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Bakgrund och syfte 

I den tematiska gruppen Entreprenörskap och företagande bygger det övergripande 

analysarbetet på fältstudier och den tematiska gruppens erfarenheter. Arbetet finns beskrivet 

mer i detalj i den plan för insamling, systematisering och analys av underlag som tidigare 

tagits fram (Tillväxtverket Dnr 40-2008-5349).  

Inför Tematiska gruppens möte den 18 oktober 2010 levereras arbetsrapporter från de som 

genomför fältstudier samt detta övergripande diskussionsunderlag. Syftet är att bidra till 

tematiska gruppens diskussioner kring sakfrågor och att gruppen ska få inspel till 

beslut/utformning av strukturpåverkande aktiviteter, samt att knyta samman den tematiska 

gruppen och fältstudierna i enlighet med den interaktiva analysmodell som tagits fram. Det 

rör sig alltså om en tvåvägskommunikation.  

Arbetet med fältstudier har kommit igång på allvar efter sommaren 2010 (studien som 

Linköpings universitet genomför kom igång redan i april 2010). Arbetsrapporter från 

respektive utförare bifogas. I detta dokument ges en överblick över vilka som genomför 

studierna, vilka regioner/projekt de arbetar med, vilka övergripande frågeställningar som alla 

utgår ifrån, några övergripande reflektioner samt punkter där tematiska gruppens synpunkter 

efterfrågas.  

 

Aktuella studier och uppdragsgivare  

 Ledningskonsulterna (Mellersta och Övre Norrland) 

Kontaktperson: Henry Tham (tham@swipnet.se). Övriga deltagare: Bengt Wittbom, 

Magnus Klofsten, Lars Behrenz, Olof Bergwall.  

 Mälardalens högskola (Stockholmsregionen och Östra Mellansverige) 

Erik Lindhult (erik.lindhult@mdh.se), Johan Grindbergs (johan.grinbergs@mdh.se) 

och Peter Selegård (peter.selegard@mdh.se). 

 Coompanion Göteborgsregionen (Västsverige) 

Kontaktperson: Sara Isaksson (sara.isaksson@coompanion.se. Övriga deltagare: Katja 

Finger Avestam (Chalmers) och Pär Olofsson (Coompanion). 

 Kontigo AB (Norra Mellansverige samt Småland och Öarna) 

Kontaktperson: Peter Kempinsky (peter.kempinsky@fba.se) 

 Oxford Research (Sydsverige) 

Kontaktperson: Ylva Grauers (ylva.grauers@oxfordresearch.se)  

 Linköpings universitet (14 projekt) 

Kontaktperson: Charlotte Norrman (charlotte.norrman@liu.se). Övriga deltagare: 

Christer Johansson och Lars Niklasson.  

 ESBRI (8 projekt) 

Kontaktperson: Malin Gawell (Malin.Gawell@esbri.se) 

 

Grundläggande frågeställningar 

Grundläggande frågeställningar har tidigare lyfts fram i samband med tematiska gruppens 

möten, formulerats i upphandlingsunderlaget och lyfts fram i samband med kartläggningen av 
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socialfondsfinansierade projekt som arbetar med entreprenörskap och företagande 

(Tillväxtverket 2010-05-05). Dessa frågeställningar har vidarebefordrats till uppdragstagarna.  

 

Frågor som lyfts fram vid den tematiska gruppens möten:  

• Hinder/möjligheter? 

• Hur arbetar men med empowerment? Vad betyder detta för individen? 

• Vad kan man göra för att bidra till en fortsatt utveckling? 

• Relationen mellan entreprenöriella initiativ, andra aktörer/insatser (inte minst 

offentliga)? 

Frågor som formulerats i upphandlingsunderlaget: 

• Hur arbetar projekten med entreprenörskap respektive företagande för att förhindra 

utslagning på arbetsmarknaden, integrera personer på arbetsmarknaden och/eller vidga 

den ordinarie arbetsmarknaden för personer som av olika orsaker har svårt att få 

arbete? 

• Används olika metoder och/eller arbetssätt för att nå olika målgrupper? I så fall på 

vilket sätt? 

• Vilka möjligheter finns att använda entreprenörskap respektive företagande för att öka 

arbetskraftsutbudet och förbättra möjligheterna för personer som riskerar eller är 

arbetslösa? 

• På vilket sätt bidrar projekten till kunskapen om hur den sociala ekonomin och sociala 

företag kan bidra till att öka arbetskraftsutbudet och förbättra möjligheterna för 

personer som riskerar eller är arbetslösa? 

• Vilka hinder finns för att entreprenörskap respektive företagande ska kunna användas 

för att öka arbetskraftsutbudet och förbättra möjligheterna för personer som riskerar 

eller är arbetslösa? 

• Är det ett hinder eller möjlighet för framgång att det är ett projekt vars verksamhet 

begränsas av strukturfondens regler? 

• Finns det några negativa och/eller kontraproduktiva  

aspekter för att uppnå resultat i projekt? 

Frågeställningar som lyfts fram vid i kartläggningen av projekt:  

• Den främsta grundläggande frågeställningen är hur dessa projekt arbetar med 

entreprenörskap och företagande. Hur bidrar/arbetar men inom dessa projekt med 

entreprenörskap och företagande för att förhindra utslagning från och underlägga 

in/återgång till arbetslivet? Vilka metoder används? Hur ser arbetssättet ut? Och vad 

har det för effekter? 

• Vad betyder det entreprenörskap och företagande som utvecklas i projekten för 

enskilda individer? Hur ser relationerna till offentlig sektor (verksamhetsmässigt och 

resursmässigt) ut? 

• Hur kan, baserat främst på erfarenheter från projekten, entreprenörskap och 

företagande bidra till att öka arbetskraftsutbudet och förbättra möjligheterna för 

personer som riskerar eller är arbetslösa? Hur relaterar projekten till ESF-rådets och 
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andra offentliga eller privata aktörer som också arbetar med entreprenörskap, 

företagande, arbetsmarknads/sociala/ekonomiska frågor?   

Frågeställningarna kommer under studiens gång vidareutvecklas bland annat utifrån 

gemensamma diskussioner inom ramen för den tematiska gruppens arbete.  

 

Övergripande reflektioner/frågeställningar att diskutera 

Alla uppdragstagare verkar, på ett engagerat sätt, kommit igång i sitt arbete. Sammantaget 

finns en bred kompetens och en intressant dynamik bland uppdragstagarna.  

 

Ledningskonsulterna (18 projekt Mellersta och Övre Norrland) 

Ser, så här långt, svaga kopplingar mellan regionala planer och projektplaner. Ser även vaga, 

ibland motsägelsefulla, definitioner på entreprenörskap och företagande i såväl strategier som 

projektplaner. Många projekt lyfter fram att de ska utveckla nya metoder/arbetssätt men få 

beskriver hur. Ser behov av att ha direktkontakt med flera projekt innan slutligt urval för 

fördjupning görs.  

Mälardalens högskola (30 projekt Stockholmsregionen och Östra Mellansverige) 

Mälardalens högskola inkluderar en tabell med kort sammanfattning, nyckelbegrepp och kort 

beskrivning av entreprenöriell aktivitet i projekten. De framhåller också entreprenörskapets 

många olika uttrycksformer inom, eller i samspel mellan, de olika sektorerna. 

Projektportföljen innehåller ett stort antal olika uttryck. En reflektion som de lyfter fram är 

omfattningen av kompetensutveckling bland projekten – flera gånger med en rätt diffus 

koppling till entreprenörskap och/eller företagande. Ytterligare reflektioner berör olika 

strukturers fördelning av möjligheter till självförsörjning för olika grupper samt att vissa 

projekt främst verkar handla om samverkansorienterad problemlösning.  

Coompanion Göteborgsregionen (22 projekt Västsverige) 

Coompanion lyfter, på detta tidiga skede, reflektioner på vart och ett av projekten. I vissa 

projekt medverkar de också i andra roller vilket man också reflekterar över. De ser relativt 

starka kopplingar mellan regionala planer och projekten. På ett övergripande plan lyfter de 

frågeställningar kring den breda floran av kompetensutveckling och kopplingarna till 

entreprenörskap och/eller företagande samt vilken utbildning som genererar ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. De lyfter också fram behovet av att analytiskt särskilja, men 

också koppla, individnivån med strukturnivå samt till det som bör betecknas som kulturell 

nivå. Till sist reflekterar de över spänningen mellan efterfrågan på innovativa projekt och 

projekt som bygger på beprövade effektiva metoder.  

Kontigo AB (24 Norra Mellansverige samt Småland och Öarna) 

Kontigo har hittat ytterligare 2 projekt inom PO2 i Norra Mellansverige. Inkluderas eventuellt 

efter gemensam diskussion. Många av projekten (16 av 18 i N Mellansverige) är 

kompetensutvecklingsprojekt. I flera fall finns uppgifter om att ’daglig verksamhet’ i 

företagen har prioriterats framför planerade projektinsatser. På sätt och vis ett förståeligt 

problem för företagen, men svårt med tanke på projektens målsättningar. Kontigo lyfter också 

frågor kring vilka målgrupper socialt eller kooperativt företagande kan lämpa sig samt kring 

utbyte mellan programområden för ökade synergieffekter.  

Oxford Research (14 projekt Sydsverige) 

Oxford research uppmärksammar att ett fåtal av projekten arbetar med entreprenörskap i 

traditionell bemärkelse. Två av projekten har som uttalat mål att hjälpa individer som står 
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långt ifrån arbetsmarknaden att starta egna företag. Ett projekt syftar också till att ’starta eget’ 

men då indirekt genom utbildning av personal i skolan som i sin tur för kunskaperna vidare 

till elever. Ytterligare ett projekt har inslag av riktad information om entreprenörskap och 

företagande. Ett antal projekt arbetar mer indirekt genom kompetensutveckling i befintliga 

organisationer. Övriga projekt har svag koppling till entreprenörskap och/eller företagande 

men använder företagandet som plattform för att få in människor på arbetsmarknaden.  

ESBRI (8 projekt) 

Studien omfattar både projekt inom PO1 och PO2. I alla projekten har aktörer inom den 

sociala ekonomin en framträdande roll. En reflektion rör frågor kring projektens arbete med 

entreprenörskap och/eller företagande och kopplingarna till ett långsiktigt utvecklingsarbete. 

Samtidigt vet vi att det är processer som tar tid och inte enkelt kan ’planeras’. De olika 

modellerna i projekten uppmärksammas också. Projekten inkluderar flera intressanta 

’affärsmodeller’, argumentering som belyser olika ’kedjor’ i analysmodeller och/eller 

berättelser. Detta visar också på spänningar i olika övergripande modeller som 

entreprenörskap och företagande kopplas till. Slutligen lyfts frågan om gränsöverskridande 

lärande mellan projekt/regioner t ex vad gäller kompetensutveckling/utbildning inom 

entreprenörskapsområdet.  

Linköpings universitet (14 projekt) 

Studien genomförs under perioden april-november 2010. Presentation av resultat sker i 

samband med tematiska gruppens möte 18 oktober.  

 

Övergripande reflektioner/diskussionspunkter 

Urval av projekt för fördjupade studier: Det har varit för tidigt att i dessa arbetsrapporter 

lägga fram förslag på urval av projekt för fördjupade studier. I flera av arbetsrapporterna har 

behovet av att fortsätta arbetet och därigenom ha direktkontakt med fler projekt. Beslut om 

urval kommer uppskattningsvis behöva göras i december. Vi har då inte något TG möte 

inbokat och därmed uppstår frågan om tematiska gruppens medverkan. Det finns några olika 

alternativ såsom till exempel: 

- Uppdragstagarna lämnar förslag som skickas på en gemensam ’remiss’ till tematiska 

gruppen. Detta är smidigt men skapar inte utrymme för någon gemensam diskussion. 

- En arbetsgrupp tar på sig att vara ’remissinstans’. 

- Ett extra möte med uppdragstagarna och delar av tematiska gruppen arrangeras.  

- Uppdragstagarna stämmer av med projektledningen och eventuella synpunkter tas upp 

i samband med TG mötet i februari då även vissa justeringar kan göras.  

 

Horisontella kriterier: I några av arbetsrapporterna har de horisontella kriterierna 

uppmärksammats. Till exempel Ledningskonsulterna har uppmärksammat att projekten verkar 

ta upp detta lite pliktskyldigt alt på ett traditionellt sätt. De horisontella kriterierna ska tas med 

i studierna. Men på vilket sätt? Behövs särskilda arbetsmetoder för detta? Ett förslag som 

kommit upp är att identifiera och lyfta fram projekt som verkligen gjort något intressant på 

detta område. Bra med inspel från tematiska gruppen och eventuell belysning mer i detalj i 

samband med nästa möte.  
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Kopplingen mellan studierna och tematiska gruppens strukturpåverkande arbete: Hur 

arbetar vi vidare med att koppla studierna till utvecklingen av strukturpåverkande aktiviteter? 

Redan i arbetsrapporterna lyfts flera reflektioner med kopplingar till modeller/metoder för att 

bidra till uppsatta målsättningar (hindra utslagning/främja integrering i arbetslivet). Detta kan 

vara en grund för utveckling av strukturpåverkande insatser – hur jobbar vi i så fall vidare 

med framtagning av lärorika exempel och utveckling av insatser/aktiviteter? 

 

Ytterligare reflektioner med bäring på utveckling av policy/politik lyfts fram, till exempel 

kopplingar till regionala tillväxt/utvecklingsplaner där nu samtal inför kommande 

strukturfondsperiod inleds på nationell nivå. Är detta något att arbeta vidare på? I så fall hur? 

 

Ett tredje område som berörs i flera arbetsrapporter är reflektioner kring ESF-rådets arbetssätt. 

Lärdomar, utifrån ett fokus på entreprenörskap och företagande, är angelägna att föra fram. 

Hur tas dessa bäst till vara i ett utvecklande syfte? 

 

Former för redovisning av studierna: Detta är en tvådelad fråga som också innefattar en 

tredje punkt som har mer med tematiska gruppens kommunikationsarbete än med själva 

studierna att göra: 

1) Vad vill tematiska gruppen ha för underlag inför mötet i februari? Är upplägget med 

arbetsrapporter och ett övergripande diskussionsunderlag bra? Vilket format för 

arbetsrapporter efterfrågas? 

2) Hur ser tematiska gruppen på formerna för slutredovisningar av fältstudierna? Talar vi 

om en skriftserie? Önskemål om upplägg och utformning? (Ramarna för 

slutredovisning behöver kommuniceras till uppdragstagarna under vintern för 

publicering under våren/försommaren) 

2b)  Hur länkar dessa slutredovisningar till tematiska gruppens kommunikation i övrigt 

/strukturpåverkande arbete? Vad är det för eventuellt kompletterande material som 

behöver tas fram? Behövs kortfattade broschyrer av sammanfattande karaktär eller 

riktade till särskilda målgrupper alternativt fokuserade på särskilda frågor? 

 

Tidsplan för fortsatt arbete 

- Geografiskt baserade fältstudierna genomförs under hösten 2010 och våren 2011. 

Linköpingsstudien slutredovisas nov 2010 och ESBRI studien feb 2011.  

- Arbetsrapporter levereras inför Tematiska gruppens möten i okt 2010 och feb 2011.  

- Former och exakt tidpunkt för slutredovisning specificeras senast i samband med 

tematiska gruppens möte i februari 2011.  

- Beslut om tematiska fördjupningsstudier fattas under våren 2011.   


