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Förord 
Denna utvärdering är ett försök att sammanfatta de erfarenheter och re-
sultat som projektet W7 DALARNA har genererat. De resultat som pre-
senteras bygger på data, intervjuer, öppna brev och dokument, som sam-
lats in under 2006 till och med utgången av 2007. Det är min förhoppning 
att resultatet av utvärderingen skall kunna bidra till att beskriva hur arbe-
tet i projektet har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts i relation till 
de mål som ställts upp. 
 
Jag vill slutligen tacka Er alla som så generöst och välvilligt låtit mig ta 
del av Era erfarenheter och som gjort det möjligt att genomföra utvärde-
ringen. Jag vill även tacka Ina von Schantz Lundgren för hennes tänkvär-
da kommentarer och synpunkter. 
 
Falun i januari 2008 
 
 
Mats Lundgren 
Fil. dr Sociologi & Lektor i Pedagogik 
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1. KVINNLIGT ENTREPRENÖRSKAP, JÄMSTÄLLD-
HET OCH INTEGRATION 
Jämställdhet mellan könen är en fråga som nu funnits på dagordningen 
länge1 och en hel del framsteg har också gjorts, men ändå återstår fortfa-
rande många problem att angripa. Under senare år har även problem med 
att människor diskrimineras i arbetslivet kommit att uppmärksammas allt 
mer. Könsuppdelningen på arbetsmarknaden innebär att kvinnor och män 
har olika hierarkiska positioner med skillnader i arbetsvillkor, lön, status 
och makt. (SOU 1996:56; SOU 2004:43) Gonäs m.fl. (2005) pekar till 
exempel på att den rådande könsuppdelningen på arbetsmarknaden har 
inneburit att kvinnor i större utsträckning än män satsar på högre utbild-
ning. De högutbildade kvinnorna riskerar dock att bli tvungna att ta jobb 
som är under deras kvalifikationsnivå. Även när det till exempel gäller ett 
specifikt område som företagande är kvinnor underrepresenterade i för-
hållande till männen.  
 

Med den takten kvinnligt företagande ökar idag dröjer det 80 år 
tills lika många kvinnor som män driver företag. I Dalarna är 
skillnaden något mindre än genomsnittet för hela landet. Siff-
rorna varierar dock stort mellan kommunerna. (Dala Demokra-
ten, 2007-03-13) 

 
De flesta kvinnor är enmansföretagare och driver en enskild firma, medan 
männen driver ett aktiebolag.2 I Dalarna gick det år 2006 2,7 manliga fö-
retagare på en kvinnlig, samtidigt som allt fler kvinnorna startar eget fö-
retag. I några av de kommuner som deltar i projektet W7 Dalarna har en 
hög andel kvinnliga företagare bland de företag som startas. I Orsa, Mora 
och Leksand startar till exempel lika många kvinnor som män företag. 
(Dala Demokraten, 2007-03-13) Kvinnor är dock generellt underrepre-
senterade som egna företagare och kvinnor med annan etnisk bakgrund 
än svensk är än mera utsatta i detta avseende, d.v.s. de har än svårare att 
kunna etablera sig som företagare. Problemen är välkända och det har ge-
nomförts olika försök att förändra dessa förhållanden från olika utgångs-
punkter.  

                                                                                                  
1 Flera kvinnoorganisationer har ända sedan slutet av 1800-talet haft en opinionsbildan-
de påverkan på samhällsutvecklingen som bl.a. bidragit till ett mera demokratiskt sam-
hälle. (Gender School, 2007) 
2 Föredrag av professorn i kulturgeografi Gunnel Forsberg vid Stockholms universitet 
(24 oktober, 2007) 
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Ett sätt att försöka att förändra kvinnors situation på arbetsmarknaden är 
att utveckla s.k. Regionala resurscentra för kvinnligt företagande av den 
typ som projektet W7 DALARNA utgör ett exempel på. Det finns i dag 
en rad sådana centra etablerade runt om i Sverige, med delvis olika orga-
nisation, syften, verksamheter o.s.v. Frågan är hur sådana resurscentra 
kan utvecklas till ”noder” i ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete när 
det gäller kvinnors företagande, men även avseende jämställdhet i gene-
rell mening och integrering av utlandsfödda kvinnor i arbetslivet? 
 
 
2. PROJEKTET W7 DALARNA – ETT REGIONALT 
RESURSCENTRUM 
I Sverige finns ett nationellt, 15-20 regionala och ca 130 lokala resurs-
centra för kvinnor. Projektet W7 Dalarna är ett av dessa regionala resurs-
centra, vilket i sin tur är uppbyggt av sju lokala resurscentra i kommuner-
na Leksand, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. 
 

Nationellt resurscentrum, NRC  
 

 
Regionala resurscentrum (1-n) 

 
 

Lokalt resurs centrum (1 – n) 
 
 
Figur 1. Resurscentra för kvinnligt företagande – organisation. 
 
Verksamheten inom W7 DALARNA har omfattat tre huvudsakliga te-
man; entreprenörskap, jämställdhet och integration, vilka samtidigt skulle 
integreras i varandra. Projektet startade 2006-01-01 och skall pågå till ut-
gången av 2008. Projektet har byggt vidare på erfarenheter från flera tidi-
gare projekt som hade genomförts mellan 1994 – 2002. Dessa projekt har 
i sin tur i huvudsak handlat om kvinnors och ungdomars företagande. De 
följdes upp under åren 2003 – 2005 av ett projekt om jämställdhet och att 
främja kvinnors och ungdomars företagande i tre kommuner, Mora, Orsa 
och Älvdalen. W7 DALARNA kan ses som en fortsättning på dessa pro-
jekt.  
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För att koordinera projektets verksamhet har det funnits en projektledare 
och en biträdande projektledare. De s.k. affärsrådgivarna3 i de ingående 
resurscentra har på halvtidstjänster fungerat som ”delprojektledare” inom 
sina respektive kommuner där de var verksamma. Rådgivarna har därmed 
spelat en roll som en lokal ”nod”.  
 
Projektet finansierades via medel från de sju ingående kommunerna, 
Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden i Dalarna, EU:s strukturfonder, 
sociala fonden; Mål 1 i södra skogslänsregionen och Växtkraft Mål 3 
(ESF) samt Nutek. Representanter för dessa har tillsammans med fyra fö-
reträdare för det lokala näringslivet och två kommunrepresentanter från 
Älvdalens kommun, som formell projektägare, utgjort projektets styr-
grupp.  
 
 
2.1 Projektets syfte 
Det övergripande syftet för W7 DALARNA formulerades som: ”att byg-

ga upp en stark organisation med lokal närvaro och samordnad verk-

samhet.” Verksamhetens innehåll skulle inriktas på opinionsbildning, in-
spiration, utbildning, erfarenhetsutbyte, metodutveckling och att tillvarata 
synergieffekter inom projektets tre verksamhetsteman. Projektet syftade 
också till att utveckla kompetens- och kvalitetssäkring inom området af-
färsrådgivning och att etablera och upprätthålla en lokal fysisk närvaro. 
Därutöver skulle projektet: ”verka för att Resurscentra för kvinnor skall 

accepteras som en aktör för lokal och regional utveckling, och fungera 

som en jämbördig partner i tillväxtarbetet.” (Projektplanen) 
 
 
2.2. Verksamhetsområden 
 
Entreprenörskap 
Inom verksamhetsområdet entreprenörskap syftade verksamheten till att 
inspirera, stötta och uppmuntra nyföretagande för att främja en hållbar 
tillväxt. En viktig del av arbetet inom denna del av projektet var att arbeta 
för att få fler kvinnliga företagare och företagsledare, men också att sti-

                                                                                                  
3 I fortsättning används begreppen affärsrådgivning och affärsrådgivare som synonyma 
med rådgivning och rådgivare. 
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mulera till fler entreprenörer inom offentlig sektor och i otraditionella 
branscher. En annan central del var att verka för att företag inte slås ut 
vid generationsskiften, ett arbete som planerades ske genom att skapa 
mötesplatser och att ge vägledning för att säkra företagets fortlevnad.  
 
Inom verksamhetsområdet entreprenörskap skulle projektet uppnå föl-
jande resultat: 
 

• 70 nya företag, varav 70 kvinnor och 5 män 
• Företagarskolor, 70 deltagare 
• Skapa regionalt nätverk för nyföretagare 
• Skapa regionalt nätverk för företagssamverkan 
• 30 kontakter för vägledning och rådgivning inför generations-
byte/ägarbyte (Projektbeskrivningen) 

 
Detta betyder i praktiken aktiviteter som vägledning inför företagsstart, 
enskild rådgivning samt att en praktisk företagarskola arrangeras. 
 
Jämställdhet 
Inom verksamhetsområdet jämställdhet syftade verksamheten till att ar-
beta för mäns och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, 
men också till att få en mer jämställd representation mellan kvinnor och 
män i ledande befattningar. Jämställdhetsarbetet skulle också implemen-
tera verktyg på arbetsplatser, i föreningar och organisationer. Ett ytterli-
gare syfte var uppmuntra till att stödja och underlätta för kvinnor som vil-
le starta och driva företag. Inom verksamhetsområdet jämställdhet skulle 
följande resultat uppnås: 
 

• Initiera och bistå 30 företag med verktyg för jämställdhetspla-
nearbete 
• Utbilda 30 handledare inom ungdomsorganisationer och före-
ningar i olika verktyg för jämställdhetsarbete – attitydpåverkan.  
• Mäkla 45 kvinnor från Kompetensbanken till uppdrag som sty-
relseledamot, föredragshållare, mentor mm. 
• Skapa regionalt nätverk inom Kompetensbanken för att under-
lätta samarbete och företagssamverkan, business to business (Pro-
jektbeskrivningen) 

 
En viktig aktivitet var att kontinuerligt kartlägga och djupintervjua kvin-
nor för att utöka Kompetensbanken med fler kvinnor som vill åta sig sty-
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relseuppdrag, mentorskap eller andra uppdrag. En annan aktivitet var att 
använda det s.k. jämställdhetsspelet, d.v.s. ett spel som används för att in-
troducera samtal om jämställdhet på arbetsplatser.  
 
 
Integration 

Verksamhetsområdet integration syftade till att arbeta för att fler invand-
rare integreras i nätverk och att fler kvinnor med utländsk bakgrund 
kommer in på arbetsmarknaden och även inspireras att starta företag. Ar-
betet syftade också till att tillvara invandrade kvinnors erfarenheter och 
kompetens, men även att uppmuntra till kulturellt utbyte. Inom verksam-
hetsområdet integration skulle projektet uppnå följande resultat: 
 

• Inspirations- och studiebesök till eget företagande för 60 in-
vandrarkvinnor 

• Skapa regionalt nätverk för invandrarkvinnor (Projektbeskriv-
ningen) 

 
 
2.3 Målgrupper 
Projektets riktade sig till privatpersoner, arbetssökande, blivande och be-
fintliga företagare, organisationer, föreningar och skolledare. (Projektbe-
skrivningen) Målgrupperna varierade samtidigt inom projektets olika 
delområden. 
 

Inom verksamhetsområdet entreprenörskap är målgrupperna: 
• de som har eller behöver hjälp med en affärsidé 
• de som tänker starta ett företag 
• de som vill utbilda sig inom företagande 
• de företagare som är i behov av nätverk  
•    företagare som behöver utveckla sitt företag 

 
Inom verksamhetsområdet jämställdhet är målgrupperna. 

• de arbetsplatser som har behov av verktyg för jämställdhetsplane-
arbete 

• de kvinnor som vill och kan åta sig styrelseuppdrag, mentorskap 
etc.  

• de kvinnliga företagare som behöver nätverk för affärssamverkan 
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Inom verksamhetsområdet integration är målgrupperna: 

• de invandrare som vill inspireras att starta egna företag 
• de invandrarkvinnor som behöver nätverk 
• de invandrare som är intresserade av kulturellt utbyte (Projektbe-

skrivningen) 
 

 
2.4 Spridning av resultat 
En viktig aktivitet var också att marknadsföra, bilda opinion och sprida 
projektresultat både på lokalt, regionalt och nationellt plan. En annan 
uppgift var att bygga nätverk både regionalt, nationellt och internationellt, 
liksom att arbeta med metodutveckling av verktyg för jämställdhetsarbete 
och att marknadsföra databasen Kompetensbanken. 
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3. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNSNING-
AR 
Utvärderingen syftar till att beskriva och tolka erfarenheter och resultat 
som de involverade aktörerna uppfattar att verksamheten har gett upphov 
till. Det sker i relation till uppsatta mål, men också till andra upplevda ef-
fekter, positiva såväl som negativa. Mot bakgrund av detta formuleras 
följande frågeställningar: 
 

- Hur har projektets arbete med att bygga upp en organisation 

med lokal närvaro och en samordnande funktion utfallit? 

- Vilka resultat och erfarenheter har projektet genererat? 

- I viken grad har målen för projektet W7 DALARNA uppnåtts?  

- Vilken roll kan ett Resurscentra spela för att kunna utveckla 

kvinnligt företagande? 

 
Problemställningarna är komplexa och det framstår därför inte som möj-
ligt att helt och hållet ge uttömmande svar och förklaringar till vilka t.ex. 
de långsiktiga effekterna av verksamheten är, hur olika orsakssamband 
kan förstås o.s.v. Resultatet av ett enskilt projekt låter sig inte generalise-
ras, men det kan ändå finnas orsak-verkan relationer som kan vara mer 
eller mindre generellt giltiga. Det är därför av intresse att dessa kan lyftas 
fram och diskuteras, inte minst därför att den här typen av projekt, var de 
än bedrivs, har att ta hänsyn till sådana orsak-verkanrelationer och också 
hantera dessa på något sätt.  
 
Utvärderingsrapporten har ett ”projektinternt” perspektiv, d.v.s. det är 
bara personer som på olika sätt varit involverade i projektet W7 DA-
LARNA som kommer till tals, framför allt de s.k. rådgivarna som svarat 
för att organisera och genomföra verksamheten. Respondenterna måste 
således betraktas som att vara de välinformerade och engagerade aktörer-
na i projektet. Bilden av projektets verksamhet beskrivs utifrån deras per-
spektiv med en risk för att en del aktörer kan tänkas ha en välvillig in-
ställning till verksamheten och att deras uttalanden påverkats av detta. 
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4. METOD  
För att genomföra utvärderingen har jag gått igenom den skriftliga doku-
mentation som funnits tillgänglig. Det gäller såväl ”grunddokument” som 
projektbeskrivning och dokument som upprättats under ”resans gång”, 
t.ex. protokoll, skriftliga sammanställningar, statistikuppgifter o.s.v. Vid 
sju tillfällen har jag deltagit som observatör vid de möten som rådgivarna 
har haft (bilaga 1). Vid ett inledande möte våren 2006 behandlades förut-
sättningarna för projektet. Vid ett andra möte i september redovisades 
mera i detalj hur utvärderingen skulle komma att ske, där jag samtidigt 
försökte att informera mig om hur projektets arbetade. I november deltog 
jag under en hel dag i ”rådgivargruppens” möte som åhörare och där jag 
också för första gången återrapporterade en s.k. ”ögonblicksbild”. I feb-
ruari 2007 träffade jag Rådgivargruppen där vi i samtalsform diskuterade 
projektets aktuella status med utgångspunkt från den brevenkät som sänts 
ut i januari. I april diskuterade gruppen den framtida organisationen samt 
gjorde en lägesbeskrivning i de olika resurscentra och i juni gjordes en 
avstämning av var projektet befann sig, liksom att planera för höstens 
verksamhet. Vid decembermötet genomfördes en fokusintervju med råd-
givarna, vilken spelades in på band och skrevs ut i tillämpliga delar. Vid 
två tillfällen har s.k. brevenkäter sänts till de medverkande aktörerna (bi-
laga 2-3). 
 
De områden som utvärderingen omfattar utgår dels från de verksamhets-
områden där projektet varit verksamt och de mål som fanns uppsatta. Jag 
har här vinnlagt mig om att så långt möjligt låta de involverade aktörerna 
komma till tals, d.v.s. att låta deras röster göra sig hörda genom att citera 
vad de hade att ”anföra i ärendet”. Citat som härrör från de samtalslik-
nande intervjuerna har ibland prägel av talspråk, även om jag varligt för-
sökt att göra en del språkliga justeringar för att göra texten mera läsvän-
lig. Det är min förhoppning att detta innehållsmässigt inte skall ha påver-
kat utvärderingens resultat. 
 
Utvärderingen genomfördes processinriktat med återkopplingar genom 
s.k. ”ögonblicksbilder” för att på det sättet ge projektledningen möjlighet 
att vidta eventuella korrigerande åtgärder i verksamheten. ”Ögonblicks-
bilderna” sammanställdes allt eftersom projektet framskred till en allt 
mer systematisk och komplex bild av den bedrivna verksamheten.  
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5. EN TOLKNINGSRAM 
För att analysera och tolka resultatet av projektet och sedan kunna relate-
ra detta till ett meningsfullt sammanhang, gör jag en översiktlig genom-
gång av teman som direkt sammanhänger med projektets verksamhet. Då 
projektet är uppbyggt som ett nätverk ger jag inledningsvis en kortfattad 
översikt av för- och nackdelar med detta sätt att samverk, vilket sedan 
följs av en motsvarade genomgång vad gäller projektet som arbetsform. 
Därefter behandlar jag frågan om att utvecklingsprocesser vanligen ten-
derar att bli långt utdragna i tid innan mera varaktiga resultat kan uppnås. 
Dessa tre avsnitt rör själva arbets- och samverkansprocesserna. Detta 
följs i sin tur av tre avsnitt som är direkt relaterade till de teman som pro-
jektet arbetat med, d.v.s. entreprenörskap, jämställdhet och integration av 
invandrare i arbetslivet. 
 
 
5.1 Att arbeta i nätverk 
Nätverk spelar generellt sett stor roll i samhället och de finns inom 
många olika områden, från privatlivet till internationell samverkan. 
 

Det är mänskliga nätverk och deras överlappningar som håller ihop 
kulturer och samhällen. Finns ingen överlappning kan hela system 
falla som korthus. (Jönsson, 1999:163) 

 
Ett nätverk kan ses som en mer eller mindre lös sammanslutning som 
ständigt förändras genom att personer försvinner och andra tillkommer, 
samtidigt som det kan existera under lång tid. Ett nätverk kan definieras 
som: 
 

Ett framväxande socialt kollektiv i vilket individer som arbetar 
med liknande uppgifter organiserar sig själva för att hjälpa var-
andra och dela med sig av kunskaper om sin praktik, vilket under-
lättar nyskapande och lärande i gruppen. (Teigland och Hamrefors 
citerade i Tydén och Blűcher, 2006:19) 

 
Det är ofta, enligt mina erfarenheter, förenat med problem att samverka i 
nätverk. Att bygga upp nätverk är både tids- och resurskrävande och det 
krävs att det finns noder, d.v.s. personer som tar ett ansvar för att nätver-
kets medlemmar engagerar sig i dess verksamhet. Ett nätverk kan, när det 
fungerar väl för dess deltagare, skapa kontaktytor som ger upphov till nya 
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idéer, kunskap och aktiviteter. För att detta skall fungera krävs dock att 
en rad förutsättningar är uppfyllda. En sådan är att de som ingår i nätver-
ket ser ett värde i att medverka. Det är knappast möjligt att tvinga någon 
att ingå. Deltagarna måste därför uppfatta de uppgifter som ska utföras 
som angelägna. 
 
Nätverket utgör en arena där reflekterande samtal kan föras som rör läng-
re tidsperspektiv och där nya idéer kan utvecklas, där förändrings- och 
utvecklingsarbete och samverkan över organisationsgränser kan genom-
föras. Att ingå i nätverk skapar samtidigt ett socialt kapital för de perso-
ner som ingår i detta. 
 

Vi är mer beroende av information och goda relationerer med olika 
samhällsområden, inte minst med folk som arbetar inom vårt eget 
område. Allt fler jobb kräver med andra ord ett socialt kapital. 
(Göransson, 2003:7) 

 
När Putnam (1993) till exempel undersökte vad som hände med effekter-
na av en decentraliseringsreform i Italien i början av 1970-talet och varför 
den demokratiska processen fungerade avsevärt bättre i vissa regioner 
fann han att det som gjorde att demokratin fungerade eller inte, hade att 
göra med vad som skedde i det civila samhället: Ju mer människor enga-
gerade sig i organisationer och föreningar, d.v.s. nätverk, desto bättre 
fungerade demokratin. Nätverk utgör även en viktig ingrediens för att 
bygga upp ett välfungerande näringsliv. 
 
 
5.2 Projektet som arbetsform 
 

Projekt är nästan alltid formulerade och kalkylerade: de har en be-
stämd början, riktning och ett slut. De kan därför ge intryck av att 
vara mer gripbara än den löpande verksamheten inom myndighe-
ter, organisationer och företag. (Sahlin, 1996:4) 

 
Vad som kännetecknar ett projekt är att de som driver detta vanligen har 
rekryterats för att de själva tror på en idé som de gärna vill förverkliga. 
Det betyder att de kan antas ha en stor tolerans för att något går ”snett”, 
men också att de är benägna att finna lösningar på de problem som konti-
nuerligt uppstår. Om det behövs är de beredda att lägga ner både mer tid 
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och kraft än vad som förväntas av dem. Detta leder också till att de med 
tiden lär sig att förebygga problem och att hantera dessa när det uppstår 
nya problem. Det framställs ofta som att projektet är ett försök och om 
resultatet utfaller väl så skall detta även implementeras i den övriga orga-
nisationen, men om så inte är fallet så kommer inget att hända. Detta kan 
ses som ett försök att lugna de som är oroliga för vad det hela kan leda 
till och därmed också minska det eventuella motstånd som skulle kunna 
uppstå.  
 

Projektets attraktion som idé och begrepp verkar ligga i sinsemel-
lan motsägelsefulla konnotationer, som å ena sidan vetter åt det 
strikt rationella och målinriktade, å andra sidan det nya och oförut-
sägbara. Projektet utlovar kontroll och avgränsning, samtidigt som 
de förespeglar befrielse och gränsöverskridande. (Sahlin, 1996:14) 

 
Projektledningen och de medverkande aktörerna utvecklar en kompetens 
runt den verksamhet som de deltar i. Däremot är det inte säkert att de all-
tid löser grundläggande och bakomliggande problem. Det som verkar 
fungera i ett projekt, trots bakomliggande problem, kan därför visa sig 
vara svårt att hantera när detta sätt att arbeta skall implementeras i den 
ordinarie verksamheten. Ett projekt är inte en organisations ordinarie 
verksamhet, men om resultatet faller väl ut är tanken vanligen att det 
skall leda till ett nytt sätt att arbeta. En sådan tanke leder samtidigt lätt till 
att projektet kan komma att motarbetas, vilket kan antas vara en viktig 
orsak till varför utvecklingsarbete vanligen tar tid. 
 
 
5.3 Utvecklingsprocesser tar tid 
Utvecklingsprocesser kännetecknas av att de vanligen genomgår olika fa-
ser (se t.ex. Ekholm, 1990). Ekholm framhåller att tiden för att starta upp 
en verksamhet, den s.k. initieringsfasen, kan ta från ett halvt år upp till 
två år att genomföra. Implementeringsfasen, som är den andra utveck-
lingsfasen, kan pågå under flera år. Samtidigt finns det skäl att tro att för-
ändringsprocesser kan vara motsägelsefulla och att de därför innehåller 
för lite kraft för att ha någon egentlig påverkan på redan institutionalise-
rade organisationsmönster. Kanske är det så att förändringsarbete bara 
kan lyckas när de institutionaliserade mönstren av andra skäl redan har 
luckrats upp. När det gäller den avslutande institutionaliseringsfasen, 
d.v.s. när de nya handlingsmönstren ”slår rot”, tar denna också vanligen 
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lång tid ”/…/ eftersom anpassningar av den lokala organisationen kan 
komma till långt efter det att den ursprungliga förändringen infördes.” 
(Ekholm, 1990:61) Förändringar visar sig ofta varaktigt först fem, sex år 
efter de första försöken att initiera dessa. Detta får till följd att många nya 
projekt riskerar att leda till marginella effekter därför att det avslutas in-
nan den nya verksamheten har institutionaliserats. Slutsatsen blir att om 
ett utvecklingsarbete ska ha möjlighet att ge bestående effekter måste det 
bedrivas långsiktigt, vilket i allmänhet betyder under flera år. Detta bety-
der samtidigt att det tar lång tid innan organisatoriska förändringar låter 
sig ”fångas in” och beskrivas i form av att mera varaktiga förändringar 
har skett.  
 
 
5.4 Utveckling av entreprenörskap 
 

Entreprenörskap och innovationsskapande anses vara en viktig 
drivkraft för tillväxt och utveckling inte enbart för framväxande 
och existerande organisationer utan också för nationer såväl som 
andra större och mindre geografiska regioner. (Remneland, 
2007:9) 

 
Frågan är vad entreprenörskap är, hur entreprenörer uppstår, hur dessa 
kan stödjas o.s.v.? NUTEK ger följande definition av begreppet: 
 

Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där indivi-
der, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör 
något med dem för att omforma idéer till praktiska och målin-
riktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sam-
manhang. (http://www.nutek.se/sb/d/123) 

 
Entreprenörer kan således ses som personer som arbetar med att skapa 
någonting nytt, ensamma eller tillsammans med andra. Problemet förefal-
let vara att det, även om det i efterhand delvis är möjligt att beskriva hur 
processerna ser ut när ett företag skapas, är det nära nog omöjligt att för-
utsäga hur sådana processer kan genomföras för att få ett visst utfall. 
Därmed uppstår även frågor om vad det är som gör en människa till ent-
reprenör och till exempel hur en utbildning av entreprenörer skulle kunna 
vara utformad.  
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I en amerikansk studie (Reynolds & Miller, 1992 i Remneland, 2007) lyf-
te forskarna fram fyra nyckelfaktorer som hade betydelse för att etablera 
företag. 1) det personliga engagemanget, 2) den första anställningen av 
personal, 3) den initiala finansieringen och 4) den inledande försörjning-
en. De drog samtidigt slutsatsen att det fanns stora variationer mellan oli-
ka företag och branscher (Remneland, 2007) Frågan om det personliga 
engagemanget hänger nära samman med frågan om vem som blir en bra 
entreprenör. Vad som kan få en individ engagerad för en sak kan självfal-
let ha en lång rad olika orsaker. Ett rimligt antagande kan vara att entre-
prenörer drivs av en inre motivation och att yttre faktorer har mindre be-
tydelse för att stimulera dem. Vilken betydelse det har när den första per-
sonalen anställs i företaget, tillsammans med den initiala försäljningen, 
kan ses som indikatorer på vilken efterfrågan det finns för de tjänster eller 
varor som skall produceras. Finns det ingen marknad saknas självfallet 
förutsättningar för att starta ett företag. Om dessa förutsättningar är upp-
fyllda kvarstår att verksamheten behöver en initial finansiering, eftersom 
företagets kostnader normal uppstår redan innan de första intäkterna fly-
ter in. 
 
Det blir från dessa utgångspunkter självfallet viktigt att entreprenörer, om 
vi utgår från att de redan är engagerade, kan få hjälp med att göra mark-
nadsundersökningar och med att kunna finansiera starten av ett nytt före-
tag på ett realistiskt och rimligt sätt. 
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5.5 Jämställdhet på arbetsmarknaden 
Jämställdhet kan ses som en ständigt närvarande relation mellan enskilda 
kvinnor och män i form av ”möten” som tillsammans skapar mönster vil-
ka uppfattas som normalt förekommande i vardagslivet. När det gäller de 
skillnader som finns mellan kvinnor och män som beror på könets bety-
delse har begreppet könsmaktsordning kommit att användas allt mera i 
den allmänna debatten. 
 

Begreppet beskriver och förklarar att samhället är präglat av en 
ojämn fördelning av makt, uppgifter och resurser mellan könen 
och att denna ojämlikhet består, trots åtgärder. Könsmaktsord-
ningen karaktäriseras av 1) att könen hålls isär, t.ex. könsupp-
delningen på arbetsmarknaden, 2) att män utgör normen och är 
överordnade och kvinnor underordnade, vilket kan illustreras 
med att arbete som betraktas som ”manligt” får/har högre status 
och ger mer betalt, men också att män tjänar mer för samma ar-
bete. Män har också i allmänhet mer makt, frihet och inflytande 
i andra delar av samhället. (SOU 2005:56 sid. 81) 

 
Kön kan utöver dess biologiska aspekt ses om en social konstruktion, vil-
ken kan förändras över tid och därmed definieras enligt andra normer och 
värderingar än de som är dominerande idag. (Se t.ex. Alvesson & Due 
Billing, 1999) Könet som social konstruktion benämns ibland också som 
genus eller gender vilket i sitt sammanhang finns i ett s.k. genussystem 
och som avser: 
 

/…/ en social, strukturell ordning av könen. Det är ett nätverk 
av olika processer, fenomen, föreställningar och förväntningar. 
Genussystemet kan ses som en samling av mänskliga handling-
ar, vilka tillsammans skapar ett mönster vad gäller ordningen 
mellan könen. (Peterson, 2000:14) 

 
Kankkunen (2006) har påpekat att organisationers verksamhet tycks vara 
könad, inte individerna, d.v.s. att individen då agerar utifrån organisatio-
nens verksamhet och kultur och inte som kvinna eller man. Detta förhål-
lande förefaller kunna påverka hur jämställdhetsarbetet kan bedrivas. Att 
skapa kön kan förstås via fyra ”genderiseringsprocesser” (Acker, 1993). 
Den första avser att det sker en arbetsdelning efter kön, den andra är att 
det skapas symboler för att förklara och legitimera denna arbetsdelning. 
Den tredje processen utgörs av en mångfald av interaktioner mellan indi-
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viderna i organisationen och slutligen den fjärde där den enskilda indivi-
den uppfattar de normer och den kultur som finns i organisationen och 
samtidigt medvetet, eller omedvetet anpassar sina handlingar till dessa. 
Individens handlingar förstärker och upprätthåller därmed den rådande 
könsordningen. Dessa genderiseringsprocesser är ytterst komplexa och 
svåra för den enskilde individen att överblicka och därmed förstå. Vi spe-
lar alla en medveten, eller omedveten roll, i dessa processer. Det förefal-
ler emellertid troligt att om vi kan öka kunskapen och medvetenheten om 
dessa processer så blir det också möjligt att aktivt spela våra roller i dessa 
genderiseringsprocesser på ett sådant sätt att vi kan motverka effekter 
som uppfattas som diskriminerande och orättvisa därför att någon har ett 
visst kön.  
 
 
5.6 Att vara invandrare och företagare 
Under 2005 startade i Sverige drygt 44 000 företag och av dessa startades 
cirka 8000 (18 procent) av en person med utländsk härkomst, vilket i 
stort sett svarar mot den andel som dessa utgör av befolkningen. Skälen 
till att invandrare startar eget företag kan självfallet vara många olika, till 
exempel att man vill vara sig ”egen chef”, att man kommer från en före-
tagartradition, eller att det i hemlandet är hög status att ha eget företag. 
(http://www.paraplyprojektet.se/nyheter/tvingad-firma/)   
 

Av drygt 2 600 invandrarföretagare, uppger runt 80 procent /…/ att 
de drivs av "motiv som att vara självständig, att förverkliga sina 
idéer, skapa något bestående, samt att tjäna pengar". 
(http://www.paraplyprojektet.se/nyheter/ tvingad-firma/) 

 
Orsaken kan också vara av strukturell natur, d.v.s. att det kan vara ett al-
ternativ till att vara arbetslös, eller att tvingas till ett lågkvalificerat och 
lågavlönat arbete, bristande karriärmöjligheter, att vara utsatt för direkt, 
eller indirekt diskriminering och inte kunna få ett arbete som svarar mot 
de kvalifikationer som den enskilde individen besitter. 
(http://www.paraplyprojektet.se/nyheter/tvingad-firma/) Mahmoud Pi-
roozram som är en konsult som hjälper invandrare att starta företag anser 
till exempel att starta-eget bidrag i många fall ges för att dölja arbetslös-
het och fortsätter med att säga: 

 



  21 

Många arbetslösa blir påtvingade det, det är i alla fall min erfaren-
het. Och då försvinner deras företag snabbt. Då saknar de en vision 
med sin verksamhet och de har inte heller någon affärsidé och af-
färsplan som håller (http://www.paraplyprojektet.se/nyheter/ 
tvingad-firma/) 

 
Abbasian (2003) har studerat invandrade kvinnliga företagare i Sverige 
och visar att dessa kvinnor oftast är de som har resurser såsom hög ut-
bildning, lång arbetslivserfarenhet, egna sparpengar och humankapital, 
men att det även finns också bland unga nyutexaminerade kvinnor från 
gymnasier och högskolor. Deras motiv att bli företagare var både av 
strukturell, kulturell och personlig art. En annan viktig faktor för att lyck-
as var tillgång till ett välfungerande socialt nätverk, framförallt kreditin-
stitutioner. 
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6. PROJEKTET W7 DALARNA: ENTREPRENÖRSKAP 
– JÄMSTÄLLDHET - INTEGRATION 
Redovisningen av resultatet är tematiskt indelat i förhållande till projek-
tets tre huvudteman, entreprenörskap, jämställdhet och integration. Där-
efter behandlas frågan om i vilken utsträckning som projektet har lyckats 
närma sig, eller uppnå de uppsatta målen.  
 
 
6. 1 Entreprenörskap - Att inspirera till nyföretagande 
Denna del av projektet kan ses som att den består av olika delverksamhe-
ter.  
 

Det har varit mycket aktiviteter. Vi ordnar själva aktiviteter hos 
oss som vi delar med oss. Det kan vara frukostmöten, kvällsmöten, 
företagardagar har vi haft. /.../ Vi har haft om generationsskiften. 
Tyska marknaden har vi haft. (Rådgivare) 

 
Aktiviteterna har bl.a. utgjorts av affärsrådgivning och den s.k. företags-
skolan. I det följande beskrivs hur dessa verksamheter genomförts. 
 
 
Affärsrådgivning 
 

Affärsrådgivningen, det finns verkligen ett behov av den, även för 
dem som redan är igång med sina företag. (Rådgivare)  

 
Affärsrådgivningen kan sägas ha utgjort kärnan i projektet, d.v.s. den ak-
tivitet som i hög grad burit upp verksamheten och där jämställdhets- och 
integrationsaspekter sedan har kommit att ingå som naturliga delar i den-
na. ”Affärsrådgivningen är ett bra sätt att nå fram till potentiella företaga-
re och den vägen även kunna marknadsföra ’våra’ aktiviteter.” (Rådgiva-
re) Det är också det område som rådgivarna uppfattat att de hade lyckats 
bäst med. ”Rådgivningen är uppskattad bland dem som kontaktat mig.” 
(Rådgivare)  
 

Positivt bemötande av de kvinnor som besökt mig. De tycker att de 
äntligen fått någon som tar deras idéer på allvar. Även många män 
har besökt mig och givit positiv respons på att kunna få snabb och 
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utförlig hjälp vid företagsstart, ”det är en djungel av byråkrati” är 
en av kommentarerna jag fått. (Rådgivare) 

 
Någon av rådgivarna såg även en potential inom ett av projektets utveck-
lingsområden, nämligen ”generationsväxling”. ”Jag menar att vi ska kun-
na jobba mera med att försöka få intresserade nyföretagare att intressera 
sig för att överta verksamheter.” (Rådgivare) Intresset för att starta före-
tag har genomgående varit högt i samtliga inblandade kommuner, kanske 
bl.a. beroende på att det varit goda konjunkturer vilket gett goda möjlig-
heter för att starta och driva företag. 
 

Vad som är lite fantastiskt är att nu när konjunkturerna är bra så är 
det ännu fler som kommer på rådgivning. Det kanske beror på att 
man törs starta lite mera. Det är bättre marknad om man få kalla 
det så. (Rådgivare) 

 
En viktig del av affärsrådgivningen är självfallet att även inspirera män-
niskor att vilja och våga starta egna företag. För att nå människor som 
kan vara potentiella framtida företagare framhöll till exempel en av råd-
givarna att kontaktnätet med ”externa parter” skulle behöva förstärkas. 
 

Samarbete med arbetsförmedling och andra myndigheter bör för-
bättras, arbetsgång, kontakter. Vi behöver synas mer än vi gör 
idag, så att fler tar kontakt med oss och inte stannar vid Arbets-
förmedlingen. (Rådgivare) 

 
Som ett led i att utveckla rådgivningsverksamheten genomfördes en kon-
tinuerlig utdelning av enkätundersökning under senare delen av 2007 till 
personer som varit på affärsrådgivning. Av 117 utlämnade enkäter åter-
lämnades 38 (26 kvinnor och 14 män) (ca 32 %). Av dessa var en klar 
majoritet i åldern 26 – 50 år och bara två var utlandsfödda. Endast ett få-
tal hade erfarenheter från eget företagande. Ungefär 4 av 10 var högsko-
leutbildade och majoriteten hade mer än 10 års yrkeserfarenhet. En majo-
ritet var också nöjda med rådgivarnas bemötande, den hjälp de fick, hur 
kunniga de uppfattade rådgivaren vara, om denne lyssnade och hur seriös 
rådgivaren var. Det goda betyget för rådgivarna kanske kan sammanfattas 
genom att så gott som samtliga av dem som besvarat enkäten kunde tänka 
sig att återkomma för ytterligare rådgivning. 
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Utöver den rena affärsrådgivningen har även andra företagsfrämjande ak-
tiviteter genomförts. 
 
Företagarskolan 
En av de aktiviteter som har genomförs i projektets regi inom detta om-
råde är den s.k. företagarskolan, d.v.s. en utbildning för blivande företa-
gare som är indelad i två block, ekonomi och bokföring samt marknads-
föring om sammanlagt 21 timmar. Företagarskolan var en efterfrågad ak-
tivitet. ”Vi fick många deltagare till företagsskolan. Vi fick t o m stänga 
för fler deltagare. Verkar vara en riktig satsning. Deltagarna är engagera-
de.” (Rådgivare)  
 

/…/ det är ett stort tryck på Företagarskolan. Jag har redan förfråg-
ningar och en intresselista på sådana som vill gå till våren. Det 
finns ett stort intresse för det. De som gick upplevde att de var väl-
digt nöjda. Det var ett bra nätverk för dem också. För det byttes 
adresser och visitkort. (Rådgivare) 

 
I en enkät som under hösten 2007 skickades ut till 52 personer som delta-
git i företagarskolan svarade 17 kvinnor och 10 män, d.v.s. sammanlagt 
27 personer (52 %). Av dessa hade 8/27 tidigare egna erfarenheter som 
egen företagare och 20/27 hade mer än 10 års yrkeserfarenhet inom sina 
respektive områden, varav 14 av dessa hade planer på att starta verksam-
het inom dessa områden. Deltagarna var genomgående nöjda och flertalet 
angav 4 eller 5 på en femgradig skala avseende olika aspekter av hur de 
ansåg att de olika momenten i utbildningen hade fungerat. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att företagarskolan har varit en viktig ka-
nal även för att lyfta fram rådgivningen som sådan, inte minst för att göra 
den mera känd bland de personer som skulle kunna ha ett behov av att 
nyttja denna tjänst.  
 

Det har blivit mer rådgivningar och sedan och att vi har haft före-
tagarskolan har också betytt att folk har fått upp ögonen för vad vi 
gör. Det är flera som har kommit för att få råd, både sådana som 
har funderat på att starta och även sådan som redan har företag. 
(Rådgivare) 

 
I företagarskolan har även personer med invandrarbakgrund engagerats 
som deltagare. 
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6.2. Jämställdhetsarbetet 
Även jämställdhetsarbetet har bestått av olika aktiviteter, bl.a. att förmed-
la kontakter via den s.k. kompetensbanken och att genomföra träffar för 
att spela jämställdhetsspelet samt ett försök att bygga upp kvinnliga nät-
verk. 
 
 
Svårigheter att komma igång 
Det fanns en del inkörningssvårigheter vad gällde att komma igång med 
jämställdhetsdelen av projektet.  
 

Området har jag inte lagt ner så mycket tid på ännu, har haft 
svårt att veta hur jag skall jobba med det. Vi behöver mer på 
fötterna i projektgruppen innan man kan gå ut till företag. (Råd-
givare) 

 
Det var således svårt att på en konkret nivå se vad det var för typ av akti-
viteter som var lämpliga att genomföra inom jämställdhetsområdet. Re-
dan när projektet startade fanns en del osäkerhet om hur jämställdhetsar-
betet skulle kunna bedrivas och några framhöll till exempel att det be-
hövdes ”mer kompetens för att kunna gå ut till företag och prata jäm-
ställdhetsplaner, verktyg för detta mm.” (Rådgivare) En av rådgivarna 
framförde i inledningsskedet att jämställdhetsarbetet var svårt då det gri-
per in i människans liv på många olika områden och att det därför tar tid. 
 

Vi behöver en bättre kunskapsbas/Genuskunskap och bra grund i 
vad Jämställdhetslagen innebär. Ett arbete vi inlett och genomför 
tillsammans med de andra RC [min anm. Regionala Resurscentra] 
i länet och i samverkan med Region Dalarna. (Rådgivare) 

 
Det är de här svåra grejerna, jämställdhet och integration. Det är 
som en process. Det går inte att bocka av huvuden i statistiken, 
utan det är någonting som skall landa. Det är jättesvårt. I rådgiv-
ningarna kommer kunden till dig, det är mycket lättare än att vi 
skall ut till kunden. Det är svårare att mäta /…/. (Informatör) 

 
Allt efter som verksamheten utvecklades kom olika aktiviteter igång. En 
sådan var att genom den s.k. kompetensbanken lyfta fram kvinnor i ar-
betslivet och deras kompetens. 
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Kompetensbanken 
Kompetensbanken har använts för att hjälpa till att förmedla kvinnor till 
olika typer av uppdrag, till exempel styrelseuppdrag, mentorprogram och 
andra uppdrag på ledande befattningar. Hösten 2007 fanns ca 225 perso-
ner att tillgå i databasen. Denna verksamhet verkar dock fortfarande ha en 
outnyttjad potential. 
 

Jag tycker att de ca 25 mäklingar som gjordes förra året är för 
få. Jag tycker att banken är så bra att vi borde ha fler förfråg-
ningar. Vi jobbar på att marknadsföra den bättre. De träffar vi 
har med övriga liknande projekt i länet för att lära mer om jäm-
ställdhet är nyttiga. (Projektledare) 

 
För att utveckla kompetensbanken skulle den också behöva kompletteras 
med ytterligare deltagare. 
 
 
Jämställdhetsspelet 
Det s.k. jämställdhetsspelet har fungerat som ett enkelt och praktiskt sätt 
att initiera aktiviteter inom jämställdhetsområdet. ”Jämställdhetsspelet är 
intressant och flera företag är intresserade av att arbeta vidare med jäm-
ställdhetsfrågorna.”(Rådgivare) ”Jämställdhetsspelet fungerar verkligen 
bra, när vi väl fått chansen att komma ut” (Rådgivare), men det har ändå 
varit ”svårt att få företagen att avsätta tid för arbetet med att göra jäm-
ställdhetsplaner.” (Rådgivare) ”Det är ett litet motstånd, en barriär som 
man måste bryta igenom innan man kommer in på företaget.” (Jämställd-
hetsansvarig)   
 

Det är ju det som är problemet, att ens få komma dit och spela 
jämställdhetsspelet. För de har ju fullt upp och det får man ju för-
stå också. Jag har ju full förståelse för dem att det inte riktigt är det 
man prioriterar när det är högkonjunktur och det är ju det de tjänar 
pengar på. /…/ Även om jag förstås tycker att det är viktigt och att 
det kan vara viktigt för deras personal. (Jämställdhetsansvarig)   

 
Jämställdhetsspelet har ändå varit viktigt för att initiera ett arbete med 
dessa frågor. Den person som brukar leda spelet säger att det är ett lätt-
samt sätt att få igång samtal om jämställdhetsfrågor. ”Intresset för jäm-
ställdhetsspelet har ökat och med rätt marknadsföring så tror jag att det 
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har god utvecklingspotential.” (Rådgivare) Det har emellertid företrädes-
vis hittills varit män som deltagit i spelet då det framför allt varit mans-
dominerade företag som besökts. ”Via spelet får deltagarna en förståelse 
för att till exempel göra löneanalyser i ett företag. Det öppnar upp för helt 
andra diskussioner om dessa frågor. Det finns också planer på att starta 
ett ungdomsspel tillsammans med föreningslivet.” (Rådgivare) Jäm-
ställdhetsspelet har även utvidgats med frågor som rör integration, ålder 
och sexuell läggning. 
 
Kvinnliga nätverk 
En av de vägar som sågs innehålla en utvecklingspotential för att arbeta 
med jämställdhetsfrågor var att skapa kvinnliga nätverk. En vidareut-
veckling av detta och en utmaning uppfattades vara att också kunna in-
tegrera kvinnor och män i gemensamma nätverk. 
 

Kvinnliga nätverk har varit intressant att jobba med men har även 
mött kvinnor som inte tycker om att bli särbehandlade och inte vill 
ha kvinnliga nätverk, utan som vill komma in i de traditionellt 
manliga nätverken. Där ser jag den verkliga utmaningen, inte i att 
starta ytterligare kvinnliga nätverk. (Rådgivare) 

 
Arbetet med att bygga upp dessa nätverk sker bl.a. genom kontinuerligt 
anordnade träffar. 
 
 
6.3 Integrationsarbetet 
Rådgivarna framhöll att de aktiviteter som ägt rum inom projektets ram 
hade inspirerat dem till att även närma sig frågan om att arbeta med inte-
grering av invandrare i företagsvärlden. Integrationsarbetet har varit svårt 
och har bedrivits lite trevande, men även att det varierat i de olika kom-
munerna, bl.a. beroende på om det förekom mottagning av flyktingar.  
 

När det gäller integration så är det Malung och Orsa som har hun-
nit längst och som har etablerade kontakter och aktiviteter redan 
och då har det varit mycket lättare för oss också att komma in i 
verksamheten. (Projektledare) 

 
Enigheten bland rådgivarna var stor om att detta är ett komplicerat områ-
de att närma sig. ”Svårigheter att i nå ut till invandrarkvinnor beroende på 
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olika orsaker, t.ex. bristande kunskaper hos kommunen och olika kultu-
rella skillnader.” (Rådgivare)  
 

Denna del av projektet är svårast. Hur vi närmar oss invandrare 
och deras situation är ett jättejobb. Religion, kultur och ”ryggsäck-
ar”, som vi har att försöka hantera. När det gäller att hjälpa vidare 
till företagande blir vårt uppdrag tydligare och i viss mån enklare, 
men vårt regelsystem är omständligt för en invandrare. Flera har 
deltagit i vår praktiska företagarskola och vi upplever det positivt. 
(Projektledare) 

 
För att arbeta med integrationsproblematiken har en del aktiviteter ge-
nomförts. Ett exempel var den s.k. Inspirationsdagen. Den ”var verkligen 
givande för både inbjudna gäster och för mig som rådgivare, spännande 
att fortsätta arbetet.” (Rådgivare) ”Jag har besökt SFI4, varit på inspira-
tionsdag för invandrarkvinnor. Jag har ett bra samarbete med Maria Inez 
(rådgivare för invandrare). Det känns som vi kan göra en god insats.” 
”Det har tagits initiativ till samarbete med andra som arbetar inom detta 
fält.” (Rådgivare) Ett annat exempel är en studieresa som anordnades un-
der senhösten 2007. 
 

Vi har haft en resa till Västerås tillsammans med Malung, men 
jag fick med mig bara en ifrån Vansbro. Jag har varit i kontakt 
med Sfi, men det var likadant på inspirationsdagen också. (Råd-
givare) 

 
Ett annat sätt att arbeta med integrationsfrågan har varit att samverka med 
andra aktörer. 
 

Det har kommit igång bra och en förutsättning är ett gott samar-
bete mellan projektet och kommunens SFI och Flyktingmottag-
ning. Flera konkreta aktiviteter har genomförts och det känns 
väldigt positivt. Även samarbetet med ALMIS projekt känns 
mycket värdefullt. (Rådgivare) 

 
Arbetsförmedlingen har varit positiva till ett samarbete i min 
kommun och jag har tillsammans med SFI fått deltagit i att 
framarbeta en lokal plan för samarbete i integrationsfrågor, där 

                                                                                                  
4 SFI= Svenska för invandrare. 
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vi diskuterar skola, praktik, arbetsliv, kultur…o.s.v. (Rådgiva-
re) 

 
I flera av de deltagande kommunerna kommer integrationsfrågan att få 
större betydelse i och med att dessa i ökad utsträckning kommer att öppna 
upp för flyktingmottagande. 
 

Däremot integrationen är det lite roligt med för vi har ju flyk-
tingmottagning nu. /…/ Nu kommer det mest irakier. Vi har fått 
35 stycken och det skall vara ungefär 50 per år i tre år. Det är jät-
teroligt för vi har skrivit på kontrakt så vi berättar hur näringsli-
vet ser ut. Vi ser till att de får praktikplatser. (Rådgivare) 

 
Det finns även en helt annan typ av resursstarka invandrare som i hög ut-
sträckning klarar sig på egen hand. ”I Älvdalen har vi invandrare på ett 
helt annat sätt. Vi har en hel del holländare som har startat egna företag i 
den norra delen i turistbranschen.” (Projektledare) 
 
Integrationsarbetet pågår och strategin förefaller vara att ”haka på” där 
tillfälle ges. 
 
 
6.4 Projektets måluppfyllelse 
I detta avsnitt behandlas projektets måluppfyllelse inom de tre huvudte-
man runt vilka projektets verksamhet kretsat. Verksamhetens innehåll 
skulle inriktas på opinionsbildning, inspiration, utbildning, erfarenhetsut-
byte, metodutveckling och att tillvarata synergieffekter inom projektets 
tre verksamhetsteman. Projektet syftade också till att utveckla kompe-
tens- och kvalitetssäkring inom området affärsrådgivning och att etablera 
och upprätthålla en lokal fysisk närvaro av rådgivare i de involverade 
kommunerna. De övergripande mål som gäller de verksamhetsområden 
som projektet arbetat med är svåra att följa upp då innehållet i huvudsak 
är allmänt hållet vad gäller verksamhetens innehåll. Däremot är de opera-
tionaliserade målen lättare att följa upp. 
 
Entreprenörskap 
Inom området entreprenörskap har resultatmålen varit operativt inriktad. 
Dessa formulerades enligt följande:  
 

• 70 nya företag, varav 70 kvinnor och 5 män 
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• Företagarskolor, 70 deltagare 
• Skapa regionalt nätverk för nyföretagare 
• Skapa regionalt nätverk för företagssamverkan 
• 30 kontakter för vägledning och rådgivning inför generations-
byte/ägarbyte (Projektbeskrivningen) 

 
Resultatet inom området entreprenörskap framgår av tabell 1. 
 
Aktivitet 2006  2007    
 Kv. Män Kv. Män Totalt Planerat 
Rådgivnings- 
Tillfällen (befintliga 
företag) 

457 
(146) 

362 
(195) 

417 
(110) 

340 
(201) 

1576 
(652) 
2228 

 

Rådgivning genera-
tionsskifte 

32 34 6 14 86 30 

Nätverksträffar 106  128  234  
Nätverksdeltagare 1033  2556  3589  
Startade företag 
(varav invandrare) 

55 
(3) 

41 
(0) 

42 
(4) 

38 
(2) 

149 
(9) 

70 
(5) 

Deltagare företagssko-
la 

 67  119 186 70 

 
Tabell 1. Genomförda aktiviteter inom området entreprenörskap under 
perioden 2006 – 2007.5 
 
De kvantifierade målen har, som framgår av tabell 1, uppnåtts långt över 
förväntan. 
 
 
Jämställdhet 
Inom området jämställdhet skulle följande resultat uppnås: 
 

• Initiera och bistå 30 företag med verktyg för jämställdhetspla-
nearbete 
• Utbilda 30 handledare inom ungdomsorganisationer och före-
ningar i olika verktyg för jämställdhetsarbete – attitydpåverkan.  

                                                                                                  
55  Projektet avslutas emellertid först i och med utgången av 2008. I den här rapporten re-
dovisas emellertid resultatet från starten fram till och med utgången av 2007. 
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• Mäkla 45 kvinnor från Kompetensbanken till uppdrag som sty-
relseledamot, föredragshållare, mentor mm. 
• Skapa regionalt nätverk inom Kompetensbanken för att under-
lätta samarbete och företagssamverkan, business to business (Pro-
jektbeskrivningen) 
•  

 
Aktivitet Antal genomfört Planerat 
Jämställdhetsplaner 18 30 
Jämställdhetsspel 11  
Mäklingar kompetens-
bank 

39 45 

 
Tabell 2. Genomförda aktiviteter inom området jämställdhet under perio-
den 2006 – 2007. 
 
Det framgår av tabell 2 att de operationaliserade målen inom jämställd-
hetsområdet ännu inte fullt ut uppnåtts. Noteras kan dock att dessa mål 
avser att uppfyllas under hela tiden fram till det att projektet slutgiltigt 
upphör vid utgången av 2008.  
 
Integration 
Inom verksamhetsområdet integration skall projektet uppnå följande re-
sultat: 
 

• Inspirations- och studiebesök till eget företagande för 60 in-
vandrarkvinnor 
• Skapa regionalt nätverk för invandrarkvinnor (Projektbeskriv-
ningen) 

 
Målet att erbjuda inspirations- och studiebesök för invandrade kvinnor får 
anses vara uppnått. Däremot framstår det som att det fortfarande återstår 
en del arbete innan det kan sägas finnas ett regionalt närverk för invand-
rade kvinnor etablerat. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I ett avslutande avsnitt diskuteras några tänkbara slutsatser avseende det 
övergripande syftet med projektet som det formulerades i projektbeskriv-
ningen: ”Att bygga upp en stark organisation med lokal närvaro och 

samordnad verksamhet.” och att ”verka för att Resurscentra för kvinnor 

skall accepteras som en aktör för lokal och regional utveckling, och fun-

gera som en jämbördig partner i tillväxtarbetet.” Dessa aspekter går bor-
tom de enskilda aktiviteter som bedrivits inom projektet och avser istället 
om verksamheten som sådan etablerats som en kraft att räkna med i det 
lokala och regionala utvecklingsarbetet. För att närma sig ett svar på den-
na fråga diskuterar jag själva samverkansaspekten.  
 
Det framstår som betydelsefullt att de som drev projektet hade medverkat 
i liknande verksamhet tidigare och denna kunde därför få en ”flygande 
start”. Projektet har resulterat i ett utökat samarbete mellan rådgivarna 
inom de involverade kommunerna, vilka annars vanligen arbetar relativt 
ensamma i den meningen att man saknar kollegor på ”hemmaplan” för att 
utbyta erfarenheter med. Någon beskriver det samarbete som uppstått 
inom projektet som ”att man träffas kontinuerligt och får stöttning, väg-
ledning. I min arbetssituation har jag varit ganska ensam.” (Rådgivare) På 
en organisatorisk nivå har projektet fungerat som ett nätverk där de olika 
rådgivarna har kunnat dra nytta av varandra. ”Det är bra att vara ett regi-
onprojekt, dels för att man kan ta hjälp av varandras kompetenser, dels 
för att projektet får en tyngd när det pågår regionalt.” (Rådgivare) Ett vik-
tigt resultat måste anses vara det erfarenhetsutbyte mellan rådgivarna som 
förekommit. 
 

Rådgivningen fungerar bra och eftersom vi har skilda kunskaper 
inom projektet som t.ex. ekonomi, marknadsföring, juridik, mil-
jö- och hälsa, så kompletterar vi varandra på ett bra sätt och det 
finns alltid någon att rådfråga. (Rådgivare) 

 
Samarbetet mellan de involverade aktörerna uppfattas således ha fungerat 
väl. ”Mycket stimulerande att arbeta i W7 DALARNA, bra sammansätt-
ning av deltagare.” (Rådgivare) De aktiviteter som har arrangerats har 
gett tips och idéer för den fortsatta verksamheten.  
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Rådgivningarna fungeraR mycket bra och det faktum att vi har en 
kontakt runt Siljan nu innebär att vi kan ge högre kvalitet i rådgiv-
ningarna. Detta stärker entreprenörer av alla sorter. (Rådgivare) 

 
Utfallet av projektet kan ses i flera olika perspektiv. Bortsett från att pro-
jekt haft en god måluppfyllelse har det utvecklat en samverkan mellan de 
olika kommunerna och det har därigenom skapats ett fungerande nätverk. 
En avgörande fråga för framtiden är snarast om den upparbetade organi-
sationen kan befästas och därmed bli en betydelsefull aktör i arbetet med 
att utveckla regionen företagande, inte minst för grupperna kvinnor och 
invandrare. 
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2006 
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Bilaga 2 
 
Brevenkät 1 
2006-09-19 
 
Till 
 
”Projektledarna” i W7 DALARNA Resurscentra 
 
Kontinuerlig utvärdering av W7 DALARNA Resurscentra– ”Ögon-
blicksbilder” ”brevenkät” september 2006 
Här kommer den första ”brevenkäten” för att utvärdera projektet W7 
DALARNA Resurscentra. Som ett led detta arbete skulle jag i det här lä-
get vilja ha Dina synpunkter på hur verksamheten har utvecklats så här 
långt och vilka eventuella utmaningar som finns framåt i tiden. Resultatet 
kommer att återrapporteras och/eller presenteras dels som s.k. ”ögon-
blicksbilder” och senare som en mera samlad och systematisk bild i en 
utvärderingsrapport.  
 
Ditt deltagande är självfallet frivilligt och de svar som Du avger redovi-
sas där det inte framgår vem som sagt vad. I praktiken innebär det att nå-
got eller några delar av vad Du sagt kan komma att redovisas som ett di-
rekt citat i ”ögonblicksrapporten” och senare i utvärderingsrapporten. Vill 
Du att hela, eller delar av Ditt svar inte får användas på detta sätt anger 
Du detta i Ditt svar. (Insamlade data kan också komma att användas för 
fortsatta forskningsändamål under samma förutsättningar som angetts 
ovan.) Det går när som helst, innan dess att resultatet publicerats att dra 
tillbaka sin medverkan.  
 
För att kunna bidra till att utveckla verksamheten inom W7 DALARNA 
Resurscentra är jag tacksam om Du vill besvarande bifogade frågor. 
Sänds via e-mail till: mlu@du.se senast den 29 september 2006.  
 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Mats Lundgren  
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”Brevenkät” september 2006 
 
Beskriv kortfattat Din syn på följande frågeställningar: 
 
 
1. Vad är det för delar i W7 DALA Resurscentra som fungerat bra så här 
långt och som Du anser har en god utvecklingspotential vad gäller? 
 

a) Verksamhetsområdet: Entreprenörskap : Fungerar bra och kan bli ännu 
bättre 
 
 
b) Verksamhetsområdet: Jämställdhet : Fungerar än så länge i relativt li-
ten omfattning. Kan bli bättre 
 
 
c) Verksamhetsområdet: Integration: Behöver mer tid 
 
 
2. Vad är det för delar i W7 DALA Resurscentra som fungerat mindre väl 
så här långt och som därför skulle behöva korrigeras vad gäller? 
 
a) Verksamhetsområdet: Entreprenörskap  
 
 
b) Verksamhetsområdet: Jämställdhet 
 
 
c) Verksamhetsområdet: Integration: behöver mer tid för att hitta fram 
och bli känd 
 
 
3. Andra synpunkter som jag vill framföra är: 
 
 
Tack för Din medverkan!! 
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Bilaga 3 
 
2007-01-28 
 
Till 
 
”Projektledarna” i W7 DALARNA Resurscentra 
 
Kontinuerlig utvärdering av W7-DALARNA Resurscentra 
– ”brevenkät” februari 2007 
Här kommer den andra ”brevenkäten” för att utvärdera projektet W-
DALARNA Resurscentra. Som ett led detta arbete skulle jag i det här lä-
get vilja ha Dina synpunkter på hur verksamheten har utvecklats så här 
långt och vilka eventuella utmaningar som finns framåt i tiden. Resultatet 
kommer att återrapporteras och/eller presenteras dels som s.k. ”ögon-
blicksbilder” och senare som en mera samlad och systematisk bild i en 
utvärderingsrapport.  
 
Dina svar redovisas så att det, så långt möjligt, inte kommer att framgå 
vem som sagt vad. I praktiken innebär det att något eller några delar av 
vad Du sagt kan komma att redovisas som ett direkt citat i ”ögonblicks-
rapporten” och senare i utvärderingsrapporten. Vill Du att hela, eller delar 
av Ditt svar inte får användas på detta sätt ange vänligen detta. (Insamla-
de data kan också komma att användas för fortsatta forskningsändamål 
under samma förutsättningar som angetts ovan.) Det går när som helst, 
innan dess att resultatet publicerats att dra tillbaka sin medverkan.  
 
För att kunna bidra till att utveckla verksamheten inom W-DALARNA 
Resurscentra är jag tacksam om Du vill besvarande bifogade frågor. 
Sänds via e-mail till: mlu@du.se senast den 9 februari 2007.  
 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
 
Mats Lundgren  
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”Brevenkät” februari 2007 
 
Beskriv kortfattat Din syn på följande frågeställningar: 
 
 
1. Vad är det för delar i W 7-DALA Resurscentra som fungerat bra 
så här långt och som Du anser har en god utvecklingspotential vad 
gäller? 
 

a) Verksamhetsområdet: Entreprenörskap 
 
b) Verksamhetsområdet: Jämställdhet  
 
c) Verksamhetsområdet: Integration 
 
 
2. Vad är det för delar i W 7-DALA Resurscentra som fungerat 
mindre väl så här långt och som därför skulle behöva korrigeras vad 
gäller? 
 
a) Verksamhetsområdet: Entreprenörskap  
 
b) Verksamhetsområdet: Jämställdhet 
 
c) Verksamhetsområdet: Integration 
 
3. Andra synpunkter som jag vill framföra är: 
 
Tack för Din medverkan!! 
 
 
 
 
 


