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Sammanfattning av rapporten 
 

 Priorums verksamhet stimulerar utvecklingen av nya företag. Verksamheten riktar sig 
till nya företagare likväl som till befintliga företagare som haft sitt företag i maximalt 
tre år. 

 Verksamheten består bland annat av vägledning, rådgivning och utbildning till nya fö-
retagare i allmänhet. Därutöver ges extra insatser specifikt till kvinnor, ungdomar, in-
vandrare och företagare på landsbygden. 

 Under perioden 1998-01-01 till 2003-06-30 har 837 personer som varit i kontakt med 
Priorum startat företag. Av dessa är 58 % män och 42 % kvinnor.  

 Den vanligaste företagsformen bland de nya företagen är enskild firma och den största 
branschgruppen är företagstjänster, fastighets- och uthyrningsverksamhet. Cirka 80 % 
av alla företag är fortfarande aktiva och 73 % av dem har inga anställda. Omsättnings-
utvecklingen i företagen de senaste tre åren har ökat eller legat inom spannet +/- 20 %. 

 De flesta personer som deltagit i någon aktivitet på Priorum har medverkat i nyföreta-
garprogrammet och i kompetensutvecklingsprogrammet för nya företagare.  

 Mest eftertraktade aktiviteter för nya företagare, med en verksamhet som inte är äldre 
än tre år, var framför allt Data/IT-utbildning och olika företagsekonomiska kurser samt 
seminarier. 

 Av de personer som inte gått vidare med att starta eget företag efter kontakten med 
Priorum har de flesta angett att de blivit anställda eller går arbetslösa. 

 Den personliga handledningen, den ekonomiska helhetsförståelsen samt olika 
nätverkande aktiviteter framhölls som värdefulla aktiviteter för respondenterna och 
deras sysselsättning. Tänkbara förändringar enligt respondenterna var till exempel 
möjligheten att förlänga kontakten efter att företagaren startat företaget samt att bredda 
verksamheten och samarbetet mellan olika företag i hela länet.  

 Resultatet från undersökningen i den första empiriska delen visar att det är ett högt ny-
företagande i Luleå.  80 % av de nystartade företagen mellan 1998-2000 är fortfarande 
aktiva efter tre års verksamhet vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 70 % i hela 
Sverige. 

 En betydande del (29 %) av företagen arbetar på exportmarknaden vilket är fler än 
man kanske kunde vänta sig arbeta mot utländska kunder.  

 Jämförelsen med Linköpings, Umeås, Trollhättans och Uleåborgs nyföretagarinsatser 
visade att dessa kan delas upp i två grupper som fokuserar sin verksamhet mot två oli-
ka målgrupper. Linköping, Trollhättan och Uleåborg arbetar mest med mjuka insatser i 
from av affärsrådgivning och företagsutveckling fokuserade mot företagare inom olika 
tekniska områden. Umeå och Luleå har ett bredare utbud av både hårda och mjuka in-
satser riktade mot alla nya företagare. 

 Utmärkande för Priorums verksamhet är att de riktar sig mot en bred målgrupp. Där-
utöver har de specifika insatser mot kvinnor, ungdomar, invandrare och landsbygdsfö-
retagare. Resultatet av insatserna har visat sig vara bra då en stor del av de nya företa-
garna är kvinnor och företag drivna av kvinnor har en hög överlevnadsgrad. Även 
landsbygdsföretagen och de unga företagarna har stadigt ökat under perioden.  
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 Kommunjämförelsen visar på tänkbara ”bench-learningpartners” där Luleå kommun 
bör kunna ”hämta hem” erfarenheter, arbetssätt och modeller. Linköping och Uleåborg 
bör enligt rapporten vara lämpliga partners inom området: support till teknikbaserat 
nyföretagande. På motsvarande sätt kan det i Trollhättan finnas intressanta lärdomar 
som avser samarbete över kommungränserna (Fyrstadskonstellationen).  

 Med avseende på de olika kommunernas resursinsatser i nyföretagarverksamheten in-
dikerar ett enkelt räkneexempel på att det förekommer skillnader i de olika kommu-
nernas investeringar. Räkneexemplet bör dock endast tjäna som inspiration till en lö-
pande diskussion om framtida verksamhetsformer när det gäller nyföretagarverksam-
heten.  
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1. Introduktion till undersökningen 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna rapport är att Luleå kommun under många år drivit verksamheter som 
syftar till att stimulera och stödja nyföretagandet i Luleå. Nyföretagandet är, tillsammans med 
utveckling i redan befintliga företag, faktorer av avgörande betydelse för ekonomi, välfärd 
och sysselsättning i såväl regionen som nationen. Tillväxt innebär ett ökat produktionsvärde, 
vilket kan ske genom innovationer, minskade produktionskostnader eller genom högre kvali-
tet som möjliggör ett högre pris. Ett högre produktionsvärde gynnar den ekonomiska tillväx-
ten och är avgörande för den fortsatta välfärdsutvecklingen. Sverige har haft en låg tillväxt 
under 1990-talet med många offentligt anställda och hög arbetslöshet, vilket resulterar i höga 
kostnader för landet. Dessa problem bromsar enligt NUTEK (1998) välfärdsutvecklingen på 
såväl regional som nationell nivå.  
 
I Sverige (liksom i regionen Norrbotten) har stora företag av tradition haft stor betydelse för 
ekonomi och välfärd. En ökad globalisering och fortgående kostnadsbesparande rationaliser-
ingar har gjort att dessa ofta multinationella storföretag fått en relativt sett minskad betydelse, 
särskilt med avseende på sysselsättningen. Intresset har därför i allt större utsträckning kom-
mit att riktas mot våra små och medelstora företag – och på åtgärder för att främja ett ökat 
nyföretagande. 
 
En rapport från Svenskt Näringsliv av Wikner och Fölster (2004) visar att antalet egenföreta-
gare minskat i Sverige under 2003. Antalet företag som drivs av män har minskat med 1,5 % 
och företag som drivs av kvinnor med 3 %, och jämfört med 1995 är motsvarande minskning 
5,7 % bland männen och 12 % bland kvinnorna. Enligt en stor internationell undersökning, 
som genomförs av Global Entrepreneurship Monitor (GEM), hamnar Sverige ofta i bottenli-
gan bland de studerade länderna när det gäller antal nystartade företag i procent av befolk-
ningen. GEM mäter nyföretagande, intresse hos allmänheten att starta företag, tillgång på 
riskkapital från olika källor samt andra uppgifter angående samspelet mellan entreprenörskap, 
ekonomisk tillväxt och välstånd.  
 

 
Diagram 1. Antal nya företag i procent av befolkningen. Global Entreprenurship Monitor 
2003. 
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Den beskrivna utvecklingen och förhoppningarna om ökad tillväxt och sysselsättning har in-
neburit en fokusering på småföretag. Många människor sysselsätts i små företag och tilltron 
till företagens förmåga att skapa nya arbetstillfällen är stor. Det är därför viktigt att närings-
livspolitiken skapar incitament och drivkrafter till produktiv verksamhet. Beugelsdijk och 
Noorderhaven (2004) har i sin studie bland 54 olika regioner i Europa funnit att den entrepre-
nöriella andan i en region har en stor betydelse för tillväxten. De regioner som i högre grad 
har en positiv attityd till entreprenörskap klarar bättre av förändringar i den regionala ekono-
min samtidigt som de har en större förmåga att bygga innovativa strukturer. 
 
I USA, liksom i många andra länder, är småföretagen en drivande faktor i landets ekonomiska 
tillväxt då småföretagen skapar 80 % av alla nya arbetstillfällen (Lundström & Stevenson, 
2002). Även svenska studier visar på liknande siffror. Enligt Henrekson (1996) visar statisti-
ken att 78 % av sysselsättningsökningen i Sverige kommer från företag med 1-19 anställda. I 
vissa glesbygdsregioner, beroende på ortens företagsstruktur, skapar småföretagandet närmare 
90 % av alla nya arbetstillfällen i det privata näringslivet (Johannisson & Lindmark, 1996). 
Småföretagarnas procentuella roll som skapare av ny sysselsättning har förstärkts genom tidi-
gare års lågkonjunktur och 1994 års konjunkturvändning. Även om småföretag haft lägre 
överlevnadsgrad än de stora företagen under den studerade perioden så visade det sig att de 
små företagen klarade konjunkturnedgången bättre och var de som tidigast och kraftigast vän-
de uppåt i sysselsättningstermer vid konjunkturuppgången (Persson m.fl, 1997). 
 
Enligt Wikner och Fölster (2004) har Blekinge och Norrbottens län ett traditionellt beroende 
av storföretag och har inte lyckats starta många nya småföretag. Företagandet i dessa län är 
drygt 3 företag per 100 invånare under 2003 jämfört med 5,3 företag i Stockholms län. På 
kommunnivå ligger kommunerna runt Stockholm och ett antal turist- och inlandsorter såsom 
Åre, Arjeplog och Malå i toppen, medan bruksorterna ligger i botten.   
 
Man kan fråga sig vilka orsaker som ligger bakom att vissa kommuner och län har större före-
tagsamhet samt startar fler företag än andra? Kan orsakerna bakom medgången vara generella, 
något som alla regioner/kommuner kan ta efter eller är det specifika villkor i omgivningen 
och samhället som avgör? Vilken betydelse har olika former av nyföretagarinsatser i dessa 
sammanhang? Kan dessa insatser jämföras och hur kan man i olika kommuner lära av fram-
gångsrika koncept? 
 
Med tanke på nyföretagsamhetens betydelse för den svenska ekonomin samt regioners tillväxt 
ville Luleå kommun utvärdera utfallet och erfarenheterna av nyföretagarverksamheten i Luleå 
för att på så sätt få fram vilken betydelse insatserna har. Nyföretagarverksamheten i Luleå 
kommun drivs i Priorums regi, och utvärderingen gäller perioden 1998-2003. Resultatet av 
utvärderingen kommer att utgöra ett viktigt beslutsunderlag för planerade och pågående dis-
kussioner om hur den framtida nyföretagarverksamheten i Luleå kommun ska utformas.  

1.2 Syfte  
Syftet med rapporten är att beskriva utfallet av Priorums verksamhet samt att göra en jämfö-
rande studie med andra kommuners nyföretagarverksamhet för att på så sätt kunna få eventu-
ella impulser eller erfarenheter inför kommunens framtida arbete med nyföretagande.  

1.3 Tillvägagångssätt och disposition 
Denna rapport innehåller två olika empiriska delar där den första delen är en utvärdering av 
Priorums verksamhet. För att kunna göra denna utvärdering har primärdata hämtas direkt från 
Priorums databas och verksamhetsbeskrivningar, sedan har en enkätundersökning gjorts för 
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att följa upp den befintliga informationen. I den andra empiriska delen beskrivs olika kommu-
ners nyföretagarinsatser som en jämförelse med Luleå kommuns insatser. Denna information 
är hämtad från respektive kommuns hemsida på Internet. För att kunna beskriva de olika aktö-
rernas nyföretagarinsatser och med den informationen till grund göra en modell på verksam-
heterna har utgångspunkten varit att verkligheten återspeglas på dessa hemsidor. Det har inte 
funnits resurser till att undersöka om alla aktörer är lokala eller inte och det kan därmed finnas 
en del brister i informationen. För en mer detaljerad information angående tillvägagångssätten 
i de olika avsnitten av undersökningen så kommer fortsättningsvis förklaringar ges i form av 
fotnoter.  
 
Dispositionen av rapporten ser ut enligt följande: först presenteras Priorums verksamhet, mål 
och strategier för att sedan utifrån Priorums databas samt en enkätundersökning redogöra för 
utfallet av verksamheten. Utfallet beskrivs bl.a. i form av antal nystartade företag fördelade på 
bransch och geografiska målmarknader, företagsledarnas ålder, kön och utbildningsnivå, typer 
av supportinsatser som personerna förvärvat samt överlevnadsgrad och tillväxt/sysselsättning 
efter tre års verksamhet fördelat på ovanstående variabler. Sedan framställs en jämförande 
studie med fyra andra kommuner där antal aktörer som arbetar med nyföretagarstödjande in-
satser, tillgängliga resurser och val av fokus framkommer. Rapporten avslutas med en sam-
manfattning av det framkomna resultatet och möjliga lärdomar och uppslag framställs.  
 
 
Rapporten kommer senare att följas upp med en fördjupad studie av hur de utbildnings- och 
utvecklingsinsatser som nyföretagarverksamheten i Luleå kommun erbjudit till olika kategori-
er av personer påverkat deras karriärer. 
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2. Beskrivning av Priorum 
Priorum Nyföretagande i Luleå heter den verksamhet som i Luleå kommun arbetar med ut-
vecklingen av nya företag. Syftet är att genom vägledning, rådgivning och utbildning stödja 
och stimulera fler personer till att starta och nya företag.  Priorums verksamhet riktar sig även 
till befintliga företagare som vill utveckla sitt företag.  

2.1 Mål och strategier 
Priorums mål är att göra Luleå till en av Sveriges bästa nyföretagarkommuner. Detta ska ske i 
samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer, såsom Luleå tekniska universitet. 
Dessutom upphandlas konsulttjänster av till exempel Competenta, KPMG och Idégruppen. 
Samtliga aktörer ska tillsammans medverka till att de nystartade företagen får den bästa 
kunskapen och förutsättningarna för överlevnad, stabilitet och tillväxt.  
 
Priorum har även följande årliga kvantitativa mål för sin verksamhet: 

 Minst 100 nya företag ska startas årligen via Priorums vägledning och rådgivning. 
 Minst fyra av nyföretagarna ska ha annan ursprungsnationalitet än svensk. 
 Tre vägledningsprogram ska genomföras per år för att hitta nya företagare. 
 Fyra vägledningsprogram riktade till personer som har arbete ska genomföras per år 

för att hitta nya företagare i nya grupper. 
 Minst 120 kvinnliga företagare eller blivande företagare ska söka kontakt med Prio-

rum för rådgivning och vägledning. 
 Minst 400 personer som planerar att starta företag får vägledning och rådgivning om 

att starta företag. 
 Varje månad arrangeras nyföretagarseminarier som under året ska besökas av minst 

1000 personer. 
 Anordna minst två månatliga informationsträffar för Luleå kommuns invånare om ny-

företagandet. 
 Genom Priorums olika utvecklingsprogram ska minst 40 nya kvinnliga företagare star-

ta i Luleå. 
 Genom Priorums utvecklingsprogram ska antalet företag på landsbygden öka med 

15% fram till år 2010. 
 Genom Priorums utbildningsprogram, nätverk och mentorskap ska minst 200 företags-

ledare utbildas. 
 
För ett ökat nyföretagande och ökad tillväxt ska följande aktiviteter genomföras. 

 Aktiviteter som lockar fram fler bra affärsidéer och företagare för exploatering. 
 Bättre samordning med andra aktörer för att få ett ökat antal nya företag och för att ut-

veckla det befintliga näringslivet. 
 Utveckla verktyg för att företagare bättre ska kunna analysera sina affärsidéer. 
 Ge information för att skapa större förståelse för företagandets villkor, särskilt hos ny- 

och småföretagarna. 
 Ge utbildning för att skapa ökade möjligheter för en långsiktig överlevnad hos de ny-

startade företagen. 
 Använda ett internationellt utbyte för att ge blivande företagare ökade möjligheter att 

bygga ett starkare företagande.  
 Använda seminarier, träffar och möten för att öka förståelsen och behovet av att arbeta 

i nätverk. 
 Erbjuda nyföretagarprogram och startsteget till personer som inte är arbetslösa. 
 Genomföra olika program riktade till unga företagare. 
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 Stärka intresset för eget företagande hos ungdomar genom information och olika akti-
viteter i skolorna samt genom aktivt stöd till verksamheter som Ung Företagsamhet. 

 Synliggöra företagandet och visa på statistik över nyföretagandet och dess utveckling. 

2.2 Verksamheten 
Huvudman för verksamheten är Luleå kommun som har det övergripande ansvaret för den 
verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen. I övrigt består ledningsgruppen av Arbets-
förmedlingen, Aurorum Teknikbyn samt en företrädare ur det lokala näringslivet. Verksamhe-
ten är förlagd till Aurorum Teknikbyn AB som helt ägs av Luleå kommun, och finansieras av 
Luleå kommun, Arbetsförmedlingen i Luleå, Länsstyrelsen i Norrbotten, Nutek och insatsom-
råden inom EU-mål 1. En ansvarig projektledare är projektanställd för att driva, samordna och 
utveckla verksamheten. De övriga personella resurserna på Priorum består av en administra-
tör, en IT-ansvarig och sju affärsrådgivare. 
 
Verksamhetens omfattar generella insatser som vägledning och rådgivning för personer med 
idéer som kan utvecklas till ett företag, ett samarbetsprojekt eller någon annan form av bäran-
de verksamhet. När idébäraren ska starta sin verksamhet ges möjlighet till att öka affärskom-
petensen genom att bland annat utveckla och finslipa affärsplanen i nyföretagarprogrammet. 
Företagsutveckling ges förutom genom rådgivning även i form av olika riktade insatser till 
kvinnor, ungdomar, invandrare och företagare på landsbygden. När företagarna väl startat 
företag ges behovsanpassad kompetensutveckling i form av utbildning, seminarier, nätverks-
byggande, mentorskap m.m. under de första tre verksamhetsåren. Verksamheten har följande 
struktur och innehåll: 
 
Figur 1. Priorums verksamhetsinriktning 

 
 
Förutom dessa aktiviteter så erbjuder Priorum även kontorsrum med nödvändig kontorsut-
rustning till företagare som arbetar med att utveckla sin affärsidé eller sitt företag.  
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2.2.1 Statistik från Priorums verksamhet 
Nyföretagarbarometern på Jobs and Society, NyföretagarCentrums hemsida visar att under 
den studerade perioden 1998-01-01 till 2003-06-301 har totalt 1 885 nya företag registrerats i 
Luleå kommun, och ur Priorums databas2 framkom det att under samma period har 837 per-
soner registrerat3 företag. Då några av dem har startat företag tillsammans så är antal nystarta-
de företag totalt 748 stycken.  
 
Diagram 2. Antal nystartade företag i Luleå under 1998-2003 
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Tabellen visar antal nystartade företag i Luleå från 1998-01-01 till 2003-06-30, därav det läg-
re antalet företag under år 2003.  
 
Priorum har i sin databas antecknat ungefär hälften av personernas status vid första kontakten 
med Priorum. Dessa anteckningar visade att 37 % av personerna var företagare sedan tidigare 
och cirka 10 % var arbetslösa. 4 % hade redan en anställning men funderade på att start eget 
och ett fåtal var studerande eller långtidsarbetslösa. 48 % saknade uppgift om status vid kon-
takten med Priorum. 
 
Här nedan presenteras statistik över vad nyföretagarverksamheten i Priorum har fått för resul-
tat. Den visar hela undersökningsunderlaget med personer som varit i kontakt med Priorum. 

                                                 
1 En tidsgräns sattes vid 2003-06-30 på grund av att Priorums databas kontinuerligt uppdaterades och det kom 
fortlöpande in nya personer som av någon anledning tog kontakt med Priora. Därmed underlättades arbetet med 
att granska om personerna som startat företag enligt Priorum fanns med i SCB: s databas. Ytterligare en anled-
ning var att SCB: s databas ligger efter med sin uppdatering ca 3 månader, detta medför att jag vid rapporttillfäl-
let om utfallet av Priorums verksamhet mellan åren1998-2003 fortfarande inte skulle ha fått de senaste uppdate-
ringarna om personer som startat företag under sista månaderna år 2003. 
2 Har sökt personer i Priorums databas som enligt deras anteckningar registrerat företag mellan 1998-01-01– 
2003-06-30. Även personer som endast fanns med i kompetensutvecklingsprogrammets anteckningar finns med i 
studien så till vida att dessa personer även fanns registrerade i SCB: s databas. Antalet personer som startat före-
tag kan vara missvisande då informationen i Priorums databas inte var komplett för alla personer och för att 
personalen av olika anledningar inte fört in all information på liknande sätt angående de personer som genomfört 
någon aktivitet på Priorum. Vidare är personerna som registrerats som företagare även granskade via SCB: s 
databas som företagare, vare sig de är aktiva, vilande eller avregistrerade.  
3 Priorums databas ligger till grund för att ange företagens registreringsdatum. Om det inte funnits något datum i 
Priorums databas har SCB: s databas legat till grund för angivande av registreringsdatum. Och om det förhåller 
sig så att företaget startat om sin verksamhet efter att ha varit vilande så har SCB: s registreringsdatum använts.  
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De personer som inte startat företag har deltagit i nyföretagarprogrammet eller någon annan 
av de riktade insatserna och ingår därmed också i studien. 
 
Tabell 1. Fakta om Priorums verksamhet 

Personer som startat 
företag 

Antal startade 
företag 

Personer som inte 
startat företag 

Totala antalet personer som 
kontaktat Priorum 

837 748 360 1 197 
 
Av de 837 företagarna kan följande utläsas: 

 58,3 % är män och 41,6 % är kvinnor.  
 Företagarna är i dag i genomsnitt 42 år det vill säga födda år 1962  
 58,1 % av företagarna startade en enskild firma,  
 26,2 % startade aktiebolag,  
 13,3 % startade handels- eller kommanditbolag och  
 2,4 % startade en ekonomisk förening.  
 29,3 % av företagen är verksamma inom olika företagstjänster/konsultverksamhet,  
 15,3 % är verksamma inom handel och  
 9,7 % inom andra samhälleliga och personliga tjänster.  
 Övervägande del (72,6 %) har inga anställda i företaget. 

2.3 Nyföretagande 
Priorums verksamhet riktar sig mot alla personer som har ett intresse av företagande samt har 
en affärsidé som kan kommersialiseras. Därför har de ett särskilt program som erbjuder en 
utveckling av idéerna och en grund för att starta eget företag.   

2.3.1 Nyföretagarprogrammet (tidigare kallad Startnyckeln) 
Den företagarprocess som Priorum erbjuder är uppbyggd på olika utvecklingssteg. Detta för 
att de blivande företagarna, utan tidigare kunskaper och erfarenheter, ska få en så bra start 
som möjligt i den nya tillvaron som företagare och kunna utveckla framgångsrika företag. 
Nyföretagarprocessen är uppdelat i två block: nyföretagarprocessen – från affärsidé till affärs-
plan, samt startsteget – från affärsplan till eget företag. De blivande företagarna utvecklar sin 
lämplighet som företagare under processens gång som tar ca ett halvår. För att kunna arbeta 
på heltid med detta krävs att personen erbjuds arbetsmarknadspolitiska åtgärder (ALU) inom 
projektet, alternativet är att bekosta det själv.  
 
Arbetsmetoden bygger på aktivt lärande där deltagarna själva ska vara verksamma för att 
uppnå insikt i villkoren kring företagande och affärsidéanalyser. De egna projektidéerna ska 
analyseras och bearbetas av deltagarna med handledning från Priorum samt genom erfaren-
hetsutbyte mellan deltagarna. Även en kortare ekonomiutbildning genomförs tillsammans 
med KPMG. Målet är att deltagaren ska vara kapabel att gå vidare till nästa steg som är start-
steget. Under denna fas skapas förutsättningar för företagaren att bygga upp ett konkurrens-
kraftigt företag genom att öka affärskännedom, självkännedom, självförtroende och entrepre-
nörsanda. Fortfarande används samma arbetsmetod som tidigare och innehållet styrs av indi-
vidernas behov, engagemang, kompetens och erfarenheter. Deltagarna får träna på konkreta 
situationer som kan uppstå som företagare men även lyssna på föreläsningar.  

2.4 Riktade insatser 
Utöver den allmänna satsningen på företagande, oavsett verksamhetsområde, så arbetar Prio-
rum med riktade insatser mot specifika målgrupper bland nyföretagarna. Dessa grupper består 
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av invandrare, kvinnor, ungdomar och landsbygdsföretagare. Varför Priorum valt att rikta sig 
mot dessa är bland annat för att minska arbetslösheten, för att dessa personer inte alltid ses 
som de potentiella företagare de faktiskt är och för att därigenom gynna nyföretagandet och 
tillväxten i kommunen. Alla dessa projekt är integrerade i hela Priorums verksamhet. Projek-
tens innehåll och uppläggning har arbetats fram av berörd personal på Priorum och projekten 
sker i nära samverkan med varandra. Dock finns det en ytterst ansvarig för varje projekts 
verksamhet och ekonomi.  

2.4.1 Affärsrådgivning för kvinnor 
Målgruppen är i huvudsak kvinnor som planerar att starta företag, är på väg att starta företag 
eller redan driver eget företag. Syftet är att synliggöra och öka kvinnors företagande i kom-
munen, och att stödja och stimulera kvinnor (i första hand invandrarkvinnor) speciellt inom 
områden som normalt är mansdominerade.  Utvecklingen av kvinnors företagande sker ge-
nom olika aktiviteter. Dels ges affärsrådgivning där rådgivaren även fungerar som en mentor 
och kompetensutvecklingen sker i samverkan med andra verksamheter på Priorum, så som 
nyföretagarprogrammet. Dels utvecklas nyföretagandet bland kvinnor genom ett erfarenhets-
utbyte mellan de nystartade företagen (både kvinnliga och manliga), och genom medverkan i 
en samverkan mellan de övriga fyrkants-kommunerna i olika utvecklingsprojekt. I övrigt ar-
rangeras seminarier och möten riktade till kvinnor som driver företag.   
 
De tiotal män som medverkat i projektet har specifikt bett om en kvinnlig affärsrådgivare för 
att gå igenom sin affärsidé med.  Efter 2001 har själva projektet Kvinnlig affärsrådgivning 
lagts ned men verksamheten finns fortfarande kvar och ingår istället som en del av nyföreta-
garprogrammet.  

2.4.2 Utveckling av nyföretagandet på landsbygden 
Syftet med utvecklingen av nyföretagande på landsbygden är att verka för att nya företag star-
tas på landsbygden genom att stötta och stimulera nyföretagarprocessen och lyfta fram före-
tagsformer som kan underlätta etableringen. Kunskaper om vilka faktorer som ger en gynn-
sam utveckling, såsom kooperativ rådgivning, måste öka liksom medverkan i ny utveckling 
för företagandet på landsbygden. Verksamheten består av affärsrådgivning, ett projektarbete 
som stödjer och effektiviserar företagsutveckling, framtidsverkstäder som vidareutvecklar 
metoder och verktyg för att stötta och stimulera nyföretagarprocessen, kompetensutveckling i 
form av seminarier med speciell tyngdpunkt på social ekonomi och gemensamhetsföretagande 
samt nätverksbildande. Aktiviteterna är således av mer mobiliserande karaktär med samver-
kan och näringsinriktning som central punkt.    

2.4.3 Entreprenörskap för ungdomar 
Målsättningen är att ungdomar, i åldrarna 18-25 år, genom en tidig kontakt med företagsfrå-
gor kan öka företagsamheten och hitta nya vägar för sin egen framtid. Syftet är att erbjuda 
ungdomar riktade insatser som höjer deras allmänna kännedom om Luleå och dess näringsliv, 
som väcker och utvecklar deras intresse för företagsamhet och som utvecklar intressanta af-
färsidéer. Programmet entreprenörskap för ungdomar har fyra verksamhetsinriktningar där 
Priorum i samarbete med bl.a. Dartoteket, Ungdomsförmedlingen på Luleå kommun, Ung 
Företagsamhet i Norrbotten (UF) och Arbetsförmedlingen i Luleå försöker hitta de personer 
som har ett intresse av att bli nya företagare:  
.  

1. Ett kortare utvecklingsprogram för unga människor som kommit en bit i sina funder-
ingar kring att starta företag eller som vill göra en marknadsundersökning av sin af-
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färsidé. Här får de stöd och grundläggande kunskaper i affärsidéutveckling, arbete 
med affärsplaner, marknadsanalyser, företagsekonomi och andra närliggande ämnen.  

2. Satsning på befintliga unga företagare genom att stödja dessa människor som tidigt 
valt att bli egna företagare och därmed skapa goda förebilder för kommunens ungdo-
mar, det vill säga skapa ”entreprenörsambassadörer”. Detta sker bl.a. genom att skapa 
mötesplatser och utveckla nätverk mellan unga företagare, och genom att samverka 
med programmet ”Kompetensutveckling för nya företagare” för att ge ungdomarna en 
behovsanpassad kompetensutveckling. 

3. Erbjuda en speciell första kontakt till ”avknoppande” UF-företagare och andra med en 
affärs- eller produktidé där bl.a. idéer, starta-eget funderingar och andra frågor kan 
behandlas. Denna första kontaktperson bör också vara ung och ha erfarenheter av eget 
företagande och av arbete med ungdomar. Att kunna röra sig i miljöer där ungdomar 
vistas är viktigt för att kunna tala om företagande och för att ungdomar ska kunna bol-
la idéer med någon de kan identifiera sig med.  

4. Ge information till ungdomar i gymnasieålder för att gynna positiva attityder till att 
starta eget. Detta sker genom temadagar i samverkan med gymnasieskolan, möten för 
att samtala kring företagande, seminarier om ungdomar och företagande, aktiviteter 
kring företagande, skaparlust och innovationer samt näringslivsdagar/större temada-
gar med ungdomar som genomförare och föreläsare. 

2.4.4 Entreprenörsprogram för invandrare  
Detta projekt, tidigare kallat projekt Rationell, har det övergripande målet att stödja arbetslösa 
invandrare med egna produkt-, tjänste- och affärsidéer. Deltagarna ska få de nödvändiga 
hjälpmedel, kunskap och råd de behöver inför företagsstart eller för att kunna skaffa sig ett 
arbete utan några krav på vistelsetid i Sverige eller omfattande kunskaper i det svenska språ-
ket. Projektet genomförs i processform där varje deltagare analyserar, värderar och planlägger 
sin projektidé för ett genomförande utifrån en individuell handlingsplan. Denna affärsutveck-
ling sker i två steg. Det första steget har som syfte att ge individerna verktyg för att få igång 
processer, aktivt börja används sig av sina resurser samt ge tid till specifikt kunskapsinhäm-
tande. En del personer behöver specifika insatser i startfasen av sin produkt- och affärsutveck-
ling för att på ett övertygande sätt kunna presentera sin affärsidé, detta på grund av bristande 
förtrogenhet med det svenska språket, relevanta sociala koder i samhället samt avsaknad av 
erfarenheter från den svenska arbetsmarknaden. Under detta steg ges även möjlighet till kon-
taktskapande aktiviteter och erfarenhetsutbyten. Det andra steget innebär medverkan i nyföre-
tagarprogrammet (se sidan 9) samt grundläggande ekonomiska begrepp. Arbetet med att få 
fram bra affärsidéer sker kontinuerligt då personer med affärsidéer successivt kommer in i 
projektet.  
 
En viktig del för projektet är att samverka med andra aktörer som arbetar med integrationsfrå-
gor i någon form i samhället. Här nedan ges några exempel på sådana samverkansprojekt.  
 Samverkan med projektet ”Ny i Luleå, Utvecklingsprogram för invandrare” syftade till att 

ge invandrare förutsättningar att försörja sig själva och bli delaktiga i det svenska samhäl-
let.  

 Samverkan med Kvinnoföreningen Esperanza och Kvinnojouren Iris syftade till att stimu-
lera och förbättra individers självkänsla, öka delaktigheten i samhället samt skapa bättre 
förutsättningar till egen försörjning i from av anställning eller eget företagande.  

 Samverkan med Invandrarservice, Luleå kommun, syftade till att öka erfarenhetsutbyten 
och kontakter för kvinnor med invandrarbakgrund samt öka den kulturella kompetensen.  
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2.5 Kompetensutveckling för nya företagare 
Priorum erbjuder nya företagare ett kompetensutvecklingsprogram som ska stödja företagens 
möjligheter att utöva verksamheten i företaget samt öka deras kompetens så att överlevnaden 
och tillväxten i företagen ökar.  

2.5.1 Priorum Kompetensutveckling Nya Företag 
Den här delen av verksamheten riktar sig mot företagare som har drivit verksamhet i högst tre 
år. Syftet är att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som främjar företagsamhet och stimule-
rar tillväxt. Priorum gör kontinuerligt en undersökning och förfrågan om vad nya företagare 
behöver för att kunna utveckla sitt företag, sedan utformas programmets upplägg från de iden-
tifierade behoven. Förutom den riktade utbildningsverksamheten finns även allmänna semina-
rier och föreläsningar, kontaktskapande mötesplatser, nätverksbyggande åtgärder, mentor-
verksamhet, personliga resurser och rådgivning att tillgå.  
 
Exempel på utbildningar som eftersökts och genomförts är: 

 Marknadsföring och försäljning 
 Företagsekonomisk helhetsförståelse 
 Bokföring 
 Ekonomiutbildning 
 Mentorprogrammet 
 Datautbildning och Internet 
 Affärsutveckling 
 Seminarier/föreläsningar 

2.6 EU-mål 1 insatser 
För att kunna ansöka om och få EU-mål 1 stöd måste speciella insatser göras i verksamheten. 
Syftet med dessa insatser är precis som i de tidigare nämnda projekten att stödja och främja 
företagsamheten samt öka sysselsättningen i Luleå. Delar av Priorums verksamhet förekom-
mer därför i alla nedan nämnda insatser. Insatsområdena som är inflikade i figur 2 (nedan) är 
områden som Priorum får EU mål 1 stöd för. Här följer en presentation av de olika insatsom-
rådena. 
 
EU- projekt 2.2: Priorum Entreprenör 
Det finns ett behov av information, rådgivning och stöd för både blivande och befintliga före-
tagare. Syftet med denna insats är att erbjuda utvecklingsinsatser inom områden som främjar 
företagsamhet och stimulerar tillväxt, att skapa positiva attityder till företagande, ge rådgiv-
ning och ha ett lokalt centrum där affärsrådgivning, service och experthjälp kan ges till nystar-
tade företag. 
 
EU-projekt 3.2: Priorum Nyföretag 
Dagens behov av särskilda åtgärder för att stimulera personer som på kort sikt riskerar att bli 
långtidsarbetslösa är större än tidigare. Därmed är syftet med denna insats att stärka nyföreta-
gandet i kommunen genom att vidareutveckla metoder för att söka, finna och få fram företa-
gare och ge dessa personer kompetens så att man får ett framgångsrikt företagande. Målgrup-
pen är arbetslösa som deltagit i och genomgått vägledningsinsatser (ex. Akka) och därefter 
har ett intresse och förutsättningar för att verka som nyföretagare. 
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EU-projekt 3.3.1: Priorum Integration 
Även detta projekt motsvaras av behovet av åtgärder för personer som på kort sikt riskerar att 
bli långtidsarbetslösa. Målgruppen är långtidsarbetslösa personer med invandrarbakgrund 
som, precis som ovan, har genomgått vägledningsinsatser och har ett intresse i att starta eget. 
Syftet är att stimulera dessa personer att starta eget företag och därmed stärka nyföretagandet i 
kommunen. Detta sker, som i föregående insats, genom att hitta och utveckla nya företagare. 
 
EU-projekt 3.5: Priorum utveckling 
Bakgrunden till detta projekt är att få nyföretagare i länet har anställda i sin verksamhet, en 
stor andel av nyföretagarna i länet har invandrarbakgrund, länet inte har en tradition där kvin-
nor startar företag, medelåldern på länets företagare ligger över 55 år samt att en stor del av 
alla nyföretagare i länet får starta-egetbidrag. Projektets utgångsläge är att genom kompetens-
utveckling, utbildning, nätverksbyggande samt andra aktiviteter få fram fler starka nya företag 
och även aktivt medverka till att skapa tillväxt hos småföretagare. Blivande och nya företaga-
re ska få möjlighet att utvecklas inom ett flertal verksamhetsområden för att trygga företagens 
utveckling och tillväxt. Projektet ska visa på vägar för företagare att höja omsättningen, utöka 
marknaden, utveckla nya nätverk och mötesplatser, produktutveckla med mera.  
 
Figur 2. EU-mål 1 insatser i Priorums verksamhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vägledning/Rådgivning 
 
1. Hitta nya entreprenörer 
2. Vägleda nyföretagare (max 3 
år) 
  

Rådgivning och Affärsut-
veckling 
(insatsområde 2.2) 
 
Konsultstöd 
1. Rådgivning 
2. Affärsutveckling 
3. Ledarskapsutveckling 
4. Konsultationer 
5. Marknadsutveckling 
6. Bygga nätverk 
7. Uppföljning 

Kompetensutveckling, nyföre-
tagande för arbetslösa 
(insatsområde 3.2) 
 
Ökat nyföretagande 
1. Individuella utvecklingspro-
gram – Från idé till affärsplan 
2. Individanpassat Starta Eget 
program – Från affärsplan till 
eget företag 
3. Mentorskap 
4. Entreprenörskap för invandra-
re (insatsområde 3.3.1) 

Kompetensutveckling, nyföretagan-
de 
(insatsområde 3.5) 
 
Utbildning 
1. Utbildningsprogram 
2. Från idé till affärsplan 
3. Starta Eget program 
4. Startsteget: Från affärsplan till eget 
företag 
5. Nyföretagarseminarier 
6. Näringslivsseminarier 
7. Bygga nätverk 
8. Mentorskap 
Riktade insatser för specifika mål-
grupper 
1. Kvinnors företagande 
2. Entreprenörskap för invandrare 
3. Entreprenörskap för ungdomar 
4. Nyföretagande på landsbygden 
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2.7 Samverkansinsatser och tidigare projekt 
Priorum genomför även olika samverkande aktiviteter som genomsyrar de ovan nämnda pro-
grammen. Dessa presenteras nedan. Det har även funnits projekt i tidigare skeden av under-
sökningsperioden som har vidareutvecklats eller startats om i annan form, vilka även de pre-
senteras nedan. 

2.7.1 Nätverk 
Priorum hjälper nya och befintliga företag att bilda nätverk. I alla Priorums aktiviteter före-
kommer uppmuntran till att skapa nätverk för att därmed utveckla företagen och företagarna.  
Nätverken blir en mötesplats för företagarna där de kan utbyta erfarenheter, få affärskontakter 
och starta samarbete i olika former. Genom deltagarnas aktiva medverkan stödjer Priorum 
blivande och befintliga nätverk med att strukturera fram en utvecklingsplan med syfte, mål 
och aktiviteter för att tydliggöra och underlätta ett fortsatt samarbete. 

2.7.2 Omställningsarbete 
Priorum erbjuder ett stöd i omställningsarbetet för företag som omstrukturerar sin verksamhet. 
Genom den så kallade Luleåmodellen, ett samverkansarbete mellan näringslivet, universitetet 
och kommunen, lotsas personal vidare i arbetslivet. Syftet är att människor som berörs av 
uppsägningar i stor utsträckning ska få möjlighet till ett nytt jobb, påbörja en utbildning eller 
starta eget företag. Genom information och rådgivning om att starta eget företag hjälper Prio-
rum de personer som vill eller funderar på att starta eget företag.  Företag som varit aktuella 
för omställningsarbete där Priorum medverkat är bland annat Scan, Inexa och Ericson. 

2.7.3 Mobilisering 
Priorums insatser inom de olika programmen för nyföretagare, kvinnor, ungdomar, invandrare 
och landsbygdsföretagare bygger på kraftfulla insatser inom mobilisering. Genom att på sko-
lor, vägledningscentrum och så många andra öppna forum som möjligt berätta om Priorums 
verksamhet samt ge information om företagandet genererar Priorum kunskap och ett med-
vetande om vad företagandet innebär. Syftet är att skapa engagemang hos individer som vill 
veta hur man startar företag och hos företagare som vill utveckla sin befintliga verksamhet. 
Grunden för att utvecklingsprojekt på landsbygden ska bli framgångsrikt är samverkan mellan 
offentliga aktörer som möjliggör ett företagande, extern stimulans i form av information, stu-
diebesök med mera och lokal förankring i from av eldsjälar bland befolkningen.   

2.7.4 Kooperativ affärsutveckling 
Under 1998-99 har Priorum genomfört ett projekt kallat Kooperativ affärsutveckling där syf-
tet varit att utveckla företagandet i nya former samt att bygga upp kunskap om olika gemen-
skapsföretag, speciellt har den kooperativa företagsformen lyfts fram. Målgruppen var perso-
ner som ville starta någon form av gemenskapsföretag samt småföretagare som ville stärka 
och utveckla sitt företag i samverkan med andra företagare via nya företagsformer. Inriktning-
en var att finna arbetssätt som gav Luleå kommun många nya kommersiellt inriktade koopera-
tiva företag. Metoden som använts kallas ”on the job training” som i stor utsträckning bygger 
på att få fram kunskaper via praktiskt arbete, via traditionell utbildning samt via kurser, kon-
ferenser och egna självstudier. Arbetet med att sprida kunskap om kooperativa företag kan ses 
som ett led i mobiliseringsarbetet för att få fram och underlätta för kooperativt företagande i 
Luleå kommun. Detta projekt avslutades år 2000 och Utveckling av nyföretagandet på lands-
bygden är ett nytt projekt som sprungit ut ur detta projekt.  
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2.7.5 Innovation Norrbotten 
Innovation Norrbotten AB är en verksamhet som initierats ur Priorums verksamhet. Denna 
verksamhet har under Priorums ledning kallats Idébanken och under 1999 bytte projektet 
namn till Priora Innovation. Huvudsakligen har produkt- och innovatörsutvecklande rådgiv-
ning bedrivits riktat till personer och företag som behövt hjälp med produktutveckling, patent-
frågor, affärsrådgivning och kontakt med marknaden. Priorums syfte har dels varit att ge en 
marknadsmässig och god teknisk bedömning, dels att finna vägar för att förkorta tidsinterval-
len i produkt och tjänsteutvecklingsärenden och dels att sprida kunskap och finna nya vägar 
till kontakter med personer som har idéer.  
 
 
Med beskrivningen av Priorums nyföretagarinsatser som bakgrund kommer de två följande 
avsnitten att behandla dels utfallet av verksamheten under perioden 1998-01-01 till 2003-06-
30, dels en jämförelse mellan olika kommuners nyföretagarinsatser. Detta för att kunna få en 
uppfattning om hur Priorums insatser har påverkat nyföretagandet i Luleå och för att få en 
bild om vad andra kommuner gör för att stimulera nya företag. Dessa två avsnitt, det vill säga 
kapitel tre och fyra, är således det empiriska materialet i denna rapport. 
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3. Resultat av Priorums verksamhet under 1998-2003 
I detta avsnitt presenteras den första empiriska delen som baseras på information från Prio-
rums databas samt en kompletterande enkätundersökning. För att kunna beskriva vad Prio-
rums verksamhet har betytt för nyföretagandet i Luleå fokuserades undersökningen till de 
personer som enligt Priorums databas genomfört någon aktivitet/utbildning på Priorum. Ut-
ifrån dessa personer har sedan slumpvis 96 personer valts ut med hjälp av en slumpvalstabell 
för att delta i en enkätstudie (se bilaga 7), detta för att komplettera informationen från Prio-
rum. För att få en representativ urvalsgrupp användes en statistisk formel för att med 95 % 
säkerhet få ett korrekt resultat av de möjliga urval som fanns, samt att denna uppskattning 
med 90 % sannolikhet skulle ge ett riktigt resultat (Holme & Solvang, 1997). Med detta me-
nas att resultaten inte hade förändrats nämnvärt om urvalet ökats, däremot skulle resultatet bli 
missvisande om det minskats. Med andra ord återspeglar urvalsgruppen det totala undersök-
ningsunderlaget. Av de utvalda 96 respondenterna svarade 47 personer varav fyra inte ville 
medverka av olika anledningar. Utöver dessa återsändes två enkäter på grund av okänd adres-
sat. Detta ger en svarsfrekvens på 51 %.  I det totala undersökningsunderlaget ingår även de 
personer som endast fått starta eget-bedömningar, haft enstaka telefonkontakter eller på annat 
sätt endast haft tillfälliga kontakter med Priorum.  

3.1 Urvalsanalys 
För att se vilka personer som har svarat på enkäten och för att se om dessa är representativa 
för hela studien har en urvalsanalys gjorts. Syftet har varit att synliggöra både företagare och 
icke företagare, åldersfördelning samt män respektive kvinnor. Vidare har kriterierna för före-
tagarna varit startår, juridisk företagsform samt verksamhetsområde. I tabellerna nedan mot-
svarar kolumnen ”urval” andelen av det totala undersökningsunderlaget som erhållit enkäten, 
och kolumnen ”svarande” motsvarar andelen av urvalet som svarat på enkäten.  
 
Tabell 2. Status Tabell 3. Könsfördelning 

Status Urval Svarande  Kön Urval Svarande 

Företagare 61 % 73 %  Kvinna 56 % 51 % 
Ej företagare 39 % 27 %  Man 44 % 49 % 
 
Det var fler respondenter som startat företag som valt att svara på enkäten. Vad detta beror på 
kan inte fastställas ur insamlad information, men en möjlighet kan vara att dessa personer 
ansett det vara viktigare att svara på enkäten och därmed medverka i studien än vad icke före-
tagarna ansett det vara. Vidare visar enkätunderlaget att svarsfrekvensen mellan män och 
kvinnor i stort sett var lika även om det fanns något fler kvinnor med i urvalet. Skillnaderna 
mellan urval och svaranden bedöms inte vara av den omfattningen att de på något sätt påver-
kat resultatet.  
 
Tabell 4. Åldersfördelning 

Åldersgrupp Urval Svarande 

23-29 15 % 10 % 
30-39 32 % 33 % 
40-49 29 % 27 % 
50-68 24 % 29 % 
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Vad gäller åldersfördelningen hos respondenterna så uppvisar personer över 50 år en något 
högre svarsfrekvens. Skillnaderna med avseende på ålder bedöms sammantaget ha mindre 
betydelse för svarsfrekvensen. 
 
Tabell 5. Juridisk företagsfrom 

Företagsform Urval Svarande 

Enskild firma 62 % 56 % 
Aktiebolag 19 % 17 % 
HB och KB 19 % 17 % 
 
Med avseende på val av juridisk företagsform så är bortfallet jämt fördelat mellan de tre före-
tagsgrupperna. Dock saknas det information om sex företag som därmed inte finns med i ta-
bellen ovan. Skillnaderna mellan urval och svaranden bedöms inte i det här fallet ha påverkat 
resultatet.  
 
Tabell 6. Startår 

Startår Urval Svarande 

1998 9 % 8 % 
1999 22 % 19 % 
2000 22 % 22 % 
2001 16 % 14 % 
2002 22 % 27 % 
2003 9 % 11 % 
 
Om man ser till skillnaden mellan urval och svaranden så var det fler respondenter som startat 
företag de senaste två åren som svarade på enkäten. Anledningen till detta går inte att faststäl-
la ur informationen, men en tänkbar förklaring skulle kunna vara att deras företagsamhet fort-
farande är nytt och i behov av stöd från olika insatser, av det skälet kan även ett större intresse 
finnas för forskning inom ämnet. I övrigt bedöms skillnaderna mellan urval och svaranden 
inte vara av den omfattningen att de på något sätt påverkat resultatet.   
 
Tabell 7. Branschfördelning 

Bransch Urval Svarande 

Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster 37 % 42 % 
Parti- och detaljhandel, rep. av motorfordon, hushållsartiklar 15 % 15 % 
Andra samhälleliga och personliga tjänster 9 % 6 % 
Jordbruk, jakt och skogsbruk 4 % 3 % 
Hotell- och restaurangverksamhet 13 % 15 % 
Tillverkning 9 % 6 % 
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet 2 % 3 % 
Utbildning 6 % 6 % 
Detaljgrupp saknas 7 % 3 % 
 
När det gäller branschfördelning bland respondenterna så bedöms inte skillnaderna mellan 
urval och svaranden inte vara av den omfattningen att de på något sätt påverkat resultatet. 
 
Sammantaget visar urvalsanalysen att det varit fler företagare som svarat på enkäten och där-
med kunnat påverka utfallet av resultatet. Till följd därav framträder möjligen deras åsikter 
mer än icke företagarnas. Detta är inte till en nackdel för studien då syftet för undersökningen 
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varit att se hur Priorums verksamhet stödjer nya företagare i Luleå kommun. Vidare visar ur-
valsanalysen att över hälften av respondenterna som svarat på enkäten startat företag de senas-
te tre åren. Därmed har möjligen även denna grupp respondenter haft en något större påverkan 
på resultatet än de som startat företag före år 2001. Inte heller detta kan ses som en nackdel 
för studien då intresset bland dessa respondenter möjligen kan peka på ett större behov av och 
ett större intresse för stödjande insatser vid nystart av företag. För övrigt är fördelningen mel-
lan kön, ålder, juridisk företagsform och bransch jämnt fördelat och har därmed inte heller 
påverkat resultatet på ett missvisande sätt. Respondenterna i denna studie kan sägas vara re-
presentativa för den totala studien. 
 
Med hjälp av SPSS (Statistical Package for Social Scientists), där all insamlad information 
lagrats, har sedan olika utfall och resultat kunnat utläsas. Här nedan kommer det av Luleå 
kommun efterfrågade utfallet att presenteras. Innehållet består av en beskrivning av nyföreta-
garna och deras situation idag samt vad de har fått för stöd och hjälp från Priorum.  

3.2 Deltagarna i Priorums verksamhet 1998-2003 
Av de personer som deltog i enkätundersökningen var 56 % kvinnor och 44 % män. I hela 
udersökningsunderlaget var det omvänt, det vill säga fler män än kvinnor. Vidare hade re-
spondenterna i slutet av år 2003 en medelålder på cirka 41 år, vilket var det samma som i hela 
undersökningsunderlaget.  
 
Diagram 3. Åldersfördelningen bland företagarna i slutet av år 2003 
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Respondenternas verksamhet efter kontakten med Priorum är uppdelad i två kategorier: före-
tagare respektive icke företagare, och utfallet i urvalsgruppen blev 62 % företagare och 38 % 
icke företagare. I hela underlaget var fördelningen ungefär likvärdig. Det förekom inga större 
skillnader i svarsfrekvensen vad gäller kvinnor respektive män eller företagare respektive icke 
företagare (se tabell 1 i bilaga 6).   
 



   

 19 

3.3 Deltagarnas bakgrund och huvudsysselsättning 
44 % av respondenterna hade någon form av högskoleutbildning och 51 % hade gymnasieut-
bildning, vilket är i kontrast till den traditionella synen av lågutbildade småföretagare med 
endast grundskoleutbildning. Hälften av respondenterna hade teknik-, ekonomi- eller 
IT/datautbildning och hälften hade någon annan utbildning.  
 
Diagram 4. Utbildningsnivån bland respondenterna 
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Det fanns olika skäl till varför personer som ingick i undersökningen upphört att delta i Prio-
rums verksamhet och det vanligaste skälet, enligt samlad information ur Priorums databas, var 
att personerna startade företag. De andra skälen var bland annat att de fortsatte att förbereda 
starten av sitt företag, började studera eller hade fått arbete. För mer information se tabell 2 i 
bilaga 6. 
 
I enkäten ställdes en fråga till dem som inte startat företag vad de huvudsakligen sysslat med 
efter kontakten med Priora. De flesta svarade att de hade fått anställning eller gick arbetslösa. 
 
Tabell 8. Alternativa karriärer för Priorum-deltagare som inte startat företag.  

Anställd 33,3 % 
Arbetslös 30,6 % 
Annan sysselsättning 19,4 % 
Studerar 16,7 % 

 
Under svaret ”annan sysselsättning” angav respondenterna att de varit sjukskrivna, vikarierat 
eller att de fortsatt med sitt projekt att starta ett företag. Orsakerna till att personerna i under-
sökningen valt olika karriärer framkommer inte. Inte heller går det att utläsa vad olika typer 
av kompetensutvecklingsinsatser har betytt i sammanhanget. För att få fram denna informa-
tion är det bästa alternativet att göra intervjuer med personerna i fråga, vilket kommer att bli 
nästa steg i utvärderingen.   
 
När det gäller utbildningsnivån bland dem som valt alternativa karriärer, det vill säga inte 
startat företag, så ser utfallet ur enkätundersökningen ut enligt följande: 
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 Majoriteten av de högskoleutbildade har fått anställning eller angett ”annan sysselsätt-
ning” som svar. 

 De som har valt att studera vidare hade gymnasieexamen eller motsvarande. 
 Däremot var det lika vanligt att ha gymnasieexamen som ha läst fristående högskolekurser 

för dem som blivit arbetslösa efter kontakten med Priorum. 

3.4 Insatser för ökat nyföretagande 
Av de 837 personer som startat företag under den studerade perioden, det vill säga 1998-01-
01 till 2003-06-30, har 54 % deltagit i nyföretagarprogrammet. Av dessa är 51 % kvinnor och 
49 % män. Under 1998 och 2002 deltog fler kvinnor än män i nyföretagarprogrammet, likaså 
startade fler kvinnor än män företag år 1998 (se tabell 6 i bilaga 6). För övrigt har fler män 
förekommit i programmet, under år 2000 var de nästan dubbelt så många, och samtidigt har 
fler män startat företag under dessa år. Med tanke på att det under 2000 till 2002 registrerats 
nästan dubbelt så många företag som under 1998 så har inte deltagandet i nyföretagarpro-
grammet ökat i samma takt. En möjlig förklaring kan vara att personer som deltagit i pro-
grammet under 1998-99 startat företag först två eller tre år senare.  
 
Diagram 5. Deltagande i nyföretagarprogrammet 
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Observera att uppgifterna för 2003 endast avser första halvåret. 
 
När det gäller antalet personer som startat företag under perioden samt medverkat i de riktade 
programmen för kvinnor, ungdomar, företag på landsbygden och invandrare under samma 
period ser siffrorna ut enligt nedanstående diagram. Alla kvinnor som startat ett företag har 
fått kvinnlig affärsrådgivning. Även ungdomar och personer som startat företag på landsbyg-
den har fått de specifika insatserna avsedda för just dem. Sammanlagt med de personer som 
inte startat företag har dock antalet deltagande i de olika programmen stadigt ökat under peri-
oden.  
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Diagram 6. Fördelning av de personer som startat företag samt medverkat i de riktade insat-
serna för de specifika målgrupperna 
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Totalt har 34 % av alla företagarna medverkat i utbildningsaktiviteter inom kompetensutveck-
lingsprogrammet för nya företagare. Många har deltagit i flera av de erbjudna programmen. 
Av dessa personer var ca 55 % kvinnor och ca 45 % män. Deltagandet i affärsrådgivning för 
kvinnor har varit högt och stabilt under perioden. I entreprenörsprogrammet för nyföretagare 
på landsbygden har antalet medverkande ökat under perioden liksom i entreprenörsprogram-
met för ungdomar. När det gäller entreprenörsprogram för invandrare är deltagandet snarlikt 
entreprenörsprogrammet för ungdomar. Totalt under perioden har 61 företag startats av per-
soner med invandrarbakgrund. Av dessa är 39 % kvinnor och 61 % män. 
 
De flesta nya företagare som drivit verksamhet i maximalt tre år och som medverkat i någon 
av de utbildningar som Priorum erbjudit har valt någon form av marknadsförings och försälj-
ningsutbildning, datautbildning eller ekonomisk utbildning. I tabellen nedan presenteras de 
olika utbildningar som nya företagare erbjudits på Priorum.  
 
Tabell 9. Priorums utbildningar för nya företagare 

Kompetensutvecklingsprogram 

Data/IT utbildning 43,1 % 
Ekonomisk helhetsförståelse 17,0 % 
Marknadsföring och försäljning 16,5 % 
Affärsmannaskap och försäljning 15,4 % 
Ekonomiutbildning 14,4 % 
Affärsutveckling 13,8 % 
Bokföring 13,8 % 
PLUS (affärsutveckling) 6,9 % 
Mentorprogram 5,9 % 
Micro (företagsutveckling) 1,6 % 
SPCS (datorstött ekonomiprogram) 1,1 % 

 
Förutom ovanstående utbildningar har Priorum även erbjudit enskild affärsrådgivning och 
seminarier. Priorums allmänna seminarieprogram omfattar årligen ca 3 000 personer. Efter-
som seminarierna har utförts både som kostnadsfria och som betalseminarier så finns det ing-
en enhetlig deltagarförteckning och därmed finns inte heller någon komplett deltagarkontroll. 
På dessa seminarier förekommer även företagare från hela Luleå näringsliv, det vill säga per-
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soner som inte har haft någon annan kontakt med Priorum. Enligt enkätundersökningen var 
seminarierna, enskild rådgivning/affärsrådgivning och bokföring de mest eftertraktade aktivi-
teterna. Även andra personer på företagen har deltagit i vissa program. Deltagandet gällde då 
främst kurser i företagsekonomisk helhetsförståelse och bokföring samt seminarier med olika 
inriktning. (Se tabell 3 i bilaga 6 för hela utfallet).  

3.5 Företagsform och bransch 
80 % av alla registrerade företag under 1998-01-01 till 2003-06-30 är fortfarande aktiva, det 
vill säga bedriver någon form av verksamhet i företaget. Av dessa var överlevnadsgraden 
störst bland aktiebolagen. Företagsstarterna har ökat sedan 2000. (Under 2003 har endast för-
sta halvåret studerats.) Frekvensen att starta aktiebolag var dubbelt så vanligt som att starta 
handels- eller kommanditbolag, (för jämförelse se tabell 4 och 5 i bilaga 6). Det fanns även ett 
fåtal som valt att starta ekonomiska föreningar.  
 
Tabell 10. Företagsregistreringar Tabell 11. Företagsform 

Företagsregistrering     
1998 11 %    
1999 16 %    
2000 19 %  Företagsform  
2001 19 %  Enskild firma 58 % 
2002 25 %  Aktiebolag 26 % 
2003 11 %  HB, KB 13 % 
Totalt 100 %  Totalt 98 %4 

Fördelningen av nystartade företag  Antal nya företag fördelat på  
på respektive år.   företagsform.  
 
I fråga om könsfördelningen så det var flest kvinnor som startade företag under 1998, sedan 
vände det, och under de senaste ett och ett halvt åren har männens registreringar fördubblats 
jämfört med kvinnornas. Männen har även en större benägenhet att starta aktiebolag än vad 
kvinnor har (se tabell 6 i bilaga 6). 
 
När det gäller branschfördelningen så har de flesta satsat på företagstjänster såsom konsult-
verksamhet i olika former. Vanligast är datakonsulter, revisorer (och motsvarande) samt kon-
sulter avseende företagsorganisation.  
 
Tabell 12. Branschfördelningen 

Företagstjänster, fastighets- o uthyrningsverksamhet 34,2 % 
Parti- o detaljhandel; reparation 17,9 % 
Andra samhälleliga o personliga tjänster 11,3 % 
Hotell- o restaurangverksamhet 7,7 % 
Tillverkning 7,4 % 
Byggnadsverksamhet 6,0 % 
Transport, magasinering o kommunikation 5,3 % 
Hälso- o sjukvård, sociala tjänster, veterinär 3,8 % 
Utbildning 3,5 % 
Hushållens verksamhet 0,6 % 
Jordbruk, jakt o skogsbruk 2,0 % 
Finansiell verksamhet 0,4 % 

                                                 
4 Här blir inte summan 100 % då alla personer inte återfunnits i SCB: s databas eller personerna i fråga är en 
annan person i företaget, så som hustrun, men ändå finns med i Priorums databas. 
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Utvinning av mineral 0,1 % 
Total 100 % 

I andra hand har företagare inriktat sin verksamhet på parti- och detaljhandel och i tredje hand 
på andra samhälleliga tjänster så som hår-, hud- och kroppsvård samt konstnärliga verksamhe-
ter. Även tillverkningssektorn utgör en relativt stor del (7,4 %) av de nystartade företagen. 

3.6 Sysselsättning och tillväxt i företagen 
73 % av företagarna hade inga anställda i sina företag i slutet av år 2003 enligt uppgift från 
SCB: s databas. Det finns dock några företagare med 10-19 anställda och dessa är framför allt 
verksamma inom tillverknings-, transport- samt restaurangbranschen. De företag som har 50-
99 anställda är verksamma inom byggnads-, handels- samt utbildningsbranschen. Uppgift 
saknades i SCB: s databas för vissa företagare då dessa aldrig startat någon aktivitet i sina 
företag eller redan hade avregistrerat sina företag eller lagt dem vilande vid slutet av 2003.  
 
Tabell 13. Antal anställda i företagen i slutet av år 2003 

Sysselsättningsgrad enligt SCB: s register 
0 anställda 73 % 
1-4 anställda 13 % 
5-9 anställda 2 % 
10-19 anställda 1 % 
50-99 anställda 1 % 
Uppgift saknas 10 % 
Totalt 100 % 

  
Ur enkätsvaren kunde en högre sysselsättningsgrad utläsas än vad SCB: s databas visade. Det-
ta kan bero på att företagarna ser sig själva som anställda i företaget. Alla respondenter svara-
de inte på frågan hur sysselsättningsgraden såg ut efter tre års verksamhet då de inte drivit 
verksamheten mer än ett eller två år, och andra hade lagt ned sin verksamhet innan dess (för 
en jämförelse, se tabell 7 i bilaga 6). 
 
När det gäller sysselsättning med avseende på ålder så kunde inget mönster urskiljas. Däremot 
var det något fler företag inom hotell- och restaurangbranschen samt företagstjänster som 
hade flera anställda i sina företag. Dessutom var det något fler företagare med gymnasieut-
bildning som ökat antalet anställda i företaget från tidpunkten de startade företaget till slutet 
av år 2003. 
 
Diagram 7. Omsättningsutveckling de senaste tre åren 
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Företagarna som har medverkat i enkätundersökningen tillfrågades också om hur de bedömer 
företagets omsättningsutveckling under de senaste tre åren (se fråga 5 i bilaga 7). De flesta 
ansåg att tillväxten ökat eller ligger inom +/- 20 %. De företagare som valt att inte svara på 
frågan hade avslutat verksamheten inom tre år eller startat efter 2001. 
 
Det var något fler kvinnliga företagare och dubbelt så många företagare med utbildning på 
gymnasienivå än högskolenivå som ansåg att tillväxten i deras företag ökat. Något fler hög-
skoleutbildade ansåg att tillväxten hade minskat i företaget. Ett mönster var att tillväxten ökat 
mest bland företag inom företagstjänster, fastighets- samt uthyrningsverksamhet. Däremot 
kunde inget mönster urskiljas när det gäller företagarens ålder och tillväxtgrad. 

3.7 Företagens geografiska målmarknad 
För att få en bild av företagens geografiska målmarknad ombads företagarna i enkätundersök-
ningen att fördela sin försäljning under de senaste tre åren på kunder efter deras geografiska 
belägenhet. Resultatet bland de 28 företagarna som svarat visade att de flesta företag har hela 
eller delar av sitt kundunderlag i Luleå och Norrbotten. Även en betydande del (29 %) av fö-
retagen arbetar på exportmarknaden.  
 
Tabell 14. Målmarknaden 

Målmarknad 0-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 

Luleå 5 1  2 11 
Norrbotten 10 2   2 
Övriga Sverige 5 1 2 1 2 
Utanför Sverige 5 1  2  

Tabellen visar företagens fördelning av den genomsnittliga försäljningen under de senaste tre 
åren efter kunders geografiska belägenhet. Siffrorna anger antal företag och respondenterna 
kunde välja flera svarsalternativ (se fråga 6 i bilaga 7). 
 
Valet av målmarknad uppvisar inget samband med överlevnadsgrad och sysselsättningsgrad. 
Däremot kan man se att sju företag som har en stor andel av sin målmarknad i Luleå och övrig 
målmarknad i Norrbotten eller Sverige ökat sin omsättning något.  

3.8 Överlevnadsgraden bland företagen 
Ett sätt att mäta företagssamheten i en kommun eller region är att se på överlevnadsgraden, 
det vill säga hur många företag som överlevt efter tre års verksamhet. 80 % av företagen som 
registrerats under 1998-01-01 till 2003-06-30 är fortfarande aktiva, vilket får anses som en 
mycket hög siffra då genomsnittet i Sverige ligger på 70 %. 10,4 % är avregistrerade samt 
5,6% är vilande. I tabellen nedan visas hur stor del av företagen som överlevt efter tre års 
verksamhet räknat från registreringsdatumet.  
 
Tabell 15. Överlevnadsgraden för företagen efter tre års verksamhet, fördelat efter registre-
ringsår. 

Verksamhet efter 3 år 2001 2002 2003 

registrerade 1998 82 %   
registrerade 1999  83 %  
registrerade 2000   79 % 
 registrerade 2001   84 % 
registrerade 2002   96 % 
registrerade 2003   94 % 
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Bland alla avregistrerade företag fanns det lika många företag som drevs av kvinnor som av 
män. Om man ser på totala antalet registrerade företag bland kvinnliga företagare så var det 
19 % som lagts vilande eller avregistrerats inom tre år från registreringsdatumet. Motsvarande 
siffra bland manliga företagare var 13 %.  
 
Av de företag som avregistrerats eller lagts vilande under den undersökta perioden visade det 
sig att det fanns flest avregistreringar/vilande företag inom hotell och restaurangbranschen, 
(för mer information se tabell 8 bilaga 6).  
 
Slutligen visade det sig att det i lika stor grad var personer med kurser på gymnasienivå eller 
liknade, gymnasieexamen eller kurser på högskolenivå/ofullständig högskoleexamen som 
hade upphört med verksamheten.5 Dessa siffror kunde endast hämtas ur enkätsvaren, eftersom 
liknande information inte fanns i någon databas. 

3.9 Respondenternas utvärdering av Priorums verksamhet 
Priorums nyföretagarverksamhet upplevdes av de flesta respondenterna som värdefulla för 
deras egen verksamhet. De värdefulla insatserna kunde exempelvis vara möjligheten att till-
sammans med en handledare ordentligt gå igenom affärsidén och få insikt i vad det innebär att 
vara företagare. Andra insatser som uppskattades var tillgången till ett arbetsrum och att få en 
ekonomisk helhetsförståelse. 
 
Tabell 16. Respondenternas utvärdering av Priorums verksamhet 

  Ja Nej Ingen notering Totalt 

Värdefullt 51 % 37 % 12 % 100 % 
Förbättring/utveckling 16 % 58 % 26 % 100 % 

 
16 % av enkätsvaren innehåller också förslag till utvecklande eller förbättrande insatser i Prio-
rums verksamhet, exempelvis att ge Priorum möjligheten att arbeta över hela länet för att på 
så sätt öka utbytet, utvecklingen och samarbete mellan olika företagare. Ett annat förslag var 
att få en längre uppföljning samt en personlig besökskontakt efter företagsstarten då frågor 
och funderingar uppkommer. En respondent ansåg att Priorum utifrån affärsidéerna skulle 
utvärdera vilka som under vissa kriterier kunde gå vidare med sin utveckling av eget företag. 
Med andra ord skulle en stegvis utbildning och vägledning utifrån företagarens tidigare kom-
petens och affärsidé utvecklas så att verksamheten inte skulle vara så allmänt riktad mot alla 
som vill starta eget företag.   
 
Var fjärde respondent har valt att inte svara på frågan om de anser att något i Priorums verk-
samhet behöver förbättras eller utvecklas. Till detta finns ingen direkt förklaring, antigen så 
hade de inget att säga eller så ville de inte på grund av att det kan vara ett känsligt ämne.  
 
Övriga synpunkter som framkom var att Priorums verksamhet har utvecklats till det bättre, 
har bra föreläsare och bra material. En del vill ha mer konkret information om saker som skat-
ter, lagar, försäkringskassan och finansiering, andra efterlyser utbildningar på högre nivå. De 
flesta anser att Priorums verksamhet är en stor tillgång och att Priorum skulle behöva samar-
beta med fler aktörer inom nyföretagandet. Samtidigt beklagar många företagare att de efter 
företagsstarten inte har tid att delta i fler kurser och möten.  
 

                                                 
5 Ingen med högskoleexamen svarade att de avslutat delägarskap eller avregistrerat företaget. 
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4. Utblick mot andra kommuner 
I detta avsnitt kommer den andra empiriska delen att presenteras. Den här delen handlar om 
att jämföra Luleå kommun med fyra andra kommuner för att kunna bilda en uppfattning om 
Luleå kommuns olika aktörers stödjande insatser i nyföretagarverksamheten. De valda kom-
munerna6 är Umeå, Linköping och Trollhättan i Sverige samt Uleåborg i Finland. Den sökta 
informationen handlade om antal aktörer som arbetar med nyföretagande, tillgängliga resurser 
för support och val av fokus för nyföretagarstödjande insatser, det vill säga om kommunerna 
har avgränsat sig på något sätt eller riktar sig mot någon specifik målgrupp. För en närmare 
beskrivning av alla kommuners nyföretagarverksamhet se bilagorna 1-5. Presentationen av-
slutas med en summering av de olika kommunernas inriktning och fokus.  
 
Tabellen nedan visar hur nyföretagsamheten ser ut i de utvalda kommunerna (ekonomiska 
föreningar finns inte medräknade), och det förefaller som att nyföretagandet minskade i de 
utvalda kommunerna precis som i övriga landet. Endast Umeå kommun har i stort sett samma 
antal nystartade företag år 2002 som 1998, men även där har antalet nya företag varit högre 
under perioden däremellan.  
 
Tabell 17. Antal nystartade företag 

  1998 1999 2000 2001 2002 Förändring  jmf med "toppår" 

Luleå 345 403 329 347 307 -11 % -24 % 
Umeå 476 536 580 467 477 -0,2 % -18 % 
Trollhättan 207 187 223 173 173 -16 % -22 % 
Linköping 669 614 688 584 626 -6 % -9 % 
Sverige  53 659 58 370 48 932 48 637 -9 % -17 % 
Uleåborg7 399 430 445 400 420 5 % -6 % 

Antal nystartade företag baserat på underlag från PRV. Nyföretagarbarometern/Jobs and soci-
ety NyföretagarCentrum. 
 
Jämfört med hela Sveriges utveckling ligger Luleå ungefär på samma nivå, medan Trollhät-
tans nyföretagarfrekvens sjunkit betydligt mer. Den enda kommun som visar att nyföretagan-
det stigit under perioden är Uleåborg.  
 
Jämförs däremot ”toppåret”, det vill säga året då flest företag startats i varje kommun, med 
antal startade företag under 2002 så ser man att alla kommuner, även Uleåborg, har minskat 
sitt nyföretagande.  
 
Statistiken angående antal nystartade företag under de första sex månaderna år 2003 relaterat 
till de första sex månaderna 2002 visar att Luleå minskat sitt nyföretagande med 16 % och 
Umeå med 7 %. Däremot hade Trollhättan en positiv utveckling med en ökning på 14 % och 
Linköping ökade med 6 %. Även det totala antalet nya företag i Sveriges ökade med 1 % un-
der första halvåret 2003 jämfört med året innan.  

                                                 
6 Anledningen till dessa val var dels att de nämnda kommunerna rankades högre än Luleå kommun av Svenskt 
Näringsliv i deras undersökning om företagsklimat och dels på grund av att dessa kommuner kanske kan ge en 
del impulser och lärdomar. Linköping, framförallt, är duktig på teknikbaserat nyföretagande och det verkar hän-
da mycket just nu i Trollhättan som förövrigt samverkar i en Fyrstadskonstellation. Umeå var Luleå kommuns 
önskemål om jämförelsekommun, och Uleåborg var ett självkart val då staden jämförts med Luleå även i andra 
forskningssammanhang och genomgått en mycket dynamisk utveckling. 
7 Siffrorna för Uleåborg är endast ungefärliga då inga exakta siffror hittats på SetuNet, Finland. 
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En intressant ansats i nyföretagarsammanhang är att reflektera nyföretagandet till befolk-
ningsmängden i de valda kommunerna. Nyföretagandet i förhållande till antalet invånare är 
sålunda ett annat sätt att ser hur nyföretagsamheten utvecklats i de olika kommunerna.  
 
Tabell 18. Befolkningsmängden från 1998 till 2003 

Antal invånare 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Förändring 

  Linköping 131 948 132 500 133 168 134 039 135 066 136 231 + 4 283 
  Umeå 103 517 103 970 104 512 105 006 106 525 107 917 + 4 400 
  Luleå 71 360 71 251 71 652 71 952 72 139 72 237 + 877 
  Trollhättan 52 795 52 879 52 891 52 823 52 937 52 920 + 125 
  Uleåborg8 115 000 118 500  120 000 123 000 124 500 126 000 + 11 000 

Antal invånare i de jämförda kommunerna under den undersökta perioden enligt WebOr. 
 
Tabellen ovan visar att befolkningsökningen från 1998 varit stor i Linköping och Umeå, samt 
mycket stor i Uleåborg, medan den har varit relativt stabil i Luleå och Trollhättan där invå-
narantalet inte ökat särskilt mycket. 
 
För att se hur företagandet har utvecklats under åren kan antalet nya företag i en kommun 
jämföras med befolkningsmängden. Tabellen nedan visar antal nya företag per tusen invånare 
i respektive kommun enligt Nyföretagarbarometern/Jobs and society NyföretagarCentrum.  
 
Tabell 19. Antal nya företag per tusen invånare 

Per 1000 inv. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Genomsnitt 

Luleå 4,8 5,7 4,6 4,8 4,3 4,3 4,8 
Umeå 4,6 5,2 5,5 4,4 4,5 4,5 4,8 
Trollhättan  3,9 3,5 4,2 3,3 3,3 3,9 3,7 
Linköping 5 4,7 5,2 4,4 4,6 5 4,8 
Uleåborg9 3,5 3,6 3,7 3,3 3,4 - 3,5 

2003 avser endast första halvåret. 
 
Tabellen ovan visar också att företagandet i de olika kommunerna har varit stabilt med små 
variationer både upp och ned under åren. Luleå, Umeå och Linköping har alla i genomsnitt 
4,8 företag per tusen invånare medan Trollhättan och Uleåborg ligger lägre med 3,7 respekti-
ve 3,5 företag per tusen invånare.  
 
Vid en jämförelse av nyföretagandet per tusen invånare mellan året 1998 och första halvåret 
2003 så har Luleå minskat med cirka 9 % och Umeå med 2 % medan Linköping och Trollhät-
tan har samma antal företag per tusen invånare. Uleåborg har minskat sitt nyföretagande i 
förhållande till antal invånare under år 2001 och 2002 vilket antyder att nyföretagandet inte 
utvecklats i takt med befolkningsutvecklingen. 

                                                 
8 Uleåborgs siffror för befolkningsutvecklingen är endast ungefärliga och är hämtade från SetuNet, Finland. 
9 Dessa siffror baseras på den tidigare informationen angående Uleåborg och är därmed även de ungefärliga. 
Information för antalet företag under 2003 saknas och därmed kan inte heller antalet företag per tusen invånare 
beräknas för det året. 
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4.1 Jämförelse mellan de olika kommunernas supportinsatser 
De olika insatser som finns inom nyföretagarverksamhet kan delas upp i olika delar. Dels kan 
man se ”hårda” insatser i form av finansiering, lokaler och andra materiella resurser, dels 
”mjuka” insatser såsom affärsutveckling, rådgivning och utbildning. Dels kan man dela upp 
insatserna efter om de är riktade till en specifik målgrupp eller om de är allmänt riktade. Detta 
bildar en matris enligt figuren nedan. Utifrån den samlade informationen om varje kommun, 
som finns i bilagorna, kommer dessa kommuner att presenteras i respektive fält för att få en 
överblick över profilen i deras nyföretagarinsatser.  
 
Figur 1. Kommunernas fokus och insatser för nya företag 

 

Matris som visar hur nyföretagarverksamheten i en kommun kan beskrivas beroende på typ av 
insatser och vilken målgrupp de riktar sig till. 

Ovanstående uppdelning i hårda och mjuka insatser respektive målgruppsinriktade/generella 
insatser kommer nedan att användas för att beskriva hur respektive kommuns nyföretagarin-
satser ser ut. Som redan påpekats i avsnitt 1.3 bygger redovisningen på den information som 
funnits tillgänglig på respektive kommuns hemsida på Internet.10 

4.1.1 ”Hårda” insatser riktade mot en specifik målgrupp 
I Umeå kommun finns 
 Uminova Innovation AB som arbetar med både hårda och mjuka stödinsatser för nyföreta-

gandet. Som ett led i verksamheten ska teknikparken Uminova Science Park, som är pla-
cerad mitt i Umeås expansiva universitetsområde, utvecklas. Där finns en företagskuvös 
där nystartade småföretag under en kortare period kan hyra in sig. Tillsammans med Nu-
tek/Almi och Industrifonden utreder och bedömer Uminova Innovation AB enskilda pro-
jekt som söker såddfinansiering.  De företag som berörs är oftast de som har sin grund i en 
unik affärsidé med en skyddad teknik.  

 Uminova företagsutveckling AB arbetar med finansiering av nya företag, och engagerar 
sig i företag med koppling till universitet/högskola i Umeåregionen. Med det menas att fö-
retagsidén härstammar från avancerad forskning, eller att företaget är beroende av samar-
bete med universitet/högskola. Prioriterade branscher för Uminova Företagsutvecklings 
satsningar är medicin, bioteknik och IT men även andra branscher förekommer. 

 
                                                 
10 Detta innebär att kategoriseringen av enskilda insatser som hårda/mjuka respektive målgruppsinrikta-
de/generella ibland kan diskutera, särskilt då många aktörer arbetar med insatser inom ”hela fältet”. Utgångs-
punkten har här varit att finna en ”tyngdpunkt” för olika aktörer utifrån den information som funnits tillgänglig 
på Internet. I vissa fall kan aktörerna också ha kategoriserats att tillhöra flera ”rutor” i figuren. 

Specifik 
målgrupp 

Alla nya 
företag 

Hårda insatser Mjuka insatser 
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I Linköping finns: 
 East Sweden Development Agency (ESDA) som är Östergötlands resurs för att attrahera 

och främja utländska investeringar. ESDA arbetar dels med att bearbeta förfrågningar från 
utländska företag som söker en lokalisering och dels med egna sökprojekt. Dessa sökpro-
jekt drivs inom elektronik, Call Center, Life Science Technologies, IT och Logistik. Ut-
gångspunkten för ESDA: s arbete är att arbeta med sektorer och kluster som har stark in-
ternationell konkurrenskraft, både inom universitet och näringsliv. En annan viktig ut-
gångspunkt är att i första hand attrahera företag som stärker de befintliga regionala klust-
ren.  

 Industrifonden som erbjuder tillväxtkapital. De investerar i små och medelstora företag 
och investeringen sker i de flesta faser från sådd och start-up till utveckling och expan-
sion. Målgruppen finns i de flesta branscher såsom IT, life science och industri, dock sker 
inga investeringar i renodlade handels- och tjänsteföretag. 

 Det finns två företagsparker som riktar sig mot olika målgrupper. Berzelius Science Park 
riktar sig mot medicin och medicinsk teknik. I företagsparken finns bland annat Berzelius 
Clinical research Center (BCRC) som är en Site Management Organisation (SMO) och 
som gynnar klinisk forskning och utveckling genom att bland annat tillhandahålla finansi-
ering, utbildning och rekrytering av patienter. Här finns även BioMedley som är ett nät-
verk för forskare och företag inom Life Science. BioMedley är en mötesplats för personer 
med intressen inom Biomedicin och Life Science Technologies i Östergötland. Den andra 
företagsparken, Mjärdevi Science Park, erbjuder de inhyrda företagen kontorslokaler, 
konferensrum m.m. i en miljö lämplig för högteknologiska och utvecklingsintensiva före-
tag. Genom en av Teknikbrostiftelsen garanterad såddfinansieringfond kan Mjärdevi Bu-
siness Incubator, som finns i företagsparken, göra ekonomiska investeringar som ska bidra 
till företagens utveckling och tillväxt. Även andra former av finansiering finns att tillgå. 

 Growlink som erbjuder hjälp att hitta rätt finansiering för dem som funderar på att starta 
eget företag med högt kunskapsinnehåll och som är student, forskare, företagare eller an-
ställd och verksam i Östergötland.  

 
I Uleåborgs stad finns: 
 OuluTech som erbjuder finansiering för produktifiering av nya tekniska innovationer och 

affärsidéer. Förutom innovationer baserade på forskning kan enskilda personer och orga-
nisationer få finansiering för sin verksamhet förutsatt att affärsidén bygger på teknologi 
och kan vidareutvecklas till en affärsplan. Företagen som är inhyrda i deras inkubator-
verksamhet kan söka finansiering för löne-, verksamhets- och investeringskostnader.  

 Foundation for Finnish Inventions som är en stiftelse som har till uppgift att stödja och 
främja innovationer och utvecklingen av innovationer i Finland. Här kan man ansöka om 
riskkapital utan krav på säkerhet. Bedömningsgrunden för att riskkapital beviljas är utsik-
terna för affärs- och marknadsutveckling, patentsökning, tekniska egenskaper och innova-
tionens omfattning. Finansieringens syfte är att utveckla innovationen till en produkt på 
marknaden genom antingen produktion, patentering eller andra förbindande arrangemang 
som möjliggör exploatering. Privatpersoner eller små företag kan även beviljas en kom-
pensation av Uleåborgs stad för faktiska kostnader i projekt som har affärsmässig potenti-
al. Kompensationen föregås av en utvärdering som görs av en lokal representant från 
stiftelsen. 

 LEADER+ som är ett program framtaget för att utveckla landsbygdsområden inom EU. 
Syftet är att underlätta nya aktiviteter och idéer på landsbygden genom att finansiera loka-
la projekt i Finlands kustområde. Ett villkor för att få finansiering är att projektet gynnar 
regionens affärsverksamhet och ekonomiska tillväxt. Företräde ges åt projekt som gynnar 
samspel mellan landsbygd och stad eller som behandlar natur-, miljö- eller kulturella re-
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surser. Aktiviteter som stöds är till exempel underleverantörer och tillverkare av kompo-
nenter, aktiviteter som ökar mervärden och markandsvärden av lokala produkter, nyttjan-
de av naturresurser, miljövård och teknik, hantverk, turism, samarbete och nätverksarbete 
mellan företagarna samt attitydförändringar.  

 
I Luleå kommun finns: 
 Aurorum Teknikbyn som erbjuder kontorslokaler och service till nya IT och Telecom före-

tag. 
 LUNOVA som är ett riskkapitalbolag som investerar i tillväxtbolag med anknytning till 

Luleå tekniska universitet (LTU). Dessa kan vara direkta avknoppningar från LTU eller 
avknoppningar från företag och organisationer där LTU medverkat i utveckling och föräd-
ling av produkt eller affärsidé. Lunova stödjer intressanta affärsidéer som med rätt förut-
sättningar kan utvecklas till livskraftiga och lönsamma företag.  Företagare som är på väg 
att starta eller redan har startat företag får snabb feedback och en professionell bedömning 
av affärsidé och affärsplan. 

4.1.2 ”Hårda” insatser riktade mot alla nya företag 
Det finns flera gemensamma aktörer i hela landet som erbjuder finansieringsstöd till nya före-
tag. De kommer därmed inte att beskrivas ingående för varje kommun utan endast nämnas att 
de finns som stödjande aktörer i kommunen. 
 
I Umeå kommun finns stödjande aktörer som riktar sig till alla nya företag. Dessa är:  
 Länsstyrelsen som kan ge regionalt utvecklingsbidrag, sysselsättningsbidrag, landsbygds-

stöd, såddfinansiering och stöd till kompetensutveckling för att nämna några områden. 
 Nutek/Almi som erbjuder affärsutveckling i kombination med finansiering för att förbättra 

företagares förutsättningar att utveckla och bearbeta sin marknad.   
 Emano som hjälper till med riskvilligt kapital. Emano ägs av Industrifonden, Norrlands-

fonden och Teknikbrostiftelsen i Umeå och Luleå.  
 AC Invest, som ägs av stiftelsen AC-Utveckling, och är ytterligare ett stödjande riskkapi-

talbolag.  
 Det finns även tre företagsparker, Umestans Företagspark och Umedalen, som stödjer nya 

företag genom att erbjuda lokaler och annan kontorsservice.  
 
I Linköpings kommun finns: 
 Teknikbrostiftelsen vars vision är en entreprenöriell region som tillvaratar idéer och före-

tagsamhet. De finansierar så kallad försådd (projektfinansiering) och såddfinansiering 
(ägarkapital i nystartade bolag).  

Andra finansiellt stödjande aktörer i Linköping är bland annat ALMI, Stiftelsen Innovations-
centrum och Länsstyrelsen. Även dessa aktörer har företagsutvecklingsstödjande insatser. 
 
I Trollhättans kommun finns: 
 Företagens hus där nya företag får hyra lokaler. Innovatum service kallas det gemensam-

ma serviceutbudet som finns i bygganden. Här finns gemensam växel och reception samt 
konferensavdelning.  

I länet finns tillgång till regionala aktörer som Länsstyrelsen, ALMI med flera. 
 
I Uleåborgs stad finns: 
 Oulu Business Agency som är ett samarbete mellan olika organisationer och som erbjuder 

företagarna finansiering.  
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 Start Business Center som drivs av Oulu Business Agency och är en teknikpark som er-
bjuder ”unga” företag lokaler och service, förutsatt att företagens mål är tillväxt. Start Bu-
siness Center ligger inne i företagsparken som rymmer 200 företag och där TE-keskus 
erbjuder de inhyrda företagen finansiering.  

 
I Luleå kommun finns: 
 Priorum som erbjuder kontorsrum och kontorsservice i startfasen av nyföretagarproces-

sen. 
 Länsstyrelsen i Norrbottens län erbjuder företagsstöd såsom transportbidrag, sysselsätt-

ningsbidrag, regionalt utvecklingsbidrag, kommersiellt stöd med flera finansieringsfor-
mer.  

Industrifonden, Svenska Riskkapitalföreningen, Teknikbrostiftelsen, Norrbottens Forsknings-
råd och Längmanska Företagarfonden är ytterligare exempel på aktörer med i huvudsak hår-
da insatser.  

4.1.3 ”Mjuka” insatser riktade mot en specifik målgrupp 
I Umeå kommun finns följande aktörer: 
 Uminova Innovation AB som är en länk i kunskapsutbytet mellan universitetet, Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU), studenter och näringslivet i norra Sverige. De ska förädla in-
novationer till färdiga affärsidéer och förse näringslivet med lämpliga problemlösningar. 
Vinnkubator är ett Vinnova-stött pilotprojekt som är en aktivitet i Uminova Innovations 
Inkubator med syfte att utveckla volym och kvalitet på affärsidéer från högskola och uni-
versitet. Vinnkubator erbjuder en fokuserad och systematisk process för att snabbare nå 
kommersialisering. Aktiviteter som coaching, upprättande av affärsplan, anpassad utbild-
ning, finansiesringsprospekt, nätverk och mötesplats ingår som delmoment.  
     Inom området internationell tekniköverföring kan Uminova Innovation AButveckla fö-
retag till sin fulla potential. Bland annat kan de hjälpa till med partner-/tekniksökning och 
internationella avtal. Uminova Innovation AB ingår i nätverket Innovation Relay Centres 
(IRC) och samarbetar bl.a. med Biotekföreningen i Umeå (BTFU), Centek, olika patent-
organisationer så som Albihns som är ett konsultföretag inom immaterialrätten, Ingenjörs-
vetenskapsakademien (IVA) och Svenska Uppfinnare Föreningen. 
     Uminova Innovation AB är även en länk mellan företagare och studenter i ett projekt 
kallat Sommarentreprenören där företagen får möjlighet att ta in en student som konsult-
hjälp. Syftet med projektet är att studenter vid universiteten i Umeå under sommaren ska 
få prova på att starta företag och på så sätt testa sina kunskaper. 

 B.I.C Factory som arbetar med att identifiera och främja unga entreprenörer i åldern 18-30 
år samt att utveckla modeller och metodik för att bedriva långsiktig och hållbar utveckling 
av unga entreprenörer inom en region. 

 BioTekföretagen i Umeå - BTFU som är en ideell förening som har som mål att främja 
samverkan och inflöde av riskkapital till regionens biotekföretag. Det vill säga att främja 
en dynamisk industriell utveckling av hela biotekniksfären i regionen i fråga om arbets-
möjligheter, samverkan mellan företag, inflöde av riskkapital m.m. samt att använda 
BTUF som ett gemensamt forum vid marknadsföringsinsatser. 

 
I Linköpings kommun finns: 
 Mjärdevi Science Park där Mjärdevi Business Incubator (MBI) är lokaliserad. Inkubatorn 

ska stötta spetsorienterade, teknikbaserade och kunskapsintensiva företag och projekt. De 
ska erbjuda kompletterande professionell kompetens inom områden som affärs- och ma-
nagementutveckling, finansiering, nätverkande aktiviteter, patent och immaterialrätt, av-
talsrätt, marknadsföring, försäljning och internationalisering. Dessutom finns det ett sär-
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skilt kreativt rum, ett idérum, som ska stimulera till nya idéer och lösningar. I dagsläget 
har Inkubatorn fyra samarbetspartners, med egna kontor inom Inkubatorns väggar, vilka 
har tecknat samarbetsavtal med MBI. Dessa är; Awapatent, Delphi Advokatbyrå, Ernst & 
Young, samt Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. Deras närvaro i Inkubatorn utgör en vik-
tig del av de resurser företagen har att tillgå i Inkubatorn.  

 Inom Mjärdevi Science Park arrangeras Entreprenör- och NyföretagarProgrammet (ENP) 
av Centrum för Innovation och Entreprenörskap (CIE) och SMIL Företagsutveckling i 
Linköping. Programmet riktar sig till dem som har affärsidéer och tänker starta eller precis 
har startat ett eget företag eller annan verksamhet inom teknik- och kunskapsintensiva 
verksamhetsområden. Målet med programmet är att ta fram en affärsplan och att göra en 
analys av idéns bärkraft samt en marknadsbedömning. 

 Universitetsholding i Linköping AB som har universitetets uppdrag att främja kommersia-
lisering. Deras uppgift är att upptäcka och ta tillvara den kreativitet som finns hos forska-
re, studenter och alla andra inom universitetets väggar för att sedan stötta och vägleda un-
der den process som leder till att idéer blir verklighet. Verksamheten består av olika kurser 
som riktar sig till nyföretagare, kvinnor och forskare med flera. 

 CIE - Centrum för Innovation och Entreprenörskap är en enhet inom Ekonomiska institu-
tionen vid Linköpings universitet. Basen för verksamheten är olika aktiviteter och pro-
gram med syfte att stimulera tillväxt och utveckling i unga och växande teknikbaserade 
företag. Avsikten är dessutom att integrera denna verksamhet med forskning och under-
visning inom entreprenörskap och nyföretagande. 

 HomeCom Linköping som är ett samarbetsorgan där fokus ligger på olika projekt som 
utnyttjar den nya teknikens möjligheter för utveckling av hemkommunikation. Huvudmå-
let för Home Communication Group (HCG) är att skapa ett bra, angeläget och efterfrågat 
innehåll inom hemkommunikation. Syftet är att bygga upp ett nätverk av personer inom 
näringsliv, FoU, myndigheter och organisationer som är intresserade av hemkommunika-
tion. 

 Growlink som erbjuder blivande företagare med högt kunskapsinnehåll kompetensutveck-
ling i flera steg inom entreprenörskap och affärsutveckling, Start- och Växthus, affärsut-
veckling och rådgivning genom konsultation och mentorskap samt stöd för att hitta rätt på 
en internationell marknad. 

 Accelerator i Linköping AB som erbjuder personer som har en idé, men som inte själv vill 
vara entreprenör, att få se idén kommersialiserad. Affärsidén är att ta rollen som entrepre-
nör, investera i och vidareutveckla idén för försäljning till industriella aktörer, med andra 
ord startar inte Accelerator ny verksamhet utan säljer idén till befintliga aktörer. Verk-
samheten är inriktat mot idéer kring hälso- och sjukvårds- applikationer. 

 I Linköpings kommun är kvinnors företagande en viktig del i den ordinarie verksamheten 
inom näringsliv. Att utveckla, regionala, nationella och internationella nätverk samt att 
skapa mötesplatser är viktigt för nystartade företags överlevnad och tillväxt. Några av 
samarbetsprojekten som kommunen medverkar i är ÖstGöta Resurscentrum, som erbjuder 
finansiering, Qvinnovation, som arbetar för att öka kvinnligt företagande och Utveckling i 
kvadrat som är ett mentorprogram för kvinnliga företagare. Vidare samarbetar kommunen 
med ALMI Affärsutveckling för kvinnor och NUTEK Kvinnors företagande. 

 
I Trollhättans kommun finns:  
 Näringsliv Fyrstad som är fyra kommuners gemensamma resurs för att utveckla näringsli-

vet. De deltagande kommunerna är Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Lysekil. När-
ingsliv Fyrstad hjälper till med gemensamma frågor så som utveckling av företag med 
hjälp av ny teknik och/eller nya produkter, utvecklingsprojekt tillsammans med andra fö-
retag, söka nya nationella/internationella marknader, förstärka miljöprofilen och kvalite-
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ten, höja kompetensnivån, förbättra marknadskommunikationerna och arbete med energi-
frågor. Näringsliv Fyrstad verkar inom områdena Innovationsstöd, Teknik- och produkt-
utveckling, Internationalisering, Miljö, kvalitet och energi samt kompetensförsörjning. 
(För en mer detaljerad information, se bilaga 3) 

 Stiftelsen Innovatum AB som bland annat ska tillvarata regionens kulturella och industriel-
la värden och utveckla näringsliv och företagande. De ska verka för utveckling av innova-
tionssystemet i regionen genom att bland annat samarbeta med industrin, högskolan och 
samhället.   

 Innovatum Teknik som är en aktör som bidrar till nya förädlade kunskapsintensiva produk-
ter och tjänster för en global marknad, ett breddat och effektiviserat näringsliv samt ökad 
tillväxt och lönsamhet i befintliga och nya företag. Detta sker genom en utvecklingsplatt-
form där man skapar nya samverkansprojekt tillsammans med industrin, utbildningsvä-
sendet och samhället som ska höja nuvarande projektomsättning från 25 miljoner kronor 
per år till 200 miljoner kronor år 2012. Kärnområdena är design, produktion och audiovi-
suell produktion. Här har det byggts upp en visualiserings- och beslutsstudio, en Viritual 
Reality Studio, i Trollhättan med avancerad miljö för tredimensionell presentation i stereo. 
I studion kan företagare, entreprenör, forskare, innovatör eller filmskapare modellera, 
simulera, visualisera och kontrollera nyutvecklade modeller, produkter, 
produktionsmetoder eller filmscener.  

 Innovatum Inkubator som ska fånga upp och utveckla idéer inom traditionell industri, 
film/mediabranschen och från högskolan. Gemensam nämnare för dessa idéer ska vara 
Virtuell simulering, visualisering och modellering, vilket är den nisch som Innovatum 
Teknikpark identifierat och arbetar mot. Innovatum Inkubator ska även vara drivande part 
för avknoppning av ”fria” rymdrelaterade projekt och idéer från i första hand Volvo Aero 
och det ska ske i ett europeiskt nätverkssamarbete med ESINET (European Space Incuba-
tor Network). Teknikparken har riktat in sig på att utveckla främst tre huvudområden; de-
sign, produktion och audiovisuell produktion. Inom dessa områden ryms virtuell formgiv-
ning, virtuell konstruktion, självreglerande processer samt gestaltad 3D-animation. Visio-
nen är att bli Skandinaviens ledande teknikcentrum inom dessa områden. För en mer de-
taljerad information se bilaga 4. 

 Innovatum Entreprenör som är ett utvecklingsprogram i samarbete med Högskolan Troll-
hättan/Uddevalla för den som vill förverkliga idéer inom teknik och media. Utbildningen 
är ”verksamhetsorienterad” och ska erbjudas entreprenörerna i inkubatorn, studenter från 
Drivhuset Högskolan Trollhättan/Uddevalla samt eventuella intressenter från SAAB och 
Volvo-Aero. Programmet i entreprenörskap innebär att personer under sex månader skaf-
far sig kunskaper om allt från finansiering till ledarskap, kunskaper som är nödvändiga för 
att förverkliga idéer och nå framgång på en kommersiell marknad. Föreläsningar blandas 
med workshops och professionellt mentorskap.  

 
I Uleåborgs stad finns:  
 OuluTech som arbetar med verksamhetsutveckling och inkubatorservice till nya teknikba-

serade företag och tillväxtföretag, samt medverkar i internationella nätverk (IRC och BIC) 
vilket därmed effektiviserar nyttjandet av motsvarande aktörer i Europa till gagn för före-
tagen i regionen. 

 Foundation for Finnish Inventions som hjälper nya företagare med konsultation, värdering 
av innovationer, FOU och lansering av innovationer och andra stödjande aktiviteter.  

 Start Business Center som är Oulu Business Agencys inkubatorverksamhet. Verksamhe-
tens mål är att utveckla ekonomiskt lönsamma och växande tillverknings- och serviceföre-
tag, att hjälpa fler att starta nya företag samt skapa en fungerande verksamhetsmodell som 
ska kunna ge service till hela Uleåborgs region. Vidare eftersträvas ett ökat tempo i nyfö-
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retagarprocessen, det vill säga från idé till verksamhetsstart. I första hand fokuseras verk-
samheten på den traditionella sektorn som huvudsakligen består av trä-, metall-, tjänste- 
och jordbruksindustrin, men även livsmedels-, turist- och exportindustrin är viktig i ut-
vecklingshänseende. Tjänster som erbjuds är bland annat handledning och konsultation, 
marknadsföring och representation av företaget, utbildning och övningar i företagsutveck-
ling med mera. För en mer detaljerad information, se bilaga 4. 

 Business development programme som är till för att stödja och öka företagandet i Uleå-
borgs region. Programmet fokuserar speciellt på tillväxtföretag och administreras av Oulu 
Regional Business Agency. Den består av fyra olika program: förbättrad kommunikation, 
företagsinternationalisering, inkubatorverksamhet (Start Business Center) och företaga-
sutveckling. För mer information se bilaga 4. 

 Oulu Region Centre of Expertise Programme som arbetar med utvecklingen av högtekno-
logiska verksamheter. De ska främja högteknologiska företag vilka delas in i sex expert-
grupper; telekom, elektronik, programvara, medicinsk teknologi, bioteknologi och miljö-
vårdande teknologi. Dessa företag ska utvecklas var för sig och gemensamt för att utnyttja 
deras spetskompetens och därmed åstadkomma nya, globalt konkurrenskraftiga produkter 
och tjänster.  

 
I Luleå kommun finns: 
 Aurorum Teknikbyn AB som har ett 60-tal kunskapsföretag inhyrda. Aurorum Teknikbyn 

AB ska på uppdrag av Luleå kommun marknadsföra och utveckla området Aurorum Sci-
ence Park, som ligger i direkt anslutning till Luleå tekniska universitet. Uppdraget innebär 
bl.a. att till företag inom IT och Telecom erbjuda lokaler och service såsom reception, te-
lefonväxel, posthantering, konferensmöjligheter, kopiering/printing, e-post, Internetac-
cess, IT-säkerhetslösningar, bevaknings- och ekonomitjänster med mera.  

 Centek som har en viktig del i arbetet att kontinuerligt ge råd och service till dem som 
arbetar, forskar eller studerar vid Luleå tekniska universitet, och som funderar på egenfö-
retagande eller utveckling av en produktidé. Centek erbjuder dessa personer utbildningar 
inom ibland annat företagsutveckling. För att få fram innovationer från personer som inte 
har primärt intresse av företagande behövs nytänkande och en kraftfull organisation. Här 
har Centek en viktig roll i arbetet med att filtrera och förädla innovationer så att de får ett 
värde och en ledare.  Innovationsfabriken är en arbetsmodell där de bästa innovationerna 
sållas fram och förädlas under ledning och medverkan av specialistkompetens och erfa-
renhet.     

 Inkubatorprogrammet som är en insats som Teknikbrostiftelsen i samverkan med Luleå 
kommun, Luleå tekniska universitet och EU riktar till studenter vid LTU som har idéer 
och tankar om eget företagande. Varje sommar får ett antal utvalda studenter från LTU 
möjlighet att sommarjobba i sitt eget företag. De får möjlighet att ta fram en affärsplan 
och testa av om företagsidén håller samt pröva om företagande kan vara en intressant 
framtida sysselsättning. Möjligheten att göra detta ges genom att de får ett startkapital i tre 
månader som motsvarar studiemedel, de får även tillgång till ett kontor i Aurorum Science 
Park och en personlig mentor. Det övergripande syftet är att åstadkomma en attitydföränd-
ring så att studenter skall se eget företagande som en karriärmöjlighet och kunna starta sitt 
företag direkt efter examen. 

4.1.4 ”Mjuka” insatser riktade mot alla nya företag 
I Umeå kommun finns stödjande aktörer såsom:  
 Nätverket Nyföretagare Umeå Nyföretagarcentrum som är en riksorganisation som hjälper 

nyföretagare med bland annat kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning.  
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 IFS Internationella företagarföreningen som ska stödja och utveckla invandrarföretagan-
det i Sverige. 

 Innovation Västerbotten som har till uppgift är att hjälpa till med utvärderingen av idéer 
och förslag på hur man bäst går vidare med den. 

 Företagarna som ska skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag 
i Sverige. 

 Umeå Näringslivsservice det vill säga Umeå kommuns näringslivskontor som arbetar i 
nära samverkan med det lokala och regionala näringslivet och dess organisationer, univer-
siteten och andra offentliga aktörer.  

 Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet med olika utbildningar och inrikt-
ningar. 

 På universitetet finns även den nya Enheten för näringsliv och samhälle vars verksamhet 
består bl.a. av att verka för att utveckla kontakten med tidigare studenter och med andra 
intressenter till Umeå universitet, att skapa förutsättningar för en breddad finansiering, 
främst inom strategisk forskning och utveckling, att koordinera och fungera som resurs i 
regionala och nationella utbildnings- och utvecklingsprojekt samt att samordna universite-
tets arbete med distansutbildning och Nätuniversitetet. 

 Andra stödjande aktörer är North Sweden som är ett samverkansprojekt mellan Länssty-
relserna, Landstingen, Kommunförbunden, Företagarna och Handelskamrarna i Västerbot-
ten och Norrbotten samt Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Norrlandsfon-
den. De ska tillsammans med företag, akademi och offentlig verksamhet skapa förutsätt-
ningar för att dessa ska kunna verka på EU-arenan. Vidare finns EuroFutures AB, Hus-
hållningssällskapet, Norrlandscenter AB, Svensk Handel, Umeå fabriks- och hantverksfö-
rening samt hemsidor på Internet såsom startaeget.se och Smelink att tillgå.  

 
I Linköpings kommun finns: 
 Teknikbrostiftelsen som ska verka för att öka kontakten mellan universitet och näringsliv i 

regionen i syfte att förbättra utnyttjandet av kompetens och på så sätt öka tillväxten. Stif-
telsen investerar i aktiviteter så som funktioner för kommersialisering och entreprenörs-
kap, attitydpåverkan för ökat entreprenörskap och näringslivssamverkan, funktioner för 
kunskaps- och tekniköverföring till SME. 

 Invest in Sweden Agency (ISA) som är en myndighet under Utrikesdepartementet med 
uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i 
olika former investerar eller samverkar med svenska företag för att få till stånd invester-
ingar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, 
samarbetsavtal och förvärv.  

 Euro Info Centre (EIC) är en aktör i Örebro/Östsverige som ska stimulera regionens små- 
och medelstora företag till konkurrenskraftig utveckling genom att förmedla affärskontak-
ter inom Europa samt att ge relevant information och rådgivning. Olika aktiviteter är 
bland annat Business to Business events, partnersökning, semniarier och informationsträf-
far samt projekt för företag som vill utöka sin marknad och utveckla sin verksamhet. 

 Företagsreceptionen som är till för arbetslivet i regionen och medverkar aktivt vid kun-
skaps- och kompetensökning. De har till uppgift att förbättra och förenkla arbetslivets till-
gång till kunskap, att bygga broar mellan universitetet och det regionala arbetslivet samt 
att fånga upp och initiera intressanta utvecklingsprojekt. 

 Landsbygdsgruppen som verkar för att behålla och utveckla befintlig service på landsbyg-
den. Till landsbygdsgruppen är för närvarande jordbruks-, näringslivs och småbutiksgrup-
per knutna. Dessa ska framför allt ta fram idéer som kan bidra till hjälp och utveckling 
inom respektive område. 
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 LEGS-projektet som är ett regionalt projekt med syfte att ta fram lokala strategier för till-
växt och sysselsättning där förutsättningarna för livslångt lärande, näringsliv och syssel-
sättning främjas och samordnas. Arbetet ska resultera i en ny samlad strategi och hand-
lingsplan för ökad tillväxt och sysselsättning.  

Andra stödjande aktörer som är verksamma inom företagsutveckling etc. är bland annat IFS 
Internationella företagarförening, Arbetsförmedlingen, Näringslivskommittén, Nyföretagar-
centrum, Företagarna, Svensk Handel Linköping, Svenskt Näringsliv, Ung Företagsamhet i 
Östergötland, Forskarpatent AB och Startlinjen. Det finns även några webbsidor såsom Sme-
link, Företagarguiden och Affärsskolan. På Linköpings hemsida finns även länkar till olika 
nätverk i regionen. 
 
I Trollhättans kommun finns: 
 Innovatum Näringsliv som har Trollhättans Stads uppdrag att hantera kommunens när-

ingslivsfrågor. Deras strategi är bland annat att skapa en effektiv organisation för att stöd-
ja nyetableringar och vidareutveckla befintligt näringsliv, skapa en naturlig och effektiv 
mötesplats för uppbyggande och vidareutveckling av nätverk, bidra till utveckling av 
Teknikparken Innovatum. 

 
I Uleåborgs stad finns: 
 Något som kallas för Oulu Business Agency där Uleåborg har ett samarbete med olika 

organisationer inom regionen. Verksamheten är inriktat mot företagande. Bland annat så 
tillhandahåller de initial träning och rådgivning för de som avser starta nytt företag likväl 
som till dem som redan startat företag. De deltar i och startar olika utvecklingsprojekt som 
förbättrar företagarnas förutsättningar samt samordnar regionala tillväxt- och utvecklings-
samarbeten.  

 ”Företagskvarnen” som är ett projekt som anordnar utbildningar för företagare och/eller 
deras anställda. Syftet är att öka kompetensen angående företagarverksamhet och till-
växt/utveckling. Målet är att bland annat att få med innovativa företag samt tillväxtföretag 
i ett gemensamt utvecklingsarbete, öka och hjälpa nyföretagandet samt förbättra företa-
gens konkurrenskraft och effektivitet. Utbildningen sker i form av allmänna seminarier 
och specifik utbildning och rådgivning för företaget eller entreprenören. Det är de lokala 
undervisningsanstalterna som håller i dessa. 

 
I Luleå kommun finns: 
 Priorum som specifikt riktar sig mot nya företag. Målet är att genom kunskap skapa ökat 

företagande med hög överlevnad och tillväxt. Verksamheten ska ge stöd och kunskap i ut-
vecklingsfasen samt kompetensutveckling när företaget är i bruk. De ska fungera som ett 
bollplank och dessutom erbjuda kompetenshöjande utbildningar, seminarier och samver-
kan i företagsnätverk. Mer detaljerad information finns i kapitel 2 och 3. 

 Luleå Näringsliv AB som är ett utvecklingsbolag som ska stimulera näringslivets tillväxt. 
De är huvudansvarigt för frågor som rör utveckling av befintliga företag samt etablering 
av nya företag i Luleåregionen.  

 Ung Företagsamhet som är en ideell opolitisk organisation som arbetar för att ge unga 
människor en ökad tro på sin egen företagsamhet och möjligheten att prova vad det inne-
bär att vara egen företagare.  

 Centek som i nära samverkan med Luleå tekniska universitet bland annat arrangerar före-
läsningar, seminarieserier och utbildningar i företagsutveckling och entreprenörskap, och 
som dagligen arbetar med individuell rådgivning. Centek fungerar även som LTU: s för-
längda arm i kontakten med de regionala företagen.  
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 Luleå tekniska universitet (LTU) som ser det som en viktig del av forskningen att samar-
beta med näringsliv och samhälle. Eftersom tyngdpunkten inom den tekniska sektorn lig-
ger på tillämpad forskning, är kontakter med näringslivet en naturlig del i många projekt. I 
forsknings- och utvecklingsprojekten är både landets storföretag och länets småföretag in-
volverade, många finns dessutom med som samverkansparter i någon av centrumbildning-
arna. Sedan 1995 finns vid LTU en särskild Småföretagsakademi som samlar tiotalet 
forskningsavdelningar med intresse för småföretagande och entreprenörskap, och som 
bland annat driver utvecklingsprojekt och seminarier riktade till regionens småföretag. På 
senare år har även kontakterna med kommuner och andra delar inom den offentliga sek-
torn ökat - framför allt genom bildandet av CUFS, Centrum för utbildning och forskning 
inom samhällsvetenskap, och Centrum för forskning i lärande. 

 Venture Cup som är en affärsplantävling med syfte att stimulera skapandet av nya, inno-
vativa företag med tillväxtpotential i Sverige för att på så sätt bidra till att idéer och kun-
skaper omsätts i praktiken. 

En annan stödjande aktör i nyföretagarsammanhang är Almi som erbjuder både ekonomiskt 
stöd och affärsutveckling. Innovation Norrbotten , Stiftelsen Innovationscentrum, Arbetsför-
medlingen, Företagarna FR och Connect Sverige är ytterligare aktörer som finns på markna-
den. Affärsskolan.nu, Smelink och Tankeakuten är exempel på hemsidor som berör nyföreta-
gandet och som det finns hänvisningar till på Priorums hemsida.  

4.2 Summering av jämförelsen 
Vid en summering av de olika kommunernas nyföretagarinsatser utifrån den tillgängliga in-
formation som kan nås via Internet så verkar det som om de flesta kommuner har valt att ut-
forma sin verksamhet så att det tydligt framkommer vad som är specifikt i deras nyföretagar-
insatser. Aktörerna i kommunerna verkar ofta vilja utveckla en specifik målgrupp av företaga-
re i just deras kommun för att bland annat öka konkurrenskraften och skapa synergier i verk-
samheten. Här nedan följer en summering av varje kommun. 
 
Umeå kommun har i det stora hela en nyföretagarsatsning som stödjer och hjälper alla nyföre-
tagare. Det finns aktörer med mjuka insatser i form av affärsutveckling, utbildning och lik-
nande likaväl som hårda insatser i form av finansiering och lokaluthyrning. Samtidigt finns ett 
visst fokus mot affärsidéer inom bioteknik, medicin och IT, men den är inte lika markant som 
i en del av de andra kommunerna. Många av aktörerna inom nyföretagarverksamheten är sam-
ma aktörer som finns i andra kommuner. 
 
Linköpings kommun har en mer specifik inriktning mot spetsorienterade, teknikbaserade och 
kunskapsintensiva företag. Här finns många aktörer med mjuka insatser som hjälper och stöd-
jer nya företag att starta och utvecklas. De finansierande aktörerna riktar sig också helst mot 
denna specifika målgrupp. Det finns även stöd och hjälp för andra företag att starta och ut-
vecklas, men Linköping har riktat sitt fokus mot att utveckla kommunens spetskompetens.  
 
I Trollhättans kommun framhävs framförallt aktörer med mjuka insatser mot en specifik mål-
grupp. Kommunen har valt att rikta sitt stöd mot design, produktion och audiovisuell produk-
tion. Det finns liknande hårda och mjuka aktörer i Trollhättan som i de andra svenska kom-
munerna, men det framkommer inte direkt från kommunens hemsida. De har istället valt att 
tydligt visa på och utveckla sin spetskompetens. 
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I Uleåborgs stad i Finland finns det också fler mjuka aktörer som hjälper till med företagsut-
veckling, speciellt då mot teknikbaserade företag men även företag inom trä, metall, tjänster 
och jordbruk. Även här är de hårda aktörerna, såsom finansiärer och teknikparker, riktade mot 
spetskompetensen i kommunen, men det finns också stöd för andra nyföretagare.   
 
I Luleå kommun finns ingen specifik inriktning mot någon bransch utan alla nyföretagare får 
den hjälp och stöd som erbjuds. Därutöver tillkommer kommunens mjuka nyföretagarinsatser 
riktade specifikt mot kvinnor, ungdomar, invandrare och företagare på landsbygden. Det finns 
emellertid en del av nyföretagarverksamheten som genom andra aktörer riktar sig mot teknik-
baserade företag. 
 
För att få en överskådlig bild av nyföretagarinsatserna i de olika kommunerna och vilken 
målgrupp de riktar sin verksamhet till så kommer kommunernas placering att visas i nedan-
stående figur.  Siffrorna (0-10) motsvarar antalet aktörer i respektive ruta. 
  
Figur 2. Nyföretagarinsatser i jämförelsekommunerna 

 

Figuren visar kommunernas placering med hänsyn till antalet aktörer inom varje kategori av 
insats. 
 
En jämförelse av Umeå, Linköping, Trollhättan, Luleå och Uleåborg kommuner visar i figu-
ren ovan att vissa kommuner är mer specifikt inriktade mot en målgrupp och andra har en 
bredare målgrupp. Likaså visar figuren att vissa kommuners insatser är mer mjuka, såsom 
företagsutvecklingsinsatser och liknande, medan andra kommuner har bredare insatser som 
även inkluderar hårda insatser såsom finansiering. 
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Man kan gruppera kommunerna i två olika grupper. Den första gruppen består av kommuner 
med insatser riktade mot en specifik målgrupp och med i huvudsak mjuka insatser. Den andra 
gruppen har en mer allmän inriktning med både mjuka och hårda insatser som riktar sig till 
alla nya företag. 
 
I den första gruppen finns Trollhättan, vars aktörer i hög grad fokuserar sina nyföretagarinsat-
ser mot en specifik målgrupp med insatser som i huvudsak är mjuka. Här finns även Uleå-
borgs aktörer som även de riktar sig mot en specifik målgrupp med mjuka insatser, samtidigt 
som kommunen har några fler aktörer med hårda insatser mot den specifika målgruppen. Ny-
företagarinsatserna är något bredare i Uleåborg än Trollhättan då en något större del av de 
allmänna företagen uppmärksammas i de olika insatserna. Den tredje kommunen i denna 
grupp är Linköping som kan sägas har breddat sin verksamhet mer än de andra två kommu-
nerna. Även här är insatserna i kommunen riktat mot en specifik målgrupp med i huvudsak 
mjuka insatser, men här finns ytterligare fler aktörer med hårda insatser mot den specifika 
målgruppen och de mjuka insatserna mot alla nya företag är betydligt fler.  
 
I den andra gruppen återfinns Umeå och Luleå. Dessa två kommuners aktörer riktar sig i hu-
vudsak mot alla nya företag med mjuka insatser. I Umeå kommun finns fler aktörer med hår-
da insatser som riktar sig mot alla nya företag än vad det finns i Luleå kommun. Båda kom-
munerna har emellertid en mindre andel aktörer som riktar sig mot en specifik målgrupp.  

4.3 En avslutande jämförelse – kommunernas resursinsatser 
Ytterligare ett sätt att jämföra de olika kommunernas nyföretagarinsatser är att se på hur 
mycket ekonomiska respektive personella resurser varje kommun satsar på olika nyföretagar-
verksamheter. Varje kommun har fått uppge ungefärliga siffror på vad de satsar per år i nyfö-
retagarinsatser. 
 
På näringslivsservice i Umeå kommun arbetar fyra personer, bl.a med att upphandla och stöd-
ja olika tjänster och funktioner som verkar för ett ökat lokalt nyföretagande: 

 Umeå Nyföretagarcentrum, här arbetar fem personer och kommunen satsar 350 000 
kr/år. 

 Nätverket Nyföretagare (en Jobs & Society-verksamhet), här arbetar två personer och 
kommunen satsar 50 000 kr/år. 

 BIC Factory, här arbetar en person halvtid och kommunen satsar 495 000 kr/år. 
 IFS (Industrial and Financial Service), här arbetar tre personer och kommunen satsar 

150 000 kr/år. 
 Innovation Västerbotten, här arbetar en person och kommunen satsar 150-200 000 

kr/år (mål 1-projekt). 
 Uminova Innovation och inkubatorverksamhet, där tio anställda är verksamma med 

kommunen som delägare. Verksamheten riktar emellertid sig inte enbart till nya före-
tagare, varför det är svårt att exakt ange hur mycket resurser som läggs ned på nyföre-
tagarverksamheten. Totalt satsar kommunen 1 miljon kr/år i verksamheten. 

 
På Näringslivskontoret i Linköping arbetar totalt fem personer, vilka ingår i några av nedan-
stående verksamheter: 

 Nyföretagarcentrum, kommunen satsar 100 000 kr/år och här ingår en person i styrel-
sen för centrat. 

 IFS (Industrial and Financial Service), kommunen satsar 160 000 kr/år och här ingår 
en företrädare för kommunen i styrelsen.  

 Östgöta Coop Center, kommunen satsar 25 000 kr/år. 
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 Mjärdevi Science Business Incubator (MBI), kommunen satsar 2 miljoner kr/år och 
har en kommunal representant i inkubatorns styrelse.  

 BBI (förklara) incubator, 500 000 kr/år. 
 Life Science, ett projekt för forskare och företag. I detta projekt satsar kommunen 2 

miljoner kronor/år 
Totalt satsar kommunen 4, 5 miljoner kronor per år på olika nyföretagarinsatser, där delar av 
dessa går till etableringskostnader (företag som vill flytta dit/starta upp i området) och mark-
nadsföring.  
 
Luleå kommun satsar enligt följande: 

 Priorum Nyföretagande i Luleå, kommunen satsar 3 119 200 kr/år i nyföretagarstöd-
jande verksamheter där 9-10 heltider är anställda. 

 Innovation Norrbotten, kommunen satsar 150 000 kr/år och där tre heltider är anställ-
da i verksamheten. 

 Inkubatorprogrammet, kommunen satsar 891 300 kr/år och det är 0,75 av en heltid 
anställd. 

 Connect Norr, kommunen satsar 149 000 kr/år, verksamheten drivs av inhyrda kon-
sulter.  

 Venture Cup, kommunen satsar 58 300 kr/år på verksamheten som bl.a innefattar hel-
tidsanställd person. 

 Kvinnliga idébärare, kommunen satsar 66 670 kr/år, två heltider är anställda. 
 
Trollhättans kommun ingår i Näringsliv Fyrstad där fyra kommuner gemensamt satsar resur-
ser för att utveckla näringslivet. Den totala budgeten för nyföretagarverksamheten är 
1 895 000 kr/år varav Näringsliv Fyrstad satsar 350 000 kr/år. Trollhättans del av den sist-
nämnda summan är 35 % d v s 122 500 kr/år. Andra finansiärer i den totala budgeten är Väst-
ra Götalandsregionen, Sparbanksstiftelsen Väst och EU Mål 2 finansiering. Totalt har 8 per-
soner varit inblandade i verksamheten men ingen har arbetat heltid med verksamheten, beräk-
nat på antalet inköpta konsulttimmar, som är 2 400 tim/år, ger detta 1,25 personer som arbetat 
med verksamheten.  
 
Uleåborgs kommun i Finland samarbetar med 10 olika närkommuner, varför Uleåborgsregio-
nen inte är direkt jämförbar med de valda svenska referenskommunerna.  Uleåborgs kommun 
köper i sin tur nyföretagartjänster av Oulu Regional Business Agency, som är ett konkret re-
sultat av samarbetet i Uleåborgsregionen. Tillsammans med de tio andra närliggande kommu-
nerna satsar man totalt 2,6 miljoner Euro (ca 25 MSEK) i utvecklingen av företagandet i regi-
onen i allmänhet. Någon särredovisning av hur stor del av dessa pengar som går till direkta 
nyföretagarinsatser har inte gått att finna. Ungefär 800 000 Euro av det totala beloppet satsas 
på Oulu Region Center of Expertise Programme, ett utvecklingsprogram som i huvudsak ar-
betar med utveckling av teknologibaserade verksamheter i området (se bilaga 4). Här finns en 
person anställd som arbetar med nyföretagandet. Utöver detta finns emellertid ett flertal per-
soner verksamma på hel- eller deltid i de olika utvecklingsprojekt (som till en del innefattar 
nyföretagande) som i projektform drivs inom Center of Expertise-programmet.  
 
Av intresse för en sådan här kommunjämförelse är naturligtvis inte bara vad de olika kommu-
nerna investerar i nyföretagande, utan också i vilken utsträckning utfall och effektivitet i in-
satserna skiljer kommunerna åt. Sådana jämförelser kräver dock noggranna studier och mer 
precisa data än vad som varit möjligt att få fram inom ramen för denna studie. En första indi-
kation på att det ändå kan föreligga skillnader i detta avseende mellan de studerade kommu-
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nerna får man om man relaterar kommunerna ekonomiska investeringar till det utfall i form 
av antal nya företag som kan utläsas i den officiella statistiken: 
  
Tabell 20. Satsade resurser i nyföretagarverksamhet för de olika kommunerna 

  Umeå Linköping Luleå Uleåborg Trollhättan 
Den totala ekonomiska sats-
ningen 2 245 000 kr 4 335 000 kr 4 434 470 kr 2 600 000 €  1 895 000 kr 
Antal startade företag 2002 477 626 307 420 173 
Satsade resurser/företag 4 706 kr 6 925 kr 14 445 kr 6 190 € 10 954 kr 
Antal personella resurser 10 5 16 1+ 1+ 
 
Om man jämför de ekonomiska resurserna med det totala antalet startade företag i varje 
kommun kan man få fram en ungefärlig summa som visar på vad det kostar för kommunen att 
satsa på ett nytt företag. Dessa siffror är inte riktigt sanna eftersom inte alla nystartade företag 
har tagit del av de satsningar som kommunerna medverkar i. Inte heller är de totala ekono-
miska siffrorna exakta utan en ungefärlig beräkning från de olika kommunerna. Resultatet av 
räkneexemplet antyder ändå att Luleå kommun är den kommun som satsar mest resurser i 
nyföretagarstödjande insatser, både ekonomiska och personella, medan Linköping får ut mest 
av sina satsade resurser. Deras ekonomiska insatser är lika stora som Luleå kommuns men 
resulterar i dubbelt så många nystartade företag.   
 
Jag vill dock än en gång påpeka att räkneexempel av det här slaget innehåller många felkällor, 
och att ovanstående siffror därför bör behandlas med stor varsamhet. Räkneexemplet bör där-
emot kunna tjäna som inspiration till att löpande diskutera huruvida Luleå kommuns insatser 
för ett ökat lokalt nyföretagande har den mest ändamålsenliga verksamhetsformen, d v s om 
det finns andra sätt att arbeta (praktiserade av t ex andra kommuner i denna studie) som med 
en mindre insats skulle kunna ge motsvarande, eller rent av ett bättre, utfall.  
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5. Reflektioner och rekommendationer 
För att kunna bidra till Sveriges ekonomiska utveckling är företagandet en viktig faktor. Sär-
skilt viktigt är små- och medelstora företags utveckling viktiga, då dessa kan skapa fler arbets-
tillfällen och öka produktionen i landet. Tyvärr visar det sig att nyföretagandet har minskat i 
Sverige, och landet har i en internationell jämförelse dessutom hamnat långt ner på skalan när 
det gäller företagande i procent av befolkningen. Här kan kommunernas nyföretagarinsatser 
ha stor betydelse för att stimulera fram nya företag och hjälpa dem att växa och utvecklas.  
 
För att kunna bilda en uppfattning om hur Luleå kommuns nyföretagarinsatser, i Priorums 
regi, har stimulerat nyföretagandet i Luleå har en undersökning gjorts som baseras på uppgif-
ter från Priorums databas, SCB: s databas och en egen enkätundersökning. Detta är den första 
empiriska delen i en föreliggande studie. Den andra delen består av en jämförelse av nyföre-
tagarinsatser i fyra andra kommuner för att på så sätt få en bild av nyföretagarverksamheten i 
Luleå. De jämförada kommunerna är Umeå, Linköping, Trollhättan och Uleåborg.  

5.1 Priorums verksamhet 
När det gäller Luleå kommuns nyföretagarverksamhet är det speciellt en aktör, Priorum Nyfö-
retagande i Luleå, som verkar för nyföretagande. Deras insatser riktas mer mot alla nya före-
tag än något specifik verksamhetsområde, därutöver tillkommer insatser riktade specifikt mot 
kvinnor, ungdomar, invandrare och företagare på landsbygden.  
 
Hälften av deltagarna i de olika verksamhetsprojekten är kvinnor, och företagen med kvinnli-
ga ägare har även en hög överlevnadsgrad på 80 %. Kvinnliga företagare har enligt en rapport 
från Svenskt Näringsliv, 2004, minskat i hela landet. I motsats till detta kan man se att kvinn-
liga företagare som har fått affärsrådgivning ökat i Luleå sedan år 2000. Även antalet företa-
gare på landsbygden är en stor andel av de nystartade företagen. 
 
Utfallet i enkätundersökningen visar att en stor del av de personer som inte startat företag ef-
ter kontakten med Priorum har fått anställning istället. Detta utfall indikerar att utbildning 
inom Priorums regi kan vara ett sätt att stärka meriterna.  
 
Enligt respondenternas utvärdering av Priorums verksamhet så är de flesta nöjda med den 
personliga rådgivning och de utbildningar som erbjudits. Några personer efterlyste en högre 
nivå på utbildningarna och att kontakten efter start av företag kunde förlängas, då de flesta 
problem och frågor enligt respondenterna dyker upp efter att företaget startats. Andra förslag 
att utveckla verksamheten var att samarbeta inom ett större geografiskt område samt att an-
vända sig av ett striktare bedömningsunderlag vid urval av möjliga affärsidéer som kan drivas 
vidare.  

5.2 Nyföretagandet 
Av de personer som varit i kontakt med Priorum under perioden 1998-01-01 till 2003-06-30 
har 70 % startat företag. Majoriteten av dem valde enskild firma som företagsform vilket kan 
bero på att de flesta startat ett serviceföretag med en lokal marknad. Detta kan även vara an-
ledningen till att tre av fyra företag inte heller växer utan förblir soloföretag. 
 
Resultatet från undersökningen i den första empiriska delen visar att det är ett högt nyföreta-
gande i Luleå, och att 80 % av de nystartade företagen fortfarande är aktiva efter tre års verk-
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samhet. Enligt Johannisson och Lindmark (1996) är överlevnadsgraden efter tre år 70 % för 
nya företag i hela Sverige.  
 
Antalet nystartade företag har minskat i Luleå precis som i övriga Sverige. Men ser man på 
antalet nystartade företag i förhållande till befolkningsmängden så ligger Luleå i genomsnitt 
på samma nivå som Umeå och Linköping under perioden 1998-01-01 till 2003-06-30 med 4,8 
nya företag per tusen invånare.  
 
Utbildningsnivån hos deltagarna i Priorums verksamhet ligger över grundskolenivå, hela 95% 
av respondenterna i enkätundersökningen hade gymnasie- eller högskoleutbildning i någon 
form. Därmed bekräftas inte den traditionella bilden av småföretagare med låg utbildningsni-
vå av denna undersökning.  

5.3 Jämförelsekommunerna 
Linköping, Trollhättan och Uleåborg har alla specifika inriktningar på sina nyföretagarverk-
samheter. Dessa kommuner har många aktörer med ”mjuka” insatser, det vill säga insatser 
såsom affärsutveckling, företagsutveckling och utbildningar med mera, mot olika teknik- och 
kunskapsbaserade företag. Likaså erbjuds till en viss del ”hårda” insatser, såsom finansiering 
och lokaler, till företagare med innovativa affärsidéer. Även om det inte så tydligt framkom-
mer på alla kommuners hemsidor så är även det allmänna nyföretagandet av betydelse för 
nyföretagarinsatserna i dessa kommuner.  
 
Luleå och Umeå riktar sig i större utsträckning mot alla nya företag i utbudet av nyföretagar-
insatser, men även här finns en specifik inriktning. Umeå riktar sig mot företag med anknyt-
ning till universitetet och Priorum Nyföretagande i Luleå har en inriktning mot själva företa-
garen, därutöver tillkommer nyföretagarinsatser riktade specifikt mot kvinnor, ungdomar, 
invandrare och företagare på landsbygden. Även i dessa kommuner är utbudet av ”mjuka” 
insatser mer framträdande även om kommunerna har en mer omfattande nyföretagarverksam-
het.  
 
Resultatet av ett räkneexempel av kommunernas resursinsatser i nyföretagarverksamheten 
antyder att Luleå kommun är den kommun som satsar mest resurser i nyföretagarstödjande 
insatser, både ekonomiska och personella, medan Linköping är den kommun som får ut mest 
av sina satsade resurser. Räkneexempel av det här slaget innehåller många felkällor och dessa 
siffror bör därför behandlas med stor varsamhet. Däremot bör räkneexemplet kunna tjäna som 
inspiration till att löpande diskutera huruvida Luleå kommuns insatser för ett ökat lokalt nyfö-
retagande har den mest ändamålsenliga verksamhetsformen, d v s om det finns andra sätt att 
arbeta (praktiserade av t ex andra kommuner i denna studie) som med en mindre insats skulle 
kunna ge motsvarande, eller rent av ett bättre, utfall.  

5.4 Framtida satsningar 
I Luleå kommun är Priorums insatser idag riktade mot levebrödsföretag. Det finns en önskan 
bland deltagarna i Priorums verksamhet om en mer utvecklad verksamhet. Detta kanske inte 
är något som Priorum nödvändigtvis själva ska göra då deras verksamhet, som bevisligen 
fungerar bra, kan kompletteras med andra aktörers verksamhet. Luleå tekniska universitet, 
Lunova, Teknikbrostiftelsen, Connect och Centek, som i dag arbetar mot utveckling av nya 
företag från universitet, kan vara exempel på sådana kompletterande aktörer. Ett gemensamt 
arbete inom kommunen för ett ökat nyföretagande signalerar samhällets intresse av och sats-
ningar på nya företag.  
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Något som skulle kunna utvecklas inom nyföretagarverksamheten är att flera aktörer investe-
rar och satsar resurser inom verksamhetsområden som är speciella för Luleå, och kanske till 
och med Norrbotten, och som ingen annan har. Det gäller att tillsammans med flera aktörer 
från universitetet, samhället och näringslivet, kanske till och med fler kommuner (jämför Fyr-
stadskonstellationen i Trollhättan), ta fram och stödja det som är speciellt för Luleå och Norr-
botten. 
 
Men det är inte bara nya företag som stimulerar den dynamiska utvecklingen utan är endast en 
del av den. Även tillväxtgraden i de befintliga företagen har stor betydelse. 
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BILAGA 1 
 
Umeå kommun     
 
Allmänt 
Umeå är en av landets snabbast växande regioner (1990-1998) med ca 140 000 invånare, var-
av det i Umeå stad finns 106 000 invånare med en medelålder på 37,1 år. Här finns även 
högutbildad arbetskraft och 10 000 företag. De senaste fem åren har 3000 nya arbetstillfällen 
skapats. Under 2001 startades 467 nya företag och stora investeringar har gjorts av befintliga 
företag. Norrlands universitetssjukhus som är beläget i Umeå är Norrlands största arbetsplats 
med 5 200 anställda. De gemensamma projekten i kommunen är turism, näringsliv, bibliotek 
och landsbygdsutveckling. 
  
Inom utbildningssektorn finns Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet med totalt 
26 000 studenter. 30 000 umebor har universitets- eller högskoleutbildning och varje år utex-
amineras ca 450 tekniker och ca 300 ekonomer Umeå bedriver ett målmedvetet miljöarbete 
med miljöinriktad utbildning och forskning.   
  
1993 formaliserades nätverket Umeåregionen som är ett samarbetsorgan mellan Bjurholm, 
Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs och då antogs en avsiktsförklaring i alla 
kommuners högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Avsiktsförklaringen säger bland 
annat att all positiv utveckling i någon av Umeåregionens kommuner är till fördel för hela 
Umeåregionen, att etableringar inom regionen ska ske utan stridigheter och att en gemensam 
strategi för utveckling och genomförande av gemensamma projekt också ska finnas. 
 
Övergripande mål antagna av kommunfullmäktige är att: 

 Höja attraktionskraften och vidareutveckla Umeå till en av de mest dynamiska till-
växtkommunerna i Europa  

 Utveckla Umeå mot en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för boende, arbete, fritid 
och näringslivsutveckling. En miljö som präglas av jämställdhet, mångfald och till-
gänglighet för kommunens alla invånare  

 Stärka Umeå som kraftcentrum i Norrland för utveckling av ett dynamiskt näringsliv, 
kvalificerad utbildning, forskning och vård, rikt och nyskapande kulturliv samt goda 
fysiska och elektroniska kommunikationer  

 Sysselsättningseffekten ska vara sådan att kvinnor och män kan arbeta i lika stor om-
fattning och förvärvsfrekvensen ligga kvar på en fortsatt hög nivå  

 Den långsiktiga planeringen bör inriktas på att nå en genomsnittlig befolkningstillväxt 
på 800-1000 personer per år med målet att nå 150 000 invånare senast 2050  

 
Nyföretagarsupport 
I Umeå kommun finns support för nyföretagare i form av olika organisationer och företag 
som dels stöder nya företag med hjälp av ”hårda” faktorer så som lokaler och finansiering och 
dels med hjälp av ”mjuka” faktorer så som utbildning, kompetensutveckling, rådgivning och 
mentorskap. Dessa stödjande organisationer och företag kan delas in i offentliga insatser och 
privata insatser beroende på hur de finansierar sina aktiviteter och stödinsatser. Vidare kan 
man se på i vilken omfattning de lägger ner resurser på stödjande aktiviteter det vill säga hur 
många personer som arbetar med supporten. Här nedan kommer en presentation av de företag 
och organisationer som arbetar med nyföretagande med hänsyn till ovannämnda faktorer.  
I Umeå kommun samarbetar ett antal aktörer för nyföretagande, expansion eller produktut-
veckling, men även för att främja export, import och nya kontakter. Det förekommer en rad 



   

 

offentliga företag och organisationer, det vill säga sådana som inte är specifika för just Umeå 
kommun eller Umeå region utan finns även i övriga Norrland eller i hela Sverige, och lokala 
aktörer. För att få en bild av hur nyföretagarsupporten ser ut i Umeåregionen presenteras här 
en översiktlig bild av verksamheten.  
 
När det gäller finansiering av nya företag finns bl.a.:  
 Länsstyrelsen som kan ge regionalt utvecklingsbidrag, sysselsättningsbidrag, landsbygds-

stöd, såddfinansiering och stöd till kompetensutveckling för att nämna några områden. 
(ac.lst.se/ekonomiskastod/foretagsstodkommunvis/umea/) 

 NUTEK/ALMI som erbjuder affärsutveckling i kombination med finansiering för att för-
bättra företagares förutsättningar att utveckla och bearbeta sin marknad. Det sker bland 
annat genom rådgivning, kontaktförmedling och program för företagsutveckling. (nu-
tek.se/index.jsp) 

 Emano som ägs av Industrifonden, Norrlandsfonden och Teknikbrostiftelsen i Umeå och 
Luleå och hjälper till med riskvilligt ägarkapital. Målet för investeringen är normalt 25-
30% avkastning på insatt kapital. Vid behov kan Emano med hjälp av personerna i styrel-
sen förmedla nya kontakter, skapa nätverk, ge råd om strukturer, rapportrutiner, målfor-
muleringar och annat. (emano.se/) 

 AC Invest som är ett riskkapitalbolag och ägs av stiftelsen AC-Utveckling. Bakom stiftel-
sen står Västerbottens Läns Landsting och Västerbottens Handelskammare. Genom AC 
Invest vill ägarna främja ett livskraftigt näringsliv, primärt i Västerbotten, genom enga-
gemang i befintliga och nya företag med tydlig utvecklingspotential.(.ac-
invest.se/link1.htm) 

 
Det finns tre företagsparker som stödjer nya företag genom att erbjuda lokaler och annan kon-
torsservice.  
 Umestans Företagspark som är under uppbyggnad med specialanpassade lokaler för före-

tag. Företagsparken är i första hand till för nyetablerade företag och har idag ett 80-tal 
verksamheter inneboende. 

 Umedalen är en aktivitets- och företagspark med skiftande verksamheter, bl a kontor och 
företagshotell för småföretagare. Företagsparken vill skapa entreprenörsdriven utveckling 
och värdetillväxt genom ett aktivt ägandeengagemang i regionaltbaserade företag med god 
långsiktig tillväxtpotential. 

 Uminova Science Park finns mitt i Umeås universitetsområde och som presenteras närma-
re längre ner. 

(.umea.se/net/Ume%e5+Kommun/N%e4ringsliv+&+Arbete) 
 
När det gäller mjuka faktorer så som rådgivning, utbildning och kompetensutveckling finns:  
 Nätverket Nyföretagare Umeå Nyföretagarcentrum som är en riksorganisation som hjälper 

nyföretagare med bland annat kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning och stöd 
av rådgivare med bred erfarenhet av företagande. Det är det lokala näringslivet som är 
drivkraften i verksamheten det vill säga i rådgivning och finansiering. 

 IFS Internationella företagarföreningen som ska stödja och utveckla invandrarföretagan-
det i Sverige. De har i uppgift att främja invandrarföretagandet i Sverige genom att stimu-
lera till ökat företagande bland de olika invandrargrupperna, öka kompetensen hos de en-
skilda invandrarföretagarna, verka för att förbättra klimatet för invandrarföretagen och ini-
tiera projekt med syfte att skapa nätverk mellan invandrarföretag och andra företag och 
organisationer. 

 Innovation Västerbotten som har till uppgift är att hjälpa till med utvärderingen av idéer 
och förslag på hur man bäst går vidare med den. Hjälpen med råd och utvärdering av en 



   

 

innovation eller en idés möjligheter till kommersialisering är kostnadsfri. Innovation Väs-
terbotten har möjlighet att finansiera förundersökning av marknad, teknik eller en första 
prototyp.  

 Företagarna som är en företagarorganisation med lokala nätverk i Sveriges samtliga 
kommuner. Deras verksamhet innebär bl.a. att skapa bättre förutsättningar för att starta, 
driva och utveckla företag i Sverige. 

 Umeå Näringslivsservice det vill säga Umeå kommuns näringslivskontor som arbetar i 
nära samverkan med det lokala och regionala näringslivet och dess organisationer, univer-
siteten och andra offentliga aktörer.  

 Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) somutvecklar kunskapen om de biologiska naturre-
surserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forsk-
ning, fortlöpande miljöanalys och information. (http://www.slu.se/) 

 Umeå universitet där de fem fakulteterna finns för humaniora, medicin och odontologi, 
samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap samt lärarutbildning. Det pågår en omfat-
tande forskning vid alla fem fakulteten och en rad av projekten är tvärvetenskapliga. Det 
innebär att de sträcker sig över de traditionella akademiska gränserna, och många har ge-
nererat resultat som har uppmärksammats också internationellt. 
(http://www.umu.se/index.html) 

 På universitetet finns även Enheten för näringsliv och samhälle där 50 personer arbetar för 
samverkan mellan universitet, samhälle och näringsliv. Deras verksamhet består bl.a. av 
att verka för att utveckla kontakten med tidigare studenter, så kallade alumner, och med 
andra intressenter till Umeå universitet, att skapa förutsättningar för en breddad finansie-
ring, främst inom strategisk forskning och utveckling, att koordinera och fungera som 
resurs i regionala och nationella utbildnings- och utvecklingsprojekt samt att samordna 
universitetets arbete med distansutbildning och Nätuniversitetet.  Nya satsningarna har 
gjorts i bl a Lycksele, Skellefteå och Örnsköldsvik vilket medför att universitetet kan ut-
veckla sin kontaktverksamhet med närregionen på dessa orter. Det innebär att den som ar-
betar med kompetensutveckling inom organisationen eller företaget nu har större möjlig-
het att föra en personlig dialog med enheten om idéer kring kompetensutveckling eller an-
nan form av samverkan med universitetet. Det finns också en kontaktperson i Bryssel som 
bevakar frågor som kan vara av intresse för universitetet. 
(http://www.externalrelations.umu.se/Extrel/index.html) 

 
Andra stödjande aktörer som är verksamma inom nyföretagande och i Umeåregionen är Ar-
betsförmedlingen, EuroFutures AB, Hushållningssällskapet, Norrlandscenter AB, North Swe-
den, Svensk Handel, Umeå fabriks- och hantverksförening, hemsidor på Internet så som star-
taeget.se och smelink, med flera aktörer.  
(.umea.se/net/Ume%e5+Kommun/N%e4ringsliv+&+Arbete) 
 
Här nedan presenteras stödjande verksamheter som kan uppfattas som lokala inom 
nyföretagande. Ingen specifik uppdelning som ovan visas, däremot framkommer det tydligt 
vilken stödinsats de olika aktörerna arbetar med. 
 
 Uminova Innovation AB arbetar med både hårda och mjuka stödinsatser för nyföretagan-

det. De ska verka för etablering av nya och utveckling av befintliga företag baserat på pro-
jektidéer som kommer från universitets- och sjukhusmiljöer samt från samhället och när-
ingslivet i övrigt. Som ett led i verksamheten ska teknikparken Uminova Science Park ut-
vecklas som är en teknikpark placerad mitt i Umeås expansiva universitetsområde. Där 
finns en företagskuvös där nystartade småföretag under en kortare period kan hyra in sig. 
Totalt finns just nu ett 30-tal hyresgäster i området. Den 1 januari 2002 inledde 



   

 

NUTEK/ALMI och Industrifonden ett samarbete om finansiering till teknikbaserade före-
tag i tidiga utvecklingsskeden (en s.k. såddfinansiering). Uminova Innovation AB är med 
och utreder och bedömer enskilda projektet som ansöker om såddfinansiering. Målet med 
samarbetet är att förnya näringslivet genom tillväxt i teknikorienterade företag, både från 
universitet och från näringsliv. Såddfinansiering vänder sig i första hand till nystartade fö-
retag som vill växa genom offensiva satsningar på nya produkter, processer eller markna-
der. De företag som berörs är oftast de som har sin grund i en unik affärsidé med en skyd-
dad teknik, där den sökande har en tydlig målsättning att skapa en bas för lönsamt företa-
gande på en växande marknad. Entreprenörens eller företagsledningens kompetens har 
också stor betydelse för beslut om såddfinansiering. När analysen är klar fattar Industri-
fonden, som långivare, beslut om finansiering. Om beslutet blir positivt tar Industrifonden 
över ansvaret för projektet. Om ansökan är på mindre belopp kan den också aktualiseras 
hos Länsstyrelsen i Västerbottens län. (www.uminovainnovation.se/) 

 
Uminova Innovation AB är en länk i kunskapsutbytet mellan universitetet, Sveriges Lant-
bruksuniversitet (SLU), studenter och näringslivet i norra Sverige. De ska förädla innova-
tioner till färdiga affärsidéer och förse näringslivet med lämpliga problemlösningar. Vinn-
kubator är ett Vinnova-stött pilotprojekt som är en aktivitet i Uminova Innovations Inku-
bator med syfte att utveckla volym och kvalitet på affärsidéer från högskola och universi-
tet. Projektet administreras sav Uminova Innovation AB. Vinnkubator erbjuder en fokuse-
rad och systematisk process för att snabbare nå kommersialisering. Aktiviteter som coa-
ching, upprättande av affärsplan, anpassad utbildning, finansiesringsprospekt, nätverk och 
mötesplats ingår som delmoment. Deltagandet i Vinnkubator kan skötas parallellt med 
jobb eller studier. Uminova Innovation AB är även en länk mellan företagare och studen-
ter i ett projekt kallat Sommarentreprenören där företagen får möjlighet att ta in en student 
som konsulthjälp. Syftet med projektet är att studenter vid universiteten i Umeå under 
sommaren ska få prova på att starta företag och på så sätt testa sina kunskaper. Inom om-
rådet internationell tekniköverföring har Uminova Innovation AB stor erfarenhet och ett 
omfattande kontaktnät för att utveckla företag till sin fulla potential. Bland annat kan de 
hjälpa till med partner-/tekniksökning och internationella avtal. Uminova Innovation AB 
ingår i nätverket Innovation Relay Centres (IRC) och samarbetar bl.a. med Biotekföre-
ningen i Umeå (BTFU), Centek, olika patentorganisationer så som Albihns som är ett 
konsultföretag inom immaterialrätten, Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Svenska 
Uppfinnare Föreningen. (ibid.) 
 

 
 Figur X: Ägarförhållandena procentuellt i Uminova Innovation AB. www.uminovainnovation.se/ 
 

På Uminova Innovation AB arbetar 13 personer med innovationsutveckling, ekonomi och 
marknadsföring. Dessutom anlitas en konsult inom medicinteknisk innovationsutveckling 

Umeå Universitet Sveriges Lantbruksuniversitet Umeå kommun 
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Uminova Innovation AB 
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och en konsult inom IT. Här ovan visas ägarförhållandena inom Uminova Innovation AB 
som är en organisation finansierad av den offentliga sektorn. (ibid.) 
 

 Uminova företagsutveckling AB arbetar med hårda stödinsatser, det vill säga finansiering 
av nya företag, och engagerar sig i företag med koppling till universitet/högskola i Umeå-
regionen. Med det menas att företagsidén härstammar från avancerad forskning, eller att 
företaget är beroende av samarbete med universitet/högskola. Flödet av idéer kommer från 
Uminova Innovation eller direkt från entreprenören. Företagen tillskjuts nödvändig affärs- 
och ledningskompetens för att uppnå tillväxt och framgång. Finansiering av engagemang i 
företag sker med insats av ägarkapital och/eller olika typer av villkorade lån. Lönsamheten 
baseras på strategin att genom att öka företagens värde realisera en vinst genom avyttring 
av ägarskapet. Prioriterade branscher för Uminova Företagsutvecklings satsningar är me-
dicin, bioteknik och IT men även andra branscher förekommer. Engagemanget i företagen 
sträcker sig från sådd- och uppstartsfas, över tidig tillväxtfas, fram till expansionsfas, som 
normalt sker inom 2-5 år från bolagsbildandet. Även samarbete med övriga aktörer inom 
verksamhetsområdet nationellt och lokalt förekommer. (www.uminova-ab.com/) 
 
Uminova Företagsutveckling AB startades 1992 och är ett dotterbolag till Uminova Hol-
ding AB (som i sin tur är helägt av Umeå universitet). 1999 gjordes en nyemission av fö-
retaget med inträde av en ny ägare, Teknikbrostiftelsen. Uminova Företagsutveckling AB 
är liksom Uminova Innovation AB offentligt finansierad.  Organisation och resurser upp-
går till tre personer 2001 och ökade till fem personer 2003. Rekrytering sker inom områ-
dena affärsutveckling och projektledning. Övriga funktioner köps in från partners som de 
har ett etablerat samarbete med. (ibid.) 
 

 B.I.C Factory arbetar med mjuka stödinsatser för nyföretagandet. Företaget etablerades 
1998 som ett fristående idé- och affärsutvecklingscentrum inom ramen för verksamheten 
vid BIC Norr AB. Målet med verksamheten är att identifiera och främja unga entreprenö-
rer i åldern 18-30 år samt att utveckla modeller och metodik för att bedriva långsiktig och 
hållbar utveckling av unga entreprenörer inom en region. Projektet påbörjades med stöd 
av ett samarbete mellan flera aktörer som fann intresse i att fler unga företagare lyfte med 
sina affärsidéer. Intressenter var bl.a. Umeå kommun, Västerbottens Läns Länsstyrelse 
samt lokala banker, riskkapitalbolag och en handfull lokala företag och entreprenörer. Un-
der hösten 1998 rekryterades en kvalificerad projektledare. och en första rekrytering av fö-
retag genomfördes 1999. Kontakter har upprättats med liknande initiativ i Sverige och Eu-
ropa. (bicfactory.nu/index.asp?knapp=1&sida=startsida) 

 BioTekföretagen i Umeå - BTFU är en ideell förening som har som mål att främja sam-
verkan och inflöde av riskkapital till regionens biotekföretag. Det vill säga att främja en 
dynamisk industriell utveckling av hela biotekniksfären i regionen i fråga om arbetsmöj-
ligheter, samverkan mellan företag, inflöde av riskkapital m.m. samt att använda BTUF 
som ett gemensamt forum vid marknadsföringsinsatser. Företaget arbetar således med 
mjuka stödinsatser vid nyföretagande. (http://www.btfu.org/) 

 
 



   

 

BILAGA 2 
 
Linköpings kommun 
 
Allmänt 
Linköping har gamla traditioner som residens- och regementsstad. Det är en av Sveriges 
snabbast expanderade städer med mer än 136 000 invånare. Under 2002 ökade befolkningen 
med drygt 1000 personer och tillsammans med Norrköping utgör staden landets 4: e storstads-
region. Vision är att nå 500 000 invånare i regionen, därför byggs det för fullt och kommunen 
planerar för cirka 6000 nya bostäder under den närmaste femårsperioden. Linköping utsågs 
2003 till Årets Tillväxtkommun. (http://www.linkoping.se/index.htm) 
 
Linköping har en högteknologisk profil och förfogar över kompetenser inom flyg, mjukvara, 
elektronik, life science och telekom. Det traditionella näringslivet i kommunen är klart diffe-
rentierat. En del branscher är mycket starka så som livsmedel, grafisk industri och traditionellt 
kunskapsintensiva hightech-företag. 62 % av den totala befolkningsmängden i kommunen är i 
arbetsför ålder (det vill säga 19-64 år).  Inom de olika näringsgrenarna i Linköping var arbets-
tillfällena år 2001 fördelade enligt följande:  

 18,9 % inom tillverkning, utvinning 
 18,2 % inom vård och omsorg 
 14,3 % inom handel och kommunikation 
 17,3 % inom finansiell verksamhet och företagstjänster 
 11,6 % inom utbildning och forskning 
 4,9 % inom byggindustrin 
 5,8 % inom offentlig förvaltning mm. 
 0,8 % inom energi, vatten och avfall 
 6,7 % inom diverse 
 1,5 % inom jord- och skogsbruk och fiske 

(http://www3.linkoping.se/lkstat/fakta/kortfakta.htm) 
 
På Linköpings universitet studerar över 26 000 personer, och är det tredje största lärosätet i 
Sverige när det gäller naturvetenskap och teknik, men här finns även beteende- och samhälls-
vetenskapliga utbildningar. Universitetet och Tekniska Högskolan har betytt mycket för ut-
vecklingen av ett flertal så kallade "avknoppningsföretag". Invid universitetet ligger området 
Mjärdevi Science Park där många data- och elektronikföretag etablerats. I kommunen finns 
också forskningsintensiva statliga verk som VTI, FOA, SKL och SGI. Det stora Universitets-
sjukhuset är ett forsknings- och undervisningssjukhus med nära anknytning till Hälso- univer-
sitetet. (http://www.linkoping.se/index.htm) 
 
Nyföretagarsupport 
Även Linköpings kommun har ett samarbete med olika företag och organisationer för att stöd-
ja nyföretagandet. Presentationen av de olika aktörerna kommer även i detta fall att delas upp 
under stödinsatser som är ”hårda” respektive ”mjuka”.  Vidare studeras det om dessa aktörer 
finansieras med offentliga medel eller om de är privata samt om dessa aktörer finns regionalt 
eller nationellt. I den mån information har funnits att hämta kommer även den personella re-
sursen att presenteras. 
 
I Linköpings kommun finns ett antal organisationer och företag som samarbetar med att ut-
veckla och främja nyföretagandet i regionen. Här nedan presenteras de offentliga aktörerna.  
 



   

 

När det gäller finansiering av företag finns ett flertal aktörer, men de arbetar inte enbart med 
hårda insatser utan även med mjuka såsom affärsutveckling etc.  
 East Sweden Development Agency (ESDA) som är Östergötlands resurs för att attrahera 

och främja utländska investeringar. Bakom verksamheten står Linköpings och Norrkö-
pings kommuner, Landstinget i Östergötland samt ALMI. ESDA arbetar dels med att be-
arbeta förfrågningar från utländska företag som söker en lokalisering och dels med egna 
sökprojekt. Dessa sökprojekt drivs inom elektronik, Call Center, Life Science Technologi-
es, IT och Logistik. Utgångspunkten för ESDA: s arbete är att arbeta med sektorer och 
kluster som har stark internationell konkurrenskraft, både inom universitet och näringsliv. 
En annan viktig utgångspunkt är att i första hand attrahera företag som stärker de befintli-
ga regionala klustren. De samarbetar även med ISA (Invest in Sweden Agency). 
(http://www.eastsweden.com/) 

 Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till svenska framtidsföre-
tag. De investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher, för närvarande 320 
företag runtom i Sverige. Finansieringen skräddarsys för varje enskilt företags eller pro-
jekts behov. Investeringen sker i de flesta faser från sådd och start-up till utveckling och 
expansion. De investerar även i de flesta branscher såsom IT, life science och industri, 
dock sker inga investeringar i renodlade handels- och tjänsteföretag. Industrifondens en-
gagemang kan delas in i två huvudformer: lån och ägarkapital. Lån ges huvudsakligen till 
industriella utvecklingsprojekt och marknadssatsningar och ägarkapital kan ges i form av 
konvertibla lån som senare omvandlas till eget kapital för att stärka bolagets soliditet eller 
i form av inköp av aktier i bolaget genom deltagande i en nyemission. 
(http://www.industrifonden.se/ny/index.asp) 

 Teknikbrostiftelsen vars vision är en entreprenöriell region som tillvaratar idéer och före-
tagsamhet. De ska verka för att öka kontakten mellan universitet och näringsliv i regionen 
i syfte att förbättra utnyttjandet av kompetens och på så sätt öka tillväxten. Stiftelsen inve-
sterar i aktiviteter så som funktioner för kommersialisering och entreprenörskap, attityd-
påverkan för ökat entreprenörskap och näringslivssamverkan, funktioner för kunskaps- 
och tekniköverföring till SME, försådd (projektfinansiering) och såddfinansiering (ägar-
kapital i nystartade bolag). (http://www.teknikbron.org/)  

 
Andra finansiellt stödjande aktörer i Linköping är bland annat ALMI och NUTEK, Stiftelsen 
Innovationscentrum och Länsstyrelsen. Även dessa aktörer har företagsutvecklingsstödjande 
insatser. 
 
Det finns två företagsparker som stödjer nya företag genom att erbjuda lokaler och annan kon-
torsservice. Dessa är: 
 Berzelius Science Park – Med 12 företag inom medicin och medicinsk teknik. Där finns 

bland annat Berzelius Clinical research Center (BCRC) som är en Site Management Or-
ganisation (SMO) och som gynnar klinisk forskning och utveckling genom att bland annat 
tillhanda hålla finansiering, utbildning och rekrytering av patienter. (http://www.bcrc.nu/) 
Här finns även BioMedley – som är ett nätverk för forskare och företag inom Life Science. 
BioMedley är en mötesplats för personer med intressen inom Biomedicin och Life Scien-
ce Technologies i Östergötland. Exempel på företag inom detta nätverk är bland annat 
AerotechTelub som är ett tjänsteföretag som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, un-
derhåll och kundanpassade systemlösningar inom bl.a. områden som medicin- och ren-
rumsteknologi, och Milton medicinteknik som driver konsultverksamhet inom medicinsk 
teknik. Bland annat så förädlar de idéer på ett tidigt stadium, medverkar vid prototypfram-
tagning och gör patenterbarhetsprövningar. Det finns även en rad andra företag som ut-
vecklar produkter och tjänster inom medicin. (http://www.biomedley.com/) 



   

 

 Mjärdevi Science Park - som har en miljö lämplig för högteknologiska och utvecklingsin-
tensiva företag. Företagen i teknikparken har möjligheter till support vid nystart och vid 
tillväxt, dessutom finns tillgång till olika företagsrelaterade aktiviteter. En närmare pre-
sentation om denna företagspark kommer längre ner i rapporten. 
(http://www.mjardevi.se/) 

 
När det gäller mjuka insatser såsom rådgivning, kompetensutveckling och affärsutveckling så 
gäller samma sak här som ovan. Några av aktörerna arbetar inte enbart med mjuka insatser 
utan även med finansiering.  
 HomeCom Linköping är ett samarbetsorgan där fokus ligger på olika projekt som utnyttjar 

den nya teknikens möjligheter för utveckling av hemkommunikation. Ericsson, Nokia och 
Kreatel är några av de inflytelserika företagen som alla sköter central utveckling av tekni-
ken som under de närmaste åren installeras i hemmen i västvärlden. Huvudmålet för 
Home Communication Group (HCG) är att skapa ett bra, angeläget och efterfrågat inne-
håll inom hemkommunikation. De ska identifiera aktörer som arbetar med att utveckla de 
tekniska systemen för hemkommunikation, arbetet ska också inriktas mot att få externa fö-
retag, särskilt sådana som arbetar på områden där klustret är svagt, att etablerar sig på or-
ten. Vidare ska de initiera ett ökat samarbete kring hemkommunikation mellan de tekniskt 
inriktade bolagen och innehållsbolagen. Samt skapa attraktionskraft genom att Linköping 
ska vara känt inom och utom Sverige som en ort med bred och djupt kunskap inom hem-
kommunikation. Syftet är att bygga upp ett nätverk av personer inom näringsliv, FoU, 
myndigheter och organisationer som är intresserade av hemkommunikation. HCG är en 
del av Mjärdevi Science Park AB och har en heltidstjänst som samordnare. 
(http://www.homecom.org/Projekt/index.htm) 

 Invest in Sweden Agency (ISA) är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag 
att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika for-
mer investerar eller samverkar med svenska företag för att få till stånd investeringar i Sve-
rige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samar-
betsavtal och förvärv. (http://www.isa.se/templates/Startpage____2008.aspx) 

 Euro Info Centre (EIC) i Örebro/Östsverige som ska stimulera regionens små- och medel-
stora företag till konkurrenskraftig utveckling genom att förmedla affärskontakter inom 
Europa samt att ge relevant information och rådgivning. Olika aktiviteter är bland annat 
Business to Business events, partnersökning, semniarier och informationsträffar samt pro-
jekt för företag som vill utöka sin marknad och utveckla sin verksamhet. 
(http://www.euroinfo.se/) 

 Företagsreceptionen är till för arbetslivet i regionen och medverkar aktivt vid kunskaps- 
och kompetensökning. Företagsreceptionen har fyra anställda och ligger vid Linköpings 
universitet. De har till uppgift att förbättra och förenkla arbetslivets tillgång till kunskap, 
att bygga broar mellan universitetet och det regionala arbetslivet samt att fånga upp och 
initiera intressanta utvecklingsprojekt. (http://www.liu.se/uliu/foretagsreceptionen/) 

 Landsbygdsgruppen verkar för att behålla och utveckla befintlig service på landsbygden. 
Till landsbygdsgruppen är för närvarande jordbruks-, näringslivs och småbutiksgruppen 
knuten. Dessa ska framför allt ta fram idéer som kan bidra till hjälp och utveckling inom 
respektive område. (http://www3.linkoping.se/landsbygdsutveckling/) 

 Linköpings kommun deltar i ett regionalt projekt som kallas LEGS-projektet (Local Emp-
loyment and Growth Strategies) med syfte att ta fram lokala strategier för tillväxt och sys-
selsättning där förutsättningar för livslångt lärande, näringsliv och sysselsättning främjas 
och samordnas. Arbetet ska resultera i en ny samlad strategi och handlingsplan för ökad 
tillväxt och sysselsättning i Linköping. 
(http://www3.linkoping.se/naringsliv/projekt/legs/legs_2003.asp#Om%20LEGS) 



   

 

 
Andra stödjande aktörer som är verksamma inom företagsutveckling etc. är bland annat IFS 
Internationella företagarförening, Arbetsförmedlingen, Näringslivskommittén, Nyföretagar-
centrum, Företagarna, Svensk Handel Linköping, Svenskt Näringsliv, Ung Företagsamhet i 
Östergötland, Forskarpatent AB och Startlinjen. Det finns även några webbsidor såsom sme-
link, Företagarguiden och Affärsskolan. På Linköpings hemsida finns även länkar till olika 
nätverk i regionen. (www.linkoping.se/naringsliv/) 
 
Här nedan presenteras stödjande verksamheter som kan uppfattas som lokala inom 
nyföretagande. Ingen specifik uppdelning som ovan visas, däremot framkommer det tydligt 
vilken stödinsats de olika aktörerna arbetar med. 
 
I Mjärdevi Science Park (MBI) finns drygt 170 företag och 4000 anställda inom t.ex. tele-
kommunikation, programvaruutveckling, elektronik, hemkommunikation och fordonssäker-
het. Mjärdevi Business Incubator är lokaliserad här och har plats för ca 30 företag. Utöver 
kontorsrummen finns caféutrymme och mötesplats, bibliotek samt konferensrum. Dessutom 
finns ett särskilt kreativt rum, ett idérum, som ska stimulera till nya idéer och lösningar. Inku-
batorn ska stötta spetsorienterade, teknikbaserade och kunskapsintensiva företag och projekt. 
De ska erbjuda kompletterande professionell kompetens inom områden som affärs- och ma-
nagementutveckling, finansiering, nätverkande aktiviteter, patent och immaterialrätt, avtals-
rätt, marknadsföring, försäljning och internationalisering. För att kunna anpassa resurser till 
de enskilda företagen genomgår de antagna verksamheterna en behovsanalys och får därmed 
den hjälp de behöver vid varje enskild tidpunkt i utvecklingen. Genom en av Teknikbrostiftel-
sen garanterad såddfinansieringfond kan Mjärdevi Business Incubator göra ekonomiska inve-
steringar som bidrar till företagens utveckling och tillväxt. De samverkande parterna i Inkuba-
torn är Mjärdevi Science Park AB, Teknikbrostiftelsen och Universitetet i Linköping.  
 
Mjärdevi Business Incubator AB bildades vid årsskiftet 2001/2002 och är resultatet av en 
kraftig uppväxling av den tidigare inkubatorverksamheten i Mjärdevi Science Park Inkubatorn 
som tidigare legat inom ramen för det kommunalägda bolaget Mjärdevi Science Park AB. 
Inkubatorerksamheten frilades och utökades med två heltidsresurser för att skapa ett helt an-
nat tjänsteinnehåll än vad tidigare varit möjligt. Med huvudintressenterna Mjärdevi Science 
Park AB, Linköpings Universitetsholding AB (helägt av Linköpings Universitet) samt Tek-
nikbrostiftelsen Linköping har Mjärdevi Business Incubator AB en stark förankring inom så-
väl samhälle som akademi och näringsliv. Verksamhetens uppgift är att driva en miljö som 
möjliggör en snabbare och säkrare tillväxt av bra idéer till starka och expansiva företag. Mål-
gruppen är affärsidéer som är IT-relaterade, produktorienterade, teknikbaserade eller med 
stort kunskapsinnehåll, samt tjänstebaserade idéer. I dagsläget har Inkubatorn tre samarbets-
partners, med egna kontor inom Inkubatorns väggar, vilka har tecknat samarbetsavtal med 
MBI. Dessa är; Awapatent, Delphi Advokatbyrå, Ernst & Young, samt Öhrlings PriceWater-
HouseCoopers. Deras närvaro i Inkubatorn utgör en viktig del av de resurser företagen har att 
tillgå i Inkubatorn. Som medlem i Inkubatorn får företagen möjlighet att komma ifråga för 
TBS Såddfond och Teknikbrostiftelsen i Linköping har avsatt en särskild fond för investering 
enbart i företag i MBI. Varje investering kan maximalt uppgå till 500 000 SEK. Förutom ka-
pitaltillskottet, som sker genom ägarkapital, får bolaget även tillgång till en handplockad men-
tor. (http://www.incubator.se/) 
 
Inom Mjärdevi Science Park arrangeras Entreprenör- och NyföretagarProgrammet (ENP) av 
Centrum för Innovation och Entreprenörskap (CIE) och SMIL Företagsutveckling i Linköping 
(som är ett nätverk av och för teknik- och kunskapsintensiva företag med 200-talet medlem-



   

 

mar). Programmet riktar sig till dem som har affärsidéer och tänker starta eller precis har star-
tat ett eget företag eller annan verksamhet. Metoden går ut på att workshops om bland annat 
affärsutveckling, ledarskap och finansiering varvas med praktik. Målen är att ta fram en af-
färsplan och att göra en analys av idéns bärkraft samt en marknadsbedömning. Entreprenörs-
kapsprogrammet är kostnadsfritt men kräver en ordentlig arbetsinsats. Varje deltagare får till-
gång till mentorer, vilket ger en naturlig och behövlig koppling till det kommersiella livet. 
Deltagarna kommer dessutom med i ett nätverk av ca 300 teknik- och kunskapsintensiva före-
tag. (http://www.smil.se/) 
 
I start- och tillväxtfasen är affärsutvecklingsinsatser av central betydelse. I Mjärdevis nätverk 
finns ett stort antal aktörer tillgängliga, allt ifrån nationella och regionala organisationer till 
enskilda mentorer. Mjärdevi Science Park tillhandahåller kvalificerad affärsrådgivning foku-
serad på företag i tidiga skeden. De länkar också vidare till andra i nätverket beroende på det 
enskilda företagets behov. Detta sker i ett nära samarbete mellan Mjärdevi Science Park AB, 
Almi, Centrum för Innovation och Entreprenörskap (CIE), SMIL, Teknikbrostiftelsen, Uni-
versitetsholding och flera andra.  
 
I Mjärdevi finns ett antal finansierande aktörer verksamma som arbetar med hela skalan från 
tidigt såddkapital till riskkapital och långsiktig finansiering. Detta är en nödvändighet för ny-
företagandet och utvecklingsprojekt. I idéutvecklings- och företagsstarten finns möjligheter 
till projektfinansiering genom det nationella science park -programmet som finansieras av 
Stiftelsen Innovationscentrum (SIC) som är en statlig stiftelse med regeringsuppdraget att 
stödja affärsmässigt intressanta innovationer. För finansiering i något senare faser finns upp-
byggda kontakter med nationella och internationella riskkapitalbolag.  
 
För att skapa tillväxt räcker oftast inte den svenska marknaden. Internationalisering blir allt 
viktigare. I Mjärdevi finns ett globaltnätverk med samarbetspartners (”systerparker”) för in-
formation, partnersökning eller etableringsdiskussioner. Tanken är att tillhandahålla en kom-
mersiell ingång till en ny marknad. Samarbete pågår även med ISA och ESDA.  
 
På hemsidan publiceras en del av alla nyheter som offentliggörs från företag och organisatio-
ner i Mjärdevi Science Park. 10 gånger om året sprids ett månadsbrev via e-post till Mjärdevi-
företagen. Alla brev publiceras på hemsidan. Connect är ett kvartalsmagasin om Mjärdevi. 
Prenumerationen är kostnadsfri. Alla nummer publiceras också på hemsidan.  
 
Mjärdevi Science Park AB ägs av Linköpings kommun och har affärsidén "att utveckla Mjär-
deviområdet på ett sätt som förbättrar förutsättningarna för de befintliga verksamheterna och 
stimulerar till nyetableringar i linje med science park-konceptet". Bolagets personella storlek 
förutsätter ett nära samarbete med flera andra aktörer inom varierande affärsområden. Verk-
samheten är inriktad på tre huvudområden: 

 Support och stimulans av kunskapsintensivt nyföretagande och utveckling i tidiga 
skeden 

 Nationella och internationella samverkansprojekt samt Mjärdevispecifika affärsut-
vecklingsprojekt 

 Information och varumärkesförstärkande aktiviteter, internationellt och nationellt. 
(www.mjardevi.se/) 

 
 
 



   

 

CIE - Centrum för Innovation och Entreprenörskap är en enhet inom Ekonomiska institutio-
nen vid Linköpings universitet med en personell resurs på fyra personer. Basen för verksam-
heten är olika aktiviteter och program med syfte att stimulera tillväxt och utveckling i unga 
och växande teknikbaserade företag. Avsikten är dessutom att integrera denna verksamhet 
med forskning och undervisning inom entreprenörskap och nyföretagande. Affärsutvecklings-
verksamheten för kunskapsbaserade företag omfattar följande fyra koncept: 

• Entreprenörskaps- och nyföretagarprogram för personer verksamma inom universitetet 
eller teknikbaserade företag vilka har idéer och avser att starta ett företag 

• Utvecklingsprogram för entreprenörer där grundidén är att uppgradera affärsförmågan 
i företag som har kommit en bit i utvecklingen och är relativt etablerade 

• Managementgrupper vilka riktar sig till etablerade företag där innehållet är koncentre-
rat (där alla företag arbetar med) till en och samma knäckfråga 

• Aktiviteter med syfte att skapa nätverk t ex olika former av seminarier, fokussgrupper, 
företagspresentationer m m 

CIE har en nära samverkan med flera organisationer i regionen- särskilt SMIL (Företagsut-
veckling i Linköping), Mjärdevi Science Park och KIN (Kunskapsföretag i Norrköping). Vik-
tiga finansiärer för verksamheten är NUTEK och EU Kommissionen.  
(http://www.liu.se/org/cie/index.html) 
 
Universitetsholding i Linköping AB är ett företag helägt av Linköpings universitet som har 
universitetets uppdrag att främja kommersialisering. Deras uppgift är att upptäcka och ta till-
vara den kreativitet som finns hos forskare, studenter och alla andra inom universitetets väg-
gar för att sedan stötta och vägleda under den process som leder till att idéer blir verklighet. 
Verksamheten består av olika kurser som riktar sig till nyföretagare, kvinnor, forskning mm. 
 
Growlink riktar sig till dem som funderar på att starta eget företag med högt kunskapsinnehåll 
och som är student, forskare, företagare eller anställd och verksam i Östergötland. Growlink 
kan erbjuda hjälp att hitta rätt finansiering, kompetensutveckling i flera steg inom entrepre-
nörskap och affärsutveckling, Start- och Växthus, affärsutveckling och rådgivning genom 
konsultation och mentorskap samt stöd för att hitta rätt på en internationell marknad. Aktörer 
bakom Growlink är bland annat Linköpings universitet, Almi Företagspartner Östergötland, 
Teknikbrostiftelsen Linköping, Mjärdevi Science Park, Universitsholding i Linköping och 
Länsstyrelsen Östergötland. (http://growlink.com/g2/frameset.asp) 
 
Accelerator i Linköping AB erbjuder personer som har en idé, men som inte själv vill vara 
entreprenör, att få se idén kommersialiserad. Affärsidén är att ta rollen som entreprenör, inve-
stera i och vidareutveckla idén för försäljning till industriella aktörer, med andra ord startar 
inte Accelerator ny verksamhet utan säljer idén till befintliga aktörer. Verksamheten är inrik-
tat mot idéer kring hälso- och sjukvårds- applikationer. Visionen är att kommersialisering av 
entreprenörslösa idéer gagnar den kreativa miljön både lokalt och regionalt. Accelerator i 
Linköping AB bildades under våren 2002 och är ett helägt dotterbolag till Teknikbrostiftelsen 
i Linköping och har även samma styrelse. (http://www.acceleratorn.org/index.html) 
 
 
 
 



   

 

I Linköpings kommun är kvinnors företagande en viktig del i den ordinarie verksamheten 
inom näringsliv. Drivkraften och kompetensen som kvinnor har både när det gäller att starta 
eget och driva företag är stor. Att utveckla, regionala, nationella och internationella nätverk 
samt att skapa mötesplatser är viktigt för nystartade företags överlevnad och tillväxt. 
Nedan beskrivs några av de samarbetsprojekt som kommunen medverkar i. 

 ÖstGöta Resurscentrum är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Östergötland och 
länets tretton kommuner. Här kan kvinnor som samarbetar i nätverk söka medel.  
Mer information finns på Kvinnors nätverk www.e.lst.se/natverk 

 Qvinnovation är ett regionalt nätverk i Östergötland som arbetar för att dels öka anta-
let kvinnliga företagare i regionen dels öka tillväxten bland befintliga kvinnliga före-
tagare. Gruppen består förutom av kvinnliga företagare av företrädare för organisatio-
ner som stödjer och främjar företagandet i regionen.  
Mer information finns på www.qvinnovation.nu 

 Utveckling i kvadrat. Ett mentorprogram för kvinnliga nyföretagare. Mer information 
finns på www.e.lst.se "Kvinnors Företagande"  

 Almi, Affärsutveckling för kvinnliga företagare. Mer information finns på hemsidan. 
www.almi.se/ostergotland 

 Kvinnors företagande NUTEK www.nutek.se 
 



   

 

BILAGA 3 
 
Trollhättans kommun  
 
Allmänt 
Trollhättan är en del av Fyrstad - Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil. Man brukar 
säga att detta är Sveriges femte stad med tillsammans ca 150 000 invånare (varav 53 000 i 
Trollhättan). Trollhättan är staden som vunnit flest nationella miljöpris och blev år 1999 både 
årets Friluftsmiljökommun och Årets Återvinningskommun. Miljön är ett mycket prioriterat 
område i Trollhättan. De två största företagen är Saab Automobile AB och Volvo Aero Cor-
poration. Sammanlagt jobbar drygt 10 000 personer där. Högskolan i Trollhättan har speciali-
serat sig på tekniska utbildningar och samarbetar med Saab och Volvo Aero. En ny industri 
håller också på att växa fram i filmindustrin. Hos Film i Väst spelas hälften av all svensk 
långfilm in.  
 
Den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor i arbetsför ålder (det vill säga 16-64 
år) i kommunen är 64 % män och 61 % kvinnor varav det endast är ca 78% av männen och ca 
71% av kvinnorna som förvärvsarbetar.  Inom de olika näringsgrenarna i Trollhättan var ar-
betstillfällena år 2001 fördelade enligt följande:  

 41 % inom tillverkning, utvinning 
 19 % inom vård och omsorg 
 12 % inom handel och kommunikation 
 9 % inom finansiell verksamhet och företagstjänster 
 6 % inom utbildning och forskning 
 4 % inom byggindustrin 
 2 % inom offentlig förvaltning mm. 
 1 % inom energi, vatten och avfall 
 6 % inom diverse 

 
Högskolan Trollhättan Uddevalla (HTU) grundades 1990 och har idag drygt 9 000 studenter 
och fler än 460 anställda. HTU: s vision är att bli europaledande inom Arbetsintegrerat läran-
de (AIL). På senare år har flera nya ”nischutbildningar” med fokus på IT och media utveck-
lats. En annan tydlig förändring är att högskolan erbjuder allt fler magister- och påbyggnads-
utbildningar. (http://www.trollhattan.se/thn_templates/StandardPage.aspx?id=2066) 
 
Nyföretagarsupport 
I Trollhättan finns liksom i Umeå och Linköping de offentliga aktörerna såsom ALMI, Läns-
styrelsen mfl som stödjer och hjälper nyföretagare med både finansiering och företagsutveck-
ling. Men detta är inte något som framkommer på Trollhättans hemsida. Utan de lyfter fram 
samarbetet mellan fyra kommuner, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Lysekil. Därför 
kommer fortsättningsvis endast lokala aktörer att nämnas. Det framgår av presentationen om 
dessa aktörer satsar på hårda och/eller mjuka insatser och hur stora resurser de innehar.  
 
Näringsliv Fyrstad är fyra kommuners gemensamma resurs för att utveckla näringslivet. De 
deltagande kommunerna är Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Lysekil. Näringsliv Fyr-
stad hjälper till med gemensamma frågor så som utveckling av företag med hjälp av ny teknik 
och/eller nya produkter, utvecklingsprojekt tillsammans med andra företag, söka nya nationel-
la/internationella marknader, förstärka miljöprofilen och kvaliteten, höja kompetensnivån, 
förbättra marknadskommunikationerna och arbete med energifrågor. Näringsliv Fyrstad ver-
kar inom områdena Innovationsstöd, Teknik- och produktutveckling, Internationalisering, 



   

 

Miljö, kvalitet och energi samt kompetensförsörjning. Företag söker sig till Fyrstad för att 
exempelvis bli en del av industristrukturen kring svensk bil-, flyg- och rymdindustri. Miljön 
är internationell, precis som merparten av de exportorienterade branscherna i Fyrstad. Många 
av företagen som sett fördelarna med att verka i regionen har utländska intressen. Framtiden 
ligger i utbyte och samarbete över alla typer av gränser. På det här viset har Fyrstad utvecklats 
till en koncentrerad teknik- och industrimiljö där företagen drar nytta av varandra. I Fyrstad är 
gränslöshet ett ledord som de arbetar efter. Utgångspunkten är att det ska vara lätt för männi-
skor och företag att mötas. Det ska vara lätt att etablera och utveckla kontakter. De administ-
rativa gränser som kan ligga i vägen för den ambitionen ska ingen behöva bekymra sig om. 
Här finns kompetens, industriell struktur och utvecklingsklimat för att bli en av de starkaste 
teknik- och industriregionerna i Europa. I Näringslivs Fyrstads utbud av tjänster ska bland 
annat en kvalificerad rådgivning och projektledning till företagen kunna levereras. Dessa 
tjänster hämtas ur en Konsultpool. För närvarande pågår en offentlig upphandling av konsul-
ter till Konsultpool för 2004. Under februari beräknas en presentation av de färdigupphandla-
de konsultföretagen med områdesbeskrivning och CV vara färdigt. 
 
Fyrstad har en vision att de ska vara en ledande teknik- och industriregion i Europa år 2012.  
Detta vill de uppnå genom sin strategi som består av sex punkter: 
 Kompetens för ett starkare näringsliv. För att uppnå detta får högskolan en nyckelroll 

framförallt när det gäller forskning och utveckling. Samarbetet mellan skola, högskola och 
näringsliv bör bli bättre.  

 Teknik som vi själva driver. Näringslivets arbete med teknisk utveckling, innovationer och 
forskning behöver stimulans för att nå en stark position i Europa. Det handlar bland annat 
om att inte bara satsa på säkra kort, utan att också våga pröva osäkra idéer. 

 Företagsmiljö med stor attraktionskraft. Här är målet att utveckla en miljö som lockar fö-
retag att förlägga sina kvalificerade verksamheter till Fyrstad. Andra viktiga mål är att 
stimulera nyföretagande och avknoppningar från befintliga företag. Den offentliga verk-
samheten måste underlätta för företagen och bli effektiva på att hantera dessa frågor. 

 Individmiljö som lockar människor. Målet är att göra Fyrstad till en ännu attraktivare mil-
jö att bo och leva i vilket är avgörande för att människor ska bo kvar och för att fler ska 
välja att flytta hit. 

 Kommunikationer som ökar tillgängligheten. Goda kommunikationer är en förutsättning 
för utveckling. De svagheter som finns i Fyrstad måste byggas bort. 

 Samverkan. Samverkan över kommungränserna är ett medel att klara högt ställda framtida 
krav. Fyrstad vill bli kända som Nordens mest effektiva samverkansregion. 
(http://naringsliv.fyrstad.com/fyrstad/sites/nf/pages/) 

 
Trollhättans stads vision, liksom Näringsliv Fyrstads vision, är att vara en förebild som ledan-
de teknik- och industrikommun i Europa. Innovatum Näringsliv har Trollhättans Stads upp-
drag att hantera kommunens näringslivsfrågor. Deras strategier är att:  
• Skapa en effektiv organisation för att stödja nyetableringar och vidareutveckla befintligt 
näringsliv.  
• Skapa en naturlig och effektiv mötesplats för uppbyggande och vidareutveckling av nätverk.  
• Skapa en kreativ miljö för innovationer och kvalificerad produkutveckling.  
• Verka för en stark opinionsbildning för företagande och vara en viktig informationskälla.  
• Bidra till utveckling av Teknikparken - Innovatum i samverkan med övriga aktörer.  
• Verka för näringslivets kompetensförsörjning och en konkurrenskraftig högskola.  
• Verka för en väl utbyggd infrastruktur. 
 



   

 

Trollhättans ledande aktörer bildade 1998 Stiftelsen Innovatum. Stiftarna är Trollhättans Stad, 
Volvo Aero Corporation AB, Saab Automobile AB, Västra Götalandsregionen, Vattenfall 
AB, Skanska AB, Metall avd.112. Stiftelsen äger Innovatum AB som bland annat ska tillvara-
ta regionens kulturella och industriella värden och utveckla näringsliv och företagande. De 
ska verka för utveckling av innovationssystemet i regionen genom bland annat att samarbeta 
med industrin, högskolan och samhället. I samarbete med Film i Väst och Högskolan i Troll-
hättan/Uddevalla har en mötesplats för utveckling av verkstads- och mediaindustrin skapats. 
Detta sker genom Innovatum Kunskapens Hus, Innovatum Teknik , Innovatum Näringsliv 
samt Innovatum Service. (http://www3.innovatum.se/innovatum/innovatum.asp) 
 
Företagens Hus är namnet på byggnaden där Innovatum service finns. Här finns gemensam 
växel och reception för de 35 företag som hyr in sig i huset. Här finns också konferensavdel-
ning med fem konferensrum, varav två datautbildningssalar, näringslivsutställning med över 
70 företag. Den personella resursen på Innovatum AB består av 13 personer. 
 
Innovatum Teknik bidrar till:  
– nya förädlade kunskapsintensiva produkter och tjänster för en global marknad,  
– breddat och effektiviserat näringsliv samt  
– ökad tillväxt och lönsamhet i befintliga och nya företag. 
Detta sker genom en utvecklingsplattform där man skapar nya samverkansprojekt tillsammans 
med industrin, utbildningsväsendet och samhället som ska höja nuvarande projektomsättning 
från 25 miljoner kronor per år till 200 miljoner kronor år 2012. Kärnområdena är design, pro-
duktion och audiovisuell produktion. En ökad breddning av kunskapsområdet och en fördjup-
ning av forskningsområdet ska ge befintlig verkstads- och mediaindustri ökad konkurrenskraft 
och ny företagsverksamhet. Innovatum AB har byggt upp en visualiserings- och beslutsstudio, 
Viritual Reality Studio, i Trollhättan med avancerad miljö för tredimensionell presentation i 
stereo. I studion kan företagare, entreprenör, forskare, innovatör eller filmskapare modellera, 
simulera, visualisera och kontrollera nyutvecklade modeller, produkter, produktionsmetoder 
eller filmscener. Genom denna simulering underlättas beslutsprocessen. Här finns tillfälle för 
både små, medelstora och stora verksamheter att pröva sina idéer på ett tidigt stadium för att 
få det så realistiskt som möjligt. Den totala investeringen för VR-studion är 11 miljoner kro-
nor. Bakom investeringen står EU - mål 2 struktur fonden, Västra Götalandsregionen, Troll-
hättans stad och Innovatum. UGS PLM Solutions, som är ett IT-företag med 137 000 anställda 
i 60 länder varav 1 100 i Sverige, levererar programvaror och kompetens för affärs- och IT-
lösningar och de är huvudoperatör för anläggningen. (ibid.) 
 
Innovatum Inkubator drivs av Stiftelsen Innovatum. I resurspoolen runt Inkubatorn finns 
ALMI, Innovation Västra Götaland, BIC Sweden West och Chalmers Innovation, Drivhuset 
på HTU, Jobs&Society, Styrelseutveckling Fyrbodal, Näringsliv Fyrstad samt Film i Väst. 
Innovatum Inkubators roll är att fånga upp och utveckla idéer inom traditionell industri, 
film/mediabranschen och från högskolan. Gemensam nämnare för dessa idéer ska vara Virtu-
ell simulering, visualisering och modellering, vilket är den vision som Innovatum Teknikpark 
identifierat och arbetar mot. Innovatum Inkubator ska även vara drivande part för avknopp-
ning av ”fria” rymdrelaterade projekt och idéer från i första hand Volvo Aero och det ska ske i 
ett europeiskt nätverkssamarbete med ESINET (European Space Incubator Network). Tek-
nikparken har riktat in sig på att utveckla främst tre huvudområden; design, produktion och 
audiovisuell produktion. Inom dessa områden ryms virtuell formgivning, virtuell konstruk-
tion, självreglerande processer samt gestaltad 3D animation. Visionen är att bli Skandinaviens 
ledande teknikcentrum inom dessa områden.  
 



   

 

Genom att samla skickliga innovatörer och entreprenörer inom kärnområdena skapas en krea-
tiv miljö med hög kunskapsintensivitet. Miljön som erbjuds ska vara företagsbejakande, sti-
mulerande och utvecklande. Inkubatorn ska ha en positiv påverkan på innovationssystemet 
genom att vara öppensinnad och inbjudande gentemot sina kunder och parter. De företag som 
får tillträde till Inkubatorn får genomgå en granskning av affärsidén och sig själv som person 
innan beslut tas i Inkubatorns Styrgrupp. Om företaget får tillträde har det möjlighet att vistas 
där i totalt 3 år. Genom Kontor, Kompetens och Kapital kan Inkubatorn förädla kunskapsin-
tensiva idéer till företag med vitalitet och livskraft inom sig.  
– Kontor - Fullt utrustade kontorslokaler i teknikparken, support bl.a. i form av telefonväxel-
service och postservice, Internet samt städning.  
– Kompetens - Stöd i form av utbildning och rådgivning med tillgång till människor som in-
nehar all den kompetens som krävs för att starta, driva och utveckla företag. Även erbjudande 
om en skräddarsydd entreprenörsutbildning via Högskolan Trollhättan Uddevalla (HTU), se-
minarier och workshops. Extern kompetens i form av konsulter inom t.ex. immaterialrättsli-
ga/juridiska frågor, ekonomi/revision/bokföring, markandsföring eller annan önskad och spe-
cifik kompetens finns att tillgå.  
– Kapital - Förutom egna resurser har Innovatum Inkubator kanaler till banker, investerare 
och andra aktörer med tillgång till riskkapital. 
Syftet med stödet som företagen får från Inkubatorn är att idéerna ska utvecklas mot en kom-
mersiell marknad. 
 
Innovatum Entreprenör är ett utvecklingsprogram i samarbete med Högskolan Trollhät-
tan/Uddevalla för den som vill förverkliga idéer inom teknik och media. Utbildningen är 
”verksamhetsorienterad” och ska erbjudas entreprenörerna i inkubatorn, studenter från Driv-
huset Högskolan Trollhättan/Uddevalla samt eventuella intressenter från SAAB och Volvo-
Aero. Programmet i entreprenörskap innebär att personer under sex månader skaffar sig kun-
skaper om allt från finansiering till ledarskap. Kunskaper som är nödvändiga för att förverkli-
ga idéer och nå framgång på en kommersiell marknad. Föreläsningar blandas med workshops 
och professionellt mentorskap. (ibid.) 
 
Innovatum Kunskapens Hus är ett science center med inriktning på gränssnittet mellan teknik, 
media, design och industrihistoria. De arbetar utifrån en idé om att skapa möten mellan histo-
ria, framtid, människa, teknik, teori och praktik. Med andra ord kan människor, skolklasser 
och företag besöka Innovatum Kunskapens Hus och genomföra olika aktiviteter och program. 
Innovatum Kunskapens Hus verkar genom uppdrag från Trollhättans kommun, Västra Göta-
landsregionen och Högskoleverket och är ett helägt dotterbolag till Innovatum AB. Den per-
sonella resursen består av 14 personer och målgruppen är framförallt unga människor. 
(http://www3.innovatum.se/innovatum/kunskapenshus.asp) 
 
 



   

 

BILAGA 4 
 
Uleåborg 
 
Allmänt 
Uleåborg är den största staden i norra Finland. Staden grundades år 1605 av kung Karl IX. 
Uleåborg ligger vid Bottenvikens kust i mynningen av Ule älv, känd som en handelsplats se-
dan urminnes tider. Uleåborg är Finlands sjätte största stad, och det har i flera års tid varit ett 
av de snabbast växande centra i landet. Från en stad känd för tjära och lax har Uleåborg ut-
vecklats till ett modernt kompetenscenter med hög attraktionskraft. Den 1 januari 2004 var 
antalet invånare 125 970, varav 48,7 % män och 51,3 % kvinnor, och år 2002 var medelåldern 
bland stadens invånare 35,7 år. 
 
Uleåborg är ett internationellt känt kompetenscenter inom högteknologin, främst IT och well-
ness, men även mer traditionella industrier som trädförädling, pappers- och stålindustrin är 
starka i Uleåborg. Nu och i framtiden satsar man allt mera på IT, innehållsproduktion och 
media, wellness samt bio- och miljösektorn. Utvecklandet av logistik och företagsverksamhet 
prioriteras också högt. I slutet av år 2002 var 7 300 studeranden på Uleåborgsnejdens yrkes-
högskola, 23 330 inom Institut för vuxenutbildning 7och 15 346 på Uleåborgs universitet. 
 Inom de olika näringsgrenarna i Uleåborg var arbetsplatserna år 2001 fördelade enligt följan-
de:  

 50,1 % inom service 
 20,5 % inom industrin 
 14,1 % inom handel 
 6,8 % inom transport 
 6,5 % inom byggnadsverksamhet 
 1,5 % inom diverse 
 0,5 % inom jord- och skogsbruk 

(http://www.oulu.ouka.fi/city/svenska/index.html) 
 
Nyföretagarsupport 
Uleåborg har ett samarbete med olika organisationer inom regionen som de kallar för Oulu 
Business Agency. Verksamheten är inriktat mot företagande. Bland annat så tillhandahåller de 
initial träning och rådgivning för de som avser starta nytt företag likväl som till dem som re-
dan startat företag. De deltar och startar olika utvecklingsprojekt som förbättrar företagarnas 
förutsättningar och sköter Uleåborgs offentliga image och marknadsföring utåt samt samord-
nar regionala tillväxt- och utvecklingssamarbeten. Oulu Business Agency förser företagare 
med information om vilken företagsform som är passande, finansiering, business licence och 
statistik som kan vara av intresse för ett beslut mm. Vidare tillhandahåller de med olika for-
mulär som behövs vid start av eget företag och information om vilka förutsättningar som gäll-
er för företagare i regionen. 
  
OuluTech erbjuder utvecklings- och experthjälp samt finansiering för produktifiering av nya 
tekniska innovationer och affärsidéer. Finansieringen delas upp i olika skeden av nyföretagar-
processen och uppgå till 25 228-33 638 Euro. Förutom innovationer baserade på forskning 
kan enskilda personer och organisationer få finansiering för sin verksamhet förutsatt att af-
färsidén bygger på teknologi och kan vidareutvecklas till en affärsplan. Ett annat villkor är att 
minst en person ska arbeta heltid med projektet under 2-4 månader och finansieringen täcker i 
första hand/huvudsakligen kostnader för experthjälp under arbetets gång. Lönsamheten för 
finansiären är att de antingen får 10 % av vinsten eller 10 % andel av företaget. Vidare erbju-



   

 

der OuluTech verksamhetsutveckling och inkubatorservice till nya teknikbaserade företag och 
tillväxtföretag, dessa kan söka finansiering för löne-, verksamhets- och investeringskostnader. 
Slutligen medverkar OuluTech i internationella nätverk (IRC och BIC) vilket därmed effekti-
viserar nyttjandet av motsvarande aktörer i Europa till gagn för företagen i regionen.  
 
LEADER+ är ett program framtaget för att utveckla landsbygdsområden inom EU. Syftet är 
att underlätta nya aktiviteter och idéer på landsbygden genom att finansiera lokala projekt i 
Finlands kustområde. Det är 11 kommuner som är medlemmar av detta projekt i Finland, var-
av 4 finns i Uleåborgs region. Ett villkor för att få finansieringen är att projektet gynnar regio-
nens affärsverksamhet och ekonomiska tillväxt. Företräde ges åt projekt som gynnar samspel 
mellan landsbygd och stad eller som behandlar natur-, miljö- eller kulturella resurser. Aktivi-
teter som stöds är till exempel underleverantörer och tillverkare av komponenter, ökade mer-
värden och markandsvärden av lokala produkter, nyttjande av naturresurser, miljöomvårdnad 
och teknik, hantverk, turism, samarbete och nätverksarbete mellan företagarna samt attityd-
förändringar. LEADER+ supporten är tillämplig för mindre investeringar, utveckling av sa-
marsbetsformer, utveckling av små och medelstora företag och för ”know-how” det vill säga 
kompletterande experthjälp, kompetensutveckling, projektledning mm.  
 
Foundation for Finnish Inventions är en stiftelse som har till uppgift att stödja och främja in-
novationer och utvecklingen av innovationer i Finland. De grundläggande aktiviteterna är 
konsultation, värdering av innovationer, finansiering av patent, FOU och lansering av innova-
tioner och andra aktiviteter som stödjer dess framställning. Här kan man ansöka om riskkapi-
tal utan krav på säkerhet. Bedömningsgrunden för att riskkapitalet beviljas är utsikterna för 
affärs- och marknadsmöjligheter, patentsökning, tekniska egenskaper och innovationens om-
fattning. Finansieringens syfte är att utveckla innovationen till en produkt på marknaden ge-
nom antingen produktion, patentering eller andra förbindande arrangemang som möjliggör 
exploatering. Privatpersoner eller små företag kan även beviljas en kompensation av Uleå-
borgs stad med upp till 505 Euro för faktiska kostnader i projekt som har affärsmässig poten-
tial. Kompensationen föregås av en utvärdering som görs av en lokal representant från stiftel-
sen. 
 
Ett annat program kallt för Business development programme är till för att stödja och öka fö-
retagandet i Uleåborgs region. Programmet fokuserar speciellt på tillväxtföretag och admini-
streras av Oulu Regional Business Agency. Den består av fyra olika program: 

 Förbättrad kommunikation 
Syftet är att på nationell och internationell nivå framställa regionen som en intressant 
mötesplats för samarbeten, affärsmöjligheter och investeringar. Detta ska ske genom 
förbättrad kommunikation och marknadsföring inom olika segment. Mer resurser ska 
tilldelas till utbildning och rådgivning, marknadsföring, internationell mediekontakt 
och större intresse av IT/elektroniks kommunikation.  

 Företagsinternationalisering 
Syftet här är att upprätta ett globalt nätverk som stödjer internationaliseringen av pri-
vata företag och som består av parter som är skickliga på att exportera både produkter 
och tjänster. Detta ska ske genom överenskommelser med minst fem parter från Euro-
pa, Nord Amerika och Asien vilket i sin tur ska generera åtminstone tio internationella 
projekt. Men även projekt som riktar sig mot väl fungerande affärsrelationer, underle-
verantörer och upprättande av dotterbolag eller liknande är aktuella.  

 Inkubatorverksamhet (Start Business Center) 
Detta program ska resultera i en inkubatorverksamhet som ska kunna ge service åt 
hela regionen, men även kunna hjälpa minst 30 nya företag och produkt- eller tjänste-



   

 

idéer varje år. Det kommer att finnas företag både inne i inkubatorns fastigheter och 
utanför där företagen arbetar i enlighet med inkubatorns intentioner.  

 Företagsutveckling 
I detta projekt ska både traditionella företag och tillväxtföretag få utbildning i att ut-
veckla verksamheten och förbättra konkurrensförmågan, internationalisering och nät-
verksbyggande samt kompetensutveckling av personalen. Utbildningen ska ske i sam-
arbete med Uleåborg universitet, the Institute for Management and Technological Tra-
ining (POHTO), Oulu Polytechnic, the Vocational Adult Education Centre of Oulu 
och andra institutioner som erbjuder utbildning. Utbildningen innefattar allmänna se-
minarier och skräddarsydda utbildningar allt efter företagens eller branschernas behov.  
 

Oulu Region Business Strategy 2002-2006 
Uleåborg har en regional företagsstrategi för 2002-2006 som ska förbättra kompetensen hos 
företagare i traditionella branscher samt marknadsföra Uleåborgs region i nationella och in-
ternationella termer, främst då export. Målet med denna strategi är att öka befolkningen från 
190 000 till 215 000 i slutet av 2006, att minska arbetslösheten med 10 % och öka arbetstill-
fällena med 15 000 varav 10 000 ska finnas inom högteknologin. Den förväntade företagsök-
ningen under denna period är 1 500 nya företag.  I regionen finns support för import- och ex-
portföretag samt internationaliseringsmöjligheter genom partnersökning och arrangemang av 
internationella mässor och möten. 
 
Oulu Region centre of Expertise Programme 2003-2006 
Utvecklingen av högteknologiska verksamheter styrs av Oulu Region Centre of Expertise 
Programme och av tillväxtöverenskommelsen (se nedan) i regionen. Oulu Region Centre of 
Expertise Programme ska främja högteknologiska företag vilka delas in i sex expertgrupper; 
telekom, elektronik, programvara, medicinsk teknologi, bioteknologi och miljövårdande tek-
nologi. Dessa företag ska utvecklas var för sig och gemensamt för att utnyttja deras spets-
kompetens och därmed åstadkomma nya, globalt konkurrenskraftiga produkter och tjänster.  
 
Growth Agreement 2006 
Tillväxtöverenskommelsen har ingåtts av regionala aktörer samt Uleåborg stad. Syftet med 
överenskommelsen är skapa en inspirerande miljö för företagsverksamhet samt en hög stan-
dard och livskvalitet för invånarna.  Hörnstenarna i överenskommelsen är fem kluster bestå-
ende av företag och organisationer det vill säga forskningsinstitut, utbildningsenheter och 
andra aktörer. Dessa bildar ett starkt nätverk dom kombinerar företagande, FOU, expertis, 
kompetensutveckling och styrning av industriella processer i varierande branscher. Överens-
kommelsen spänner över större delen av tillväxtområdena, det vill säga informations teknolo-
gi, bioteknologi, välfärd, upplevelseindustri och media samt miljö. Förutom detta ingår även 
företagsutveckling och logistikprogram för basindustrin. Målet är att i slutet av 2006 ska 150 
nya företag, 600 nya jobb och 1,5 miljoner Euros i omsättning ha skapats.  
 
The Oulu Regional Business Agency driver en inkubatorverksamhet, Start Business Center, 
som är en icke-vinstdrivande organisation och som erbjuder stöd till nya företag. Verksamhe-
tens mål är att utveckla ekonomiskt lönsamma och växande tillverknings- och serviceföretag, 
att hjälpa fler att starta nya företag samt skapa en fungerande verksamhetsmodell som ska 
kunna ge service till hela Uleåborgs region. Vidare eftersträvas ett ökat tempo i nyföretagar-
processen, det vill säga från idé till verksamhetsstart. I första hand fokuseras verksamheten på 
den traditionella sektorn som huvudsakligen består av trä-, metall-, tjänste- och jordbruksin-
dustrin, men även livsmedels-, turist- och exportindustrin är viktig i utvecklingshänseende. De 
aktörer som ska hjälpa nya företag och ge synergieffekter är Oulu Regional Business Agency, 



   

 

konsulter, andra företag i inkubatorn och den högteknologiska miljön. Inkubatorn erbjuder 
”unga” företag lokaler och service, förutsatt att företagens mål är tillväxt. Start Business Cen-
ter ligger inne i företagsparken som rymmer 200 företag. 
 
Aktiviteter som ingår i inkubatorverksamheten är bland annat: 

 Kontorsservice av olika slag så som receptionsservice, sekreterartjänster mm. 
 Lokaler, café, mötesplatser 
 Handledning och konsultation vid t.ex. nystart och export 
 Planering och implementering av företagsspecifika utvecklingsprogram 
 Främjande av samarbete mellan företagen, nätverkande 
 Utveckling av företagens arbetsmiljö och företagsamhet i form av projekt 
 Marknadsföring och representation av företaget samt möjligheter till att knyta nya 

kontakter både i Finland och utomlands 
 Upprätthållande och tillvaratagande av databank, manualer, register och statistisk data 
 Internationell partnersökning för affärsutveckling och nätverkande 
 Utbildning och övningar i företagsutveckling specifikt för varje företag 
 Deltagande i olika projekt som gynnar tillväxten i regionen och som fokuserar på små 

och medelsstora företag och deras marknadsposition.   
 Internationaliseringsverksamhet som kan leda till ökad handel och uppbyggande av 

nätverk 
 Arrangemang av företagens deltagande i olika internationella mässor 
 Genom att publicera informationsmaterial på Internet skapa attraktion till regionen. 
 Te-keskus finansierar en del av investeringskostnader, konsulthjälp, lönekostnader, 

och kontorskostnader vid företagsstart.  
 
Yritysmylly (”Företagskvarnen”) är ett 3-årigt projekt som anordnar utbildning för företagare 
och/eller deras anställda. Projektet finansieras av ESR-pengar och därmed blir kostnaderna för 
företaget minimala. Syftet är att öka kompetensen angående företagarverksamhet och till-
växt/utveckling. Målet är att: 

 Få med innovativa och tillväxtföretag i ett gemensamt utvecklingsarbete 
 Förbättra företagens konkurrenskraft och effektivitet 
 Förbättra samarbete och nätverkande 
 Öka personalens delaktighet och motivation 
 Öka och hjälpa nyföretagandet 
 Förbättra färdigheter i internationaliseringsarbeten. 

Utbildningen sker i form av allmänna seminarier och specifik utbildning och rådgivning för 
företaget eller entreprenören. Det är de lokala undervisningsanstalterna som håller i dessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

BILAGA 5 
 
Luleå 
 
Allmänt 
Luleås näringsliv är mångsidigt. Stål- och verkstadsindustrin är konkurrenter på världsmark-
naden och sysselsätter ca 3 000 personer, dessutom utgör de en viktig marknad för många av 
de nya tjänsteföretagen. Högteknologi och informationsteknik är växande områden där ca 3 
000 personer är verksamma inom IT, data och telekom. Det är lika många som i stålindustrin 
och branschen förväntas ha en fortsatt kraftig tillväxt. Luleå tekniska universitet är i sig en av 
Luleås större arbetsplatser med ca 1 200 anställda och 9 000 studenter. En annan högteknolo-
gisk arbetsplats är Norrbottens Flygflottilj som är Sveriges största med ca 800 anställda. Luleå 
är ett kommunikationscentrum för transporter av malm, stål, olja och styckegods, och för om-
lastning mellan sjöfart, järnväg och landsväg. Luleå hamn är en av Sveriges största massgods-
hamnar och öppen för sjöfart året runt. Sett ur ett globalt perspektiv har flygplatsen i Luleå ett 
strategiskt läge. Via Luleå når flyget ett stort antal flygplatser i världen utan mellanlandning. 
Projektet Kallax Cargo ska göra Luleå till en internationell fraktflygplats. Luleåområdet är 
centrum för hälso- och sjukvården i regionen. Norrbottens läns landsting har 1 500 anställda 
inom sjukvård och administration. Ett nytt sjukhus, Sunderby sjukhus, är i drift.  Kommunen 
har gjort en kraftfull satsning på nyföretagande genom att stimulera entreprenörer och utbilda 
nya företagare. Verksamheten bedrivs under namnet Priorum. Två av tre luleåbor arbetar i 
tjänstesektorn. (http://www.lulea.se/) 
 
Nyföretagarsupport 
I Luleå kommun finns ett stort antal aktörer som arbetar med både nyföretagande och befint-
liga företag. Här nedan kommer i huvudsak aktörer som stödjer nyföretagandet att presente-
ras, dock inte alla som finns att tillgå. De olika aktörernas insatser kommer att delas in i 
”mjuka” det vill säga affärsutveckling, kompetensutveckling och liknande, eller ”hårda” som 
t.ex. ekonomiskstöd eller tillhandahållande av lokaler och kontorsmaterial.  
 
Priorum heter den verksamhet som specifikt riktar sig mot nyföretagande. Målet är att genom 
kunskap skapa ökat företagande med hög överlevnad och tillväxt. Verksamheten ska ge stöd 
och kunskap i utvecklingsfasen samt kompetensutveckling när företaget är i bruk. De ska fun-
gera som ett bollplank och dessutom erbjuda kompetenshöjande utbildningar, seminarier och 
samverkan i företagsnätverk. De erbjuder även kontorsrum och kontorsservice i startfasen av 
nyföretagarprocessen. Den personella resursen består av tio personer som sköter den dagliga 
verksamheten. En mer detaljerad information finns i rapporten. 
(http://www.priorum.se/) 
 
Luleå Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag som ska stimulera näringslivets tillväxt. Bolaget 
ägs gemensamt av kommunen och det lokala näringslivet och är huvudansvarigt för frågor 
som rör utveckling av befintliga företag samt etablering av nya företag i Luleåregionen. 
Kommunen och näringslivsbolaget och till viss del Luleå tekniska universitet är tillsammans 
engagerade i ett flertal tillväxtprojekt. Luleå Näringsliv AB svarar för samordningen av kom-
munens medverkan vid etableringar och andra insatser gentemot näringslivet.  
(http://www.lulea-naringsliv.se/) 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län erbjuder företagsstöd såsom transportbidrag, sysselsättnings-
bidrag, regionalt utvecklingsbidrag, kommersiellt stöd med flera.  
(http://www.bd.lst.se/index.htm) 



   

 

 
Ung Företagsamhet är en ideell opolitisk organisation som arbetar för att ge unga människor 
en ökad tro på sin egen företagsamhet.  
(http://www.ungforetagsamhet.se/region.asp?regionId=norrbotten) 
 
Aurorum Teknikbyn AB har ett 60-tal kunskapsföretag med totalt ca 650 anställda inhyr-
da. Aurorum Teknikbyn AB ska på uppdrag av Luleå kommun marknadsföra och utveckla 
området Aurorum Science Park, som ligger i direkt anslutning till Luleå tekniska universitet. 
Uppdraget innebär bl a att till företag inom IT och telecom, erbjuda lokaler och service såsom 
reception, telefonväxel, posthantering, konferensmöjligheter, kopiering/printing, e-post, Inter-
netaccess, IT-säkerhetslösningar bevaknings- och ekonomitjänster m m.  
(http://www.aurorum.se/) 
 
Luleå tekniska universitet (LTU) ser det som en viktig del av forskningen att samarbetet med 
näringsliv och samhälle. Universitetet har gjort sig känt för ett nära samarbete med företag. 
Eftersom tyngdpunkten inom den tekniska sektorn ligger på tillämpad forskning, är kontakter 
med näringslivet en naturlig del i många projekt. I forsknings- och utvecklingsprojekten är 
både landets storföretag och länets småföretag involverade, många finns dessutom med som 
samverkansparter i någon av centrumbildningarna. På senare år har även kontakterna med 
kommuner och andra delar inom den offentliga sektorn ökat - framför allt genom bildandet av 
CUFS, Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, och Centrum för 
forskning i lärande. (http://www.luth.se/) 
 
Centek arrangerar bland annat föreläsningar, seminarieserier och utbildningar i företagsut-
veckling och entreprenörskap i nära samverkan med LTU, och de arbetar dagligen med indi-
viduell rådgivning. Centek fungerar även som LTU: s förlängda arm i kontakten med de regi-
onala företagen. En viktig del av Centeks arbete är att kontinuerligt ge råd och service till dem 
som arbetar, forskar eller studerar vid Luleå tekniska universitet, och som funderar på egenfö-
retagande eller utveckling av en produktidé. Centek erbjuder dessa personer utbildningar och 
en rad diverse tjänster. För att få fram innovationer från personer som inte har primärt intresse 
av företagande behövs nytänkande och en kraftfull organisation. Här har Centek en viktig roll 
i arbetet med att filtrera och förädla innovationer så att de får ett värde och en ledare.  Innova-
tionsfabriken är en arbetsmodell där de bästa innovationerna sållas fram och förädlas under 
ledning och medverkan av specialkompetens och erfarenhet.    
(http://www.centek.se/sveindex.html) 
 
LUNOVA är ett riskkapitalbolag som investerar i tillväxtbolag med anknytning till Luleå tek-
niska universitet (LTU). Dessa kan vara direkta avknoppningar från LTU eller avknoppningar 
från företag och organisationer där LTU medverkat i utveckling och förädling av produkt eller 
affärsidé. Lunova stödjer intressanta affärsidéer som med rätt förutsättningar kan utvecklas till 
livskraftiga och lönsamma företag.  Entreprenörer som är på väg att starta eller redan har star-
tat företag får snabb feedback och en professionell bedömning av affärsidé och affärsplan. 
Lunova ägs av Teknikbrostiftelsen i Luleå, Holding AB vid LTU och Norr Sådd Holding AB, 
som i sig består av Norrlandsfonden, Sjätte AP-fonden och Industrifonden. 
(http://www.lunova.se/) 
 
Inkubatorprogrammet är en insats är som Teknikbrostiftelsen i samverkan med Luleå kom-
mun, Luleå tekniska universitet och EU riktar till studenter vid LTU som har idéer och tankar 
om eget företagande. Varje sommar får ett antal utvalda studenter från LTU möjlighet att 
sommarjobba i sitt eget företag. De får möjlighet att ta fram en affärsplan och testa av om 



   

 

företagsidén håller samt pröva om företagande kan vara en intressant sysselsättning. Möjlig-
heten att göra detta ges genom att de får ett startkapital i tre månader som motsvarar studie-
medel, de får även tillgång till ett kontor i Aurorum Science Park och en personlig mentor. 
Det övergripande syftet är att åstadkomma en attitydförändring så att studenter skall se eget 
företagande som en karriärmöjlighet och kunna starta sitt företag direkt efter examen. 
(http://www.inkubatorprogrammet.nu/) 
 
Venture Cup som är en affärsplantävling med syfte att stimulera skapandet av nya, innovativa 
företag med tillväxtpotential i Sverige och på så sätt bidra till att idéer och kunskap omsätts i 
praktiken. Den totala prissumman är 550 000 kr. Arrangörerna är LTU, Umeå universitet, 
Mitthögskolan och McKinsey & Company. Andra samarbetspartners är bl.a Vinnova, Norr-
bottens forskningsråd, Teknikbrostiftelsen, Centek, Almi och många fler. 
 
Andra stödjande aktörer i nyföretagarsammanhang är NUTEK och Almi som erbjuder både 
ekonomiskt stöd och affärsutveckling. Föreningssparbanken, Handelsbanken, Industrifonden, 
Svenska Riskkapitalföreningen, Norrbottens Forskningsråd och Längmanska Företagarfonden 
är ytterligare exempel på aktörer med i huvudsak hårda insatser.  
 
Innovation Norrbotten , Stiftelsen Innovationscentrum, Arbetsförmedlingen, , Företagarna FR, 
Connect Sverige är ytterligar aktörer som finns på marknaden. Affärsskolan.nu, Smelink och 
Tankeakuten är exempel på hemsidor som berör nyföretagandet och som det finns hänvis-
ningar till på Priorums hemsida.  
 
 



   

 

TABELLER  
Tabell 1. Svarsfrekvensen  BILAGA 6 
Kvinnor 44 % 
Män  45 % 
Företagare  47 % 
Icke företagare 41 % 

 
 
Tabell 2. Deltagarnas skäl till varför de avslutat sin verksamhet på Priora 

Avslutsskäl   

Startar eget företag 29,4 % 
Förbereder för att starta eget 2,2 % 
Påbörjade en utbildning 1,7 % 
Fått arbete 1,1 % 
ALU-tid slut 1,1 % 
Affärsidé ej lönsamt 0,8 % 
Väntar med att starta eget 0,7 % 
Övriga skäl 2,4 % 

 
 
Tabell 3. Aktiviteter för nya företagare 

Nyföretagarinsatser   
   
Före företagsstart:    
Nyföretagarprogrammet 31 %  
Kvinnlig affärsrådgivning 1 %  
Entreprenörskap för ungdomar 0 %  
Entreprenörskap för invandrare 0 %  
Entreprenörskap på landsbygd 0 %  
Seminarier 19 %  
   
Efter företagsstart: Företagaren Annan i företaget 
Seminarier 46 % 14 % 
Enskild rådgivning/affärsrådgivning 29 % 4 % 
Bokföring 25 % 11 % 
Företagsekonomisk helhetsförståel-
se 18 % 14 % 
Marknadsföring och försäljning 14 %  
Ekonomiutbildning 14 % 4 % 
Mässor 14 % 7 % 
IT/Datautbildning 11 %  
Nyföretagarprogrammet (delar av) 11 %  
Affärsutveckling 7 %  
Oss Företagare Emellan 7 %  
Kvinnlig affärsrådgivning 7 %  
Annat 7 %  
Affärsmannaskap och försäljning 4 %  
PLUS 4 %  
Nätverk/workshops 4 %  
Entreprenörskap på landsbygd 4 %  
Trivselfester 4%  

Tabell 4 och 5. Företagsregistrering och företagsform under 1998-2003. 



   

 

Företagsregistrering Urvalsgrupp Alla     
1998-01-01— 12-31 9,5 % 10,8 %     
1999-01-01— 12-31 24,5 % 15,5 %     
2000-01-01— 12-31 22,6 % 18,6 %  Företagsform Urvalsgrupp Alla 
2001-01-01— 12-31 13,3 % 19,1 %  Enskild firma 62,3 % 58,1 % 
2002-01-01— 12-31 22,6 % 25,3 %  Aktiebolag 18,9 % 26,2 % 
2003-01-01— 06-31 7,5 % 10,6 %  HB, KB 18,9 % 13,3 % 

 
 
Tabell 6. Företagsregistreringar bland män och kvinnor  

  Ek.fören. Kvinna Man Total 
År för företagsregistrering 1998  66 24 90 

 1999  62 68 130 
 2000  56 100 156 
 2001  62 98 160 
 2002  75 137 212 
 2003 1 27 61 89 

Total  1 348 488 837 
 
 
Tabell 7. Antal anställda i urvalsgruppen 

Sysselsättningsgrad 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 
Vid nystart 37 % 59 %     4  % 
Efter tre år 38 % 56 %   6 %   
2003-12-31 35 % 48 % 9 % 4 % 4% 

 
 
Tabell 8. Avregistreringar i verksamhetsområdena 

Avregistreringar/bransch 
Del av alla avregistre-

rade företag 
Del av företagen i 

branschen 
Jord- och skogsbruk, jakt 0,8 % 7,1 % 
Tillverkning 3,2 % 7,5 % 
Byggnadsverksamhet 0,8 % 2,3 % 
Parti- och detaljhandel 4,8 % 4,7 % 
Hotell- och restaurang 11,2 % 25,4 % 
Transport och kommunikation 1,6 % 52,6 % 
Företagstjänster 10,4 % 5,3 % 
Utbildning 0,8 % 4,0 % 
Hälso- och sjukvård 3,2 % 14,8 % 
Andra samhälleliga och personliga tjänster 8,0 % 12,3 % 

 
Avregistreringar/vilande företag 

  Ftg.reg.      Total 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003  

Avreg. el. 1998 1      1 
vilande 1999 7 1     8 

 2000 5 7 3    15 
 2001 3 10 18 7   38 
 2002 3 4 8 14 4  33 
 2003 5 6 4 5 5 5 30 

Total  24 28 33 26 9 5 125 
 



     

   

 BILAGA 7 
FRÅGEFORMULÄR 
Frågorna ska oftast besvaras med ett kryss (x) i de definierade svarsalternativen. När frågorna 
ska besvaras på annat sätt framgår det av sammanhanget. Vill Du själv kommentera någon 
fråga är Du självfallet välkommen att göra detta, det kan förslagsvis göras på baksidan av 
detta frågeformulär. 
 
 
 
 
1. Vilket år registrerades ditt företag?  

 1998  1999   2000  2001  2002  2003 
 
2. Om du som delägare inte längre bedriver någon verksamhet, vilket år upphörde du 
med verksamheten? 

 1998  1999   2000  2001  2002  2003 
 
3. Om verksamheten i företaget har upphört, vilket år upphörde den? 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 
4. Hur många årsanställda tjänstgjorde i ditt företag  
när du startade företaget?_________________________ 
efter 3 års verksamhet? __________________________ 
den 31 december 2003? __________________________ 
 
5. Under de senaste tre åren har företagets omsättning  

 ökat med mer än 20 %  
 minskat med mer än 20 % 
 utvecklingen ligger inom +/- 20 % 

 
6. Om du fördelar företagets genomsnittliga försäljning under de senaste tre åren på 
kunder efter deras geografiska belägenhet, hur stor andel (%) återfinns i  
Luleå kommun ______ % Övriga Sverige _______ %  
Övriga Norrbotten _____ % Utanför Sverige _______ %  
 
 
 
7. Vad har din huvudsakliga sysselsättning efter kontakten med Priora bestått av? 

 Arbete som anställd 
 Studier 
 Barnledighet 
 Arbetslöshet 
 Annat, nämligen _____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Frågorna 1-6 är avsedd för dig som, själv eller tillsammans med andra, etablerat eller övertagit 
företag under perioden 1998-2003. 

Fråga 7 är avsedd för dig som av olika anledningar inte gått vidare mot ett eget företagande. 



     

   

 
8. Beskriv kortfattat din tidigare erfarenhet, det vill säga vad du sysslat med före kon-
takten med Priora. (Vilken typ av arbete du haft, om du varit företagare tidigare, om du varit 
studerande osv. Skriv gärna även antal år/månader som du bedrivit de olika sysselsättningar-
na.) 
   
A. _____________________________________ _______ år _______ månader 

B. _____________________________________ _______ år _______ månader 

C. _____________________________________ _______ år _______ månader 

D. _________________________________________ _______ år _______ månader 

 
9. Vilken är din utbildningsnivå (du kan kryssa för flera alternativ vid behov):  
  Teknisk  Ekonomisk  Data/IT Annan 
  utbildning utbildning utbildning utbildning 
 
Högskoleexamen (min. 3 år):     
 
Fristående högskolekurser/     
Ofullständig högskoleutbildning 
 
Gymnasieexamen:      
 
Kurser på gymnasienivå 
eller motsvarande:      
 
Endast grundskolenivå      
 
10. Vilken eller vilka av följande aktiviteter har du genomgått på Priora innan du startade eget 
företag? 
(Flera alternativ kan kryssas för.)   

Nyföretagarprogrammet (även kallad Startnyckeln)   
Affärsrådgivning för kvinnor   
Entreprenörskap för personer med invandrarbakgrund   
Nyföretagande på landsbygden   
Entreprenörskap för ungdom  
Seminarier   
 
11. Vilken eller vilka av följande aktiviteter har du eller någon annan i företaget genomgått på 
Priora efter att företaget startats? 
(Flera alternativ kan kryssas för.) Företagaren Annan i företaget 
 
Marknadsföring och försäljning   
IT/Datautbildning, ange inriktning: _____________________   
Företagsekonomisk helhetsförståelse   
Affärsutveckling   
Affärsmannaskap och försäljning   
Bokföring   
Ekonomiutbildning   

Fråga 8-14 är avsedd för dig som såväl är egen företagare som för dig som valt att inte gå vidare 
med eget företagande. 



     

   

Mentorprogrammet   
PLUS   
Micro   
Nätverk/Workshops   
Seminarier och föredrag   
Affärsrådgivning/enskild rådgivning   
Oss Företagare emellan   
Affärsrådgivning för kvinnor   
Entreprenörskap för personer med invandrarbakgrund   
Nyföretagande på landsbygden   
Nyföretagarprogrammet (eller delar av programmet)   
Trivselfester   
Mässor   
Våga växa   
Vilja växa   
Annan aktivitet:_____________________________________   
 
12. Upplevde du någon aktivitet eller någon kontakt på Priora som särskilt värdefull?  

 Ja  Nej 

Om ja, vad/vilken? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
13. Upplevde du att något i Prioras verksamhet skulle behöva förbättras/utvecklas?  

 Ja   Nej 

Om ja, vad? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Har du andra synpunkter och förslag som du vill förmedla inför utvärderingen av Prioras 

verksamhet? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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