilt fokus på följande insatser:
•

Slöjdinkubatorn,

•

Sociala innovationer,
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•

UF-bryggan,

•

Leapfrogs,

•

VINN NU,

•

Mikrofinansiering via Almi,

•

Studier och kartläggningar,

•

Intern påverkan,

•

samt Mötesplatser piloter.

Ungas innovationskraft delar upp insatserna i tre olika spår i sin
förändringsteori. Dessa spår är Strukturpåverkan, Idéutveckling och
Kommersialisering. Under Strukturpåverkan placerar man UF-bryggan,
aktiviteterna inom Intern påverkan, Mötesplatserna, Slöjdinkubatorn, samt
aktiviteterna relaterade till Studier och kartläggningar. Under Idéutveckling
placerar man Leapfrogs, Mikrofinansiering, och Sociala innovationer. Under
kommersialisering placerar man VINN NU för unga. (Mikrofinansieringsinsatsen kan även sägas till viss del ha ett strukturpåverkande syfte.)
Kontigos fokus i föreliggande utvärdering har legat på insatslogik avseende
respektive insats, samt avseende programmet i sin helhet. De enskilda
insatserna bedöms därför dels utifrån måluppfyllelse, effektivitet och
resultatskapande, men även efter hur väl de relaterar till de övergripande
programmålen.

1.2 Syfte  
Kontigos utvärdering syftar till att bedöma genomförande och resultat av
programmet Ungas innovationskraft. Vi ser att detta syfte kan brytas upp i
följande utvärderingsfrågor:
•

Förefaller programmets och de enskilda insatsernas mål genomtänkta,
realistiska och tydligt beskrivna?

•

Står de enskilda insatserna i relation till de övergripande programmålen?

•

Har de enskilda insatserna genomförts planenligt, ändamålsenligt och
effektivt?

•

Vilka resultat har de enskilda insatserna lett till?

•

Har de enskilda insatserna nått de mål och syftet de haft?

•

Vad kan sägas om insatsernas effekter?

•

Vilka blir de sammantagna resultaten och effekterna av programmet?
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Utöver dessa frågor tillkommer de lärdomar som vi ser kan dras av
utvärderingen, gällande målgruppen unga och innovationsstödsystemet:
•

Vad har vi lärt om hur man stimulerar ungas innovationskraft gällande
utveckling och kommersialisering?

•

Kan vi dra några allmänna lärdomar utifrån insatserna beträffande
målgruppen unga och dess behov?

•

Vad ser vi för framgångsfaktorer respektive hinder i arbetet?

•

Hur kan vi utforma framtida insatser med liknande mål?

1.3 Metod  
Kontigo har använt sig av dokumentstudier, intervjuer, samt enkätstudier.
Varje enskild insats har studerats med de metoder som varit lämpligast utifrån
insatsens omfattning, tillgängliga kontaktuppgifter, samt utvärderingens
frågeställningar.
Sammantaget har ca 80 personer intervjuats. Ca 10 intervjuer har genomförts
med insatsansvariga och programansvariga, utöver avstämningsmöten och
korrespondens. Styrgruppens synpunkter har också samlats in i och med en
presentation av de preliminära resultaten, på VINNOVA 25/11-2014. Ca 70
intervjuer har genomförts med utförare och/eller deltagande unga.
Intervjupersonerna är listade i Bilaga – Lista över intervjupersoner. Några
personer har intervjuats flera gånger, med avseende på olika insatser eller det
övergripande programmet.
Vidare har 4 enkäter gått ut till målgruppen unga avseende 3 insatser. En enkät
har gått ut till deltagare i aktiviteter inom insatsen Intern påverkan; en enkät
har gått ut till mottagare av stödet inom insatsen Mikrofinansiering; och två
enkäter har gått ut avseende VINN NU för unga, en till stödmottagare och en
till personer som fått avslag.
Materialinsamlingen har strukturerats och analyserats vid återkommande
analysmöten internt på Kontigo.

1.4 Analysmodell  
Kontigo tillämpar en klassisk modell för insatslogik:
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Figur 1. Kontigos modell för insatslogik

Resurser	
  

AkZviteter	
  

Resultat	
  

Eﬀekter	
  

Modellen beskriver schematiskt hur resurser, dvs. finansiering, tid och
kompetens, omsätts i effekter, dvs. önskad påverkan på målvariablerna. Detta
sker via planerade aktiviteter, som avses leda till önskade resultat. Resultaten
av aktiviteterna ska i sin tur skapa den påverkan, dvs. de effekter, som insatsen
önskar åstadkomma.
Som en referenspunkt för att bedöma resultat och effekter använder Kontigo
insatsernas mål – således är måluppfyllelse en central del av analysen. För att
inte göra orättvisa bedömningar analyseras även dessa referenspunkter, dvs.
målformuleringarna. Det är exempelvis inte rimligt att bedöma en insats
utifrån ett orealistiskt mål – utvärderingen bör då kritisera målformuleringen
snarare än måluppfyllelsen.
Kontigos erfarenhet är att mål som lever upp till kriterierna Realism, Relevans
och Mätbarhet är mest effektiva ur styrningssynpunkt, och även ur
utvärderingssynpunkt. Tabellen nedan sammanfattar hur målkriterierna
speglar insatslogikmodellen, på de olika målnivåerna:
Tabell 1. Kriterier för mål i ett insatslogikperspektiv
Målnivå	
   Aktiviteter	
  

Resultat	
  

Effekter	
  

Kan	
  aktiviteterna	
  

Kan	
  resultaten	
  tänkas	
  

Hur	
  förhåller	
  sig	
  

tänkas	
  skapa	
  de	
  tänka	
  

leda	
  till	
  önskade	
  

målen	
  till,	
  t.ex.,	
  syftet	
  

resultaten?	
  

effekter?	
  

med	
  projektmedlen	
  

Målkriterier	
  
Är	
  målet	
  Relevant?	
  

eller	
  identifierade	
  
behov	
  i	
  målgruppen?	
  
Är	
  målet	
  Realistiskt?	
  

Är	
  målet	
  Mätbart?	
  

Kan	
  aktiviteterna	
  

Kan	
  resultaten	
  skapas	
  

Är	
  önskade	
  effekter	
  

genomföras	
  givet	
  

genom	
  planerade	
  

möjliga	
  att	
  nå,	
  givet	
  

befintliga	
  resurser?	
  

aktiviteter?	
  

insatsens	
  omfattning?	
  

När	
  är	
  en	
  aktivitet	
  

När	
  är	
  ett	
  resultat	
  

När	
  uppstår	
  en	
  effekt,	
  

genomförd?	
  

skapat?	
  (Exempel:	
  

i	
  relation	
  till	
  ett	
  

(Exempel:	
  Man	
  har	
  

Man	
  har	
  uppmätt	
  en	
  

utgångsläge,	
  och	
  kan	
  

genomfört	
  en	
  

kunskapsökning	
  

den	
  isoleras	
  från	
  

utbildning.)	
  

genom	
  en	
  före-‐	
  och	
  

andra	
  

efter-‐enkät.)	
  

påverkansfaktorer?	
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Insatslogikmodellen har tillämpats på två nivåer – för de enskilda insatserna,
samt för programmet i sin helhet. Kontigo har utvärderat respektive insats
utifrån
•

Mål och genomförande,

•

resultat och måluppfyllelse,

•

samt effekter och nytta.

Insatserna har sedan satts i relation till det övergripande programmet och dess
övergripande mål, och betraktas således som aktiviteter inom programmet. I
denna analys kan alltså en insats betraktas som framgångsrik utifrån de
resultat den har skapat, men ändå ses som mindre lämplig utifrån programmet
övergripande insatslogik. Här är målläckage och målgap två centrala begrepp.
”Målläckage” (se Figur 2 nedan) beskriver en situation där aktiviteter
genomförs som möjligen leder till resultat, men dock inte till önskade resultat.
Exempel: Resultatmålet är ”en ökad kunskap om ungas företagande bland
handläggare på Arbetsförmedlingen”. Aktivitetsmålet är ”att genomföra
utbildningar”. En rad utbildningar genomförs, varav flera handlar om ungas
företagande. Emellertid genomförs även en utbildning som handlar om
matchning av utlandsfödda akademiker, vilket berör delar av målgruppen som
handläggarna möter. Vid före- och efterenkäter i anslutning till
utbildningsinsatserna registreras en ökad kunskap bland deltagande
handläggare avseende ungas företagande, samt avseende matchning av
utlandsfödda akademiker. Resultaten är således en ökad kunskap om ungas
företagande, men även en ökad kunskap om utlandsfödda akademikers
situation. Här har alltså resultatmålet uppfyllt, men även ett ytterligare resultat
har skapats. Detta kan beskrivas som ett målläckage. I det anförda hypotetiska
fallet kan vi se att det ytterligare resultatet kan vara positivt, men likväl kan
konstateras att resurser har använts till att skapa icke avsedda resultat.
Figur 2. Målläckage

Aktivitet

Resurs
Aktivitet

Resultat

”Målgap” (se Figur 3 nedan) beskriver en situation som bör anses vara mer
besvärande än målläckaget som beskrivs ovan, nämligen att ett resultatmål inte
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motsvaras av någon aktivitet. I exemplet ovan skulle målgap vara om planerade
aktiviteter var t.ex. att utbilda någon annan grupp än handläggare på
Arbetsförmedlingen i ungas företagandefrågor, eller utbilda handläggare bara
om matchning av utlandsfödda akademiker men inte alls om ungas företagande
– eller kanske att inte genomföra några utbildningsinsatser alls. När ett målgap föreligger, och ett resultatmål inte kan sägas motsvaras av en planerad
aktivitet, då är resultatmålet inte Realistiskt. Finns det vidare aktivitetsmål
som inte motsvarar några resultatmål, då är dessa aktivitetsmål inte Relevanta
(jämför med målkriterierna i Tabell 1 ovan).
Figur 3. Målgap

Resultat

Resurs

Aktivitet

Resultat

I den föreliggande utvärderingen är målläckage respektive målgap begrepp som
hjälper oss att se huruvida programmets samlade insatser leder till det
övergripande syftet, samt huruvida det finns aktiviteter som bedrivs som inte
bidrar till det övergripande syftet.

1.5 Disposition  
Rapporten består av fem kapitel och en bilaga. Det första och inledande kapitlet
innehåller en redogörelse av utvärderingsmetod och analysmodell, samt en
övergripande beskrivning av bakgrunden till utvärderingsinsatsen. I det andra
kapitlet (kapitel 2, Programmets insatslogik) redogörs för Kontigos tolkning av
Ungas innovationskrafts tänkta insatslogik.
I kapitel 3 och 4 redogörs för programmets olika insatser, uppdelat enligt de
sekventiella effektmål som Kontigo identifierat: Strukturpåverkan (kapitel 3),
samt Idéutveckling och Kommersialisering (kapitel 4). (Tillväxtverket har
ansvarat för Strukturpåverkan och Idéutveckling, VINNOVA för
kommersialisering.) Insatserna är sorterade enligt Ungas innovationskrafts
förändringsteori.
I kapitel 5, Programövergripande analys, redogörs för Kontigos sammantagna
analys av programperioden i sin helhet. Slutligen listas intervjupersonerna för
respektive insats i Bilaga – Lista över intervjupersoner.
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2 Programmets  insatslogik  
I det följande redogör Kontigo för vår bild av Ungas innovationskrafts
programövergripande insatslogik. Underlagsmaterialet består av intervjuer
med program- och insatsansvariga, samt dokumentation.
Syftet med programmet är att fler unga ska utveckla och kommersialisera sina
idéer för ökad innovationskraft i Sverige. Det övergripande målet är att antalet
personer i målgruppen unga 18-30 som gör detta ökar. Härvidlag har man
arbetat utifrån tre spår:
•

Strukturpåverkan

•

Idéutveckling

•

Kommersialisering

I Kontigos modell (se Figur 1) benämner vi detta effektmål (se Figur 5). Vi ser
de tre spåren som sekventiella effektmål, då de inbördes låter sig sorteras
kronologiskt. Strukturpåverkan handlar om att göra innovationsstödsystemet
bättre på att nå unga, och på att möta ungas behov. Således ska målgruppen få
ökad tillgång till stödsystemet, vilket ska ge unga en ökad möjlighet att utveckla
sina idéer. Det tredje steget är att dessa idébärares idéer kommersialiseras,
vilket är intimt förknippat med programmets underliggande antagande: Att en
ökad innovationskraft gynnar tillväxten i Sverige.
Figur 4. Tre effektmål, som Kontigo betraktar som sekventiella

Strukturpåverkan	
  
InnovaZonstöd-‐
systemet	
  är	
  mer	
  
anpassat	
  e\er	
  ungas	
  
behov,	
  och	
  når	
  ut	
  Zll	
  
unga	
  

Idéutveckling	
  
Fler	
  unga	
  utvecklar	
  
sina	
  idéer	
  

Kommersialisering	
  
Fler	
  unga	
  
kommersialiserar	
  sina	
  
idéer	
  

Effektmålen är emellertid inte att betrakta som uteslutande sekventiella – det
finns även insatser som syftar direkt till en ökad idéutveckling, respektive en
ökad kommersialisering, av ungas idéer.
Programmets budget är 10 miljoner per år under perioden 2013-2014. Detta
betraktas som resurserna enligt Kontigos modell. Resurser är också de
personella resurser som bemannar programmet, och dessa personers
kompetens. Enligt programplanen skulle detta utgjorts av tre och en halv
heltidstjänster, samt en kommunikatörtjänst på halvtid. Resursmålet är att
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omsätta dessa resurser i aktiviteter. (Färre personella resurser har de facto
lagts, och det har även förekommit en del byte av personal.)
Programmets enskilda insatser är vad som i Kontigos modell benämns
aktiviteter. Här ingår alltså Slöjdinkubatorn, Sociala Innovationer,
Mötesplatser piloter, VINN NU, Leapfrogs, Intern påverkan, med flera.
Aktivitetsmålen är således att genomföra dessa insatser. Resultatmålen för
programmet sammanfaller med målen för de enskilda insatserna.
Figur 5. Övergripande insatslogik för Ungas innovationskraft (2013-2014)

Resurser	
  

AkAviteter	
  

• 20	
  mkr	
  
• Kompetens	
  och	
  
personella	
  
resurser	
  –	
  3,5	
  
helZdstjänster	
  
samt	
  
kommunikatör	
  
på	
  halvZd	
  

• Slöjdinkubatorn	
  
• Sociala	
  
InnovaZoner	
  
• UF-‐bryggan	
  
• Leapfrogs	
  
• VINN	
  NU	
  för	
  
unga	
  
• Mikrof-‐
inansiering	
  
• Studier	
  och	
  
kartläggningar	
  
• Mötesplatser	
  
• Intern	
  påverkan	
  

Resultat	
  
• Ta	
  fram	
  
inkubatorsmodell	
  för	
  
unga	
  slöjdare	
  
• Adressera	
  brister	
  på	
  
kunskap	
  och	
  kapital	
  för	
  
sociala	
  innovaZoner	
  
• Överbrygga	
  hinder	
  för	
  
övergång	
  från	
  UF	
  Zll	
  
andra	
  aktörer	
  
• Möjliggöra	
  för	
  unga	
  
idébärare	
  ae	
  utveckla	
  
sina	
  idéer	
  i	
  Zdigt	
  skede	
  
• Underläea	
  för	
  nystartade	
  
företag	
  ae	
  
kommersialisera	
  sina	
  
innovaZoner	
  samt	
  
aerahera	
  kapital/
kpmpetens	
  
• Fånga	
  upp	
  unga	
  med	
  
idéer,	
  samt	
  bäere	
  
samarbete	
  Almi-‐
Drivhuset	
  kring	
  unga	
  
• Ta	
  fram	
  kunskap	
  om	
  
målgruppen	
  
• Skapa	
  mötesplatser	
  för	
  
ungas	
  idéutveckling	
  
• Tillvarata	
  programmets	
  
kunskap	
  internt	
  

Eﬀekter	
  

• Struktur-‐
påverkan:	
  	
  
InnovaZonsstöd-‐
systemet	
  är	
  mer	
  
anpassat	
  e\er	
  
ungas	
  behov,	
  och	
  
når	
  ut	
  Zll	
  unga	
  
• Idéutveckling:	
  	
  
Fler	
  unga	
  
utvecklar	
  sina	
  
idéer	
  
• Kommer-‐
sialisering:	
  	
  
Fler	
  unga	
  
kommersialiserar	
  
sina	
  idéer	
  

Figur 5 illustrerar programmet Ungas Innovationskrafts övergripande
insatslogik, starkt schematiserat. Poängen med figuren är att den ger en enkel
och överblickbar bild av syftet med, och tanken bakom, programmet. 20
miljoner kr ska omsättas i ett antal aktiviteter/insatser, som är tänkta att nå
vissa resultat. Detta ska sammantaget leda till önskad påverkan i
effektmålvariabeln, dvs. en strukturpåverkan samt att fler idébärare i
målgruppen unga utvecklar och kommersialiserar sina idéer.
Figuren nedan (Figur 6) illustrerar i större detalj hur varje insats avses bidra
till syftet. Bilden är således Kontigos tolkning av programmets tänkta
insatslogik. Till höger i figuren syns innovationsprocessens tre faser:
Stimulering, utveckling, och kommersialisering. Här syns också det första av de
tre sekventiella effektmålen, Strukturpåverkan, som tänks leda till
idéutveckling och så småningom kommersialisering genom att tillgängliggöra
innovationsstödsystemet för målgruppen unga. Stimulering ingår inte som ett
övergripande mål i programperioden, och är därför placerat lite avsides i
figuren.
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Till vänster i figuren ser vi programmets insatser. Utifrån angivna syfte och mål
kopplar respektive insats till de tre sekventiella effektmålen.
Även de tre sekventiella effektmålen är uppdelade i beståndsdelar. Inom
Strukturpåverkan tillämpar Kontigo KAB-modellen, dvs. den påverkanskedja
som består av Kunskap, Attityder och Beteende. Här ser vi att Sociala
innovationer och Studier och kartläggningar har syften som kopplar till
Kunskapsdelen av Strukturpåverkan, och att UF-bryggan och Intern påverkan
har syften som kopplar till en beteendeförändring. En ökad kunskap kan även
indirekt leda till förändrade attityder och ett förändrat beteende, dvs. nya
arbetssätt i innovationsstödsystemet avseende målgruppen unga. (Även
Mikrofinansierings-insatsens syfte har varit delvis strukturpåverkande.)
Idéutveckling är uppdelat i en indirekt och en direkt del. De insatser som syftar
till att skapa verktyg och metoder för idéutveckling ser Kontigo har en tänkt
indirekt påverkan, medan de insatser som syftar till att resultera i en de facto
idéutveckling kan sägas ha en tänkt direkt påverkan. Samma uppdelning gäller
för effektmålet Kommersialisering.
Figur 6. Insatlogik: Syfte och mål för insatser inom Ungas innovationskraft (jämför
Figur 18)
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3 Insatser  inom  Strukturpåverkan  
I detta kapitel beskriver Kontigo de insatser inom Ungas Innovationskraft som
har studerats, och som enligt Ungas innovationskrafts förändringsteori sorterar
in under det spår som Kontigo identifierar som det första av tre sekventiella
effektmål: Strukturpåverkan (se Figur 4). Strukturpåverkan syftar till att göra
innovationsstödsystemet bättre anpassat för att möta unga idébärares behov,
och för att bättre nå ut till målgruppen unga 18-30. Strukturpåverkan avser
såväl respektive utförande myndighet, Tillväxtverket och VINNOVA, som
stödsystemet i sin helhet.

3.1 Mötesplatser  piloter  
3.1.1 Bakgrund  till  insatsen  
Insatsen Mötesplatser för ungas idéutveckling har genomförts under den
senare delen av Ungas Innovationskraft. Insatsen har skett i form av en
utlysning där Tillväxtverket efterfrågat ansökningar avseende genomföranden
av pilotprojekt kring att skapa mötesplatser för unga. Insatsen har pågått
mellan januari och oktober 2014, med avslutande erfarenhetsseminarium i
slutet på november.
Syftet har varit att testa huruvida befintliga offentliga miljöer kan utvecklas till
mötesplatser för unga som vill utveckla idéer, utifrån målgruppens behov.
Insatsens mål har varit fler mötesplatser för ungas idéutveckling, och den
förväntade effekten en ökad andel unga som utvecklar och kommersialiserar
sina idéer. Det har ställts krav på de sökande att de ska involvera unga i
processen, att de ska utveckla befintliga miljöer, samt att det ska finnas
möjlighet att realisera piloterna inom utsatt tid.
Sex stycken piloter har finansierats, av 75 inkomna ansökningar. De
genomförda piloterna är följande:
•

Mötesplats Botkyrkas
Banbrytare

•

Mötesplats creActive
Östergötland

•

Mötesplats Knivsta
Makerspace

•

Mötesplats Lundby
Digitalverkstaden

•

Mötesplats POP-UP
Luleå/Boden

•

Mötesplats Makerspace
Åmål
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Tabell 2. Sammanställning av piloterna i insatsen Mötesplatser Piloter

Mål

Botkyrkas Banbrytare

Knivsta Makerspace

POP-UP Luleå

creActive Östergötland

Lundby Digitalverkstan

Skapa	
  organisation	
  med	
  idé-‐

Skapa	
  fortlöpande	
  makerspace-‐

Möten	
  unga/	
  näringsliv/	
  

Utveckla	
  miljön;	
  skapa	
  koppling	
  

Öka	
  medvetenhet	
  bland	
  unga	
  om	
   Arbeta	
  utifrån	
  kommunens	
  

coacher;	
  50	
  unga	
  ska	
  

verksamhet	
  som	
  drivs	
  av	
  unga;	
  

offentliga	
  aktörer/	
  civil-‐samhälle;	
   unga/näringsliv/offentliga	
  

mötesplatsen;	
  unga	
  ska	
  driva	
  

handlingsplan	
  för	
  unga;	
  engagera	
  

utveckla/realisera/kommersialiser skapa	
  fortlöpande	
  samarbete	
  av	
  

tillvaratar	
  ungas	
  idéer,	
  leda	
  till	
  

aktörer;	
  mötesplatsen	
  attraktiv	
  

aktiviteter	
  där;	
  möjliggöra	
  

minst	
  10	
  unga;	
  minst	
  5	
  deltagare	
  

a	
  idé;	
  koncept	
  för	
  digital	
  

företagande;	
  förutsättningar	
  för	
  

för	
  fler;	
  minst	
  4	
  mötesaktiviteter;	
   återkommande	
  arrangemang;	
  

ska	
  fortsätta	
  arbeta	
  med	
  sin	
  idé	
  

ungas	
  försörjning	
  samt	
  

testa	
  ungdomsråd;	
  ta	
  fram	
  

unga	
  ses	
  som	
  resurs	
  

efter	
  projektets	
  slut	
  

samverkan	
  mellan	
  mötesplatser;	
  

arbetsmodell	
  

Projektgrupp	
  med	
  representanter	
   Föregångaren	
  Våga	
  handlade	
  om	
   Projektteam	
  bestående	
  av	
  

Workshops	
  med	
  unga	
  har	
  

Kärngrupp	
  med	
  åtta	
  unga	
  

ur	
  målgruppen	
  

offentliga	
  och	
  privata	
  aktörer	
  

mötesplats

Makerspace Åmål

90	
  %	
  av	
  deltagarna	
  positiva;	
  
konceptualisera	
  POP-‐UP	
  
Metod för Initiativet	
  kommer	
  från	
  
att

målgruppen;	
  operativa	
  

bestämt	
  innehåll	
  i	
  aktiviteter;	
  

deltagare;	
  Projektledningen	
  själva	
  

involvera

projektledare	
  och	
  idé-‐coacher	
  ur	
  

medskapande,	
  där	
  togs	
  pop-‐up-‐
konceptet	
  fram	
  av	
  unga;	
  

representanter	
  ur	
  målgruppen	
  

Operativa	
  projektledare	
  ur	
  

del	
  av	
  målgruppen	
  

unga

målgruppen	
  

Projektledningen	
  har	
  varit	
  i	
  

målgruppen	
  

målgruppen	
  

Resultat

Organisation	
  med	
  idé-‐coacher	
  

Projektägaren	
  har	
  arbetat	
  upp	
  

Nått	
  många	
  unga;	
  broschyr	
  för	
  att	
   Projekt-‐ägaren	
  arbetat	
  upp	
  

skapad;	
  13	
  unga	
  har	
  realiserat	
  en	
   kontakter	
  med	
  innovation-‐

starta	
  eget;	
  testat	
  pop-‐up-‐

idé;	
  arbete	
  med	
  digital	
  

konceptet;	
  förmedlat	
  information	
   där	
  unga	
  slussats	
  vidare;	
  Nya	
  

stödsystemet	
  

Modell	
  för	
  att	
  skapa	
  inkluderande	
   Flera	
  deltagare	
  har	
  utvecklat	
  

kontakter	
  med	
  andra	
  aktörer;	
  Fall	
   mötesplatser	
  

idéer;	
  Mötesplatsen	
  har	
  blivit	
  mer	
  
etablerad	
  lokalt	
  

mötesplats	
  pågår	
  

om	
  aktörer	
  i	
  stödsystemet	
  

grupper	
  av	
  unga	
  besökt	
  lokalen	
  

Lång-

Konceptet	
  ska	
  användas	
  vidare	
  av	
   Idéer	
  om	
  framtida	
  satsningar	
  

Utvecklat	
  12	
  befintliga	
  

Man	
  har	
  inlett	
  ett	
  arbete	
  med	
  

Utveckling	
  av	
  befintlig	
  miljö,	
  

Mötesplatsen	
  kommer	
  finnas	
  kvar	
  

siktig-

projektägaren;	
  projektet	
  ska	
  

mötesplatser;	
  testat	
  koncept	
  för	
  

intern	
  spridning	
  av	
  resultaten	
  på	
  

Lundby	
  Science	
  Park;	
  lärdomar	
  

och	
  ha	
  fortsatt	
  finansiering	
  

3.1.2 Insatsens  genomförande  
Insatsen har skett i form av en utlysning där sex piloter har valts ut. Piloterna
har bedrivits som separata projekt av respektive projektägare, men Ungas
innovationskraft har också arrangerat erfarenhetsträffar för piloterna samt
agerat stöd i genomförandet. Urvalet av piloter har baserats på kriterierna
geografisk spridning samt spridning i målgruppen unga. Insatsen har haft en
budget på 3 mkr. (Totalt 2,7 mkr har utbetalats till piloterna.)
I det nedanstående beskriver Kontigo de sex pilotprojekten utifrån intervjuer
med projektledare och deltagande unga. (Se även översikten i Tabell 2 ovan.)

Mötesplats  Botkyrkas  Banbrytare  
Projektägaren Botkyrka kommun har beviljats 454 000 kr (433 712 kr har
utbetalats) för att genomföra piloten. Detta har skett tillsammans med två
externa projektledare med lokal förankring. Pilotens syfte har varit att utveckla
en innovationsplattform för och av unga i Botkyrka, för att realisera och
kommersialisera ungas samhällsförändrande entreprenörskap. Bakgrunden till
projektet är Botkyrka kommuns pågående arbete med att främja lokalt
entreprenörskap. Man har i samband med detta sett att unga Botkyrkabor inte
nås av ordinarie satsningar i den utsträckning man önskar se från kommunens
håll.
De operativa projektledarna har genom personliga nätverk rekryterat tio idécoacher, eller mentorer – även dem unga personer med lokal förankring.
Coacherna har själva varit innovatörer och entreprenörer, och således fungerat
som förebilder för deltagande unga. Mentorskapet har skett främst genom
personliga träffar.
Deltagarna har rekryterats via personliga nätverk, men även med affischering,
hemsida och sociala medier. Deltagarna har varit unga med någon form av idé,
alternativt unga som har identifierat ett problem som de vill lösa, eller helt
enkelt har en vilja att ge sig in i en viss bransch.
Metoden bygger på lokal förankring, peer-to-peer-metodik, kontinuerlig
handledning, och en omfattande involvering av målgruppen i utformningen av
projektet. Metoden är inte platsspecifik, men bygger bland annat på lokala
nätverk och kontaktnät. Arbetet med att ta fram en digital plattform är fortsatt
i utvecklingsfasen. Konceptet ska fortleva i fysisk form i det att kulturcentrum i
Alby som är under uppbyggnad.
Totalt 50 personer ur målgruppen har nått av projektet. 13 unga uppges ha
utvecklat en idé i konkret bemärkelse. Exempel är ett koncept för personlig
träningworkshops inom boxning som en form av samarbetsövning för
exempelvis skolor och företag. Konceptet har också kommersialiserats, och
deltagaren ifråga har startat enskild firma. En annan deltagare har tagit fram
ett koncept för fotografi i syfte att lyfta fram förortens röster genom sociala
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medier. Fler exempel är en applikation som ska visa olika rabatterbjudande i
närområdet, en deltagare som har arbetat med varumärkesutveckling, och en
deltagare som via sin idécoach har fått praktik i eventbranschen.
Kontigos samlade bedömning är att Botkyrkas Banbrytare har hittat ett
koncept för att nå målgruppen unga, som har fungerat relativt väl. Antalet idéer
som nått kommersialisering är begränsat, liksom antalet deltagare som startat
företag eller liknande. Pilotens målsättning har varit att 50 deltagande unga
ska utveckla, realisera och kommersialisera sina samhällsförändrande
entreprenöriella idéer, vilket Kontigo ser att man inte tangerar. Däremot ser
Kontigo att deltagarna är mycket positiva till sitt deltagande, och att flertalet
har aktiverats i sitt idéutvecklande. För att nå de delar av målgruppen som inte
redan identifierar sig som innovatörer ser Kontigo att den arbetsmetod som
tillämpats i Botkyrkas banbrytare som framgångsrik. Framgångsfaktorer har
varit lokal förankring, mentorskapsmodellen, och att initiativet härrör från
målgruppen unga lokalt.

Mötesplats  Knivsta  Makerspace  
Knivsta kommun har beviljats 470 000 kr (424 755 kr har utbetalats) för att
genomföra piloten Mötesplats Knivsta Makerspace. Platsen för piloten har varit
Knivsta bibliotek, och syftet har varit att testa förutsättningarna för att
tillsammans med målgruppen skapa en plats för målgruppens kreativitet och
idéutveckling. Mötesplatsen har hållit öppet löpande, och även arrangerat
specifika aktiviteter i form av workshops.
En projektgrupp bestående av personer i målgruppen har engagerats i
genomförandet. Rekryteringen till projektgruppen var redan från början
behäftad med problem, och gruppen har heller inte hållit ihop kontinuerligt
under projektets gång. Projektet försenades också initialt pga. att projektägaren
varit bunden av lagen om upphandling (LOU), i samband med tänkta
materialinköp.
Piloten har haft vissa problem med att attrahera målgruppen, och
projektledningen ser självkritiskt på biblioteket som mötesplats. Det är också
så att ett bibliotek inte är en lämplig miljö för mer teknikintensiv idéutveckling.
Projektets rekryteringsstrategier via blogg, Twitter och Instagram har inte
upplevts som framgångsrika, och inte heller uppsökande insatser mot
gymnasieskola och EKB-boende. Rekryteringsinsatser som skett i Uppsala har
inte heller rönt några omfattande resultat. De specifika aktiviteterna har varit
mer välbesökta än den löpande verksamheten.
Projektet har lett till att kommunen jobbat upp kontaktytor mot
innovationsstödsystemet och andra verksamheter i närområdet. I övrigt ser
Kontigo att det främsta resultatet har varit att testa ett koncept, som har visat
sig inte fungera särskilt väl visavi målgruppen unga 18-30 i Knivsta.
Demografiskt är målgruppen heller inte, proportionerligt sett, särskilt stor
lokalt. Lite tillspetsat kan sägas att Mötesplats Knivsta Makerspace genomförts
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för fel målgrupp. Istället för 18-30-åringar finns anledning att överväga en
inriktning sig mot grundskola och gymnasium, eller möjligen ännu yngre.
Kontigo bedömer att projektet inte baserat sig på en gedigen behovsanalys, och
inte tillfredsställande lyckats integrera målgruppsdeltagande i utförandet. Man
har inte heller hittat en modell för att nå ut till målgruppen lokalt.

POP-‐UP  Luleå/Boden  
Luleå kommun har beviljats 575 000 kr för att bedriva projektet POP-UP av
unga för unga. Det uttalade syftet har varit att utveckla befintliga mötesplatser
för unga, civilsamhälle och näringsliv, med fokus på ungas idéutveckling.
Pop-up-konceptet är sprunget ur ett tidigare projekt som hette Våga. Konceptet
går ut på att bedriva uppsökande verksamhet gentemot målgruppen genom att
skapa temporära mötesplatser på exempelvis festivaler, skördemarknader, café,
och kulturnätter. Det är personer i målgruppen som har varit med och tagit
fram konceptet inom det tidigare Vågaprojektet.
Projektet har velat nå ut till unga som inte sedan tidigare identifierar sig som
innovatörer eller entreprenörer. Man har också samverkat med andra aktörer
inom innovationsstödsystemet, för att kunna slussa unga vidare. Pop-upmötesplatserna, 23 stycken, har varit tematiskt utformade – exempelvis har en
handlat om hur man söker bidrag föra att utveckla sina idéer, och ett annat om
inspirerande entreprenörskap. Projektet har även arrangerat en
utbildningshelg, Non-Violent Communication, om hur man kommunicerar en
idé. Ett antal aktiviteter har också skett i Boden, bland annat
Självledarskapsdagar som har handlat om hur man identifierar och når sina
personliga mål.
Projektet har nått ca 200 deltagare, varav några har deltagit i flera olika
aktiviteter. Arbetssättet har inte fokuserat på att följa några specifika individer
i deras utvecklingsprocess. Projektet har inte heller haft någon fast mötesplats,
utan arbetat med att utveckla 12 befintliga sådana. Projektet har även deltagit i
andra aktiviteter såsom UF-mässan.
Kontigo erfar att projektet har haft ett fokus på stimulering. I stor utsträckning
har aktiviteterna handlat om att nå unga som inte annars identifierar sig som
innovatörer, och ge dem en tro på sin förmåga att skapa. De deltagande unga
som Kontigo har intervjuat har varit nöjda med sitt deltagande, och uppger att
man känner sig inspirerade. Samtidigt har flertalet deltagare bara deltagit vid
någon enstaka aktivitet, ofta i form av ett samtal eller en föreläsning. Flertalet
anger att man fått information om andra aktörer och funktioner kopplat till
innovationsstödsystemet och entreprenörskap – en nämner Almi, en annan
Coompanion.
Kontigos samlade bedömning är att projektet har lyckats mycket väl i att nå ut
till målgruppen i innovationsstimulerande syfte, och att man har testat ett
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framgångsrikt koncept för att göra detta. Däremot ser vi inte några resultat i
termer av idéutveckling eller kommersialisering, vilket projektet inte heller har
arbetat med.

creActive  Östergötland  
Länsstyrelsen Östergötland har beviljats 455 000 kr (413 196 kr har utbetalats)
för att driva projektet creActive. Syftet med projektet har varit att utveckla den
befintliga platsen creActive till en mötesplats för ungdomar, näringsliv och
offentliga aktörer. Då creActive tidigare varit en plats främst för studenter har
man strävat efter att attrahera andra grupper av ungdomar. creActive är en 700
m2 stor lokal som drivs av Mjärdevi Science Park i Linköping.
Ett projektteam bestående av personer ur målgruppen har formats för att delta
i genomförandet. I dagsläget består teamet av fem personer. Teamet har
utformat fyra specifika aktiviteter i form av träffar – en crowdfundingföreläsning, en föreläsning om effektiv tidsplanering, en workshop i
blomsterbindning, och en träff om att stärka sitt varumärke. Utöver de fyra
tillfällena har creActive haft sin ordinarie löpande verksamhet.
Kontigo erfar att de fyra träffarna, med enstaka undantag, inte har varit särskilt
välbesökta. Inte heller har den löpande verksamheten förmått attrahera nya
grupper av unga utöver de studenter som redan besöker lokalen.
Projektledningen är själv medveten kring att svårigheten att nå målgruppen
kvarstår. Däremot har träffarna varit mycket uppskattade av de som deltagit.
Kontigo ser också att det är otydligt vilka lärdomar som dragits av piloten.
Ingångsvärdet, att det är svårt att nå målgruppen, kvarstår som oförändrat.
Här ser Kontigo en brist på resultat som kan långsiktiggöras. Från Kontigos
sida ser vi att man antingen med fördel kan specialisera sig på att nå den del av
målgruppen man redan har kanaler till – i det här fallet studenter – eller rikta
sig mot andra avgränsade grupper. Ett förslag som framkommit avseende det
senare är studerande på Komvux, en grupp av unga som i mycket delar
förutsättningar med högskolestudenter, men som inte är inkluderade i den
ordinarie verksamheten i creActives lokaler.
Den förbättringspotential som Kontigo ser är att man måste skapa en mer
sammanhållen projektgrupp, med aktiviteter för att svetsa samman gruppen,
och med en väl avvägd men tydlig styrning från projektledningen. För att
verkligen involvera de unga i genomförandet krävs en mer aktiv ansträngning,
och även strategier för avhopp.
Vidare ser Kontigo att creActive Östergötland, om man vill nå unga som inte är
studenter, måste arbeta för att göra lokalen mer inkluderande för andra
grupper. Här kan man med fördel snegla på Lundby Digitalverkstans lärdomar,
avseende bland annat öppettider – creActive-lokalen har inte varit öppen på
helger, vilket är ett problem för personer med tillsvidareanställning.
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Lundby  Digitalverkstan  
Göteborgs Stad har beviljats 550 000 kr (520 000 kr har utbetalats) för att
driva projektet Visual Arena Young Design Thinking Lab, här kallat
Digitalverkstan. Projektets syfte har varit att tillgängliggöra en befintlig
mötesplats, en science parkmiljö, för en bredare grupp unga. Projektet har
skett i samverkan mellan Stadsdelsnämnden Lundby, Lindholmen Science
Park, Chalmers, och Göteborgs universitet. Premissen har varit att science
parkmiljön kan upplevas som exkluderande för vissa grupper av unga, som inte
redan identifierar sig som innovatörer.
Det operativa projektledarskapet har genomförts av personer i målgruppen.
Genomförandet har bestått av en rad inledande workshops, som har resulterat i
underlag till övriga aktiviteters innehåll. Innehållet har dock begränsat av att
projektägaren varit bunden av LOU, vilket förhindrade inköp av exempelvis
laserskärare, 3d-skrivare och termoelektrokromatisk plast. Istället lades
aktiviteterna om för att mer utgå från mer humankapitalintensiva teman.
De workshops som har genomförts har varit öppna för alla, och projektet har
inte följt specifika deltagare under längre sammanhängande perioder av
idéutveckling. Således är projektets resultat inte heller enskilda fall av
kommersialisering eller idéutveckling. Istället har projektet fokuserat på att
testa metoder för att skapa en inkluderande mötesplats i en befintlig miljö.
De deltagare som Kontigo har intervjuat har varit studenter, IT-konsulter och
liknande, vilket Kontigo ser som en indikation på att man inte nödvändigtvis
nått bortom de vanliga undergrupperna av unga. Däremot har
projektledningen haft svårigheter med att förse Kontigo med deltagares
kontaktuppgifter, vilket har försvårat utvärderingen.
Kontigos samlade bedömning är att Lundby-Digitalverkstan har testat en
befintlig miljö, och utvecklat metoder för att tillgängliggöra miljön för nya
målgrupper. Däremot kan vi inte i dagsläget säga hur väl man lyckats med att
faktiskt nå unga med en för miljön otypisk bakgrund.

Makerspace  Åmål  
Åmåls kommun har beviljats 520 000 kr (434 915 kr har utbetalats) för att
driva projektet Makerspace Åmål. Syftet med projektet har varit att unga i
Åmål ska kunna utveckla sina idéer i en kreativ miljö. Åtta unga har rekryterats
till en kärngrupp som har varit med kontinuerligt under hela projektet.
Projektet har bedrivits i ett gammalt badhus i centrala Åmål. Där har ett antal
unga med idéer erbjudits gratis kontorsplats för att bedriva sin idéutveckling.
Det har även arrangerats events i huset för en bredare allmänhet, för att göra
mötesplatsen känd för målgruppen allmänt sett. Här har det rört sig om en rad
olika workshops om exempelvis kläddesign, marknadsföring, företagsstart,
digitalt skapande, och fotografi.
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Piloten har främst fångat upp unga med idéer inom kreativa näringar. Exempel
idéer som har utvecklats under projektet är smyckestillverkning och försäljning, uppbyggnad av ett digitalt forum för hbtq-personer, samt
eventarrangemang i form av utomhusbio.
Mötesplatsen har i mindre utsträckning lyckats med att nå unga potentiella
deltagare till den löpande verksamheten. Rekryteringsinsatser har skett via
sociala nätverk, UF, kommunens sommarlovsentreprenörer,
lokaltidningsannonser, och i samband med de öppna aktiviteter som
genomförts i form av öppet hus och workshops.
Mötesplatsen kommer att leva vidare, förmodligen i samverkan mellan flera
olika enheter i kommunen. I dagsläget ser finansieringen av mötesplatsen ut att
bli svagare än förväntat – här ser Kontigo att det är viktigt att förtydliga vad
som kan göras inom de givna ekonomiska ramarna.
Kontigos bedömning är att ett mer aktivt mentorskap hade behövts för att
optimera de ungas nytta och ta idéutvecklingen längre. Genom att sätta upp
tydligare mål, samt ge och följa upp uppgifter, kunde deltagarna få ut mer av
sitt deltagande. En väg att gå är att stärka det fokus som blivit på kulturella
näringar – tidigare erfarenheter visar att det ofta är lämpligt att begränsa
målgruppen för att kunna arbeta mer fokuserat.

3.1.3 Kontigos  analys  
Kontigo bedömer att de piloter där initiativet kommit från målgruppen har
varit mest framgångsrika. Piloter där så ej varit fallet har haft svårare att få
tillstånd ett deltagande från målgruppen, och inte heller kunnat nå ut till
målgruppen effektivt.
Vidare är Kontigos bild att ansöknings- och genomförandetiden varit
begränsad. Vi ser att detta har hämmat möjligheten att leverera resultat i vissa
pilotprojekt, inom ramarna för projekttiden. Det har även visat sig fungera
suboptimalt att förhålla sig till LOU i så tidspressade projekt, och flertalet
piloter ser att det ur upphandlingssynpunkt har hämmat flexibiliteten att ha
offentlig aktör som projektägare.
Kontigo ser en potentiell motsättning i insatsens ambition. Då flertalet piloter
riktat sig mot unga som inte redan ser sig som innovatörer eller entreprenörer,
är insatser mot denna del av målgruppen närmast av nödvändighet av
stimulerande karaktär. För att åstadkomma de facto idéutveckling och/eller
kommersialisering krävs relativt kontinuerliga insatser mot utvalda individer –
här är Botkyrkas Banbrytare ett gott exempel på hur en sådan modell kan
fungera.
Angående lärandedelen och skapandet av mötesplatser, bedömer Kontigo att
det finns viss förbättringspotential avseende pilotmetodiken. Kontigo ser inga
tydliga mål kring hur befintliga miljöer blir mötesplatser – därmed råder en
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oklarhet kring vad som egentligen testas. Det är således inte uppenbart vad
man ska lära sig, vilket riskerar att hämma ett strukturerat kunskapsspridande.
Kontigo bedömer att insatsen Mötesplatser optimalt sett hade renodlat sitt
stimuleringsfokus, och genomförts under programmets tidigare period. I
dagsläget lider insatsen av att ha två parallella syften, vilket gör att piloterna
kan dömas efter två olika måttstockar. Givet att fokus är på idéutveckling och
kommersialisering är resultatet av insatsen begränsat, med piloten Botkyrkas
Banbrytare som det givet förutsättningarna goda exemplet. Är fokus istället på
stimulering ser vi en insats som har testat flera intressanta arbetssätt för att nå
målgruppen och stimulera till innovation.
Kontigo bedömer således att insatsens strukturpåverkande syfte hämmas i två
bemärkelser. För det första är insatsens strukturpåverkande effekter relaterat
till idéutveckling och kommersialisering begränsade, redan genom att flertalet
pilotprojekten till övervägande del handlat om stimulering. För det andra gör
pilotmetodikens brister, avseende vad som egentligen testas, att vi bedömer
möjligheten till lärande och kunskapsspridning som mer begränsat än vad som
är önskvärt. Kontigo bedömer att strukturpåverkan därmed är otydlig, inte
minst i relation till programperiodens övergripande mål.

3.2 Intern  påverkan  
3.2.1   Bakgrund  till  insatsen  
I syfte att tillvarata programmets lärdomar inom myndigheten har
Tillväxtverket arrangerat en rad aktiviteter. Här ingår en fokusgrupp och en
attitydundersökande baslinjeenkät avseende målgruppen unga. Dessutom har
man arrangerat två interna seminarier på Tillväxtverket i Stockholm, samt ett
seminarium på Tillväxtverkets kontor i Luleå.
Målet med insatsen Intern påverkan har varit att öka kunskapen om den unga
målgruppen internt och utifrån behovet och även ge konkreta tips och verktyg
om hur man kan involvera och arbeta med målgruppen.
Kontigo har genomfört en enkätstudie riktad till seminariedeltagarna, och
analyserat svaren utifrån den baslinjeenkät som Tillväxtverket själva
genomfört.

3.2.2   Insatsens  genomförande  
Den interna fokusgrupp som arrangerades bestod i att diskutera behovet av
kunskap på Tillväxtverket avseende målgruppen unga. Detta kompletterades av
en baslinjestudie i form av ett enkätutskick till handläggare och chefer. Enkäten
visade att 72 procent av respondenterna ser unga som en målgrupp, men att
bara drygt hälften anser sig ha verktyg för att nå gruppen unga.
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De två seminarierna som arrangerades i Stockholm hade temat Involvera,
engagera och nå unga – hur gör vi? respektive Konkreta verktyg och tips för
att involvera unga. På det första tillfället föreläste en person från
Ungdomsbarometern om ungas värderingar, medievanor och
framtidsdrömmar, samt inte minst om gruppens syn på företagande och
innovation. Här deltog 33 personer på plats, och 15 via länk. I efterhand hade
seminariet 43 visningar via Tillväxtverkets interna Youtube-kanal.
Vid det andra seminarietillfället deltog 10 personer. Samma seminarium
genomfördes också i Luleå, då med 9 deltagare. Seminariet handlade om hur
Tillväxtverket kan arbeta gentemot en ung målgrupp.

3.2.3   Kontigos  enkätstudie  
Kontigos enkät är framtagen som en uppföljning av Tillväxtverkets egen
baslinjestudie. För jämförlighetens skull återkommer därför samma frågor.
Dessutom inkluderas frågor om respondenternas syn på de seminarier eller
andra insatser som man deltagit i.
Enkäten har skickats ut till 39 personer som deltagit i aktiviteter inom insatsen
Intern påverkan. 17 respondenter har fullföljt enkäten, och totalt 21 stycken har
påbörjat den.
Antalet svarande i Tillväxtverkets egen baslinjestudie var 180 personer.
Baslinjestudien ger således en referenspunkt till Kontigos enkät, och är inte i
egentlig mening tillämpbar för att påvisa förändring. Det är också så att
respondenterna i Kontigos enkätundersökning är personer som deltagit i
aktiviteter, vilket gör att urvalet kan vara systematiskt missvisande såtillvida
att personer med ett större intresse för frågor rörande målgruppen unga
troligen deltagit i dylika aktiviteter i större utsträckning. Vad enkätuppföljningen således mäter är skillnaden i kunskap och attityder 2014 hos
personer som deltagit i aktiviteter, jämfört med baslinjen 2013 i en betydligt
större population.
I Tillväxtverkets baslinjestudie svarar 32,2 procent att man ser unga 18-30 som
en målgrupp för sitt arbete, och 40 procent svarar ”ja, till viss del” –
sammantaget 72,2 procent. I Kontigos uppföljande enkät svarar 47 procent att
man ser unga som en målgrupp för sitt arbete, och 42 procent att man gör det
”till viss del” – sammantaget 89 procent. De som huvudsakligen inte ser unga
som en målgrupp är 21,1 procent i Tillväxtverkets baslinjestudie, jämfört med
11 procent i Kontigos enkätstudie. I Kontigos studie svarar ingen att man inte
alls ser unga som en målgrupp, medan 6,7 procent svarar så i baslinjestudien.
(Se Figur 7.)
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Figur 7. "Ser du unga som en målgrupp för ditt arbete?" Källa: Tillväxtverket och
Kontigo

I Tillväxtverkets baslinjestudie svarade 26,4 procent att de i sitt arbete gjort en
insats med specifikt fokus på unga under innevarande år. I Kontigos
uppföljande enkät svarade 17,6 procent fler att man hade gjort det. (Se Figur
8.) Exempel på insatser som nämns i tillhörande fritextsvar är satsningar på
entreprenörskap i högre utbildningar, mötesprojekt i Lund, Helsingborg och
Skellefteå inom programmet Testmarknad (VINNOVA), samt mål om att unga
ska nås av regionernas erbjudande om affärsutveckling till företagare.
Figur 8.”Har du i ditt arbete gjort en insats eller liknande med specifikt fokus på
målgruppen unga i år?” Källa: Tillväxtverket och Kontigo

Respondenterna har fått svara på huruvida man känner till en formulering som
rör unga i regleringsbrevet.1 Det är ungefär lika stor andel respondenter som
känner till respektive formulering i baslinjestudien jämfört med Kontigos
uppföljande enkätstudie. (Se Figur 9.)

1 2013 löd formuleringen: ”Tillväxtverket ska i anslutning till sin årsredovisning redovisa hur samtliga
program och verksamheter har anpassats till och vilka metoder som använts för att särskilt nå kvinnor, mån,
unga personer och personer med utländsk bakgrund. Tillväxtverket ska bedöma de faktiska resultaten av
detta arbete.” 2014 lyder formuleringen: ”Hur tillväxtverket har tagit hänsyn till villkor och förutsättningar
för kvinnor och män, inklusive de som är unga och har utländsk bakgrund samt vilka metoder som använts
för att särskilt nå dessa målgrupper med syfte att nå en mer jämställd och jämlik fördelning av insatserna.”
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Figur 9. Känner respondenterna till formulering avseende bl.a. unga i
regleringsbrevet? Källa: Tillväxtverket och Kontigo

En fråga som ställts i enkäterna är huruvida man anser att man har den
kunskap och de verktyg som krävs för att nå ut till en ung målgrupp. Här svarar
51,2 procent ”ja” i baslinjestudien. I den uppföljande enkäten svarade 89
procent ”ja”. (Se Figur 10.)
Exempel på behov av kunskap respektive verktyg som nämns i tillhörande
fritextsvar är kontaktlistor för riktade utskick, kontaktlistor till föreningar och
organisationer som jobbar med unga, stöd i framtagande av
informationsmaterial, tydligare beskrivning av ungas behov av stöd för att
starta företag, samt material för att kunna exemplifiera för andra hur man kan
gå tillväga för att bättre nå ut till målgruppen.
Figur 10.”Anser du att du har den kunskap och/eller de verktyg som krävs för att nå
ut till en ung målgrupp?” Källa: Tillväxtverket och Kontigo

Kontigos enkät har även innehållit frågor om de aktiviteter som
respondenterna har deltagit i. Av respondenterna har 9 stycken deltagit i
seminariet Involvera, engagera och nå unga, Ungdomsbarometern den 8 okt
2013; 2 personer har deltagit i workshoppen Konkreta verktyg och tips för att
involvera unga den 13 okt 2013; 3 stycken har deltagit i motsvarande
workshop i Luleå den 23 jan 2014; och 6 respondenter har deltagit i annan
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aktivitet, exempelvis fått information från medarbetare avseende Ungas
innovationskraft, deltagit i styrgruppsmöte, samt deltagit i slutkonferensens i
samband med Ungas Idétåg.
Respondenterna har fått ta ställning till en rad påståenden gällande de
aktiviteter man deltagit i (se Figur 11 – Figur 13). Respondenterna har fått
ranka påståendena på skalan 1-5, där 1 innebär att man inte alls håller med,
och 5 innebär att man håller med tillfullo.
Svaren indikerar att respondenterna i stor utsträckning upplever en ökad
kunskap om målgruppen. I något mindre men fortfarande relativt hög
utsträckning ser vi att respondenterna blivit mer positiva till att arbeta riktat
till målgruppen unga. Huruvida respondenternas deltagande lett till ett
förändrat arbetssätt är desto mer oklart – här svarar en fjärdedel av
respondenterna ”vet ej”, och 60 procent placerar påståendet på ett medelbetyg.
Figur 11. Vilken nytta har man haft av
aktiviteterna? Källa: Kontigo

Figur 13. Vilken nytta har man haft av
aktiviteterna? Källa: Kontigo

Figur 12. Vilken nytta har man haft av
aktiviteterna? Källa: Kontigo

3.2.4   Kontigos  analys  
Kontigos sammantagna bedömning av enkätsvaren är att de personer som
deltagit i aktiviteterna inom insatsen Intern påverkan i högre utsträckning än
andra ser unga som en specifik målgrupp, och i större utsträckning har arbetat
med någon insats som haft fokus på unga. Dessutom upplever man sig i något
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större utsträckning ha kunskap och verktyg för att nå ut till målgruppen –
samtidigt är det fortfarande många som anger att man inte har detta.
Angående deltagandet i aktiviteterna bedömer Kontigo att respondenterna har
fått en ökad kunskap om unga, samt har blivit mer positiva till att arbeta riktat
mot målgruppen. Däremot ser vi inte att man förändrat sina arbetssätt i någon
större utsträckning. Här bedömer Kontigo att man främst arbetat med
Kunskap och Attityder, snarare än Beteende, i den sk. KAB-kedjan. Det är
också så att ett förändrat beteende kräver konkreta verktyg för att omsätta ny
kunskap i sitt arbete, och vidare även förutsättningar i verksamheten för att
göra detta.
Ett viktigt resultat av det interna påverkansarbetet, som ligger utanför de
aktiviteter i form av workshops och seminarier som genomförts, är att
Tillväxtverket idag tar med statistik om unga. Analogt med jämställdhetsarbete
– det är centralt att bryta på kön för att få kunskap om strukturella skillnader –
är detta en väsentlig aspekt av att integrera ett ungt perspektiv i myndighetens
arbete.
Kontigo bedömer att typen av insats för att vara optimalt effektiv bör fokusera
på samtliga steg i KAB-kedjan, dvs. förutom att tillhandahålla kunskap och
påverka attityder även erbjuda verktyg för ett förändrat arbetssätt. På så sätt
skapar insatsen handlingsförmåga hos mottagarna. Som komplement till ett
sådant arbete bör även ett verksamhetsutvecklande arbete ske, där man även
bereder ett handlingsutrymme för att mottagarna av insatsen ska ha möjlighet
att faktiskt implementera sina kunskaper och arbetssätt. Kontigo menar att en
mer genomtänkt insats efter sådan modell hade kunnat ha en större effekt.
Däremot bedömer vi att Ungas innovationskraft arbetat med de delar som
mandatet har sträckt sig till, och att man inte haft möjlighet att arbeta för att
vidga handlingsutrymmet. Vidare ser vi även att man i nuläget är på gång med
att ta fram och sprida verktyg som sannolikt kan möjliggöra att enskildas ökade
kunskap och förändrade attityder omsätts i förändrade arbetssätt i den mån
som verksamheten tillåter.

3.3 Slöjdinkubatorn  
3.3.1 Bakgrund  till  insatsen  
Slöjdinkubatorns mål har varit att främja slöjdrelaterat företagande bland unga
vuxna. Man har också velat att deltagarna ska tillgodogöra sig kunskaper och
insikter inom företagsutveckling, kommunikation och professionell identitet,
bredda slöjdens potential i samverkan med närliggande branscher och lägga
grunden till ett nätverk mellan akademi, regionala konsulenter, näringsliv och
unga vuxna. Ungas Innovationskraft har finansierat den offentliga
presentationen under den sista träffen i Umeå, metodseminarium och en
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utredning av inkubatorn – i övrigt har satsningen finansierats av
Jordbruksverket och Nämnden för Hemslöjdsfrågor.
Slöjdinkubatorns målgrupp har varit unga med en högskole- eller
folkhögskoleutbildning inom slöjd, konsthantverk eller formgivning - alltså
från såväl en designbakgrund som en hantverkarbakgrund. Tanken har varit att
få olika perspektiv, lära av varandra och få ett utbyte av kontakter vars
färdigheter komplettera varandra. En företrädare för Nämnden för
Hemslöjdsfrågor menar att de från en slöjdbakgrund har behövt mest stöd när
det gällde marknadsföring, konceptutveckling och försäljning medan elever
från designhögskolor i högre utsträckning har varit i behov av material- och
teknikkunskaper. Flera av deltagarna delar den positiva bilden och tycker att de
olika perspektiven varit värdefulla, inte minst för att de olika utgångspunkterna
hjälpt dem att förstå sig själva och hitta sin identitet i relation till andra
slöjdare och formgivare.
Slöjdinkubatorn har marknadsförts nätverksbundet och potentiella deltagare
har hittats främst genom NFHs nätverk bland skolor och slöjdare. Deltagarna
har fått information om inkubatorn på olika sätt; två deltagare sökte efter att
ha sett information uppsatt på sina respektive skolor, tre deltagare fick
information från lärare eller handledare, en fick information från sin lokala
hemslöjdskonsulent och ytterligare två deltagare blev tipsade av vänner eller
bekanta. Man fick in cirka 40 ansökningar enligt företrädare för NFH men flera
deltagare uppfattade konkurrensen som liten och att relativt få hade sökt. Flera
deltagare vittnar om att det baserat på förhandsinformationen var svårt att
bilda sig en uppfattning om vad slöjdinkubatorn gick ut på. Ansökningarna
skulle innehålla portfolio samt en beskrivning av en projektidé man ville
genomföra som en del av slöjdinkubatorn. De slutligen utvalda deltagarna kom
närmast från utbildningar på Beckmans (3), Linköpings Universitet (1),
Konstfack (1), Sätergläntan (2), Carl Malmsten (1) och HDK Steneby (2).

3.3.2 Insatsens  genomförande  
Ungas Innovationskraft har finansierat Slöjdinkubatorn med 200 tkr, vilket
bl.a. inkluderar slutseminariet och en utvärdering av inkubatorn.
Finansieringen från Ungas Innovationskraft utgör ungefär en fjärdedel av
inkubatorns totala kostnader (832 tkr).
Fyra träffar har hållits inom ramen för slöjdinkubatorn: Skeppsholmen i
Stockholm (2-4 oktober 2013), Sätergläntan i Insjön (14-16 oktober 2013),
STPLN i Malmö (11-14 mars 2014) samt Kulturväven i Umeå (19-21 maj 2014).
De fyra träffarna har haft olika teman - ”Identitet & drivkraft”, ”Kommunicera”,
”Dela” och ”Presentera”. Varje träff har innehållit föreläsningar, workshops, en
praktisk slöjdverkstad där man fick prova olika slöjdtekniker samt ett skarpt
uppdrag åt en extern beställare. På den sista träffen i Umeå fick deltagarna en
grupputmaning. Dessutom har tanken varit att varje deltagare ska ha en
kommersiell fadder.
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Generellt tycker deltagarna som Kontigo har intervjuat att det har varit roligt
och inspirerande att befinna sig på olika ställen på olika träffar. Deltagarna är
överens om att föreläsningar och workshops varit givande och att föreläsarna
känts relevanta, inspirerande och duktiga; det har varit intressant att höra
såväl om deras skapandeprocess som om hur de hade etablerat sig som
hantverkare/konstnärer. Det upplevdes som intressant att formulera tankar
och idéer kring sitt eget skapande, att jobba med sitt eget ”why” för att
formulera, och därmed också kunna kommunicera, meningen med sitt
skapande. En deltagare tycker att slöjdverkstaden2 borde integreras bättre i
resten av programmet, möjligen som en del av uppdraget mot en extern
beställare, då hen upplever att slöjdverkstaden inte passade in i programmets
övergripande tema och möjligen också var överflödig med tanke på
inkubatorns syfte som inte handlade om material- och teknikkunskaper.
Överlag är intrycket att slöjdverkstan inte uppfattas som en viktig eller
åtminstone inte en kritisk del av inkubatorn, även om en deltagare menar att
den fungerar väl som en social aktivitet.
Flera deltagare upplever också att uppdraget mot extern beställare varit
givande och en möjlighet till konkret tillämpning av de kunskaper och
färdigheter inom identitetsskapande, kommunikation, marknadsföring och
försäljning som de tillägnat sig under träffarna. Samtidigt menar en deltagare
att man hade behövt mer tid på träffarna, och kanske också tid mellan
träffarna, för att kunna göra något riktigt bra av de uppdragen. En enskild
deltagare menar att man borde ta bort momentet med extern beställare
eftersom det skapat stress och oro. Fler deltagare lyfter att schemat under
träffarna var späckat medan man upplever att det saknats kontakt mellan
träffarna.
Grupputmaningen i Umeå lyfter flera deltagare som mycket värdefull (se mer
under ”Resultat och måluppfyllelse”). Grupputmaningen var en pop-up
marknad som arrangerades av samtliga deltagare. Cirka 250 besökare kom för
att prova på olika slöjdtekniker, ett koncept man kallade slöjdprovningen. Den
kommersiella faddern tycks däremot inte ha fått något större utrymme. Ett par
deltagare hade särskilt sett fram emot denna del av inkubatorn och uttrycker
besvikelse över att man inte fick mer hjälp med att hitta en fadder och etablera
en bra kontakt med denne. Andra deltagare delar den bilden eller nämner inte
faddern överhuvudtaget.
Den vanligaste kommentaren kring resultat är att deltagarnas egen verksamhet
förtydligats för dem själva, något de tror kan hjälpa dem att på ett mer effektivt
sätt kommunicera sitt eget skapande och marknadsföra sig själva som
hantverkare/konstnärer. De kan kommunicera varför de skapar och därmed
också kommunicera värdet av sina produkter och tjänster. Denna del av
inkubatorn har i stor utsträckning utgått från ”The Power of Why”, en
managementteori som bygger på tanken att en produkt blir enklare att sälja
2 Varje tillfälle kopplade till en praktisk slöjdverkstad med en professionell utövare.

Utvärdering	
  Ungas	
  Innovationskraft	
  

	
  

28

och upplevs som mer värdefull om säljare och köpare förstår orsakerna till att
den finns till.
Flera deltagare tar upp att deras respektive utbildningar inte har några eller har
mycket få inslag om identitet kopplat till marknadsföring och kommunikation
eller inslag i övrigt om försäljning och att hitta sätt att tjäna pengar på sitt
skapande. En deltagare menar att dessa perspektiv anses ”fula” i de kreativa
utbildningarna medan en annan menar att hens utbildning bara diskuterade
dessa frågor relaterat till industrin medan slöjdinkubatorn gav medvetenhet
om andra aktörer som NFH och hemslöjdskonsulenter.
Ett viktigt resultat, menar en företrädare för NFH, är att slöjdinkubatorn gett
deltagare med olika färdigheter kontakt med varandra. Det är en bild som delas
av deltagarna själva och några deltagare lyfter att de skapat kontakter de tror
kan ge dem möjligheter till affärssamarbeten eller försäljning längre fram.
När det gäller konkreta resultat av slöjdinkubatorn i form av nya uppdrag,
sålda produkter, utställningar eller stipendier lyfter några deltagare konkreta
exempel:
•

Slutuppgiften i Umeå har lett till ett fördjupat samarbete för fem av
deltagarna i inkubatorn som valt att vidareutveckla gruppuppgiftens
koncept med slöjdprovning även utanför inkubatorn. Affärsidén är att
anordna events för företag, offentliga arbetsgivare och organisationer där
de medverkande får chans att prova på olika slöjdtekniker.

•

En av deltagarna har fått ett stipendium och börjat på en egen kollektion
med rötterna i slöjd – något hen menar inte hade hänt utan
slöjdinkubatorn.

•

En deltagare har sålt ett bord till TV4 tack vare kontakter förmedlad av en
annan deltagare i inkubatorn.

•

En deltagare har träffat en uppdragsgivare vid slöjdprovningen i Umeå
som hen nu tillverkar en bardisk för.

•

Fyra företag har startats av deltagarna under programperioden och idag
driver samtliga deltagare utom en företag i någon form.

Bortsett från de individuella deltagarnas upplevda nytta ser Kontigo att det
främsta resultatet är den inkubatorsmodell för slöjdrelaterat företagande som
tagits fram.

3.3.3 Kontigos  analys  
Slöjdinkubatorn har varit ett uppskattat forum bland deltagarna. Samtidigt ser
Kontigo att deltagarantalet är begränsat till tio individer, och att möjligheten
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till att nå skalbarhet i insatsen ligger i att inkubatorsmetoden sprids och
används.
Programmet Ungas innovationskraft har finansierat insatsen till en relativt
liten del – man har bara gått in med 200 tkr för att finansiera valda aktiviteter.
Kontigo ser här att Ungas innovationskraft med en strategisk satsning har
kunnat nå en relativt hög effektivitet. Med tanke på att inkubatorsmodellens
spridning och användning är det centrala för effektskapande och
långsiktiggörande av insatsen, är ett metodseminarium, en utredning av
inkubatorn, samt en presentation väsentliga delar i att göra något av de resultat
som skapats i insatsen.
Samtidigt bedömer Kontigo att inkubatorsmodellen är i fortsatt behov av
utveckling. Kontigo bedömer dock att Slöjdinkubatorn indirekt bidrar till det
programövergripande effektmålet Idéutveckling, genom att tillhandahålla en
metod för idéutveckling inom slöjdrelaterat företagande. Under 2015 ska
Slöjdinkubatorn vara på Sätergläntan, vilket är ett tecken på att metoden
kommer få en långsiktighet och möjlighet till vidareutveckling.

3.4 Bryggan  från  UF  
Ursprungligen var syftet med insatsen att överbrygga hinder för övergång från
UF till andra aktörer i det företagsfrämjande systemet, för att på så sätt
underlätta för flera unga företagare att fortsätta driva och utveckla sitt företag
efter gymnasiet. Insatsen kom dock att omformas och begränsas kraftigt då ett
liknande uppdrag riktades till Drivhuset och UF från regeringskansliet.
Insatsens budget reducerades till omkring tio procent av den ursprungliga
planen och användes för att genomföra två enkätundersökningar som
fokuserade på UF-alumners företagandestatus samt på UF-lärares orientering
och praxis vad gäller vilka aktörer man hänvisar UF-elever vidare till efter UFperioden – och då i synnerhet i vilken utsträckning verksamt.se används. Man
genomförde även en fokusgrupp med UF-elever som handlade om framtida
företagande och kunskapsläge vad gäller andra företagsfrämjande aktörer. De
huvudsakliga resultaten av insatsen utgörs av det kunskapsunderlag som
enkätresultaten utgör samt av att man på Ung företagsamhet har börjat
hänvisa till verksamt.se för information till dem som gått klart UF.
Det ursprungliga syftet med insatsen stämmer väl överens med målet om
strukturpåverkan på så sätt att tanken var att påverka ett beteende hos
målgruppen genom att överbrygga kunskapsbrister och liknande för
övergången mellan UF-året och företagandets ”nästa steg”. Insatsens
omvandling till ett fåtal informationsinhämtande aktiviteter bedömer Kontigo
ligger utanför programmets syfte. Eller åtminstone når resultaten inte fram till
något som på ett tydligt sätt bidrar till något av programmålen. Detta är dock
till stor del begripligt med tanke på att omfattningen för insatsen begränsades
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kraftigt till följd av yttre omständigheter. Kontigo bedömer att det var ett klokt
val att begränsa insatsen på detta sätt då det sannolikt skulle varit mycket
problematiskt att driva insatsen enligt ursprunglig plan och syfte parallellt med
UF:s och Drivhusets gemensamma uppdrag. I efterhand kan man möjligen
fråga sig om inte insatsen kunde ha slopats helt. Det är svårt att bedöma vilka
resultat och vilken nytta man har skapat genom de två enkätundersökningarna
och fokusgruppen med UF-elever. Ett sådant resultat är dock att information
om verksamt.se finns på UF:s webbplats, vilket sannolikt underlättar för UFelever att hitta information om företagande.

3.5 Studier  och  kartläggningar  
Ungas innovationskraft har tagit fram en rad studier och kartläggningar för en
ökad kunskap om målgruppen. Under programmets tidigare period har
följande tagits fram:
•

Attityder till ungas företagande

•

Destination Innovation

•

Tjänsteinnovation och immaterialrätt

•

Unga företagare, Företagens villkor och verklighet – Fakta och statistik

•

Analys av innovationsstödsystemets aktörer: Innovationssystemets
stödaktörer möter unga 18-30 år

•

Resultat från regionala samtal om ungas innovationskraft:
Sammanfattning från de regionala samtalen

Under 2013-2014 har följande studier genomförts på Tillväxtverket:
•

Ny uppföljande studie – Innovationssystemets stödaktörer möter
målgruppen unga 18-30 år

•

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare

•

Operativa företagsledare (unga företagare)

•

Två stycken medieanalyser:

•

o

Unga i traditionella medier

o

Unga i sociala medier

Två interna studier:
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o

Kartläggning av studenters möjligheter till idéutveckling vid
svenska universitet och högskolor

o

Snabbväxande företag

Figur 14. Några av de rapporter som tagits fram

Således bedömer Kontigo att insatsen genererat en rad konkreta och goda
resultat. Vi ser att de centrala frågorna avseende insatsens effekt är följande:
•

Vem kommer att använda rapporterna?

•

Hur kommer de att användas?

•

Hur sprids rapporterna?

Ungas innovationskraft arbetar i nuläget med strategier för att sprida det
kunskapsunderlag man tagit fram. Även om Kontigos preliminära bedömning
är att det finns skäl för optimism, går det i skrivande stund inte att uttala sig
om hur framgångsrikt denna del av insatsen kommer att visa sig. Insatser som
hittills har skett för att sprida resultaten är bl.a. ett internt seminarium för att
sprida resultaten från uppföljningen av Innovationsstödsystemet möter… och
Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare.
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4 Insatser  inom  idéutveckling  och  
kommersialisering  
I detta kapitel beskriver Kontigo de insatser inom Ungas Innovationskraft som
har studerats, och som sorterar in under de spår i Ungas innovationskrafts
förändringsteori som Kontigo identifierar som det andra respektive tredje av
tre sekventiella effektmål: Idéutveckling och Kommersialisering (se Figur 4).
Idéutvecklingsdelen syftar till att direkt bidra till en ökad idéutveckling i
målgruppen unga 18-30. Insatserna som genomförts handlar om
direktfinansiering av idéutvecklande och/eller kommersialiserande projekt
som leds av unga, eller som riktar sig till unga. (Här bör också tilläggas att
insatsen Mikrofinansiering även haft ett strukturpåverkande syfte.)

4.1 Leapfrogs  
Leapfrogs startade som ett pilotprojekt finansierat av Ungas innovationskraft
under 2012. Projektet finansierades även av programmet under 2013. Från
2014 är det Vinnova som är huvudfinansiär tillsammans med de lärosäten som
är involverade.
Insatsen drivs i samverkan mellan högskolor och universitet i Skåne och
Blekinge inom ramen för Innovationskontor Syd. Koordinering och
projektledning ansvarar LU Innovation System (LUIS) för.
Syftet med Leapfrogs är att genom främst ekonomiskt stöd ge unga studerande
vid lärosätena en möjlighet att utveckla sina affärsidéer.

4.1.1 Insatsens  genomförande  
Projektidén bygger främst på att förmedla Leapfrogscheckar på 27 000 kr
(motsvarande ungefär 3 månaders studiestöd/-lån från CSN) till de studerande
som inkommer med de bästa idéerna och ansökningarna. Checkarna förmedlas
mot slutet av vårterminen varje år. Tanken är att ”leapfroggarna” ska kunna ta
en tre månaders paus från sina studier under sommaren för att på heltid ägna
sig åt att utveckla sin affärsidé. Checken kan användas fritt, det vill säga även
för att betala hyra och uppehälle. Under 2013 delades 57 Leapfrogs-checkar ut.
Ansökningsdatum för checkarna är i slutet av mars. Grundkraven är att man
ska vara mellan 18-30 år, att man ska studera eller nyligen ha avslutat sina
studier vid något av lärosätena, samt att man förbinder sig att jobba med sin
idé under tre månaders tid. Utöver dessa krav bedöms varje ansökan utifrån
följande kriterier:
•

Långsiktig utvecklingspotential
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•
•
•
•

Entreprenöriell förmåga
Idéns/projektets innovationsgrad
Checkens betydelse i relation till t ex befintlig omsättning/intäkter
Förmågan att formulera en realistisk och tydlig arbetsplan för projektet

Underlaget för bedömning enligt dessa fem kriterier är den ansökan som
skickas in. Bedömningarna görs i en grupp av representanter från varje lärosäte
som poängsätter ansökningarna. De högst värderade ansökningarna antas. De
som sitter i bedömningsgruppen fungerar också som projektets
kontaktpersoner på respektive lärosäte där de arbetar som affärsutvecklare.
Totalt är omkring 10 personer engagerade i projektet.
Då huvudtanken med projektet är att ge de studerande tid att utveckla sin idé
intar projektledning och regionala kontaktpunkter en relativt passiv hållning.
Frågar någon om råd så erbjuds detta, men överlag förutsätts varje
leapfroggare klara sig på egen hand eller tillsammans med de andra som
mottagit checkar. Förutom att få tid och resurser till att utveckla sin idé erbjuds
således aktiviteter i form av gemensamma seminarier och träffar där
leapfroggarna diskuterar sina idéer med varandra och utbyter erfarenheter
kring utveckling av idéerna. Projektet administrerar även en blogg som varje
deltagare får möjlighet att skriva inlägg på samt kommentera andras inlägg.
Även det i syfte att utbyta erfarenheter och erbjuda varandra råd och stöd.
Projektet genomför årsvis egen uppföljning kring deltagarnas resultat och nytta
av checken och de tre månader man spenderat med att utveckla sin idé. Utöver
att ta del av resultaten av dessa uppföljningar har Kontigo genomfört fem
intervjuer med deltagare för att bidra med en något fördjupad förståelse.
Tabell 3. Resultat från uppföljning av Leapfrogs 2013 (n=33). Källa: LUIS.
Andel	
  kvinnor:	
  25	
  %	
  

Andel	
  som	
  studerar	
  på	
  naturvetenskapliga	
  
eller	
  ingenjörsutbildningar:	
  45	
  %	
  

Andel	
  i	
  åldern	
  23-‐26	
  år:	
  72	
  %	
  

Andel	
  som	
  drev	
  företag	
  innan	
  Leapfrogs:	
  56	
  %	
  

Andel	
  utrikesfödda:	
  31	
  %	
  

Andel	
  som	
  startade	
  företag	
  i	
  samband	
  med	
  
Leapfrogs:	
  25	
  %	
  

Andel	
  som	
  avslutat	
  sina	
  studier:	
  16	
  %	
  

Andel	
  som	
  anger	
  att	
  de	
  kommer	
  arbeta	
  vidare	
  
med	
  sin	
  idé	
  efter	
  Leapfrogs:	
  91	
  %	
  

Andel	
  som	
  upplever	
  stor	
  eller	
  mycket	
  stor	
  
nytta	
  med	
  Leapfrogs:	
  97	
  %	
  

Andel	
  som	
  efter	
  Leapfrogs	
  tagit	
  kontakt	
  med	
  
en	
  annan	
  företagsfrämjande	
  aktör	
  för	
  vidare	
  
stöd:	
  63	
  %	
  

Uppföljningen visar att en stor andel deltagare går vidare med sin idé efter
Leapfrogs-perioden. Det framgår också att många redan driver företag när man
beviljats en leapfrogscheck. Ett tydligt resultat är också att nästan samtliga
upplever stor nytta med checken och deltagandet i Leapfrogs överlag.
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Av uppföljningen framgår också att 63 procent av deltagarna tagit kontakt med
någon annan företagsfrämjande aktör efter Leapfrogs.
Resultatet av Kontigos intervjuer visar
att samtliga av de unga deltagarna
framför allt uppskattar möjligheten att
kunna arbeta fokuserat med sin idé
utan att samtidigt behöva oroa sig för
försörjning och jobbsökande.
Beviljandet av checken innebär också
för två intervjupersoner ett slags
kvitto på att man har en idé som är
värd att våga satsa på. Två unga lyfter
också fram att den stödstruktur som
Leapfrogs kommer med – genom att
de ansvariga på respektive lärosäte
arbetar med företagsutveckling till
vardags och har ett nätverk som
sträcker sig utanför lärosätet till andra
aktörer i det främjande systemet – har
utgjort en viktig ”väg in” i
innovationsstödsystemet. Detta har
synliggjort andra möjligheter för
finansiering, råd och stöd. För
personer som inte har tidigare
kännedom om den här världen, i
synnerhet för leapfroggare som kommit från andra länder till Sverige för att
studera, framkommer det av intervjuerna att det kan vara en stor utmaning att
orientera sig på egen hand. Det interna kontaktnätverk som utgjordes av andra
leapfroggare uppskattas också mycket av deltagarna. Två av intervjupersonerna
lyfter fram de samtal, diskussioner kring problem, inspirerande utbyten som
man haft med andra deltagare som det absolut bästa med projektet.
Aktörer	
  som	
  leapfroggarna	
  anger	
  att	
  de	
  varit	
  
i	
  kontakt	
  med	
  efter	
  LF-‐projektet.	
  Aktörer	
  
redovisas	
  per	
  respondent.	
  
	
  
Almi,	
  Vinnova,	
  VentureLab	
  
Drivhuset	
  inkubator	
  Malmö	
  	
  
BTH	
  Karlskrona	
  
VentureLab,	
  VentureCup,	
  Ideon	
  Innovation	
  
VentureLab,	
  ALMI	
  
Livsmedelsverket,	
  Region	
  Skåne	
  
Usaid	
  
Drivhuset	
  
Blekinge	
  BI,	
  BTH	
  Innovation	
  
Ideon	
  Innovation	
  
Venture	
  Lab	
  
KTH	
  StudentInc,	
  VentureLab	
  
VentureLab	
  
Venture	
  Lab	
  and	
  a	
  couple	
  of	
  companies	
  
about	
  investments	
  
Nyföretagarcentrum	
  Öresund	
  
VentureLab	
  
VentureCup,	
  ALMI,	
  FENA	
  
Teknopol,	
  Lund	
  University	
  Innovation	
  
System	
  
Connect	
  Skåne,	
  Startup	
  D ojo,	
  THINK

4.1.2 Kontigos  analys  
Kontigos bedömning är att många förefaller utvecklat sina idéer och sitt
entreprenörskap. Dessutom har några projekt lett till att en produkt lanserats
på marknaden. Det finns därmed en tydlig koppling till programmålen rörande
idéutveckling och kommersialisering. Kontigo menar också att insatsen
adresserar en av de mest centrala utmaningarna för ungas idéutveckling –
tillgången på kapital i mycket tidiga skeden. Ur det perspektivet kan insatsen
även sägas vara relevant för det övergripande målet om strukturpåverkan. Det
är smått unikt att fördela medel för idé-/företagsutveckling där pengarna kan
användas till att exempelvis betala hyra och andra uppehållsrelaterade utgifter.

Utvärdering	
  Ungas	
  Innovationskraft	
  

	
  

35

Leapfrogs ger flera unga studerande möjligheter att med relativt små medel
utveckla sina affärsidéer. Givet de små medel som går till varje individ/idé
förefaller resultaten vara mycket goda.

4.2 Sociala  innovationer  
4.2.1 Bakgrund  till  insatsen  
Tillväxtverket hade i slutet på 2012 en utlysning ”Medel till utveckling av
sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande företag”. Nio av
dessa ansökningar som hade fokus på sociala innovationer togs över av
VINNOVA och finansierades inom ramen för Ungas Innovationskraft. ”Sociala
innovationer” projekten påbörjades i januari 2013 och avslutades under 2014.
Bakgrunden till Sociala innovationer kommer från arbetet med en
referensgrupp bestående av unga som till en styrgrupp definierat sociala
innovationer som ett spännande område för just unga. Under 2012 gjordes det
en omvärldsanalys med slutsatser om sociala innovationer som har legat till
grund för insatsens övergripande syfte. Syftet med insatsen har varit att
adressera brist på kapital och brist på kunskap/kompetens för att möta idéer i
sociala innovationer inom företagsfrämjande systemet. De finansierade
projekten är följande:
•

Modell för sociala
innovationer/entreprenö
rskap

•

White Label Social
Impact

•

Jiddr

•

Sektorsövergripande
innovations- och
samverkansmetoder för
utveckling av sociala
innovationer

•

Fab Lab Västernorrland

•

Virtuell
välgörenhetsinsamling

•

Förstudie / Idéutveckling
Demokrativerktyg ”Free
Voice”

•

LUSIC

•

Creative Hub

4.2.2 Insatsens  genomförande  
Parallellt med den omvärldsanalys som genomfördes under 2012 inkom många
ansökningar till Tillväxtverket på temat sociala innovationer som svar på
utlysningen, dessa togs över av VINNOVA. Vid urvalsprocessen har
ansökningarna prioriterats utifrån nyhetsvärde, kapacitet att leverera resultat
och hur man har adresserat ungas behov med hjälp ifrån handläggare på
Tillväxtverket. Insatsen har inrymt de nio projekten och haft en total budget på
3,6 mkr – sammantaget har 1,5 mkr nettobeviljats till projekten under 20132014. Projekten har haft varsin projektledare, bedrivits separat och haft olika
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löptider. Några projekt har efter projektperiodens slut gått vidare och sökt nya
medel.
Unga utgör målgruppen för insatsen. Ibland har dock projekten drivits av äldre
personer, detta p.g.a. att de ansökningar som inkommit till Tillväxtverket ofta
har varit ifrån äldre personer. De gånger projektledarna har varit äldre har
fokus istället legat på att projekten ska stötta målgruppen, unga.
I de följande avsnitten beskriver Kontigo de nio delprojekten utifrån intervjuer
med projektledare. (Se även översikten i Tabell 3.)

Modell  för  sociala  innovationer/entreprenörskap    
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse har mottagit 468 244 kr från VINNOVA
för att ta fram en modell för sociala innovationer /entreprenörskap i
socioekonomiskt svaga områden.
Viktiga framgångsfaktorer för projektet har varit att man involverat
målgruppen i framtagandet av metoden, och även den samverkan som skett i
lokalsamhället. De lärdomar som man gjort inom projektet är kring
metodutveckling och kunskap om entreprenörskap och vad det kan betyda för
föreningsverksamhet.
De hinder som man stött på inom projektet har framförallt handlat om en för
stor arbetsbörda då man bestämt sig för att göra mer än det som var det
ursprungliga syftet. Ett annat hinder var att det var svårt att nå ut till
målgruppen i socialt utsatta områden och därmed hitta de drivna eldsjälar som
man ville ha med.

White  Label  Social  Impact  
White Label Social  Impact har drivits av The Hub Stockholm AB. Projektet fick
436 000 kr av VINNOVA och hade som mål att förbättra den sociala
sammanhållningen i olika Stockholmsområden. För att säkerställa framgången
för projektet skulle en verktygslåda utvecklas med praktiska råd om hur man
mäter påverkan av sociala projekt. Projektet utgör en pilotstudie för att testa
och bevisa hur denna verktygslåda är mest användbar.
Projektet har resulterat i en plattform där man byggt upp kontakter mellan
människor, denna plattform är fortfarande i gång. Man har nått ut till
samhället i Farsta och inkluderat olika människor med olika bakgrund i
plattformen. Tolv ungdomar har varit inblandade.
Samverkan och samarbete har varit viktigt för projektet, dels de samarbeten
som ägt rum mellan projektägaren och aktörer på olika nivåer men även att
man fått till stånd samarbeten mellan olika aktörer, t.ex. har Ungdomshälsan
samarbetat med biblioteket i Farsta. Intervjupersonen är själv kluven till om
man uppnått de uppsatta målen för projektet då målen har varit svåra att mäta.
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Tabell 4. Sammanställning av projekten i insatsen Sociala innovationer

	
  
Modell	
  för	
  sociala	
  
innovationer/entrepren
örskap	
  	
  

Mål	
  
Ta	
  fram	
  en	
  modell	
  för	
  sociala	
  
innovationer	
  	
  
/entreprenörskap	
  i	
  
socioekonomiskt	
  svaga	
  områden.	
  

	
  

Resultat	
  
Handboken	
  START	
  i	
  socialt	
  
entreprenörskap,	
  grundutbildning	
  
i	
  socialt	
  entreprenörskap,	
  
mentorprogram,	
  finansiellhet	
  stöd	
  
till	
  nio	
  lokala	
  utvecklingsprojekt	
  
och	
  rekryteringsmetod	
  för	
  lokala	
  
aktörer.	
  	
  
Metod	
  för	
  social	
  innovation	
  och	
  
framtagandet	
  av	
  en	
  plattform.	
  	
  

Måluppfyllelse	
  
Ja,	
  man	
  lyckades	
  med	
  att	
  ta	
  fram	
  
modellen.	
  	
  

White	
  Label	
  Social	
  
Impact	
  

Förbättra	
  den	
  sociala	
  
sammanhållningen	
  i	
  olika	
  
områden	
  i	
  Stockholm.	
  

Jiddr	
  	
  

Förse	
  unga	
  med	
  vuxna	
  förebilder	
  
och	
  ge	
  dem	
  en	
  möjlighet	
  att	
  
anonymt	
  få	
  prata	
  med	
  experter	
  
inom	
  olika	
  ämnen	
  genom	
  en	
  
samtals-‐app.	
  

Framtagandet	
  av	
  en	
  färdig	
  app.	
  
Anställning	
  av	
  personal,	
  vunnit	
  
priser	
  från	
  Stockholms	
  Stad.	
  
Lansering	
  av	
  appen	
  och	
  med	
  den	
  
stötta	
  50000	
  ungdomar	
  i	
  Sverige.	
  	
  

De	
  för	
  projektet	
  uppsatta	
  mål	
  är	
  
uppnådda	
  i	
  och	
  med	
  utvecklingen	
  
av	
  appen.	
  

Sektorsövergripande	
  
innovations-‐	
  och	
  
samverkansmetoder	
  för	
  
utveckling	
  av	
  sociala	
  
innovationer	
  

Utveckla	
  metod	
  för	
  social	
  
innovation	
  och	
  hållbar	
  
stadsutveckling	
  genom	
  ett	
  ”camp	
  
för	
  social	
  innovation”.	
  70	
  
deltagare	
  under	
  5	
  dagar,	
  5	
  
verkliga	
  utmaningar/case.	
  	
  

Genomförande	
  av	
  ett	
  camp	
  med	
  
tio	
  case.	
  Projektägaren	
  har	
  tagit	
  
med	
  sig	
  arbetssättet.	
  Uppföljning.	
  
Positiv	
  respons	
  från	
  case-‐ägare.	
  	
  

Målen	
  för	
  worskhopen	
  är	
  
uppnådda.	
  100	
  deltagare	
  och	
  10	
  
case-‐ägare.	
  	
  	
  

Fab	
  Lab	
  Västernorrland	
  

Förstudien	
  till	
  Fab	
  Lab	
  med	
  mål	
  
att	
  fram	
  en	
  stabil	
  
samverkansplattform,	
  en	
  stark	
  
finansiell	
  bas,	
  en	
  fungerande	
  
arbetsmodell	
  och	
  ett	
  system	
  för	
  
kvalitetssäkring.	
  

20-‐tal	
  samarbetspartner.	
  Positiv	
  
respons	
  från	
  olika	
  
samverkansaktörer.	
  Lyckats	
  
arbeta	
  tvärsektoriellt.	
  Väckt	
  
intresse	
  hos	
  näringsliv.	
  	
  

Målen	
  delvis	
  uppnådda.	
  En	
  
regional	
  samverkan,	
  dock	
  inte	
  
med	
  den	
  önskade	
  styrkan.	
  Inte	
  
möjligt	
  att	
  gå	
  direkt	
  till	
  ett	
  
genomförandeprojekt	
  då	
  en	
  
affärsmodell	
  saknas.	
  	
  

Virtuell	
  välgörenhets	
  –
insamling	
  

Teknisk	
  utveckling	
  av	
  
webbplattfom,	
  nya	
  samarbeten	
  
samt	
  att	
  öka	
  kommersialisering.	
  	
  

Utveckling	
  av	
  en	
  webbplattform.	
  
Skriftliga	
  avtal	
  med	
  
samarbetspartners,	
  
kommersialisering	
  av	
  affärsiden	
  
påbörjats.	
  Anställt	
  personal.	
  

Målen	
  delvis	
  uppnådda	
  i.o.m.	
  
utveckling	
  av	
  webbplattform	
  och	
  
påbörjan	
  till	
  kommersialisering	
  
men	
  inte	
  i	
  den	
  önskade	
  
utsträckning	
  och	
  inom	
  tidsramen.	
  	
  

Demokrativerktyg	
  ´Free	
  
Voice´	
  

Lägga	
  grunden	
  för	
  en	
  
genomförandefas	
  med	
  teknisk	
  
utveckling	
  av	
  demokrativerktyget	
  
och	
  första	
  spridning	
  inom	
  ramen	
  
för	
  pilotprojekt.	
  	
  

Förstudie.	
  Tre	
  seminarier	
  med	
  10	
  
barn/grupp.	
  Feedback	
  från	
  unga.	
  
Feedback	
  från	
  politiker	
  kring	
  
deltagande.	
  Genomförd	
  
teknikstudie	
  för	
  uppskattning	
  av	
  
kostnader.	
  Kontakter	
  har	
  knutits.	
  	
  

Målen	
  har	
  uppfyllts	
  i	
  och	
  med	
  att	
  
grunden	
  för	
  en	
  genomförandefas	
  
är	
  lagd.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Flertal	
  personer	
  och	
  
organisationer	
  har	
  fått	
  stöd	
  till	
  
uppstart.	
  Lunds	
  stad	
  har	
  fått	
  upp	
  
ögonen	
  för	
  SI.	
  En	
  lokal	
  med	
  
workshoprum	
  har	
  utvecklats	
  där	
  
individer	
  kan	
  söka	
  stöd.	
  	
  

Delvis,	
  projektet	
  har	
  bidragit	
  till	
  
nya	
  idéer	
  kring	
  effektivisering	
  av	
  
samarbeten	
  mellan	
  olika	
  aktörer.	
  	
  

Ett	
  20-‐tal	
  workshops.	
  Mycket	
  
positiv	
  respons	
  från	
  deltagare.	
  Ett	
  
nytt	
  instrument	
  för	
  
arbetsförmedling.	
  	
  

Målen	
  är	
  uppnådda.	
  	
  

LUSIC	
  

Creative	
  Hub	
  

	
  
Samarbete	
  mellan	
  forskare	
  på	
  
Lunds	
  universitet	
  kring	
  forskning	
  
om	
  SI	
  och	
  mellan	
  fakulteter	
  kring	
  
en	
  kurs	
  i	
  SI.	
  En	
  delvis	
  beprövad	
  
prototyp.	
  Ett	
  etablerat	
  nätverk	
  
mellan	
  olika	
  aktörer	
  med	
  intresse	
  
för	
  SI.	
  Beviljade	
  ekonomiska	
  
medel	
  för	
  2014.	
  En	
  affärsplan	
  för	
  
verksamhetens	
  långsiktiga	
  
hållbarhet.	
  	
  
Ge	
  unga	
  redskap	
  att	
  utveckla	
  
innovativa	
  lösningar	
  och	
  redskap	
  
som	
  antingen	
  gör	
  dem	
  attraktiva	
  
på	
  arbetsmarknaden	
  eller	
  formar	
  
nya	
  företagsidéer.	
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Ja	
  och	
  nej,	
  målen	
  är	
  svåra	
  att	
  
mäta.	
  Att	
  människor	
  i	
  Farsta	
  
fortfarande	
  pratar	
  om	
  projektet	
  är	
  
ett	
  tecken	
  på	
  effekter	
  på	
  lång	
  sikt	
  
enligt	
  IP.	
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Jiddr    
VINNOVA har beviljat Knowledgewel 500 000kr för att genomföra projektet
Jiddr inom ramen för Sociala Innovationer. De förväntade effekter och resultat
är att unga ska få bättre självkänsla.
De aktiviteter som man gjort inom projektet har till stor del kretsat till den
tekniska utvecklingen av samtalsappen. Med det erhållna bidraget har man
kunnat utveckla det tekniska för appen och ta fram en färdig testprodukt som
släppts i oktober 2013.
En viktig framgångsfaktor har dels varit att man under projektets gång haft
kontakt med ”Centrum för Socialt Entreprenörskap i Stockholm”(CSES). CSES
har varit viktigt för att få verksamheten att växa. Man har erhållit en
kontorsplats och en affärscoach av CSES. Dessutom har priser och utmärkelser
bidragit till framgången. En annan viktig framgångsfaktor har varit det
nätverkande som ägt rum.

Sektorsövergripande  innovations-‐  och  samverkansmetoder  för  utveckling  av  
sociala  innovationer    
Inom ramen för sociala innovationer har VINNOVA beviljat Malmö Högskola
Gemensam Förvaltning 350 000kr för att genomföra projektet
”Sektorsövergripande innovations- och samverkansmetoder för utveckling av
sociala innovationer”.
I samband med det arbete som drivits inom det nationella kunskapscentrumet,
”Social Innovation” kom man i kontakt med ett konceptet ACSI (Aalto Camp
for Social Innovation) som är et koncept som handlar om hur man jobbar med
samhällsinnovation där man möter konkreta utmaningar som finns i samhället.
Man bestämde sig att för att man ville testa samma sak i Sverige.
Ett samarbetat har ägt rum med Region Skåne och representanter från Finland
(där detta projekt har genomförts tidigare) och Amsterdam. Deltagarna i
camp:et har jobbat med att försöka komma fram till lösningar för de
utmaningarna som de 10 aktörerna bidragit med. Bland dessa aktörer har bl.a.
Eon och Volvo funnits med. Målgruppen har således dels varit de aktörer som
bidragit med sina utmaningar men även deltagarna som varit unga, äldre,
studenter och människor som redan var i arbete.

Fab  Lab  Västernorrland    
VINNOVA har beviljat Samhällsbyggarna i Matfors 350 000 kr för att
genomföra en förstudie som ska lägga grunden för ett mobilt Fab Lab Mid
Sweden. Samhällsbyggarna i Matfors har tagit inspiration till det mobila labbet
från FAB Lab (Fabrikation Laboratory) som kommer från MIT i USA och syftar
till att snabbt kunna ta fram en prototyp. Tanken med Fab Lab är att
innovation sker i samverkan och snabbt ska kunna röra sig från idé till
prototyp. Samhällsbyggarna i Matfors hade initialt tänkt sig att man med det

Kontigo	
  AB	
  	
  	
  	
  	
  Katarinavägen	
  19	
  	
  	
  	
  	
  SE	
  –	
  116	
  45	
  Stockholm	
  	
  	
  	
  	
  www.kontigo.se	
  	
  	
  	
  	
  +46	
  (0)8	
  562	
  262	
  40	
  

mobila labbet skulle kunna åka ut till unga på skolor, dock insågs tidigt att
labbet även skulle kunna användas inom näringslivet.
Med förstudien hoppades man väcka intresse, nyfikenhet och en bred
förankring för ett nytt innovativt sätt att samverka vilket senare ska resultera i
ett genomförande projekt. Man har i projektet jobbat med en egen modell, den
s.k. 21-modellen, som innebär en tvärsektoriell jämställd medverkan från så väl
offentlig, privat och ideell sektor. Modellen härstammar från Baskien och den
tvärsektoriella arbetspark som man har där.
De hinder som man framförallt har stött på har haft att göra med de stora
geografiska avstånden som finns i Norrlandslänen.

Virtuell  välgörenhetsinsamling    
VINNOVA har beviljat Inspons 490 000 kr för en vidare teknisk utveckling av
en webbplattform som ska fungera som en kanal för givande kopplat till sport
och motionsutövade. Projektet har föregåtts av en pilotstudie. Under
projekttiden har Inspons utvecklat en webbplattform och knutit till sig
samarbetspartners. Dessutom har man inom projektet arbetat med att påbörja
kommersialisering av en affärsidé för att kunna ta fram vad som behöver
beställas av en webbutvecklare för att ta fram säljmaterial och värden.
Inspons anser sig ha uppnått målen, dock inte inom tidsramen och inte till den
nivå som man trodde. Anledningen till detta har varit att man haft brist på
kompetens inom bolaget som gjort att man inte hunnit bli klara inom ett år.
Projektägaren har stött på hinder i kommersialiseringen av affärsidén som man
menar beror på de attityder som finns kring att kunna ta ut vinster för en
samhällsförbättrande affärsidé. Det har varit svårt att skriva avtal med
samarbetspartners på grund av bristande förtroende.

Demokrativerktyg  ”Free  Voice”    
Psykologilabbet AB beviljades ett bidrag på 153 000 kr från VINNOVA för att
genomföra en förstudie. Förstudien utgjorde starten i en långsiktig målsättning
att utveckla ett teknikbaserat verktyg (webbstöd) för att ge ungdomar en
möjlighet att öva på att uttrycka sin röst och delat i samhällsutvecklingen. Idén
till demokrativerktyget har kommit från det behov som man under längre tid
sätt att unga haft till att delta i samhällsutvecklingen och demokratiska samtal
när de varit i kontakt med psykiatrin.
Psykologilabbet har som mål att kunna driva Free Voice affärsmässigt utan att
ta betalt av ungdomarna. Huvudgruppen är ungdomar mellan 14-18 år. Man
inte stött på några hinder under förstudien däremot står man idag inför
problem med finansieringen av teknikutvecklingen och att hitta en
affärsmodell med vilka parter som kommer att vara kunder.
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Lund  University  Social  Innovation  Center  (LUSIC)  
Lunds universitet Lund Open har erhållit 500 000 kr av VINNOVA för att inom
ramen för LUSIC arbeta med att brygga samhälle med akademi kring sociala
innovationer. LUSIC har drivits av unga och man har nätverkat med andra
unga.
Intervjupersonen uttrycker att målen för LUSIC har varit väldigt ambitiösa,
detta för att man gärna ville ha bidraget från VINNOVA, trots detta anser
intervjupersonen att målen uppnåtts. Projektet har fått hjälp av ett flertal
volontärer och det lades från projektägarnas sida in mycket obetalt arbete.
Intervjupersonen berättar att en viktig framgångsfaktor var att målen funnits
redan innan man erhållit finansiering. Det har även varit viktigt med den
förankring som man haft på Lunds universitet. Dessutom har det varit av vikt
att projektet har drivits av ett bra team med kompletterande kompetenser.
Intervjupersonen menar att man med LUSIC har bidragit till att stimulera
ungas innoverande. Dock hävdas att kommersialisering är svårt att kombinera
med sociala innovationer. Kommersialisering kan vara knutet till tillväxt om
det är kopplat till social och ekologisk tillväxt. Kommersialisering kan innebära
effektivitetsutvecklande tjänster. Intervjupersonen berättar vidare att man med
LUSIC har bidragit med nya idéer kring effektivisering av samarbeten mellan
näringsliv, akademi och civilsamhälle. De gånger man har utvecklat produkter
och tjänster har dessa varit produkter som varit knutna till social och ekologisk
hållbarhet.

Creative  Hub    
Needsdrive AB har erhållit 390 000 kr av VINNOVA för att med Creative Hub
erbjuda processtöd till unga. Creative Hub har anställt jobbcoacher och
rekryterat en blandning av studenter och andra individer via en hemsida för att
delta i workshops.
Deltagarna har under en dag fått arbeta tillsammans med problemställningar
som olika branscher och andra aktörer (t.ex. byggranchen och Malmö Stad)har
bidragit med. Output:en från workshopen har inte varit det centrala, utan syftet
med workshop:en har varit att varje deltagare fått utveckla en dynamisk
styrkeprofil som är teambaserad. Intervjupersonen beskriver att det är Creative
Hub som är den sociala innovationen.
Det hinder som man framförallt stött på i arbetet med Cretive Hub har varit
svårigheterna med att rekrytera deltagare till workshopsen. En viktig
framgångsfaktor är enligt intervjupersonen dennes långa erfarenhet av att
arbeta med innovation, för att Creative Hub ska växa krävs att denna
erfarenhet och kunskaper förs vidare.
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4.2.3 Kontigos  analys    
Ungas innovationskraft har placerat insatsen Sociala innovationer inom spåret
idéutveckling. Kontigo bedömer däremot att insatsens syfte snarare är av en
strukturpåverkande karaktär. Utifrån det faktiska utfallet av insatsen bedömer
vi att insatsen sannolikt bidragit till en ökad kunskap kring sociala
innovationer, dvs. till en indirekt strukturpåverkan, samt till en indirekt
idéutveckling genom att resultera i verktyg och metoder avseende sociala
innovationer.
De resultat som insatsen levererar är i huvudsak metoder, verktyg och kunskap
för ungas arbete med sociala innovationer. Kontigos bild är däremot att
insatsen inte har ett tydligt förhållningssätt till målgruppen unga. I vissa
projekt är unga utförare, och i andra är de mottagare. Vi bedömer även att flera
av projekten har haft svårt att förhålla sig till sina egna mål, samt att dessa mål
har varit otydligt formulerade.
I förhållande till den övergripande programlogiken ser Kontigo att insatsen är
behäftad med viss otydlighet. Vi bedömer att Sociala innovationer hade
gynnats av att renodla sitt strukturpåverkande syfte, och betrakta
innovationsstödsystemets aktörer som sin mottagare snarare än att arbeta
direkt med målgruppen unga.

4.3 Mikrofinansiering  Almi-‐Drivhusen  
4.3.1 Bakgrund  och  syfte  med  insatsen  
Projektet syftade till att öka antalet innovativa projekt initierade av unga
människor i åldern 18-30 år. Detta skulle ske genom att erbjuda en
mikrofinansiering på maximalt 40 000 kronor, kombinerad med rådgivning
och coachning. Projekts fokus var framförallt idégenereringsfasen, det vill säga
det skulle skapa förutsättningar för unga idébärare att få pröva och utveckla en
idé.
Inom pilotprojektet beviljades sammanlagt 276 innovationsprojekt om totalt
4,64 miljoner kronor (medelbidraget var cirka 17 000kr). Då alla medel som
beviljats inte användes i innovationsprojekten, blev den faktiska utbetalningen
drygt 4 Mkr. Almi var projektägare. Det sekundära målet med insatsen var att
skapa en bättre samverkan mellan Almi och framförallt Drivhuset. Bättre
samverkan ska i detta sammanhang förstås som dels att få en ökad förståelse
och samsyn när det gäller vad innovation är och vilka kriterier som kan/bör
gälla när man bedömer innovation, dels att helt utveckla ännu bättre nätverk
och verktyg för att inspirera och fånga målgruppen.
Empirin baseras på intervjuer med Almi samt med samverkansaktörer (ett
urval med lite olika inriktning och huvudman). Vidare har en e-enkät gått ut till
de mottagare av mikrofinansiering som hade en e-post adress som fungerade.
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120 stycken unika individer identifierades fick denna enkät. Fältperioden var i
november 2014. Svarsfrekvensen slutade på 45 procent, vilket får betraktas
som en relativt god svarsfrekvens, med tanke på målgruppen.
Slutligen baseras analysen av Mikrofinansieringsinsatsen i detta avsnitt av de
uppföljningar och enkäter som bland annat VINNOVA genomfört.

4.3.2 Kontigos  bedömning  av  genomförandet  
Kontigos bedömning är att genomförandet fungerat och att det – i alla fall i
vissa regioner – underlättat för och svetsat samman de aktörer som arbetar
med att stödja innovation och entreprenörskap i målgruppen. Flera av de
intervjuade lyfter detta. Alla intervjuade poängterar också att man anser att
projektet varit lyckosamt och att det fyller en funktion; är
marknadskompletterande.
Påverkan förefaller framförallt gälla direkt inblandade aktörer. Det föreligger
dock lite regionala variationer. I vissa regioner så lyfts inte någon speciell
påverkan (i något fall att den inte fungerar alls). Vår bedömning är dock att det
inte är projektets ”fel” utan att det beror på andra faktorer (exempelvis
samarbetssvårigheter mellan enstaka individer).
Projektet förefaller alltså ha skapat en bättre samverkan mellan Almi och
Drivhuset (mer gemensamt språkbruk och en mer gemensam ”världsbild”).
Genomförandets effektivitet mellan de samverkande aktörerna innan
mikrofinansieringsinsatsen initierades.
I vissa regioner finns idag – enligt intervjuerna – egentligen inte något
samarbete alls emedan det i andra upplevs som att mikrofinansieringen såväl
fått aktörerna att närma sig varandra som att de ökat sin förståelse för
målgruppens behov och önskemål. Samverkan mellan Drivhuset och Almi i sin
helhet förbättrades också av projektet (eller mellan Almi och andra
samverkanspartners) menar flera av de intervjuade. Detta var ju också ett av
syftena med projektet. Vissa aktiviteter har också genomförts för att öka
förutsättningarna för att förstå olika utgångspunkter, bl.a. en WS mellan Almi
och Drivhuset.
Även om det här är viktigt att påpeka att det förekommer regionala skillnader
så är vår bedömning att ändå att projektägarna (de som finansierat, varit
rådgivare etc.) är nöjda. I något län så menar man att de projekt som kom från
Drivhuset hade för låg innovationshöjd. Vi återkommer till detta.
Den enkät som skickats ut till mottagarna ger också vid handen att projektet
fungerat i den bemärkelsen att aktörerna som levererat rådgivningen etc. gjort
det på ett nöjaktigt sätt. På frågan hur nöjd man varit med ett antal olika
aspekter så framträder nedanstående resultat. Som synes är bemötandet den
aspekt som man är allra mest nöjd med, men också att tillgänglighet och
återkoppling bedöms som bra samt rådgivarnas förmåga att förstå idébärarens
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behov. När det gäller bemötandet så ställdes frågan generellt, dvs. det går inte
ur enkätsvaret att se om det är någon enskild organisation som framträder. Om
en matchning av de svarande görs med (trolig) organisation etc. de varit i
kontakt med (baserat på den statistik som utgjorde underlaget för att ta fram
undersökningspopulationen) så finner vi – mellan tummen och pekfingret,
uppgifterna är osäkra – att det förefaller vara en generell nöjdhet, oavsett
organisation. Denna slutsats bör dock tolkas med stor försiktighet.
Tabell 5. Hur nöjda har de intervjuade varit?

Aspekt

Svar

Bemötande	
  och	
  intresse	
  

85	
  procent	
  positiva

Tillgänglighet	
  och	
  återkoppling	
  

68	
  procent	
  positiva

Tydlighet	
  i	
  rådgivning,	
  samtal	
  etc.	
  

57 procent	
  positiva

Förmågan	
  att	
  förstå	
  mina	
  behov	
  som	
  
entreprenör/innovatör	
  

63	
  procent	
  positiva

Förmågan	
  att	
  förstå	
  de	
  specifika	
  förutsättningarna	
  
för	
  just	
  min	
  produkt/affärsidé/marknad	
  

51	
  procent	
  positiva

Projektets	
  administration	
  

54	
  procent	
  positiva

4.3.3 Resultat,  effekter  och  måluppfyllelse  
När det gäller resultat och effekter rörande antalet projekt så kan konstateras
att man inte uppnått det offensiva målet när det gäller jämn könsfördelning
totalt (målet var 50 procent kvinnor, men slutade på 36 procent kvinnor). Här
föreligger det dock vissa regionala skillnader – några regioner har något lägre
andel emedan andra har en något högre. Å andra sidan säger flera av de
intervjuade att detta (en andel på 36 procent) är ett gott resultat, eftersom man
konstaterar att man när det gäller andra insatser – i synnerhet sådana som
fokuserar på innovation – ofta har en lägre andel kvinnor som deltar. Cirka 75
procent av projekten ska helt eller delvis ha nått sina mål enligt den
uppföljning som gjorts av VINNOVA/Tillväxtverket.
I den enkätundersökning som genomförts inom ramen för denna utvärdering
så har alltså 120 personer fått en enkät. 46 procent har besvarat enkäten. 28
procent kvinnor och 72 procent män; alltså något lägre andel kvinnor jämfört
med alla som deltagit i mikrofinansieringsinsatsen.
Man var huvudsakligen student eller redan företagare när man sökte
mikrofinansieringen. Idag uppger 73 procent av de som besvarat enkäten att de
är företagare på hel- eller deltid (vilket innebär att fler är företagare på hel eller
deltid nu än innan mikrofinansieringsinsatsen). Nästan hälften finns inom IKT.
Endast 15 procent producerar någon form av vara, utan tjänsteinnehåll. Att
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många finns inom IKT förefaller stämma också för alla som deltagit i
mikrofinansieringsinsatsen enligt annat material från
VINNOVA/Tillväxtverket.
De flesta som har erhållit mikrofinansieringen är nöjda eller mycket nöjda. 83
procent säger att de helt eller i alla fall delvis uppnådde sina mål. 65 procent
säger att deras produkt eller affärsidé definitivt utvecklats tack vare
finansieringen, det vill säga är mer marknadsanpassade eller i vissa fall
marknadsintroducerad idag.
Som vi kan se i figuren nedan så har det hänt en del för de företagande
ungdomarna efter att finansieringsprojektet avslutas. Intressant att notera är
att 38 procent säger att de påbörjat en marknadsintroduktion. Nästan 50
procent säger vidare att såväl omsättning som sysselsättning i alla fall delvis
ökat på grund av finansieringen. Nästan 80 procent framhåller vidare att deras
företag definitivt eller i alla fall delvis blivit bättre på grund av finansieringen.
Figur 15. Vad har hänt efter att intervjupersonerna avslutat mikrofinansieringen?
Fråga	
  9
Vad	
  har	
  hänt	
  efter	
  det	
  att	
  Du	
  avslutat	
  projektet?	
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  en	
  process	
  har	
  utvecklats

12%

Det	
  har	
  tagits	
  fram	
  en	
  affärsmodell,	
  eller	
  -‐strategi

8%

Har	
  genomfört	
  eller	
  påbörjat	
  en	
  marknadsintroduktion

38%

Minst	
  en	
  metod	
  att	
  tillhandahålla	
  tjänster	
  har	
  utvecklats

19%

Minst	
  en	
  patentansökan/mönsterskydd	
  etc.	
  har	
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  in
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Slutligen så bör det dessutom nämnas att de som inte uppger att de driver
företag idag – även om de är relativt få svarande – ändå är väldigt positiva till
satsningen samt att de mycket väl kan tänka sig att starta företag i framtiden.

4.3.4 Insatsen  i  relation  till  programmålen  
Vår bedömning är att syftet med insatsen ligger i linje med programmålen.
Merparten av projekten har genomförts som de skulle, det vill säga de har
främjat idéutveckling hos unga idébärare och möjliggjort för dessa att just
utvecklat sina idéer. Flera har dessutom, i synnerhet efter avslutat projekt,
också kommersialiserat dessa idéer.
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Satsningen bedöms inte tränga ut andra aktiviteter som genomförs av
offentliga eller privata aktörer. Alla intervjuade framhåller att
mikrofinansieringen för unga idébärare verkligen är medel som behövs; medel
som är marknadskompletterande.
I viss utsträckning ligger mikrofinansieringssatsningen också i linje i och med
den dimension av Ungas Innovationskraft som handlar om att påverka
strukturer. Detta eftersom mikrofinansieringssatsningen - i alla fall i vissa
regioner - medverkat till att öka samverkan och gemensam förståelse för
behoven hos unga idébärare. Satsningen kan således sägas ha förbättrat
förutsättningarna för de olika aktörer i en region som arbetar med att stödja
unga innovatörer och entreprenörer.

4.3.5 Några  ytterligare  reflektioner  
Avslutningsvis några ytterligare reflektioner. För det första så är det viktigt att
framhålla att det kanske är en något smal träffbild vad gäller vissa branscher.
Andelen som sökte pengar för en IT-idé var väldigt många, i synnerhet
utveckling av appar. Varför så är fallet är inte helt lätt att analysera. En
försiktig slutsats, baserat på enkäten, annan statistik och intervjuerna är att det
finns en genusaspekt: män har i större utsträckning än kvinnor ansökt om
medel för att utveckla en IKT-baserad innovation. Om vi endast tar enkäten
som exempel så kan konstateras att 25 procent av de svarande kvinnorna
ansökte pengar om en idé som i någon form kunde baseras som en IKT-baserad
innovation mot 50 procent av de svarande männen. Flera av de intervjuade
organisationerna lyfter vidare att många av idébärarna har kommit med en idé
som baseras på en app. Vissa av de som intervjuats har i sammanhanget dock
lyft att utvecklandet av en app i sig egentligen inte kan räknas som en
innovation, i synnerhet inte idag.
I några av intervjuerna så framhölls att det kanske var lite låg innovationshöjd
på många av projekten som erhöll finansiering. Å andra sidan var det andra
intervjuade som framhöll att detta var en styrka, att det fanns en ganska
inkluderande hållning. Det vill säga, att mer renodlade entreprenörsdrivna
idéer – där kanske idén i sig inte var ny för marknaden – också borde
premieras.
Slutligen är effekterna av insatsen på längre sikt svårare att bedöma, även som
enkäten som beskrevs i förra avsnittet ger vid handen att många av mottagarna
tagit sitt projekt vidare och kommersialiserat dem.
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4.4 VINN  NU  
4.4.1 Bakgrund  
VINN NU initierades 2002 av Vinnova och Nutek. Insatsen är inriktad mot
nystartade aktiebolag som är högst ett år gamla. Vidare är insatsen riktad till
företag som baserar sin verksamhet på ny teknik, ny kunskap eller ny
tillämpning. Syftet är att ge dessa nystartade och innovativa företag bättre
förutsättningar att kommersialisera innovationer och attrahera externt kapital.
Grundtanken är att detta ska bidra till att företaget ges bättre möjligheter att
utvecklas och bli framgångsrikt.

4.4.2 Insatsens  genomförande  
VINN NU omfattar stöd till enskilda aktiebolag upp till 300 000 kr, varav
minst hälften ska användas till marknadsintroducerande aktiviteter av något
slag. Sedan 2010 har särskilda VINN NU-utlysningar till unga företagare
genomförts.
I genomsnitt har 131 företag per år ansökt om stöd från VINN NU (2002-2011)
och ca 20 företag per år har beviljats stöd. Av dessa har 5 (2010), 7 (2011), 4
(2012) ,13 (2013) och 15 (2014) företag drivits av unga (18-30 år). I jämförelse
med VINN NU:s föregående år, 2002-2009, har antalet unga som fått stöd
inom ramen för programmet inte ökat förrän programmets sista två år. För de
åtta år som programmet inte inkluderade någon särskild utlysning till unga var
genomsnittligt antal unga som mottog stöd 5,9 av ca 20 företag (min= 3
företag, max= 10 företag)3.
Tabell 6. Unga stödmottagare, VINN NU. Regional fördelning årsvis. Källa:
VINNOVA.

Region	
  

2010	
  

Stockholm	
  
Skåne	
  
Västergötland	
  
Uppsala	
  
Jönköping	
  
Västerbotten	
  
Halland	
  

2011	
  

2	
  
1	
  

5	
  
1	
  
1	
  
-‐	
   -

-‐	
  
2	
  
-‐	
  
-‐	
  
-‐	
  
	
  

2013	
  

2	
  
1	
  
-‐	
  

6	
  
3	
  
1	
  
1	
  
-‐	
  
1	
  
1	
  
13	
  

1	
  

-

5	
  

2012	
  

-

-

-

-

7	
  

4	
  

2014	
   Totalt	
  
10	
  
2	
  
1	
  
-‐	
  
2	
  
-‐	
  
-‐	
  
15	
  

25	
  
8	
  
3	
  
3	
  
3	
  
1	
  
1	
  
44	
  

Tabell 6 ovan illustrerar i vilka regioner de stödmottagande bolagen som drivs
av unga är hemmahörande. I storstadsregionerna återfinns 36 av de totalt 44
bolagen och hela 25 är Stockholmsbaserade bolag. Anmärkningsvärt är t ex att
Östergötland, med ett starkt universitet, inte har en enda ung företagsledare
3

Källa: Vinnova
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representerad. Särskilt anmärkningsvärt är detta då denna region är relativt
välrepresenterad bland VINN NU:are totalt sett. Stockholmsregionen
dominerar också bland de unga mycket tydligare än regionen gör totalt sett.
Knappt hälften av samtliga VINN NU:are, oavsett ålder, är baserade i
Stockholm. Resultatet indikerar att det torde finnas lärdomar att dra vad gäller
informationsspridning i landets olika regioner kring den här insatsen. Och är
det så att lärosäten och företagsfrämjande aktörer i Stockholm och Skåne
arbetar på ett sätt som gynnar unga innovatörer särskilt? Framförallt tyder
mycket på att unga innovatörer attraheras till dessa regioner innan de startar
bolag.
Av totalt 44 unga stödmottagare var 8 varit kvinnor, strax under en femtedel.
Det motsvarar nästan exakt andelen kvinnor bland samtliga stödmottagare
inom VINN NU (ca 18 procent). För programperioden 2013-2014 har
könsfördelningen bland de unga VINN NU-mottagarna varit något jämnare,
med 25 procent kvinnor.
Sett till branschfördelning finns några tydliga skillnader mellan de unga
stödmottagarna och de övriga. Bland VINN NU:are totalt sett är branscherna
Bioteknik/-medicin och Miljöteknik vanligt förekommande, i synnerhet den
sistnämnda. Dessa båda branscher är jämförelsevis underrepresenterade bland
de unga stödmottagarna. Endast 3 bolag med miljöteknik som
verksamhetsområde finns representerade och 2 bolag med ett fokus kring
bioteknik/-medicin. Samtidigt kanske detta inte bör vara förvånande med
tanke på att dessa branscher kan vara krävande och svåra att ge sig in i, i
synnerhet om man är yngre och saknar yrkeserfarenhet, kapital, samt specifik
kunskap och kompetens inom just dessa branscher.
Det vi istället ser är att branscher som E-handel/betalningstjänster, ITbaserade informations- eller utbildningstjänster är överrepresenterade bland
de unga relativt samtliga stödmottagare. Dessa branscher representerar också
sannolikt större möjligheter för unga och oerfarna entreprenörer att etablera
sig inom. (Se Figur 16 nedan.)
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Figur 16. Unga stödmottagare, VINN NU. Fördelade på bransch. Källa: VINNOVA.
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Kontigos enkätundersökning4 till dem som beviljats stöd visar att 78 %
genomfört någon form av marknadsintroducerande aktivitet, att en lika stor
andel utvecklat en produkt samt att 17 % utvecklat en tjänst.
Utöver dessa mer aktivitetsbetonade resultat förefaller VINN NU ha bidragit
till en rad aspekter som Kontigo menar har en tydlig koppling till programmets
övergripande mål om idéutveckling och kommersialisering. Över 80 % av
respondenterna i enkäten uppger att de har lanserat en produkt till stor eller
mycket stor del tack vare VINN NU, medan två tredjedelar tack vare stödet har
etablerat sig på en ny marknad och/eller fått nya kunder.

4

23 respondenter (unga företagare) som beviljats VINN NU 2010-2014.
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Figur 17. VINN NU-mottagares svar på medlens bidrag till företagets utveckling.
Andel som svarat att VINN NU i stor eller mycket stor utsträckning bidragit till
respektive resultat (n=23)
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Kunskap  och  kompetens
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Nya  kunder
Företaget  beﬁnner  sig  idag  i  en  starkare  
posifon

  
4.4.3 Kontigos  analys  
Med tanke på att 83 % av respondenterna menar att man inte alls (57 %) eller
bara delvis (26 %) hade kunnat uppnå liknande resultat utan stödet från VINN
NU förefaller stödet ha haft en avgörande betydelse för de här företagens
möjligheter att introducera en ny produkt, en ny tjänst eller en ny tillämpning
på marknaden.
Kontigo bedömer därför att insatsen har en hög relevans och ett gott resultat i
förhållande till framför allt det övergripande målet om att programmet ska
bidra till att unga kommersialiserar sina idéer. VINN NU är det enda exemplet
på den här typen av insats i hela programmet.
Det förefaller inte som om den riktade insatsen mot unga gett avgörande
effekter när det gäller andelen unga som mottagit stöd inom VINN NU totalt
sett, förrän under 2013 och 2014. Utmaningarna vad gäller att nå en högre grad
av jämställdhet i representationen bland företagsledare kvarstår uppenbarligen
då andelen kvinnor bland de unga stödmottagarna är under en femtedel, en
identisk nivå jämfört med samtliga stödmottagare. Som nämnts ser vi
emellertid en något jämnare könsfördelning under perioden 2013-2014 – här
är ca 25 procent av mottagarna kvinnor. Vidare är det relevant att påpeka att
könsfördelningen inte är ”dålig” relativt sett, utan snarast speglar en större
samhällelig struktur där flertalet entreprenörer och innovatörer är män – här
utmärker sig VINN NU för unga på inget sätt som sämre än jämförbara
insatser.
Slutligen framträder det tydligt att unga stödmottagare jämfört med övriga
återfinns i andra typer av branscher och oftare i verksamheter med digitalt
baserade affärsmodeller. Således ger en riktad insats mot unga ett något annat
utfall vad gäller branscher och affärsmodeller än vad som annars skulle varit
fallet.
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5 Programövergripande  analys  
5.1 Kontigos  bedömning  av  de  enskilda  insatserna  
I Figur 18 nedan illustreras Kontigos bedömning av insatsernas faktiska
resultat och effekter – jämfört med Kontigos bedömning av insatsernas syfte i
Figur 6. De gula heldragna pilarna indikerar att en insats skapat resultat som
ligger utanför programperiodens övergripande mål. Här ser vi att Mötesplatser
delvis relaterar till Stimulering, vilket Kontigo betraktar som fall av målläckage – Kontigo bedömer att resultaten avseende det strukturpåverkande
syftet är otydliga i denna insats.
Heldragen svart indikerar att Kontigo ser tydliga resultat och effekter av en
insats, men att resultat och effekt delvis avviker från det avsedda. Här bedömer
vi att Intern påverkan haft tydliga resultat i Strukturpåverkan, främst avseende
Kunskap. Resultaten är att betrakta som indirekta, då de inte relaterar till det
sista steget i KAB-kedjan, Beteende. Kontigo bedömer att insatsen har haft det
egentliga syftet att åstadkomma strukturpåverkan avseende beteende.
De streckade svarta pilarna indikerar att insatsen haft resultat som är svårare
att bedöma, eller av en betydligt mindre omfattning än avsett. UF-bryggan har
inte haft en avsevärd påverkan då den bantats ner till en mindre insats än som
först var planerat. Mikrofinansiering har utöver sitt egentliga syfte även
bidragit i viss utsträckning till kommersialisering, men vi ser inte att denna
effekt är särskilt omfattande.
De heldragna gröna pilarna indikerar en tydlig effekt i och med påverkan i
målvariabeln. För Slöjdinkubatorn ser vi indirekt effekt avseende
Idéutveckling, genom resultat i form av metoder för idéutveckling.
Mikrofinansiering via Almi uppvisar tydliga och direkta resultat avseende
Idéutveckling, och samma sak gäller för Leapfrogs. VINN NU för unga uppvisar
likaledes tydliga och direkta resultat, men avseende kommersialisering. Studier
och kartläggningar har tydliga resultat i termer av kunskap, vilket är att
betrakta som ett indirekt resultat avseende strukturpåverkan.
De streckade gröna pilarna indikerar en svårbedömd eller i sammanhanget
mindre effekt av respektive insats. Exempelvis går en streckad pil från insatsen
Mötesplatser till en indirekt påverkan avseende Idéutveckling, genom resultat i
termer av verktyg och metoder. Att pilen är streckad beror på att så pass få av
de verktyg och metoder som testats och utvecklats berör idéutveckling –
flertalet hamnar i stimuleringsfasen. Det går även en streckad grön pil från
Mötesplatser till Strukturpåverkan. Här beror oklarheten, dvs. att pilen är
streckad, på att Kontigo ser frågetecken i lärandet avseende pilotmetodiken.
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Sociala innovationer är otydligt målsatt varför det är svårt att överblicka
resultaten i termer av ökad kunskap, och vi ser även otydligheter i
långsiktiggörandet som gör effekterna svårbedömda – här går en grön streckad
pil, dels till strukturpåverkan och dels till idéutveckling.
Figur 18. Insatslogik: Aktiviteter och resultat för insatser inom Ungas
innovationskraft (jämför Figur 6)

5.2 Kontigos  bedömning  av  programmet  
Kontigo bedömer att Ungas innovationskraft 2013-2014 till övervägande del
har fungerat mycket väl. De insatser som har genomförts har levererat goda
resultat i termer av ökad kunskap och attitydförändring i innovationsstödsystemet, i termer av unga idébärares idéutveckling, samt i termer av unga
innovatörers kommersialisering av sina idéer. Flertalet insatser har genomförts
planenligt, och när så inte skett (exempelvis i fallet med UF-bryggan) har detta
varit en relevant och medveten manöver till följd av förändrade yttre
omständigheter. Vidare ser Kontigo att ett gediget arbete har gjorts för att
identifiera behoven hos målgruppen vad gäller idéutveckling och
kommersialisering.
Utifrån utvärderingens analysmodell bedömer Kontigo dock att det finns vissa
relevanta punkter för kritik:
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Några av insatserna i programmet uppvisar fall av målgap – insatsernas syfte
och mål motsvaras inte av aktiviteter som enligt Kontigos analys inte tydligt
bidrar till måluppfyllelse. (Jämför Figur 3.) Här ser vi bland annat att
insatserna avseende strukturpåverkan inte når hela vägen till Beteende i den
sk. KAB-kedjan (Kunskap, Attitydförändring, Beteende) – däremot bidrar
insatserna till ökad Kunskap och Attitydförändring, som indirekt kan påverka
beteendet på sikt. Här ser Kontigo att programmet inte haft mandat att
stipulera nya arbetssätt inom respektive myndighet och för andra stödsystemsaktörer, och att detta heller inte är rimligt att förvänta sig – däremot har man
tydligt lyft frågan om unga som målgrupp och fyllt på med relevanta verktyg
och kunskap.
Programmet uppvisar också fall av målläckage – några insatser handlar om
annat än programmets syfte. (Jämför Figur 2.) Här handlar det främst om att
en insats i genomförandet skapat resultat avseende stimuleringsfasen
(Mötesplatser), vilket ligger utanför den nu bedömda programperiodens syfte.
Att skapa denna typ av oavsedda resultat och effekter kan ses som en positiv
bieffekt, men enligt en sträng tillämpning av insatslogikmodellen är det
problematiskt att resurser satsats på att skapa oavsedda resultat och effekter
istället för avsedda dito.
Kontigo bedömer att insatser som rör unga som inte vanligtvis ser sig som
innovatörer i större utsträckning tenderar att dra åt stimulering. Detta kan
betraktas som en närmast ofrånkomlig aspekt av att arbeta med dessa delar av
målgruppen. Här krävs kontinuerliga insatser som omfattar både denna tidiga
fas i innovationskedjan, och de senare som idéutveckling och eventuellt
kommersialisering. Det är således en betydligt längre process att uppnå en
faktisk idéutveckling.
Kontigo bedömer att programmet i stor utsträckning förmått nå ut till andra
unga än de som normalt sett betraktar sig som innovatörer och/eller vanligen
kommer i kontakt med innovationsstödsystemet. I och med detta har
programmet under 2013-2014 kunnat identifierat och åtgärda ett problem som
fanns under den föregående programperioden.
Här finns även en aspekt av huvudmannaskap som Kontigo bedömer påverkar
förutsättningarna till långsiktiggörande av resultat, och därmed
effektskapande. De aktörer som involveras i insatserna har olika
förutsättningar att bidra till strukturpåverkan eller långsiktiga
resultat/effekter. Några insatser drivs av eller i otydliga miljöer och aktörer,
vilket leder till en större otydlighet i hur resultat ska tas om hand och föras
vidare (exempelvis Sociala innovationer). I de insatser som förväntas ha
indirekta effekter ser Kontigo således större risker än i de insatser som
förväntas ha direkta effekter, särskilt om huvudmannaskapet är otydligt eller
svagt. Ett exempel på tydligare huvudmannaskap – trots att det varit delat –
ser vi i insatsen Mikrofinansiering (Almi och Drivhuset).
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Vissa insatser och delprojekt i programmet har brister när det kommer till
välformulerade mål. Kontigo ser att det ur styrningssynpunkt är lämpligt att
formulera mål som är Realistiska, Relevanta, och Mätbara. (Se Tabell 1.) När
sådana mål saknas kan det vara svårt att bedöma värdet av de resultat en insats
faktiskt levererat, och det är även en förhöjd risk för att en insats avviker från
programlogiken. Särskilt i ett komplex och omfattande program som Ungas
innovationskraft krävs det genomgående välformulerade mål för att hålla en
stringens i programlogiken, och få alla ansträngningar att tydligt sträva mot det
övergripande syftet. Kontigo bedömer att detta är en brist i några insatser inom
programmet.
Att målen och styrningen av insatserna varierar har främst sin förklaring i att
vissa insatser haft en tydligt experimenterande karaktär, där det sammantagna
resultatet blir något otydligt. Andra har väldigt klart definierade mål och tankar
kring genomförandet och har också skapat tydligare resultat för utveckling och
kommersialisering. Kontigo ser att programmet utifrån en insatslogikmodell
hade gynnats av att renodlas ytterligare. De experimenterande och
stimulerande insatserna hade utifrån detta perspektiv passat ännu bättre i
programmets tidigare del, medan insatserna i detta senare skede hade gynnats
av ett tydligare fokus på utveckling, kommersialisering och/eller strukturpåverkan.
Avseende finansieringen ser Kontigo viss svårighet gällande att bryta upp
satsade pengar per insats för vissa insatser. Vidare ser vi en svårighet i att
bedöma hur mycket av varje insats resurser som gått till respektive spår i
programlogiken. Emellertid har vi skisserat en översiktlig och ungefärlig bild av
hur vi bedömer att de avsedda resurserna jämför sig med de faktiskt satsade
resurserna (Figur 19):
Figur 19. Ungefärlig resursfördelning. Källa: Kontigo
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Även om Figur 19 ovan är grovt skisserad, indikeras den ungefärliga viktning
med vilken programmets resurser används enligt Kontigos bedömning. Givet
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att insatsen mötesplatser betraktas som övervägande riktad mot stimuleringsmålet, ser vi att ca 15 procent av programperiodens resurser, sett till utfall, varit
fall för målläckage. Vidare ser vi att den totala summan avseende avsedd resurs
är ca 1,5 mkr högre än resurs sett till utfall, 20 respektive 18,5 mkr – illustreras
av den saknade pajbiten i det högra cirkeldiagrammet. Detta speglar Kontigos
bedömning att insatsen Sociala innovationer inte levererat tydliga resultat eller
effekter.
Det figuren illustrerar är att merparten av resurserna har gått till att skapa
avsedda effekter, men att resurser i vissa fall har ”läckt” (se Figur 2.
Målläckage) och alltså inte oavkortat gått till att påverka för programperioden
avsedda målvariabler. Kontigo bedömer att programmet har lyckats väl med att
använda sina resurser på rätt saker.

5.3 Avslutande  diskussion  
5.3.1 Lärdomar  gällande  målgruppen  
5.3.1.1 ”Mogna”  innovatörer  
Kontigo bedömer att Ungas innovationskraft har visat att man kan nå vissa
grupper av unga mycket framgångsrikt, och i stor utsträckning stödja dem i
utveckling och kommersialisering av idéer. Exempel på framgångsrika recept
är insatserna Leapfrogs, Mikrofinansiering, och VINN NU. Härvidlag står sig
de lärdomar som Kontigos föregående utvärdering (Uppföljning av fem
insatser inom Ungas Innovationskraft, 2013) tog fasta på:
•

Ekonomiska faktorer är av betydelse – unga måste få stöd för att våga
satsa, och relativt små tillskott kan ha stor betydelse

•

Det som delvis definierar gruppen unga är den lägre erfarenhetsgraden
– att se till denna specifika omständighet är inte detsamma som att
särbehandla

•

Målgruppen måste mötas på villkor som engagerar – stöderbjudandet
måste vara attraktivt

Detta angående den grupp unga som i sammanhanget kan sägas vara relativt
mogna innovatörer. Samtidigt är det här viktigt att komma ihåg att det
förefaller som att det varit enklare just att nå vissa grupper i vissa fall. Om vi
tar mikrofinansiering som exempel (se avsnitt 4.3) så är vår bedömning att
denna insats varit framgångsrik. Samtidigt så är den skev när det gäller
fördelningen av stöd till män respektive kvinnor. Detta i jämförelse med
målsättningen om en 50/50-könsfördelning – sett i ett vidare perspektiv ser vi
att en könsfördelning med 36 procent kvinnor är betydligt jämnare än vad
motsvarande insatser brukar prestera. Kanske var det så att målet i sig här var
något orealistiskt?
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Om det också finns en snedvridning när det gäller etnicitet har vi inte haft
möjlighet att undersöka, men så kan naturligtvis också vara fallet. Vidare så
förefaller det som om vissa branscher är mer vanligt förekommande – IT, och
då framförallt appar, har varit vanligt.
Ett annat exempel är den speciella insatsen för unga inom VINN NU (se avsnitt
4.4). Även här ser vi en skev könsfördelning, där under en femtedel av
stödmottagarna är kvinnor – ca en fjärdedel under programperioden 20132014. (Återigen bör poängteras att denna könsfördelning på inget sätt är mer
skev än vad som är brukligt sett till jämförbara insatser.) Det kvarstår därmed
utmaningar i termer av vilka som nås av denna typ av insatser. Här speglas
samhället i en vidare bemärkelse – män är överrepresenterade bland
entreprenörer och företagare generellt.
Insatser som VINN NU och Mikrofinansiering kan bidra till att angripa sådana
strukturella problem, men agerar även inom ramarna för dessa strukturer.
Kontigo menar att förväntningarna på denna typ av insats måste förhålla sig till
detta för att hållas på en rimlig nivå – målet kan exempelvis vara att inte bidra
till att reproducera dessa strukturer, snarare än att helt förändra dem. Även
här finns som synes utrymme för förbättringar.
Motsvarande branschfördelning som återfinns gällande Mikrofinansiering ser
vi även gällande VINN NU – E-handel/ betalningstjänster, IT-baserade
informations- eller utbildningstjänster är dominerande för de unga VINN NUmottagarna. Kontigo menar att detta är en del i målgruppens
definitionsmässigt lägre erfarenhetsgrad, som ger en lutning mot vissa
branscher. Även tillgång till resurser kan vara en delförklaring – målgruppen
kan tänkas tendera att befoga över ekonomiska och andra resurser i mindre
utsträckning. E-handelstjänster, eller som i Mikrofinansiering appar, kan då i
vissa fall vara mindre resurskrävande fält att verka inom.

5.3.1.2 ”Omogna”  innovatörer  
Som har berörts tidigare i rapporten ser Kontigo en inneboende motsättning i
att arbeta med en omogen målgrupp utan att befinna sig i stimuleringsfasen.
För att en person som inte identifierar sig som innovatör och som saknar
kontaktytor till innovationsstödsystemet ska kunna ta sig hela vägen till stadiet
idéutveckling och/eller kommersialisering, krävs en längre kontinuerlig insats
som tar avstamp i stimuleringsdelen. Här kan ett stimuleringsfokus således
inte uteslutas.
Kontigo har i analysen ovan (avsnitt 5.1 och 5.2) uppehållit sig vid ett strikt
programlogiks-perspektiv som implicit kritiserar det målläckage som vi ser att
ett stimuleringsfokus innebär, givet programperiodens uttalade mål avseende
utvecklings- och kommersialiseringsfaserna. Däremot vill vi poängtera att ett
stimuleringsfokus i sig inte är fel – tvärtom är det precis vad som krävs för att
nå och aktivera ”nya” grupper av unga. Härvidlag ser vi att de piloter som
bedrivits inom ramarna för insatsen Mötesplatser har mycket att ge – vi ser
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t.ex. att pop up-konceptet når ut brett till många unga, och att Botkyrkas
Banbrytare har arbetat fram ett intressant koncept för kontinuerlig coachning
och lokal förankring.
En potentiell lärdom som Kontigo ser avseende arbetet med den mer ”omogna”
delen av målgruppen, är att insatser (i det här fallet Mötesplats-piloter) där
initiativet kommit från målgruppen har varit mest framgångsrika. Piloter där
så ej varit fallet har haft svårare att få tillstånd ett deltagande från målgruppen,
och inte heller kunnat nå ut till målgruppen effektivt. Här ser Kontigo att
deltagandeperspektivet är viktigt, men att detta kan vara svårt att åstadkomma
även när det är ett uttalat krav i utlysningen.
Härmed väcks frågan vad en stödsystemaktör kan göra, givet att denne inte har
ett de facto målgruppsperspektiv. Kontigos bedömning är att ett reellt
deltagandeperspektiv är möjligt att uppnå även när avsändaren eller
projektägaren inte själv tillhör målgruppen, men att det finns en tydlig risk för
att misslyckas om ansatsen inte är genuin och/eller tillräckligt väl förankrad.
En slutsats av detta tankesätt är att stödsystemets aktörer härvidlag snarare
har till uppgift att fånga upp och stödja befintliga initiativ, än att initiera dem.
Även om en inte går så långt i tolkningen, är Kontigos bedömning att det krävs
ett aktivt och genuint deltagandeperspektiv, där målgruppen de facto
involveras – det räcker inte med en inaktiv projektgrupp som inte har en klar
bild av vad som ska åstadkommas, eller som saknar förutsättningar för att
driva projektet. Ett ad hoc-mässigt deltagandeperspektiv, där en projektägare
som inte befinner sig i målgruppen har planerat och satt upp mål och ramar för
ett projekt, kan göra att ett deltagandeperspektiv blir svårt att föra in i
efterhand. Att ett initiativ ursprungligen stammar från målgruppen är det
tydligaste och enklaste sättet att garantera ett målgruppsperspektiv – då
formuleras problemställningen från början av målgruppen själva.
Andra framgångsfaktorer som Kontigo identifierar avseende att nå ”nya”
segment av målgruppen är – utöver ett genuint deltagarperspektiv – ett
uppsökande arbetssätt och lokal förankring. Motsvarande hinder är okunskap
om målgruppens förutsättningar – här kan det röra sig om en otillräcklig
behovsanalys, avsaknad av kanaler för att nå målgruppen, eller oförmåga att
anpassa en aktivitets tidsliga och rumsliga lokalisering efter målgruppens
önskemål. Att nå målgruppen är dock bara första steget – i Kontigos
utvärdering avseende den föregående programperioden konstaterades att
målgruppen unga i högre grad än andra är i behov av stöd och coaching, och
detta är ännu mer sant angående den grupp som inte redan identifierar sig med
innovatörsrollen och som inte tidigare har mött innovationsstödsystemet. Ska
”nya” segment av den unga målgruppen ta sig hela vägen till utvecklings- eller
kommersialiseringsfasen, krävs aktiv vägledning.
En central utmaning är från stödsystemets aktörers perspektiv att förvalta och
långsiktiggöra lärdomar, vilket för oss till den mer allmänna diskussionen om
myndigheternas arbetssätt.
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5.3.2 Myndigheternas  arbetssätt  
5.3.2.1 Strukturpåverkan?  
Utformningen av Ungas innovationskraft, såsom den framgår t.ex. av den
tänkta insatslogiken i figur 4, blir allt mer symptomatisk för hur svenska
främjandemyndigheter arbetar. En vanlig logik innebär att den önskade
förändringen (resultatet och effekten) skall nås genom någon form av
strukturförändring. Den strukturella förändringen skall i sin tur ofta nås
genom att man prövar nya idéer, arbetssätt och metoder, samt att dessa sen
utvärderas varpå goda exempel kan erhållas, spridas och en lärande strukturell
förändring ske. I Ungas innovationskrafts logik är dock huvudtanken att
strukturförändringen kommer först och att detta sedan får påverka
möjligheterna för ungas innovationsarbete.5
I en teoretisk modell fungerar detta vanligen fint, men i praktiken ser vi få
exempel på en lyckad sådan utveckling eller strukturell förändring. Det kan
finnas flera skäl till det. Ett skäl kan vara att det inte är så lätt att finna nya
idéer, arbetssätt och metoder att pröva – mycket är redan gjort. Ett annat skäl
är att det oftast är svårt att definiera vad som är det nya i en metod eller till och
med vad som är själva metoden. Utvecklingen av metoder sker stegvis. Detta
gör det väldigt svårt att pröva om det nya arbetssättet eller metoden verkligen
är bättre än de tidigare och om det därför är en metod vi skall sprida och
förändra strukturer med hjälp av. Handlar det då om att de nya metoderna och
arbetssätten kräver mer resurser än de nuvarande blir det därför ofta svårt med
implementeringen av förändringen, i synnerhet efter det att den eventuella
projektfinansieringen tagit slut.
Slutligen kan det vara så att man inte är så intresserad av den strukturella
förändringen som man antyder i programlogikerna. Man kanske istället har
som främsta önskan att arbeta direkt mot målgrupperna men att resurserna för
detta är så små att den strukturpåverkande ambitionen blir ett slags alibi för
varför man inte arbetar bredare med hela målgruppen. I de fallen kommer
själva metoderna för att nå strukturpåverkan i slutändan att spela mindre roll.
Kontigo menar att det finns mer att lära för många myndigheter när det gäller
att arbeta strukturpåverkande. Detta arbete bör tydligare bli en del i och kanske
också ges en tydligare roll i insatslogiken. I fallet med Ungas innovationskraft
såg vi t.ex. en tendens till att – trots att projektet lyckats väl i att öka kunskaper
och delvis förändra attityder till gruppen unga hos målgruppen aktörer i
innovationsstödsystemet – detta (ännu) inte fått samma tydliga genomslag i
ändrat agerande hos aktörerna. Detta kan, som sagt, kanske förklaras av att
5 Som diskuteras mer utförligt i kapitel 2 är programmets tredelade syfte att åstadkomma strukturpåverkan,
idéutveckling och kommersialisering i relation till målgruppen unga 18-30. Kontigos analys ger vid handa att
dessa tre effektmål måste ses som sekventiella, såtillvida att syftet med strukturpåverkan är att göra
innovationsstödsystemet mer tillgängligt för målgruppen, vilket i sin tur syftar till att stödja målgruppen i
idéutveckling och kommersialisering. Idéutveckling kan i stor utsträckning ses som försteget till
kommersialisering, inte minst i ljuset av att programmet ska öka innovationskraften för att gynna tillväxten i
Sverige. Givetvis har programmet också arbetat parallellt med samtliga tre spår – man har insatser för
strukturpåverkan, och även för idéutveckling och kommersialisering.
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projektägarna inte fullt ut har haft ett mandat att styra aktörerna i
innovationsstödsystemet, men det kan också vara så som vi också skriver att
detta heller kanske inte kunnat förväntas. Här menar vi att insatslogiken i den
här typen av strukturpåverkande projekt skulle vinna på en ännu tydligare
analys där man också ställer frågan hur en reell strukturpåverkan (exempelvis
ett förändrat arbetssätt i och med att en ny kunskap eller metod används)
faktiskt åstadkoms och att detta innebär en höjd ambitionsnivå i detta
avseende inom insatsen. Kanske betyder det att man genomför någon eller
några färre enskilda insatser för att direkt påverka eller stödja målgruppen
unga. Och om det inneburit att viktiga nyckelaktörer hade genomfört
strukturella förändringar för att långsiktigt kunna förbättra sitt stöd till ungas
innovationsarbete hade det kanske varit värt det?

5.3.2.2 Strukturpåverkan  i  termer  av  primär-‐  och  sekundärled  
Diskussionen kan generaliseras och låter sig då beskrivas i termer av primäroch sekundäruppdelade insatser. När en traditionell insatslogik handlar om att
resurser omsätts i aktiviteter för att skapa resultat (se Figur 1), som i
förlängningen ska bidra till att åstadkomma förändring i enlighet med
satsningens mål, så handlar en primär- och sekundäruppdelad insatslogik om
att genomföra aktiviteter och skapa resultat i flera led. I figuren nedan
illustreras en sådan insatslogik, uppdelad i en primär (P) och sekundär del (S).
Figur 20. Insatslogik i en insats bestående av ett primär- och sekundärled

Vi skiljer mellan primära aktiviteter (P) och sekundära aktiviteter (S). I många
primär-sekundär-insatser är logiken den att goda metoder och arbetssätt från
den primära aktiviteten i en sekundär aktivitet skall spridas vidare och
tillämpas av andra och där ge upphov till nya goda (sekundära) resultat. För att
denna logik skall fungera krävs också en tredje typ av aktiviteter, nämligen en
utvärderande aktivitet som bedömer och värderar metoder, resultat och
arbetssätt från den primära aktiviteten. Endast metoder och arbetssätt som har
verifierat goda resultat bör enligt denna logik, spridas vidare.
Modellen med en primär- sekundär insatslogik ställer stora krav på ett
sammanhållet ledarskap och genomförande för hela insatsen. Modellen är
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dessutom mer lämplig i vissa fall än i andra. Den främsta anledningen till att
arbeta uppdelat i ett primär- och sekundärled är att arbetet är explorativt till
sin karaktär, dvs. att det finns en genuin osäkerhet kring vad som fungerar och
vad som inte fungerar och att nya arbetsformer och metoder behöver utvecklas
och prövas. Däremot visar erfarenheten från andra insatser att det sannolikt
också finns flera andra skäl till varför man väljer att genomföra en insats
uppdelad i ett primär- och sekundärled trots att man inte ser ett tydligt
explorativt syfte eller arbetssätt i genomförandet.
Ett exempel som illustrerar detta är EU:s Socialfondsprogram, som bl.a. syftar
till att motverka utanförskap och inriktas på grupper långt från
arbetsmarknaden. Programmet kan sägas bygga på en systematiskt upplagd
modell enligt primär- och sekundärledstänkande (se Figur 20). Flera projekt
inom programmet har som syfte att utveckla och pröva nya metoder – för
individanpassning av coachningsinsatser, för validering av meriter, för
yrkespraktik, för samverkan mellan myndigheter, för involvering av
näringslivet, etc. Dessa metoder är tänkta att, i och med respektive
projektavslut, implementeras i olika ordinarie verksamheter såsom kommuner,
myndigheter eller organisationer.
Problemet inom Socialfonden har i första hand varit att projektens metoder
inte har varit möjliga att implementera i ordinarie strukturer. Den främsta
anledningen är att kostnaderna varit orealistiskt höga. En viktig lärdom
handlar därför om huruvida insatsen verkligen motiverar en uppdelning i flera
led eller inte och att det kan vara viktigt att analysera om det eventuellt finns
andra motiv bakom ett sådant val. Ett sådant motiv kan vara att kunna hävda
att det efter det första ledet också finns ett andra led i vilket både kunskap och
resurser skall ges en vidare spridning – på så sätt kan man bemöta en eventuell
politisk diskussion kring huruvida resurserna för en insats koncentreras till allt
för begränsade delar av målgruppen.
Ett genomförande i flera led är svårt och ställer stora krav. Det bör därför
främst användas när insatsens explorativa karaktär är tydlig. Finns det andra
skäl till varför man skulle välja ett sådant genomförande är risken betydande
för att hela insatsen kan komma att präglas av en otydlighet i målen som knyter
tillbaka till relationerna mellan primär- och sekundärleden.
Önskar man ett flerstegsgenomförande bör också tydliga förutsättningar
skapas för att genomföra alla leden, så att den samlade nyttan
(strukturpåverkan) maximeras. Detta betyder oftast att mer resurser och tid
bör flyttas från primärledet till utvärderingen och sekundärledet. Det betyder
också att primärledets utformning måste anpassas till helheten redan initialt.
Framförallt blir det viktigt att genomföra insatsens delar i rätt ordning. T.ex.
kan en insats sannolikt delas in i tre övergripande faser – en planerande fas
(omvärlds- och behovsanalys etc.), en ”genomförande-fas” (i det här fallet då
de explorativa insatserna genomförs), samt en implementeringsfas. Kronologin

Utvärdering	
  Ungas	
  Innovationskraft	
  

	
  

60

kan tyckas självklar på en teoretisk nivå, men Kontigo erfar att faser inte sällan
glöms bort eller genomförs i fel ordning.
I fallet Ungas Innovationskraft ser vi ett problem i att explorativa insatser av
pilotkaraktär (genomförande-fasen, eller primärledet), exempelvis Sociala
Innovationer och Mötesplatser, genomförs i den senare delen av programmet
eller till och med in i det sista i denna senare del. Detta utan att tillräcklig tid
och resurser avsätts för det vi kallar implementeringsfasen, eller sekundärledet.
Vidare ser vi att explorativa insatser snarare hör hemma i den tidigare
programperioden, just för att skapa utrymme för ett strukturerat lärande och
implementering. Slutligen är det, som nämnts ovan, Kontigos uppfattning att
metodiken i de explorativa insatserna inte är tillräckligt tydlig för att föranleda
ett flerstegsgenomförande.

5.3.3 På  vilken  sikt  uppstår  effekter?  
En viktig aspekt av Kontigos utvärdering är att den skett under programmets
slutskede. Flera av de insatser som genomförts under denna senare halva av
programmet Ungas innovationskraft, dvs. programperioden 2013-2014, kan
med fördel följas upp längre fram för att se vilka medel- och långsiktiga effekter
som kan ha uppstått. Framförallt gäller detta för insatser som vi bedömer i
nuläget har haft företrädelsevis indirekta resultat.
Den kunskapshöjning och attitydförändring som skapats i och med Intern
påverkan (avsnitt 3.2) och Studier och kartläggningar (avsnitt 3.5) kan mycket
väl visa sig ha mer direkt effekter på längre sikt – den ökade kunskapsnivån
och de förändrade attityderna kan få till följd att arbetssätt också förändras. På
samma sätt kan det visa sig att modellen som tagits fram inom Slöjdinkubatorn
(avsnitt 3.3) kommer att vidareutvecklas och fortsätta generera resultat
framöver – mycket tyder på det, då inkubatorsmodellen tas i bruk på
folkhögskolan i Sätergläntan i Insjön, Dalarna. Det finns ett problem med att
följa upp insatser på kort eller omedelbar sikt, när insatserna syftar till att
skapa en indirekt effekt, eftersom effekten då förväntas ske längre fram.
Motsvarande problematik ser vi emellertid också avseende insatser som har ett
mer direktverkande syfte. Hur vet vi idag att mottagaren av Leapfrogs
innovationscheck framgångsrikt kommersialiserar sin idé om två år? Svaret är
naturligtvis att vi i dagsläget inte kan uttala oss om detta, på samma sätt som
att vi inte kan veta huruvida deltagarna i Botkyrkas Banbrytare når
motsvarande resultat om de får ytterligare ett år av coaching på sig för att
utveckla sina idéer.
Kontigo vill sist av allt i denna rapport peka på att flera av de genomförda
insatserna lovar gott i ett längre perspektiv, och att även de som eventuellt inte
gör det förtjänar att följas upp om något eller några år. Att gå ut med
uppföljande enkäter till mottagarna av olika stödformer låter sig enkelt göras.
Det finns även möjlighet att genom exempelvis en intervjustudie följa upp hur
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lärdomarna från de mer explorativa pilotsatsningarna landar. Också i de fall
där vi bedömer att pilotmetodiken har potential att utvecklas kan man tänka
sig att viss strukturpåverkan sker, vilket inte tydligt går att avgöra i dagsläget. I
flera fall torde också det vara möjligt att med hjälp av registerdata (och kanske
en enkätstudie) om två eller tre år göra en effektutvärdering med en speglad
kontrollgrupp av personer som inte deltagit i någon av insatserna. Syftet med
en sådan effektstudie är att jämföra de som inte deltagit med de som deltog i
någon insats exempelvis vad gäller företagande och deras företags tillväxt och
konkurrenskraft).
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Bilaga  –  Lista  över  intervjupersoner  
Program  och  insatsansvariga  
Ann-Louise Persson
Anna Bjurström
Annika Järemo
Johan Goméz de la Torre
Kajsa Olofsson
Karin Silfversten
Marie Fagerlind
Rebecca Ahlstedt

Mötesplatser  piloter  
Carl Heath – Projektledare Lundby Digitalverkstan
Erica Lindberg – Projektledare CreActive Östergötland
Fares Hamed – Projektledare Botkyrkas Banbrytare
Frida Ståhlhandske – Projektledare Makerspace Åmål
Kalle Tännérus – Projektledare Knivsta Bibliotek Makerspace
Rebecka Hagman – Projektledare Botkyrkas Banbrytare
Sofia Larsson – Projektledare Mötesplats Pop-up Luleå
Alfred Vikström
Alin Mechenici
Anders Östgård
Andreas Carlsson
Anton Ohvo
Emma Simonsson
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Evelina Roos
Fredrik Andersson
Fredrik Möller
Jenny Sjöberg
Johan Berglund
Johan Gärdebo
Josephine Landström
Josephine Werner
Julia Andersen
Justina Mickonyté
Jörgen Rudh
Love Kölle
Malin Nilsson Lång
Maria Hansson
Martin Häggblom
Sandra Hansson
Sebastian Benchimol
Shafik Muwanga
Sofia Lindqvist
Victoria Escobar
Viktor Johansson
Viktoria Nguema

Leapfrogs  
Johannes Ivarsson
Kajsa Olofsson – Insatsansvarig
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Paul Wennerberg
Petter Söderlund
Robert Stanescu
Samuel Börjesson
Örs-Barna Blénessey

VINN  NU  
Ann-Louise Persson – Handläggare på VINNOVA, tidigare programansvarig
för Ungas Innovationskraft, fd. insatsansvarig för VINN NU
Fredrik Abrahamsson
Joakim Westlund
Kristoffer Linde
Lisa Renander
Mats Iii Pålsson Horn Af Åminne
Stina Relfsson

Mikrofinansiering  Almi-‐Drivhusen  
Catarina Berglund – Mälardalens högskola, då Idélab
Clas Rydholm – Almi Väst
Jan Lundqvist – Start-Up Stockholm
Johan Ohlsen – Almi Skåne
Magnus Carsten – Drivhuset Malmö
Malin Nilsson – Almi Norr
Maria Bensalem – Drivhuset Västra Götaland
Pernilla Conley Pettersson – Almi Sörmland
Pernilla Samuelsson – Communicare
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Sociala  innovationer  
Andre Bogsjö
Anna Wendegård
Daniel Heed
Hanna Sigsjö
Josefine Wahlberg
Kathleen Asjes
Kia Keiandokht Mohebi
Stephan von Malortie
Tove Pallin

Slöjdinkubatorn  
Anton Sjöström
Daniel Y Zagal
Emma Frost
Felix Wink
Frej Lonnfors
Julia Gamborg Nielsen
Lotta Lampa
Per Ingvad
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Bilaga 7
2010-01527 Ekonomisk

redovisning

Regeringen avsatte 20 miljoner kronor för programmet Ungas innovationskraft 2013-2014, varav 10
miljoner för 2013 samt 10 miljoner för 2014.
Programmets utbetalningsutfall uppgår till cirka 16,9 miljoner, varav 85 % har beviljats till
projektbidrag och 15 % till verksamhetskostnader.
I enlighet med regeringsbeslutet har Tillväxtverket överfört 10 miljoner till VINNOVA som
projektbidrag, för att genomföra gemensamma uppdraget under programperioden. VINNOVA har
redovisat att 95 % av utbetalningsutfallet avser beviljade projektbidrag samt 5 % har använts till
verksamhetskostnader. Se VINNOVAs resultaträkning på nästa sida.
Resultaträkning Tillväxtverket
finansiering

Anslag
Summa
Verksamhetskostnader
‐Personalkostnader 1)
‐Köpta tjänster 2)
‐Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar 3)
Summa utbetalningar
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH‐påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH‐påslag

Näringslivs‐ Förvaltnings‐
anslaget
anslaget
16 881 000
1 815 000
16 881 000
1 815 000
815 000
1 457 000
202 000
2 474 000
14 407 000
16 881 000
16 881 000
100 %
2 061
515 000
17 369 000

1 815 000

1 815 000
1 815 000
1 815 000
100 %
3 868
967 000
2 782 000

SUMMA
18 696 000
18 696 000
2 630 000
1 457 000
202 000
4 289 000
14 407 000
18 696 000
18 696 000
100 %
5 929
1 482 000
20 178 000

*Påslag för gemensamma OH‐kostnader
I resultaträkningen ovan sker ett tillägg för gemensamma OH‐kostnader, d v s kostnader för
den del av resurserna som avser administration till stöd för kärnverksamheten. Hit räknas
verks‐ eller myndighetsledning och olika staber, med uppgift att stödja kärnverksamheten, till
exempel i fråga om ekonomi‐, personal‐ och juridiska frågor. (Se ESV 2005:3). Denna kostnad
finns inte i redovisningen, utan är ett pålägg som här gjorts manuellt för att ge en rättvisande
bild av kostnaderna.

Noteringar:
1) Personalkostnader på Förvaltningsanslaget inkluderar lönekostnader för projektanställd för janfeb 2015.
2) Köpta tjänster redovisas även förbrukade kostnader under 2014 utbetalda under januarifebruari 2015.
3) Av transfereringarna har 10 Mkr överförts till VINNOVA.
1 (2)

Resultaträkning VINNOVA
SUMMA
10 000 000
10 000 000

Transferering från Tillväxtverket
Summa
Verksamhetskostnader, Vinnova
‐Personalkostnader
‐Köpta tjänster
‐Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar 1)
Summa utbetalningar

23 000
436 000
6 000
465 000
9 823 000
10 288 000

1)

Av transfereringarna kommer cirka 0,5 mkr att utbetalas under
2015

2 (2)

