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Förord
Utvä rdering innebä r en systematisk och fö rdjupad undersö kning av en å tgä rds vä rde
och betydelse. Men som ett instrument fö r lä rande rä cker det inte bara med det,
utvä rderingen må ste också ha en tydligt definierad må lgrupp, och må lgruppen må ste
kunna omsä tta utvä rderingens slutsatser och rekommendationer i handling. Det ä r
dä rfö r av central betydelse fö r en lä rande utvä rdering att må lgruppen också deltar i
planeringen av en utvä rdering. Det ä r så vi kan rö ra oss framå t!

Med det lä rande perspektivet i fokus, enligt ovan, genomfö rde Tillvä xtverket en
utvä rdering av det verksamhetsbidrag som Tillvä xtverket gav Coompanion stö d med
under perioden 2017-2019.

Coompanion bestå r av 25 regionalt ä gda och styrda Coompanionkontor i form av
ekonomiska fö reningar som verkar fö r hå llbart, tillsammansä gt fö retagande i hela
Sverige. De regionala Coompanionkontoren tillhandahå ller kostnadsfri rå dgivning,
utbildningar, information och processledning fö r de som vill starta en verksamhet ihop
eller som vill vidareutveckla den. Coompanion driver också strategiskt på verkansarbete
och har mer ä n tusen medlemsorganisationer. På central nivå verkar Coompanion
Sverige som ä gs av de 25 regionala fö reningarna.

Syftet med utvä rderingen var två faldigat. Den ena syftet var givetvis lä rande, ett lä rande
som bå de Tillvä xtverket och Coompanion stod i centrum fö r. Men en ett annat syfte var
också att ge underlag till Tillvä xtverkets utvecklingsarbete med en ny utvä rderingsfunktion. Nya och mer utvecklade utvä rderingsmetodologiska grepp har dä rfö r testats i
utvä rderingen.
Som ett resultat av utvä rderingen har bå de Tillvä xtverket och Coompanion stä rkt sitt
lä rande inom flera områ den, exempelvis rö rande verksamhetsbidragets må luppfyllelse,
resultatens bä rkraftighet, uppkomna bieffekter, insatsdesign, utlysningsprocessen,
rapportering, uppfö ljning och den extern styrningen.
Som ett resultat av utvä rderingen har också ett fö rslag på en stä rkt utvä rderingsfunktion vid Tillvä xtverket blivit fä rdigstä llt. Flera av de utvä rderingsmetodologiska
grepp som testades i utvä rderingen ingå r nu i fö rslaget.

Utvä rderingsrapporten lä mnar rekommendationer inom sex områ den. Rekommendationerna ä r vä l fö rankrade med utvä rderingens må lgrupper och deras arbete med att
omsä tta nå gra av rekommendationerna i handling har redan på bö rjats.

Utvä rderingen genomfö rdes under 2020 av Mats Alentun vid Enheten fö r Uppfö ljning
och utvä rdering. Bestä llare var avdelningschefen vid myndighetens Kunskapsavdelning.
En intern referensgrupp var kopplad till utvä rderingsuppdraget som bollplank.
Ett stort tack till medarbetare vid bå de Coompanion och Tillvä xtverket, och inte minst
till Coompanions stö dmottagare, som gjorde denna utvä rdering mö jlig!
Mats Alentun, Stockholm, februari 2021
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4.2. Rå dgivning – i kvalitativa termer………………………………………… 32

5. Bieffekter……………………………………………………………………………...37
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6.2. Kvalitativa bedö mningar…………………………………………………….. 40
6.3. Sammanfattning bä rkraftighet…………………………………………….42

7. Kundnöjdhet………………………………………………………………………...43
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Sammanfattning
Tillvä xtverket få r utifrå n fö rordning (2011:194) om statsbidrag till kooperativ
utveckling m.m. besluta att lä mna verksamhetsbidrag till kooperativa
utvecklingscentrum. Syftet med stö det ä r att ”sä kerstä lla kooperativa utvecklingscentrums verksamhet i hela landet” så att de kan frä mja nystart och
vidareutveckling av kooperativa och liknande fö retag, samt stimulera lokal och
regional utveckling.

Enheten fö r Uppfö ljning- och utvä rdering vid Tillvä xtverket har efter en fö rfrå gan
frå n Enheten fö r Entreprenö rskap genomfö rt en lä randeutvä rdering av
verksamhetsbidraget fö r perioden 2017 – 2019. Verksamhetsbidraget omfattade fö r
den aktuella perioden 84 miljoner kronor i en utlysning som 25 regionala
Coompanionkontor runt om i landet beviljades.

Syftet med utvä rderingen ä r generera lä rande fö r Tillvä xtverket och Coompanion. I
samrå d med Tillvä xtverket och Coompanion identifierades sju utvä rderingsfrå gor
inom de fyra utvä rderingskriterierna må luppfyllelse, relevans, bä rkraftighet och
bieffekter.

Datainsamlingen fö r utvä rderingen genomfö rdes under sommaren och hö sten
2020. Trots rå dande pandemi kunde platsbesö k gö ras till fyra fall-regioner.
Sammanlagt intervjuades 32 personer genom fysiska mö ten (med
fö rsiktighetså tgä rder), videomö ten eller på telefon. Respondenterna var framfö rallt
stö dmottagare av Coompanions rå dgivningsverksamhet, representanter frå n
Coompanion och medarbetare vid Tillvä xtverket. Fö r dokumentstudier var
fö rordningen, utlysningsdokument, ansö kningar, uppfö ljningsstatistik,
uppfö ljningsrapporter, NKI-undersö kningar, Coompanions strategi – och
policydokument samt en bä rkraftighetsanalys av sä rskild betydelse. Utifrå n ett
stratifierat slumpmä ssigt urval djupstuderades Coompanions
rå dgivningsverksamhet.

Fö r utvä rderingskriteriet måluppfyllelse bedö mer utvä rderingen att Coompanion
levererade vä l i fö rhå llande till de uppstä llda prestationsmå len i ansö kningarna. Det
statistiska materialet frå n Coompanions å rliga rapporteringar visar på en hö g grad
av må luppfyllelse i form av prestationer fö r i stort sett alla Coompanions sex
verksamhetsområ den. Utö ver rå dgivning omfattade de utbildning, information,
processledning, plattformar fö r social ekonomi och deltagande i
planeringsprocesser.
I kvantitativa termer ö versteg Coompanion de kvantitativa må len fö r rå dgivning
med 5 procent, vilket resulterade i totalt 13.108 rå dgivningar. Trots den stora
volymen av rå dgivningar menar utvä rderingen att det ä ndå ä r den nö jdhet som
stö dmottagarna visat med rå dgivningen, och den vä lanpassade rå dgivning som
stö dmottagarna kunde ta del av, som ä r mest slå ende. I må nga fall bestod de
konkreta resultaten frå n rå dgivningen av utvecklade stadgar, kompanjonavtal,
verksamhetsplaner, underlag fö r val av bolagsform, stä rkta organisationer, men
ä ven mjukare vä rden som kommer frå n Coompanions engagemang och
anpassningsfö rmå ga till stö dmottagarnas reella behov. En grundlä ggande fö rklaring
till detta bedö mer utvä rderingen stå r att finna i en god tillgå ng till relevanta och
breda kunskaper i hela organisationen, stort engagemang och en god fö rmå ga att
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lyssna och anpassa sig till stö dmottagarnas faktiska behov.

Trots att det statistiska materialet visar på god må luppfyllelse fö r prestationer i
kvantitativa termer så gä ller inte detsamma fö r effekter. Må let fö r bildandet av nya
fö retag eller affä rsverksamheter blev 14 procent lä gre ä n det planerade. En mö jlig
bidragande orsak kan vara att en del av rå dgivningen i mycket hö gre grad ä n
planerat gick till redan etablerade fö retag.
Utifrå n ett kontrafaktiskt perspektiv bedö mer utvä rderingen att Coompanions
bidrag till att nya fö retag startade varierade i vä sentlig grad. Bland de
rå dgivningsinsatser som djupstuderades var i nå gra fall var Coompanions bidrag
avgö rande fö r att fö retagen kom att startas, men sä rskilt i ett fall var betydelsen
marginell.

Inom utvä rderingskriteriet måluppfyllelse ingick också att bedö ma hanteringen av
horisontella kriterier. Utvä rderingen har funnit att regionkontoren lagt stor vikt vid
att utveckla egna policyer inom jä mstä lldhet, må ngfald och miljö , men att de också
utgå tt frå n det som Coompanion Sverige utvecklat centralt, framfö rallt inriktningen
”Vassare och starkare tillsammans” frå n 2016.
Fö r utvä rderingskriteriet relevans visar utvä rderingen att verksamhetsbidraget
fyller ett faktiskt behov. Det finns må nga olika rå dgivarorganisationer runt i landet
som kan ge stö d till att starta upp affä rsverksamheter, men ingen av dem har den
inriktning på kooperativt och socialt fö retagande som Coompanion har.

Utvä rderingen menar samtidigt att verksamhetsbidragets design, som utgå r frå n
utlysning och ansö kningar, och som visualiserats av utvä rderingen i en uppdaterad
fö rä ndringsteori, ä r relevant till stora delar, men inte alla. Framfö rallt saknas
må lgrupper på strategisk nivå .

Utvä rderingen har vidare noterat att Tillvä xtverkets utlysning reflekterade en
relativt odetaljerad design. Det hade sina fö rdelar då den ö ppnade upp fö r de
sö kande att fö reslå alternativa lö sningar till hur syftet med den rå dande
fö rordningen kunde uppnå s. AÄ ndå menar att utvä rderingen att det saknades en
programplan/insatsplan, inklusive en uppfö ljnings-och utvä rderingsplanen med en
generell fö rä ndringsteori som grund fö r utlysningen.
Utifrå n en av utvä rderingsfrå gorna fö r relevans jä mfö rde utvä rderingen insatsens
design med den externa styrningen av insatsen, m.a.o. den styrande fö rordningen.
Utvä rderingen bedö mer att bå de utlysning och ansö kningar ö verensstä mde med
fö rordningen, liksom den verksamhet som sedan kom att bedrivas.

Den sista utvä rderingsfrå gan fö r relevans rö rde i vilken utsträ ckning som
Coompanions verksamhet ä r organiserad med hä nsyn till att både vara
resurseffektiv och regionalt och lokalt fö rankrad. Frå gan ä r komplex samtidigt som
fö rordningen reglerar hur Coompanion har mö jlighet att organisera sig och hur
finansieringen per regionkontor berä knas. I utvä rderingen benas de olika
frå gestä llningarna ut och bå de fö rdelar och nackdelar med stö rre eller mindre
regionkontor klargö rs. I slutä ndan menar utvä rderingen att fö rordningen ä r alltfö r
begrä nsande.
Fö r det tredje utvä rderingskriteriet bärkraftighet har utvä rderingen bå de gjort en
egen kvantitativ bedö mning och tagit del av en kvalitativ bedö mning frå n en
registerstudie av resultatens bä rkraftighet. Den kvalitativa bedö mningen visar att
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fyra av sju intervjuade verksamheter som startade 2017 ä r aktiva idag.
Utvä rderingen noterar att de fyra ä r livskraftiga och vä lorganiserade och att tre av
dem ä r ekonomiskt bä rkraftiga, men att det begrä nsade urvalet av stö dmottagare
innebä r att det inte gå r att identifiera nå gra mö nster avseende bä rkraftighet. Den
kvantitativa analysen visade att av de fö retag som redan stö då ret 2015 var aktiva så
var 83 procent fortsatt aktiva tre å r senare. Av de fö retag som blev aktiva 2016 så
var 71 procent fortsatt aktiva tre å r senare. Med reservation fö r en viss skillnad i
definition kan utvä rderingen dra slutsatsen att ö verlevnadsgraden fö r bä gge
grupperna blev hö gre ä n må let på minst 65 procent.
Utvä rderingens bedö mningar fö r utvä rderingskriteriet bieffekter visar att inga
negativa bieffekter uppkommit som ett resultat av Coompanions
rå dgivningsverksamhet, men dä remot positiva bieffekter.

I tre olika rå dgivningsfall frå n urvalet fö r djupstudier fullfö ljde inte stö dmottagarna
sina affä rsidé er. En gemensam faktor var att alla de tre affä rsidé erna byggde på
digital teknik och att stö dmottagarna var unga. En gemensam positiv bieffekt som
utvä rderingen noterat ä r emellertid att alla de tre stö dmottagarna gjorde
erfarenheter som de tog med sig fö r att senare fö rverkliga sina affä rsidé er i andra
sammanhang.

En annan noterad positiv bieffekt ä r att styrelsernas strategiska på verkansarbete få r
stö rre legitimitet och tyngd tack vare den omfattande verksamhet som
verksamhets-bidraget bidrar till, och att på verkansarbetet ä ven kan bygga på idé er
och uppslag frå n verksamheten. Detsamma gä ller fö r Coompanions arbete som
remissinstans gä llande ä ndringar i lagstiftning, beskattning och
redovisningsprinciper fö r ekonomiska fö reningar.
Utvä rderingen lä mnar avslutningsvis rekommendationer. De riktar sig framfö rallt
till Tillvä xtverket, men ä ven till den stö dmottagande organisationen (idag
Coompanion):
•
•
•
•
•
•
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Utveckla insatsplanering och utlysning
Synliggö r strategiskt på verkansarbete
Utveckla fö rä ndringsteorin

Stä rk rapporteringen avseende effekter

Slipa på den statistiska registerstudien fö r att mä ta bä rkraftighet
OÖ vervä g att initiera en ö versyn av fö rordningen

1. Introduktion
I uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen fö r Tillvä xtverkets verksamhetsbidrag fö r
att frä mja kooperativ utveckling, daterad den 30 mars 2017, slog Tillvä xtverket fast
att en utvä rdering skulle genomfö ras hö sten 2019 fö r att utvä rdera resultat- och
effektmå l.

Tillvä xtverket kom ö verens med Coompanion Sverige om att genomfö ra
fö religgande slututvä rdering vid ett dialogmö te i februari 2020. I samband med
dialogmö tet tillfrå gades Enheten fö r Uppfö ljning och utvä rdering (UU-enheten) om
att genomfö ra utvä rderingen. I en projektplan frå n den 19 mars fattade UU-enheten
beslut om att utveckla en utvä rderingsfunktion fö r Tillvä xtverket, och som en del av
utvecklingsaktiviteterna genomfö ra fö religgande utvä rdering.

I slutet av april godkä nde Tillvä xtverket och Coompanion den inception report som
ligger som grund fö r utvä rderingen (se Bilaga 3). Arbetet med inception report
fö regicks av dialog med bå de den ansvariga enheten på Tillvä xtverket och
Coompanion och resulterade bland annat i sju utvä rderingsfrå gor under fyra
utvä rderingskriterier (relevans, må luppfyllelse 1, bä rkraftighet och bieffekter 2). I
fö rhå llande till de behov som uttrycktes i uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen frå n
2017 innebar det en breddning av frå gestä llningarna.
Utvä rderingen omfattar hela det verksamhetsbidrag som 25 regionala Coompanion
beviljades fö r perioden 2017-2019.

1.1. Utvärderingens syfte och målgrupper
Syftet med utvä rderingen ä r att generera lä rande fö r Tillvä xtverket och Coompanion.
Bå de Tillvä xtverket och Coompanion ser stora mö jligheter till lä rande genom
utvä rdering. Detta lä rande ska:
• Hjä lpa Tillvä xtverket att bä ttre fö rstå hur Coompanions arbete fungerar och
vilka resultat och effekter som Coompanion uppnå r, och i vilken grad som de ä r
bä rkraftiga ö ver tiden. Med denna ö kade fö rstå else vill Tillvä xtverket kunna
stä rka sig i rollen som samarbetspart och finansiä r fö r verksamhetsbidraget.
•

•

Hjä lpa Coompanion att bä ttre kunna visa på vilka planerade, men ä ven
oplanerade effekter, som Coompanion uppnå r genom sitt arbete, samt
effekternas bä rkraftighet.

Bidra till Coompanions fö rstå else om hur organisationen kan organisera sig på
ett mer resurseffektivt sä tt men fortfarande vara regionalt och lokalt fö rankrad.

Enligt inception report skulle begreppet ”effektivitet” anvä ndas, men ä r i rapporten ersatt
med begreppet ”må luppfyllelse”. Innebö rden ä r dock densamma.
2 Enligt inception report skulle utvä rderingskriteriet ”impact” anvä ndas. Impact bestå r
emellertid bå de av fö rvä ntade och icke fö rvä ntade resultat. De fö rvä ntade resultaten
besvaras genom utvä rderingskriteriet ”effekter”. Kvarstå r gö r då de ovä ntade effekterna,
d.v.s. bieffekter.
1
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1.2. Målgruppernas användning av utvärderingen
Utvä rderingens primä ra må lgrupper ä r Tillvä xtverket och Coompanion. Det innebä r
att deras faktiska anvä ndning av det lä rande som bå de utvä rderingsprocessen,
utvä rder-ingsrapporten och spridningen av utvä rderingen stå r i fokus fö r detta
uppdrag:
1) Tillvä xtverket avser att anvä nda sitt lä rande frå n utvä rderingen till att infö r
de kommande å rliga avtalsperioderna, och framtida utlysningar, stä lla mer
precisa och relevanta villkor vid utlysning av verksamhetsbidraget.
Tillvä xtverket vill också under avtalsperioderna sä kerstä lla god dialog och
uppfö ljning.

2) Coompanion vill anvä nda informationen om verksamhetens effekter, och
deras bä rkraftighet,så att de olika Coompanionkontoren kan lä ra frå n
varandra och visa fö r omvä rlden vilken betydelse som verksamheten har.

3) Den ö kade fö rstå elsen om verksamhetens organisering vill Coompanion
anvä nda till fö r att i nutid eller senare ö vervä ga att gö ra en fö rdjupad
ö versyn av hur de organiserar sin verksamhet.

1.3. Metodik

Utvä rderingen har genomfö rts utifrå n en teoribaserad ansats. Det innebä r att
utvä rderingen tagit sin utgå ngspunkt i en fö rä ndringsteori som tydliggö r hur
genomfö rda aktiviteter varit tä nkta att bidra till resultat och effekter (se vidare
stycke 2.5 som beskriver insatsens ursprungliga och uppdaterade fö rä ndringsteori).

Med den teoribaserade ansatsen som utgå ngspunkt har utvä rderingen kunnat gö ra
en systematisk analys av hur programmet ä r tä nkt att fungera (relevans) och hur
det faktiskt fungerar (må luppfyllelse och bä rkraftighet).

Teoribaserad utvä rdering ä r en mycket anvä ndbar ansats fö r att analysera effekter,
men ä ven fö r att bedö ma relevans och bä rkraftighet och fö r att identifiera
oplanerade effekter. Vi bedö mer dä rfö r att den uppdaterade fö rä ndringsteorin fö r
programmet ä r en lä mplig utgå ngspunkt fö r utvä rderingen.

Urval av regioner

För att möjliggöra fördjupad datainsamling gjordes ett urval av de 25 regionala
kontoren. För att eftersträva representativitet beaktades följande variabler:
•
•
•

Storlek på verksamheten
Geografi
Mätbarhet

Med utgångspunkt i variablerna ovan och i samråd med Coompanion Sverige valdes
följande regionverksamheter: Stockholm, Blekinge, Fyrbodal och Västerbotten.

Urval av stöd för nystart och vidareutveckling
Fö r att mö jliggö ra fö rdjupade analyser på resultatnivå (fö rä ndrade fö rmå gor,
beteenden och effekter) gjordes fö r var och en av de fyra regionerna ett urval av
fyra rå dgivningsstö d. Dessa fyra rå dgivningsstö d var av två olika typer, vilket
beskrivs nedan.
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Rådgivning som lett till nystart 2017. Två av rå dgivningsstö den per region rö rde
så dana som å r 2017 lett till nystart av fö reningar eller fö retag. Urvalet gjordes
slumpmä ssigt utifrå n alla de fö reningar och fö retag som i de fyra regionerna startat
sin verksamhet under 2017. Urvalet mö jliggjordes genom att de fyra Coompanionkontoren kunde fö rse utvä rderingen med listor på samtliga rå dgivningsstö d som
lett till att fö reningar och fö retag nystartat under 2017. Sammanlagt kom alltså å tta
så dana rå dgivningsstö d att ingå i urvalet. Fö r att mö jliggö ra fö rdjupade analyser av
dessa stö d var ambitionen att genomfö ra intervjuer vid platsbesö k. Av de å tta
fö reningarna och fö retagen blev det mö jligt att genomfö ra fyra fysiska intervjuer
och tre intervjuer per telefon. Ett av fö retagen avstod frå n att delta i utvä rderingen. I
tabellen nedan beskrivs urvalet i korthet.
Tabell 1. Urval rådgivningsstöd som lett till nystarter 2017
Företag/förening
Ort
Verksamhet
Org. form
1 ”Små bå tshamnen”
Ranneberg, Små bå tshamn
Ek.
Ljungskile
fö rening
2 ”Handbollsklubben” Mellerud
Idrott
Ideell
fö rening
3 ”Marinkonsulterna” Ronneby
Marint
Ek.
konsultnä tverk
Fö rening
4 ”Hyreskooperativet” Olofströ m
Hyreskooperativ Ek.
fö rening
5 ”Arabiska
Skellefteå
Butik
Enskild
livsmedelsbutiken”
firma
6
Skellefteå
7
8

”Nyhetsappen”

Stockholm

”Hä stträ ningsappen” Stockholm

Media

Applikation på
nä tet

Aktiebolag
Ek.
fö rening

Intervju
Platsbesö k
Platsbesö k
Platsbesö k
Telefon

Platsbesö k
Bortfall
Telefon
Telefon

Rådgivning 2019. Fö r var och en av de fyra regionerna gjordes också ett
slumpmä ssigt urval av de som tagit del av rå dgivningsstö d under 2019. Ambitionen
var att genomfö ra intervjuerna per telefon eller videomö te, men av intervjuerna
kunde till och med en genomfö ras genom platsbesö k. Urvalet mö jliggjordes genom
att de fyra Coompanion-kontoren kunde fö rse utvä rderingen med listor på samtliga
rå dgivningsstö d som getts under 2019. En av intervjuerna gjordes genom
platsbesö k och fem på telefon. En av stö dmottagarna gick inte att få kontakt med,
och en annan avstod frå n att delta. Dessa rä knas dä rfö r som bortfall.
Tabell 2. Urval rådgivningsstöd 2019
Företag/förening Ort
1

”Konstnä rerna på
pappersbruket”

3

”Esportfö reningen”

2

4
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”Vindkraftsfö reningen”

Fengersfors,
AÅ må l
Ljungskile
Karlskrona
Ramdala,
Karlskrona

Verksamhet
Konst och kultur
E-sport fö r
funktionshindra
de
Vindkraft

Org.
form
Ek.
fö rening

Intervju

-

Telefon

Ek.
fö rening

Telefon

Platsbesö k
Bortfall

5
6
7
8

”Sprintdesignworkshoparna”
”Arbetsintegrerande fö retaget”
”Tandteknikerna”

Stockholm
Upplands
Bro
Skellefteå
Lycksele

Sprint Design

-

Telefon

AB

Telefon

AB

Telefon
Bortfall

1.4. Utvärderingskriterier och utvärderingsfrågor
Enligt avropsfö rfrå gan ä r utvä rderingskriterierna relevans, må luppfyllelse,
bä rkraftighet och bieffekter utgå ngspunkt fö r utvä rderingen. Hå llbarhetsaspekter
ä r inte specifikt efterfrå gade i avropsfö rfrå gan, men framgå r av uppfö ljnings- och
utvä rderingsplanen. Dessa har dä rfö r integrerats i utvä rderingskriteriet
må luppfyllelse.

Måluppfyllelse
a. Har verksamheten 2017–2019 bidragit till de planerade resultaten
och effekterna ute i verksamheten? Varfö r/varfö r inte?

Bieffekter

b. Har horisontella kriterier hanterats enligt stycke 2.4. i uppfö ljningsoch utvä rderingsplanen. Varfö r/varfö r inte?

a. Vilka eventuella oplanerade effekter kan verksamheten ha bidragit
till, så vä l positiva som negativa?

Bärkraftighet
a. AÄ r det sannolikt att uppnå dda resultat och effekter ä r bä rkraftiga
ö ver tiden?

Relevans

a. I vilken utsträ ckning ä r organiseringen av det arbete som
verksamhetsbidraget finansierar (d.v.s. programmets design)
relevant fö r att, teoretiskt sä tt, kunna bidra till de ö vergripande
må len?

b. I vilken utsträ ckning ö verensstä mmer programmets design med den
styrande fö rordningen, andra styrdokument, och med utlysningen?

c. I vilken utsträ ckning ä r Coompanions verksamhet organiserad med
hä nsyn till att bå de vara resurseffektiv och regionalt och lokalt
fö rankrad?

1.5. Utvärderingsramverk
I ett utvä rderingsramverk (se Inception report – Bilaga 3) presenteras
utvä rderingsfrå gorna och kopplas till metoderna fö r datainsamling och kä llor.
Ramverket har legat till grund fö r utformandet av intervjuguider och planeringen av
platsbesö k.
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1.6. Förhållningssätt till lärande
Fö r att sä kerstä lla Tillvä xtverkets och Coompanions lä rande och anvä ndbarhet av
utvä rderingen har bå de utvä rderingsprocessen, utvä rderingsrapporten i sig och
spridningen av utvä rderingen stå tt i fokus fö r detta uppdrag.
Utvärderingsprocessen

I utformningen av avropsfö rfrå gan och inception report arbetade utvä rderingen
inkluderande med bå de Coompanion och Tillvä xtverket. Ett liknande
fö rhå llningssä tt tillä mpades under resterande del av utvä rderingsprocessen. Den 15
september presenterades utvä rderingens preliminä ra slutsatser fö r Coompanions
kansli samt verksamhetsledare, den 10 november gjordes en presentation på
Coompanions medarbetardagar, den 12 november gjordes en presentation fö r dem
på Tillvä xtverket som arbetar med verksamhetsbidrag, och den 18 december
gjordes en presentation fö r styrelsen fö r Coompanion Halland. Den 17 november
diskuterade utvä rderingens referensgrupp (se ä ven stycke 1.9) utkastet på
utvä rderingsrapport. Fö r kommentarer och faktagranskning spreds utkastet på
utvä rderingsrapport till bå de Coompanion och inom Tillvä xtverket.

Utvärderingsrapporten

Utvä rderingsrapporten har ambitionen att vara lä ttillgä nglig. Den presenterar
tillä mpbara rekommendationer på fortsatt arbete som ä r direkt riktade till
utvä rderingens må lgrupper Tillvä xtverket och Coompanion.
Spridning

Utvä rderingsrapporten kommer att publiceras på Tillvä xtverkets
publikationsdatabas.
Fö rfattaren och ansvarig enhet vid Tillvä xtverket vä lkomnar fö rslag på och
fö rfrå gningar om ö vriga spridningsaktiviteter.

1.7. Datainsamlingsmetoder
Datainsamlingsmetoder – primärdata och sekundärdata
En kombination av flera olika datakä llor, bå de primä ra och sekundä ra, har legat till
grund fö r utvä rderingen. Datakä llorna utgö rs av dokument, intervjuer, och
platsbesö k. I Bilaga 2 framgå r datakä llorna mer i detalj.
Dokument

Bland de studerade dokumenten har den styrande fö rordningen (se bilaga 3),
Tillvä xtverkets utlysning, beslut, fö reskrifter och allmä nna villkor, samt
Coompanionkontorens ansö kningar och rapportering varit av sä rskild vikt. Andra
viktiga dokument har varit Companions rapportering till Tillvä xtverket,
ansö kningar, Coompanins policyer, strategier och metoddokument, Tillvä xtverkets
styrdokument, m.m.

Bland dokumenten hö r också den statistiska studie som Tillvä xtverket under
sommarhalvå ret 2020 lä t genomfö ra med registerdata frå n SCB fö r de fö retag som
mottagit rå dgivningsstö d å r 2015. AÄ ven Coompanions egna kundnö jdhetsundersö kningar har varit vä rdefulla fö r att i kombination med utvä rderingens egna
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intervjuer bedö ma kundnö jdheten.
Intervjuer

Sammanlagt intervjuades 32 informanter vid totalt 37 tillfä llen (vissa informanter
intervjuades vid två tillfä llen). Urvalet av regionkontor och rå dgivningsinsatser
utgjorde grunden fö r de intervjuer som kom att genomfö ras med Coompanion och
stö dmottagarna.

Enligt inception report var ambitionen att genomfö ra fysiska intervjuer med de
fö reningar och fö retag som nystartat sina verksamheter under 2017. Av de å tta i
urvalet blev det dock inte mö jligt att fö lja den planen fullt ut. Fyra intervjuer kom
att genomfö ras fysiskt, men av logistiska skä l och på grund av den på gå ende
pandemin fick tre intervjuer genomfö ras via telefon istä llet. Av stö dmottagarna var
det en (1) informant som inte ville delta.

Fö r de fö reningar och fö retag som få tt rå dgivning under 2019 var ambitionen att
genomfö ra telefonintervjuer. Sex intervjuer genomfö rdes, fem på telefon och en
t.o.m. vid platsbesö k. Av stö dmottagarna var det en informant som inte ville delta
och en som det inte gick att få kontakt med.

Alla de planerade intervjuerna med Coompanion och Tillvä xtverket kom att
genomfö ras. På grund av den rå dande pandemin kom ett par av intervjuerna med
informanterna vid Coompanion att genomfö ras via videomö te istä llet fö r fysiskt.
Två intervjuer gjordes också med tidigare medarbetare vi Coompanion men som nu
ä r anlitade på konsultbasis.

Fö rdelningen av intervjuerna framgå r av Tabell 3. Den fö rsta siffran visar antalet
intervjuade personer per grupp. Efterfö ljande Tabell 4 visar på antalet
intervjutillfä llen och kanal. Antalet intervjutillfä llen ä r fler ä n antalet personer
intervjuade. Anledningen ä r att fyra verksamhetsledare och då varande VD vid
Coompanion intervjuades vid två tillfä llen var – dels på video, dels fysiskt.
Tabell 3. Antal intervjuade personer och organisation
Coompanion – regionkontor
9
Coompanion – kansli och nationell styrelse
5
Stö dmottagare
13
Tillvä xtverket
3
Konsulter till Coompanion – tidigare Coompanion2
medarbetare
TOTALT
32
Tabell 4. Antal intervjutillfällen och kanal
Fysiskt mö te
Videomö te
Telefonmö te
TOTALT
Observationer/fältbesök

16
12
9
37

Enligt inception report var ambitionen att intervjua de nystartade fö reningarna och
fö retagen fysiskt, och samtidigt genomfö ra platsbesö k. Fö r de fyra regionkontoren
var också ambitionen att kombinera intervjuer med platsbesö k.
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Av de fö retagen och fö reningarna blev det mö jligt att kombinera intervjuerna med
platsbesö k vid fem tillfä llen. Fö r de fyra regionkontoren kunde platsbesö k
genomfö ras fö r samtliga liksom kansliet i Stockholm. Fö r Coompanion Vä sterbotten
kunde dessutom bå de kontoret i Umeå och Skellefteå besö kas.

1.8. Avgränsningar
Utifrå n må lgruppernas uttalade fö rvä ntningar på anvä ndningen av utvä rderingen
har det inte ingå tt att utvä rdera den del av insatsen som rö r det effektmå l som lyder
att ”varje regional utvecklings- och innovationsstrategi ska innehå lla tydliga
må lsä ttningar fö r kooperativ/sociala fö retag och den sociala ekonomin”.

1.9. Organisering av utvärderingen
Mats Alentun, Tillvä xtverket, har varit projektledare fö r och genomfö rt
utvä rderingen. En referensgrupp bildades och sammankallades vid sex tillfä llen
under utvä rderingens genomfö rande. De enskilda referensgruppsmedlemmarna
stod ä ven till hands fö r enskilda konsultationer dä remellan.
Arbets- och tidsplan

Efter godkä nnande av inception report (daterad den 22 april 2020) på bö rjades
datainsamlingen. De fyra regionala Coompanionkontoren och det gemensamma
kansliet i Stockholm (Coompanion Sverige) besö ktes under perioden 12 augusti –
30 september. Intervjuer genomfö rdes frå n den 4 juni t.o.m. den 26 oktober. Vid
analysfasen vä rderades det insamlade datamaterialet utifrå n utvä rderingsfrå gorna i
utvä rderingsramverket. Preliminä ra slutsatser kunde presenteras fö r Coompanion
(se ovan) den 15 september. Ett utkast på utvä rderingsrapport distribuerades den 5
november fö r kommentarer och faktagranskning.

1.10. Risker och begränsningar

På grund av den rå dande situationen med pandemi konstaterades det redan i
inception report att rö rligheten i landet var begrä nsad. Risken bedö mdes dä rfö r
som stor att region- och platsbesö ken skulle fö rsvå ras och att den ursprungliga
tidsplanen riskerade att inte hå lla. En uppfö ljning av denna identifierade risk visar
att pandemin kom att leda till att regionbesö ken fick senarelä ggas, och att
utvä rderingen dä rmed blev fö rsenad, men att platsbesö ken ä ndå gick att
genomfö ra.

1.11. Disposition

I nä stfö ljande kapitel ger utvä rderingen en beskrivning av den utvä rderade insatsen
och vad som styr den. Insatsens resultat bedö ms sedan i kapitel 3 (prestationer) och
kapitel 4 (effekter). I kapitel 5 fö rs ett resonemang kring bieffekter och i kapitel 6
hanteras resultatens bä rkraftighet. En bedö mnings av stö dmottagarnas
kundnö jdhet ges sedan i kapitel 7. De tre utvä rderingsfrå gorna som rö r relevans
hanteras i kapitel 8. Slutsatser och rekommendationer redogö rs slutligen fö r i
kapitel 9 och 10.
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2. Insatsen
Sedan flertalet å r tillbaka utlyser Tillvä xtverket verksamhetsbidrag till s.k.
kooperativa utvecklingscentrum. Tillvä xtverket meddelar också fö reskrifter om
bidragen. Stö det ä r fö rordningsstyrt (2001:1194)). Den utvä rderade insatsen
strä cker sig ö ver perioden 2017-2019 och fö rvaltades av enheten fö r
Entreprenö rskap vid Tillvä xtverket som utfö rande enhet. Samma enhet fö rvaltar
ä ven det på gå ende, men ett-å riga, stö det fö r 2020.

Verksamhetsbidraget till kooperativ utveckling styrs och stö ds framfö rallt av
fö ljande dokument:
• Fö rordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling m.m.
• Tillvä xtverkets utlysning och organisationernas ansö kningar
• Fö reskrifter om ä ndring av Tillvä xtverkets fö reskrifter (TVFS 2014:1) om
statsbidrag till kooperativ utveckling
• Allmä nna villkor verksamhetsbidrag till kooperativ utveckling
• Handboken fö r verksamhetsbidrag – En handledning fö r dig som ansö ker
om verksamhetsbidrag
• Handledning – handlä ggning av verksamhetsbidrag 2017-2019 (riktad till
Tillvä xtverkets handlä ggare) som bland annat innehå ller:
• Uppfö ljning av verksamhetsbidrag
• Ansö kan om fö rskott

2.1 Coompanion

Coompanion bestå r av 25 regionalt ä gda och styrda Coompanionkontor i form av
ekonomiska fö reningar som verkar fö r hå llbart, tillsammansä gt fö retagande i hela
Sverige. Varje regionalt Coompanionkontor har dä rfö r sin egen styrelse och
organisation. Storleken på kontoren skiljer sig vä sentligt å t.

De regionala Coompanion tillhandahå ller kostnadsfri rå dgivning, utbildningar,
information och processledning fö r de som vill starta en verksamhet ihop eller som
vill vidareutveckla den. Coompanion driver också strategiskt på verkansarbete och
har mer ä n 1.000 medlemsorganisationer. På central nivå verkar Coompanion
Sverige (”kansliet”) som ä gs av de 25 regionala fö reningarna.

2.2 Den styrande förordningen

Fö rordning (2001:1194) ä r styrande och anger i §1 att syftet med stö det ä r att
”säkerställa kooperativa utvecklingscentrums verksamhet i hela landet”. Hela
fö rordning framgå r av Bilaga 3. Av fö rordningen framgå r det i 2§ att
fö rvä ntningarna på verksamheterna ä r att de ska:
1) Ge rå d och den information som behö vs infö r, under och efter start av
kooperativa och andra liknande fö retag.
2) Stimulera lokalt och regionalt utvecklingsarbete med inriktning på
fö retagande.
3) Utveckla nya verksamheter och metoder som kan anvä ndas i arbetet ovan.

Utifrå n den fö rsta punktsatsen kan syftet kunna fö rstå s som att de kooperativa
utvecklingscentrumens bidragsstö dda verksamheter syftar till att främja nystart
och vidareutveckling av kooperativa och andra liknande företag.

Syftet kan också fö rstå s som att, så som ä r skrivet i den andra punktsatsen, att deras
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bidragsstö dda verksamheter ä ven ska stimulera lokalt och regionalt utvecklingsarbete med inriktning på (kooperativt och socialt) företagande. Begreppet
”kooperativt” ä r satt inom parentes eftersom det inte uttryckligen anges i
fö rordningen. Men, mot bakgrund av att ett krav i fö rordningen ä r att stö det endast
kan gå till just kooperativa utvecklingscentrum så har utvä rderingen tolkat det som
att inriktningen, fö r att stimulera lokalt och regionalt utvecklingsarbete, endast kan
vara på fö retag som driver kooperativt och socialt fö retagande.

Den tredje punktsatsen anger att de kooperativa utvecklingscentrumen ska utveckla
nya verksamheter och metoder. Dessa utgö r inget syfte i sig utan ä r att betrakta som
medel fö r att stä rka verksamheterna som nä mns ovan.

2.3 Utvärderingsobjekt och tidsperiod
Utvä rderingsobjektet avser hela det verksamhetsbidrag som Tillvä xtverket, genom
ett utlysningsfö rfarande, beviljade 25 regionala Coompanionkontor fö r perioden
2017–2019.

Tillvä xtverket genomfö rde utlysningen under hö sten 2016. Utvä rderingen har
konstaterat att Tillvä xtverket inte upprä ttade nå gon programplan infö r utlysningen.
Varken nå gon fö rä ndringsteori eller uppfö ljnings- och utvä rderingsplan fanns heller
upprä ttad vid tidpunkten fö r utlysningen (så dana upprä ttades ett halvå r senare).
En fyrsidig text fö r utlysning skrevs och verksamhetsbidraget utlystes på
Tillvä xtverkets hemsida med sista ansö kningsdag den 25 november 2016.
Må lbeskrivningen i utlysningen byggde på fö rordningen.

Enligt utlysningen skulle verksamhetsbidraget anvä ndas fö r att ge rå d och
information fö r start och utveckling av kooperativa fö retag och andra fö retag inom
den sociala ekonomin, samt fö r att frä mja kooperativa lö sningar på lokala och
regionala utvecklingsbehov med inriktning på fö retagande. Denna del av stö det
benä mns grundbidrag.
Enligt utlysningen kunde verksamhetsbidraget också sö kas fö r gemensam
utveckling av nya verksamheter och metoder fö r att stä rka Coompanions eget
arbete, det s.k. metodutvecklingsbidraget. Detta bidrag ingick som en del av de s.k.
särskilda bidraget dä r också ett administrativt bidrag ingick fö r att kompensera
Coompanion fö r omkostnader fö r rapportering.

Totalt inkom 25 regionala Coompanionkontor med ansö kningar. Ansö kningarna
fö ljde en gemensam mall. Inga andra ansö kningar inkom. Alla ansö kningar
beviljades. I ansö kan angav varje sö kande bland annat syfte, må l, indikatorer,
projektorganisation, resultatspridning, tid- och aktivitetsplan, budget och
uppfö ljning.

Totalt 84 miljoner kronor avsattes till utlysningen. Av det totala beloppet kunde
minst 4,5 miljoner kronor avsä ttas fö r kostnader fö r metodutveckling. En mindre
del avsattes också som kompensation fö r merkostnader fö r rapportering till
Tillvä xtverket. Inom ramen fö r grundbidraget beviljades Coompanion-kontoren
resterande medel fö r att driva verksamhet inom sex olika aktivitetsområ den.
Medlen fö rdelades mellan de 25 regionkontoren enligt en sä rskild
berä kningsnyckel. De sex verksamhetsområ dena var:
• Rå dgivning (vid start av kooperativa fö retag och fö r utveckling av på gå ende
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•
•
•
•
•

verksamheter)
Utbildning
Information
Planeringsprocesser
Plattformar fö r social ekonomi
Processledning

Syftet med bidraget fö r metodutveckling var att utveckla nya verksamheter och
metoder. Dessa medel kom att kanaliseras via de regionala Coompanionkontoren
till Coompanion Sverige. AÄ ven utgifter i form av en serviceavgift, till Coompanion
Sverige, ingick i regionkontorens godkä nda budgetar. Som villkor fick som hö gst 50
procent av de totala kostnaderna tä ckas av verksamhetsbidraget (det s.k.
medfinansieringskravet).

2.4 Uppföljning
I mars 2017 upprä ttade Tillvä xtverket i samrå d med Coompanion Sverige en
uppfö ljnings- och utvä rderingsplan. Denna fö ljer Tillvä xtverkets mall fö r
uppfö ljnings- och utvä rderingsplaner och beskriver problembild, syfte, må lgrupp,
må l, tidsram, resurser, indikatorer, horisontella kriterier, datakä llor och utvä rdering.
Till planen hö r också en fö rä ndringsteori.

Uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen har legat som grund fö r Coompanions
rapportering. I ett stycke om lä randestrukturer beskrivs fö rvä ntningarna på
rapporteringen.

Fö r att fö lja upp verksamheten och fö ra samtal om gemensamma frå gor har fyra
dialogmö ten per å r genomfö rts mellan Tillvä xtverket och Coompanion. I samband
med dialogmö tena har de regionala organisationerna lä mnat in skriftliga
lä gesrapporter. Delrapporter har också lä mnats in efter varje verksamhetså r.
Tillvä xtverket har ä ven få tt information om, och getts mö jlighet att delta i,
seminarier, workshops och andra aktiviteter som Coompanion arrangerat.
Verksamheten slutrapporterades under fö rsta halvå ret 2020.

I uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen ä r Coompanions uppfö ljningssystem
noterad som kä lla fö r samtliga utfallsmå l (prestationer). Fö r resultatmå len
(fö rä ndrade fö rmå gor, beteenden och effekter) hä nvisas också till Coompanions
administrativa system, men ä ven:
• NKI-undersö kningar – Coompanion (kundnö jdhet)
• Statistisk treå rsuppfö ljning med data frå n SCB – Tillvä xtverket
• ”Utvä rdering hö sten 2019” – alltså fö religgande utvä rdering.

2.5 Förändringsteori
Till uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen hö rde som tidigare nä mnt en
fö rä ndringsteori. I enlighet med uppdragets kravstä llan har utvä rderingen
uppdaterat den ursprungliga fö rä ndringsteorin fö r att fö lja den grundmodell fö r
fö rä ndringsteori som Tillvä xtverket numera tillä mpar (se Figur 1 nedan). Fö r en
tydligare bild av fö rä ndringsteorin, se Inception report (Bilaga 3).
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Figur 1. Uppdaterad förändringsteori. Tillväxtverket förkortas här till TVV.

Uppdateringen av fö rä ndringsteorin ä r enbart av teknisk karaktä r. Inget innehå ll
har ä ndrats på anat sä tt ä n att informationen strukturerats om, i vissa fall fö rkortats
och att de olika resultatnivå erna få tt nya benä mningar. Utgå ngspunkt har strikt varit
utlysningen och ansö kningarna. Istä llet fö r att de kausala fö rhå llandena lö per frå n
vä nster till hö ger lö per de nu också nedifrå n och uppå t.
I och med att uppdateringen av fö rä ndringsteorin inte inneburit nå gon fö rä ndring
av insatsens design så lä mpar den sig som utgå ngspunkt fö r
relevansbedö mningarna senare i utvä rderingen.

Fö rä ndringsteorin visar att Tillvä xtverkets stö d i form av grundbidrag och den del
av det sä rskilda bidraget som finansierade metodutveckling avså g att stä rka
Coompanion i finansiella termer, bå de fö r att driva kä rnverksamhet och fö r att driva
internt metodutvecklingsarbete. Metodutvecklingsbidraget innebar en fö rvä ntan
om att en viss fö rmå ga (den finansiella resursen) skulle omvandlas till en annan
stä rkt fö rmå ga (nya verksamheter och metoder).

Fö rä ndringsteorin visar vidare att med hjä lp av grundbidrag, nya verksamheter och
nya metoder fö rvä ntades de 25 Coompanionkontoren driva verksamhet inom de sex
olika verksamhetsområ dena utbildning, rå dgivning, information, processledning,
plattform och planeringsprocess. Fö rä ndringsteorin visar att det var genom dessa
aktiviteter som Coompanion fö rvä ntades nå sina egna må lgrupper genom de
prestationer som verksamheterna skulle leverera.
Coompanions leveranser (prestationer) fö rvä ntades i sin tur stä rka må lgruppernas
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fö rmå gor. I fö rä ndringsteorin visas dessa i den ö vre lila nivå n. En sammanstä llning
av fö rmå gorna frå n ursprungstexterna visar på en stor bredd av fö rvä ntade stä rkta
fö rmå gor, men i korthet kan de sammanfattas med att de utifrå n olika aspekter
avså g stä rkta kunskaper, medvetenhet om nya mö jligheter, attityder, intresse och
legitimitet.

Utifrå n de stä rkta fö rmå gorna fö rvä ntades det att må lgruppernas beteenden skulle
fö rä ndras. Det kunde i korthet innebä ra att de dels fö rvä ntades gö ra redan
på gå ende saker annorlunda, eller gö ra nya saker som de annars inte skulle ha gjort
ö verhuvudtaget.

De fö rä ndrade beteendena fö rvä ntades i sin tur att bidra till positiva fö rä ndringar
på samhä llsnivå . Dessa framgå r av de två ö vre nivå erna som beskriver fö rvä ntade
effekter. Genom ekonomisk bä rkraft och fler startade fö retag och
affä rsverksamheter, varav flera arbetsintegrerande sociala fö retag, fö rvä ntades det
att:
• En må ngfald av fö retagare och konkurrenskraftiga fö retag skulle bli stä rkta
• Lokal och regional attraktivitet skulle frä mjas.

2.7 Övrig finansiering
Vid sidan om det finansiella stö d som Coompanion få r genom verksamhetsbidraget
fick, de regionala Coompanionkontoren också stö d frå n annat hå ll. Hur stö den så g
ut skiljer sig mellan de olika kontoren. Må nga kontor fick t.ex. regionbidrag, men
inte alla. Coompanionkontoren drev också olika projekt med extern finansiering.

Den ö vriga finansieringen ä r i formella termer en fö rutsä ttning fö r att klara
medfinansieringskravet, men innebä r sjä lvklart också mö jligheter till ett hö gre
genomslag av verksamheten.

3. Coompanions prestationer

Enligt de 25 regionkontorens ansö kningar och frå n Coompanions rapportering till
Tillvä xtverket framgå r Coompanions planerade prestationer i kvantitativa termer
och deras utfall fö r alla de sex verksamhetsområ dena. Frå n intervjuer med urvalet
av stö dmottagare har det också blivit mö jligt att bedö ma de kvalitativa aspekterna i
rå dgivningen.

Utvä rderingen inbegriper dä remot inte nå gra intervjuer med dem som tagit del av
Coompanions andra verksamheter, varfö r nå gra kvalitativa bedö mningar inte gjorts
fö r de verksamheterna. I texten nedan presenteras fö rst det kvantitativa utfallet,
sedan en sammantagen bedö mning per verksamhetsområ de.

3.1 Rådgivning – i kvantitativa termer

Tabell 5 visar prestationernas kvantitativa utfall i jä mfö relse med det som angavs i
ansö kningarna. Uppgifterna om utfall bygger på Coompanions rapportering till
TIllvä xtverket. Av tabellen framgå r sammantaget att Coompanion, i kvantitativa
termer, i hö g grad ö verskred planerna. Efter tabellen presenteras de olika
verksamhets-områ dena mer i detalj.
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Tabell 5. Planerade prestationer och deras utfall
Förväntade
2017
2017
2018
prestationer
AnsöUtfall
Ansö(prestationsmål)
kan
Kan
UTBILDNING
5.Antal personer som
få tt utbildning om
kooperativt
fö retagande
3 141
4 829
3 426
RAÅ DGIVNING
6. Antal personer som
få tt rå dgivning (totalt) 3 735
3 638
4 200
7. Antal personer som
få tt rå dgivning om
arbetsintegrerande
sociala fö retag
(delmä ngd av ovan)
860
1 219
1 068
8. Antal rå dgivningar
till grupper av fö retag
som vill etablera
samverkan
103
101
112
9. Antal rå dgivningar
till redan etablerade
fö retag fö r
fö retagsutveckling
366
581
403
Antal
rå dgivningstimmar fö r
hela perioden
17 235
16 313 18 740
10. INFORMATION
Antal personer som
få tt information
25 345
29 199 26 546
11. PROCESSLEDNING
Antal lokala/regionala
utvecklingsprocesser
dä r Coompanion XXXX
varit en aktiv aktö r
141
182
151
12. PLATTFORM
Coompanion varit
aktiv i nå gon form av
plattform fö r social
ekonomi? (Ange
Ja/Nej)
24/25
24/25 25/25
13.
PLANERINGSPROCESS
Coompanion
medverkat i lokala och
regionala
planeringsprocesser?
(Ange Ja/Nej)
25/25
25/25 25/25
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2018
Utfall

2019
Ansökan

2019
Utfall

Totalt
Ansöka
n

Totalt
Utfall

5 011

3 349

6 075

9916

13 108
(+5%)

15 915
(+60%)

4 347

4 531

5 123

12 466

1 235

968

979

2 896

3 433
(+19%)

155

119

246

334

502
(+50%)

721

429

866

1198

2168
(+81%)

16 867

19 745

16 335

55 720

49 515
(-11%)

39 893

27 375

48 928

79 266

118 020
(+49%)
609
(+37%)

211

153

216

445

24/25

25/25

25/25

74/75

73/75
(-1%)

25/25

25/25

25/25

75/75

75/75
(+-0%)

Utvä rderingen har visat hur slå ende det ä r vilken bredd av stö dmottagare som tar
del av Coompanions rå dgivning. Det kan rö ra sig om en uppsjö av olika typ av
verksamheter inom må nga olika branscher. De flesta idé burna, må nga t.o.m. starkt
idé burna. Andra mer affä rsinriktade. AÄ ven omfå nget av rå dgivningen varierar stort.

Coompanions rå dgivning beskrivs i uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen som en
fö rmedling av kunskap och information anpassad utifrå n den enskilda individens/
gruppens eller det enskilda fö retagets situation, fö rutsä ttningar och ö nskemå l. Den
handlar, enligt texten, vanligtvis om rå d kring bokfö ring, juridik, finansiering,
marknads-undersö kningar, marknadsbedö mningar och dylikt. Rå dgivningen nä mns
ä ven kunna innefatta bedö mningar av och stö d i utveckling av affä rsidé , affä rsplan
och andra strategier fö r fö retagandet, samt i viss må n individens personliga
utveckling som fö retagare. Rå dgivning inom kooperativ utveckling uppges oftast ske
i en grupprocess med flera individer och kan ske fysiskt, digitalt eller via telefon.

Jä mfö rt med Coompanionkontorens ansö kningar kom antalet rå dgivningar att bli
vä sentligt fler ä n planerat. Antalet personer som fick rå dgivning blev 13.108, vilket
var 5 procent hö gre. Av dessa skulle minst 2.896 rå dgivningar vara om
arbetsintegrerande sociala fö retag. Utfallet blev hela 3.433, alltså 19 procent hö gre.

Också fö r rå dgivning till två specifika må lgrupper blev utfallet stö rre ä n planerat.
Antalet rå dgivningar till redan etablerade fö retag, fö r att stö dja fö retagsutveckling,
var planerat till 1.198 men blev hela 2.168, alltså 81 procent hö gre. Fö r antalet
rå dgivningar till grupper av fö retag som vill etablera samverkan blev utfallet 502.
Planerna var endast satta till 334, alltså blev utfallet 50 procent hö gre.

Samtidigt som antalet rå dgivningar blev fler sjö nk ä ndå det totala antalet timmar
som ä gnades å t rå dgivning. Enligt planerna skulle 55.720 timmar ä gnas å t
rå dgivning, men utfallet blev 49.515 timmar, en minskning med 11 procent.

3.2 Rådgivning – i kvalitativa termer
Statistiken ovan ä r viktig fö r att få en ö verblick av rå dgivningsverksamheten, men
ger i sig ingen nä rmare bild av vilken typ av rå dgivning som getts och på vilket sä tt
som den har levererats. Dä remot stä rker de intervjuer som genomfö rts inom ramen
fö r utvä rderingens 13 slumpmä ssigt utvalda stö dmottagare en så dan bild. Urvalet
var frå n bö rjan 16 rå dgivningar, men tre av dem fö ll bort. Två stö dmottagare valde
bestä mt att inte delta, och en tredje stö dmottagare gick inte att få kontakt med.
Nedan ges en sammanfattning av vad som framkommit av intervjuerna.

Rådgivning 1 – ”Hyreskooperativet”
Rådgivningen gällde stöd till att bilda ett hyreskooperativ för äldre i form av en
ekonomisk förening. Idén var att få mer samverkan mellan de boende och att de
skulle kunna utforma boendet. Var och en av medlemmarna skulle betala en
upplåtelseinsats för att få rätt att hyra. För att bilda den ekonomiska föreningen
behövde stödmottagarna i första hand hjälp med att utforma stadgar. De behövde
även stöd med att utforma blockhyresavtal. Kännedomen om Coompanion kom via
tips från en familjemedlem. Stödmottagarna uppger att det var enkelt att få kontakt
med Coompanion och att Coompanion väl förstod vad för stöd som de behövde.
Stödet gavs förstledes via personliga möten där bland annat insatser från
Coompanions juridiska service ingick, och därefter också via mail och telefonsamtal.
Med Coompanions stöd blev stadgarna utformade och den ekonomiska föreningen
bildades 2017. För att utforma hyresblockavtal kunde Coompanion hänvisa till en
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fastighetsjurist på Fastighetsägarna.

Rådgivning 2 – ”Marinkonsulterna”
Denna rådgivning gällde stöd till att utforma stadgar till en ekonomisk förening för
konsulttjänster inom det marina området. Stödet omfattade också utformningen av
ett kompanjonavtal. En av kompanjonerna tog först kontakt med
Nyföretagarcentrum, men upplevde inte att hen kunde få stöd med att bilda ett
företag på det avsedda sättet. Hen blev uppmärksammad på att bilda en ekonomisk
förening efter att ha deltagit på ett evenemang arrangerat av Coompanion. Stödet
bestod först av ett personligt möte, därefter kontakt via mail och telefon. Med den
gemensamma ekonomiska föreningen lades en bas för att gemensamt kunna ta
större uppdrag och att reursutjämna arbeten genom att kunna skjuta över jobb på
varandra om någon har för mycket att göra. De olika medlemmarna verkar från
flertalet orter i Södra Sverige och i Mellan-Sverige. Med Coompanions stöd blev
stadgarna utformade och antagna, liksom ett kompanjonavtal. Den ekonomiska
föreningen bildades 2017. Den representant som intervjuades uppger att hen är
mycket nöjd med stödet

Rådgivning 3 – ”Småbåtshamnen”
Rådgivningen gällde stöd till att upprätta stadgarna för en ekonomisk förening för
en småbåtshamn. Hamnen existerade sedan tidigare, men den kommun som ägde
den ville helt enkelt lägga ned den. Då några hyresgäster av båtplatser tog kontakt
med kommunen uppgav emellertid kommunen att de var beredda att överväga att
låta en ekonomisk förening överta småbåtshamnen, men inte ett handelsbolag eller
aktiebolag eftersom hamnen då skulle behöva konkurrensutsättas genom
upphandling. Fyra av småbåtsägarna gick samman och förhandlade med
kommunen som i sin tur tipsade dem om att ta kontakt med Coompanion för att få
stöd med att bilda den ekonomiska föreningen. Stödet gavs inledningsvis via 2-3
personliga möten och därefter via mail och telefon. Med Coompanions stöd blev
stadgarna utformade och antagna och den ekonomiska föreningen bildades 2017.
Den intervjuade representanten för den ekonomiska föreningen är mycket nöjd
med rådgivningen. Bryggan kunde köpas för en symbolisk summa av kommunen
och ett arrendeavtal upprättades för marken närmast omkring. För småbåtsägare
som inte blev medlemmar i den ekonomiska föreningen upprättades hyresavtal.

Rådgivning 4 – ”Handbollsklubben”
Rådgivningen gällde stöd till att bilda en ideell förening för ett handbollslag.
Handbollsverksamheten ingick sedan tidigare i en annan förening, men många
upplevde att den hade blivit undanträngd av den dominerande
fotbollsverksamheten. Med stöd från Coompanion upprättades den nya föreningens
stadgar och föreningen bildades. Den intervjuade representanten från föreningen
uppger att det är högst tveksamt om de hade orkat att bilda föreningen utan stödet
från Coompanion. I stöttningen ingick också att bidra till att skapa styrelse och
forma organisationen. Den intervjuade representanten för föreningen uppger att
utan stödet från Coompanion så hade de förmodligen blivit kvar i
fotbollsföreningen - det var ju ett så stort steg att bryta sig ur.

Rådgivning 5 – ”Hästträningsappen”
Rådgivningen gällde stöd till att bilda rätt typ av bolag för tre kompanjoner som
ville starta en hästtränings-applikation på nätet. Idén var att låta kunderna filma
sina hästar i olika rörelser och få återkoppling från internationellt erkända tränare
på olika håll i världen. Entreprenörerna behövde i första hand stöd med att få
kunskap om vilken företagsform som bäst skulle lämpa sig. Den intervjuade var då
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nyligen inflyttad till Sverige och saknade kunskaper både i det svenska språket och
om de olika bolagsformer som förekommer i det nya landet. Genom en av de tre
entreprenörernas nära vänner blev de tipsade om att kontakta Coompanion för
rådgivning. Den intervjuade uppger att det gick smidigt att boka möten med
Coompanion för rådgivningen. Sammanlagt hölls två möten på Coompanions
kontor. De tre entreprenörerna blev också försedda med material och hänvisningar
till andra informationskällor, bl.a. Verksamt.se, för att kunna ta ställning till
bolagsform. Valet föll till slut på ekonomisk förening, främst p.g.a. att de tre
entreprenörerna saknade tillräckligt med startkapital (vilket krävdes för
aktiebolag) och att de uppfattade ekonomisk förening som en mer flexibel
bolagsform. För att författa stadgarna tog de däremot inte stöd av Coompanion.
Några vänner till entreprenörerna hade nyligen själva bildat en ekonomisk
förening, och med deras stadgar som mall kunde de författa stadgar för sin egen
ekonomiska förening som blev formellt bildad 2017.
Rådgivning 6 – ”Nyhetsappen”
Rådgivningen handlade om ett rådgivningssamtal i samband med att
stödmottagaren deltog i ett 6 månaders Sting Accelerate program för start ups. Den
intervjuade stödmottagaren minns emellertid inte i detalj vad samtalet med
Coompanion handlade om. Det var framförallt Sting Accelareate som gav det stöd
som behövdes (arbetsplats, affärsrådgivning, workshops, etc), men hen hade även
kontakt med Nyföretagarcentrum och Almi Invest. Ett aktiebolag bilades 2017 för
att driva en nyhets-app inrikad på amerikansk politik och samhällsfrågor.
Stödmottagaren menar att verksamheten är idéburen eftersom den syftar till att
främja demokrati och samhällsdebatt i USA. Under 2020 blev stödmottagaren
uppringd av Coompanion som frågade om hen behövde ytterligare rådgivningsstöd,
men hen tackade nej till det.
Rådgivning 7 – ”Arabiska livsmedelsbutiken”
Denna rådgivning gällde stöd till ägaren av en enskild firma. Firman hade
registrerats under 2017, innan tidpunkten för Coompanions rådgivning. Firman
hade då ännu inte heller startat upp någon verksamhet. Firman hade startats med
avsikten att starta upp en butik med arabiska livsmedelsvaror. Stödmottagaren är
jurist och hade anlänt från Syrien som asylflykting ett par år tidigare.
Stödmottagaren hade deltagit på en utbildning i Convoys 3 regi under en
tvåmånadersperiod, med ett utbildningstillfälle per vecka. Stödmottagaren uppger
att hen är mycket nöjd med utbildningen i sig, men att det ändå var svårt som
nyanländ till Sverige att starta ett eget företag i ett helt nytt land med andra
konsumentbeteenden, lagar, regler, kultur, försäkringar, skattelagstiftning, språk,
etc. Ändå skulle Convoy, mot en avgift, kunna bistå med administrativt stöd. Men
hen började också att tvivla på affärsidén i sig, hen var osäker på vilken försäljning
firman egentligen skulle kunna komma upp i. Firman behövde också ett startkapital
för att komma igång. Genom en personlig kontakt sökte stödmottagaren
rådgivningsstöd från Coompanion om hur hen skulle gå vidare. Denna rådgivning
kunde hen få på sitt modersmål arabiska, vilket stödmottagaren menar var mycket
värdefullt. Coompanion och stödmottagaren träffades på ett café. Hen fick rådet att
kontakta Almi Invest för att diskutera finansiering. Hen blev också upplyst om
möjligheten att låta firman vila ifall hen ville avvakta med etableringen av
verksamheten. Stödmottagaren menar att rådgivningen gav en säkrare bild av de
Convoy ä r en ekonomisk fö rening med bl.a. tre Coompanionfö reningar som delä gare och
medlemmar. Syftet med Convoys verksamhet ä r att gö ra det enklare fö r fler att starta egen
verksamhet, fakturera kunder och gö ra justa affä rer.

3
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förutsättningar och utmaningar som gällde för att starta upp livsmedelsbutiken.
Hen är mycket nöjd med rådgivningen i sig, både den från Convoy och Coompanion,
men menar att det inte är realistiskt att tro att man så snart efter att ha anlänt till
Sverige ska kunna starta upp ett eget företag.

Rådgivning 8 - Skellefteå
Bortfall

Rådgivning 9 – ”Vindkraftsföreningen”
Rådgivningen gällde stöd till en redan etablerad ekonomisk förening som driver sju
vindkraftverk varav föreningen själv äger fyra. Rådgivningen behövdes för att göra
stadgeändringar till följd av en lagändring 2018. Det var mycket angeläget att få till
ändringarna, föreningen hade redan blivit påmind av Bolagsverket att göra dem.
Föreningen hade kontakt med Coompanion sedan flera år tillbaka och fick en
inbjudan om att delta på en informationskväll om stadgar för ekonomiska
föreningar. Informationskvällen genomförde Coompanion med stöd av den
juridiska servicen. På informationskvällen deltog flertalet föreningar som
påverkades av samma lagförändring. Efter informationskvällen bokade
vindkraftsföreningen en särskild utbildningskväll för den egna styrelsen. Även en
annan förening deltog. Därefter tog styrelsen fram ett eget förslag på
stadgeförändringar. Genom mailkontakt kommenterade Coompanion förslaget och
vissa justeringar gjordes. Årsstämman för föreningen har redan fattat det första
beslutet om stadgeändringarna. Fattas gör nu endast ett nytt beslut i en andra
årsstämma för att de ska gälla. Föreningen är mycket nöjd med att Coompanion
kunde anpassa stödet till deras specifika behov. Genom utbildningskvällen för
styrelsen kunde just deras frågor komma i fokus. Föreningen upplever Coompanion
som både hjälpsamma och kunniga – ”inget svammel”.

Den intervjuade menar att kooperativt ägande kan vara luddigt, men att
Coompanion gör det tydligt. Arbetet med stadgeändringarna drog ut något på tiden,
men det menar föreningen berodde på dem själva. Utan Coompanions stöd menar
den intervjuade att de på ett eller annat sätt hade varit tvungna att ändå se till att få
sina stadgar uppdaterade, men att de på rak arm inte kan säga hur det i sådana fall
hade gått till. De tror inte heller att ett annat stöd hade varit av samma kvalitet,
både avseende innehåll och smidighet.

Rådgivning 10 – ”E-sportföreningen”
Rådgivningen gällde stöd till att utveckla en ideell förening som skulle verka för att
skapa möjligheter för personer med funktionvariationer att ägna sig år e-sport.
Kontakt skapades med Coompanion genom att de tre idébärarna till föreningen blev
inbjudna till en s.k. pitchkväll där Coompanion deltog. Idébärarna kändes själva inte
till Coompanion sedan tidigare, men de hade publicerat sina planer om att bilda
föreningen på sociala medier. En av arrangörerna till pitchkvällen såg publiceringen
och skickade därför en inbjudan till dem. Efter pitchkvällen fortsatte kontakten med
Coompanion som gillade idén och ville stödja dem med att göra något med den. De
hade möten och gick igenom vad idébärarna ville och skissade på en
verksamhetsplan. Coompanion besökte först idébärarna som befann sig på annan
ort. Sedan fortsatte samarbetet genom mailkontakt. Förväntningarna var att
Coompanion skulle vara med och ge tips för att de skulle kunna komma framåt med
att bilda föreningen, vilket de också tycker att de fick. De ville prata med någon som
kan just ideella föreningar. Coompanion hjälpte t.ex. med att fundera på målgrupp
och hur man kan jobba med verksamheten på heltid. De fick också tips på Allmänna
Arvsfonden för finansiering. Till slut menar den intervjuade att det hängde på dem
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själva, men att det upplevdes som ett väldigt stort steg att ta, och till slut lades
idéerna på is. Under tiden fick de tre också ordinarie arbeten, vilket de inte hade
tidigare. Men den intervjuade uppger att hen nu är med i en annan liknande
organisation på sin fritid, och att det inte är omöjligt att planerna på e-sport för
personer med funktionsvariationer kan integreras i den andra föreningens
verksamhet – åtminstone på sikt. De övriga två idébärarna är dock inte engagerade
i frågorna på något organiserat sätt idag. Den intervjuade menade avslutningsvis att
det var andra saker som ledde till att det idéerna på is. Inte att någon rådgivning
brast.

Rådgivning 11- ”Konstnärerna på pappersbruket”
Rådgivningen gällde stöd till att under 2019 planera för ett köp av de byggnader
som den ekonomiska föreningen idag använder för sina verksamheter. Den
ekonomiska föreningen bildades många år tidigare, bl.a. med stöd av Coompanion
som rådgivare. Föreningens aktiviteter började ursprungligen med att en grupp
konstnärer startade gemensamma verksamheter och hyrde lokaler på ett nedlagt
pappersbruk. Sedan bildandet av föreningen har verksamheten vuxit i både
omfattning och komplexitet och är idag väl etablerad både i bygden och inom
konstnärsvärlden. Det gamla pappersbruket, i kombination med olika utställningar
och evenemang, är numera också ett populärt utflyktsmål för allmänheten.
Fastighetsägaren har under senare tid aviserat att en försäljning av byggnaderna är
aktuell. Den ekonomiska föreningen har intresse av att fortsätta sin verksamhet i
samma lokaler och har därför intresse av att, tillsammans med andra, förvärva
fastigheten. Coompanion gav under 2019 stöd inom områden som organisering,
juridik, finansiering och process för att få till ett köp av byggnaderna. I arbetet ingår
också samarbete med de andra organisationer och företag som idag är hyresgäster
på bruket och som också har intresse av att stanna kvar. Förvärvet av fastigheten är
en lång process som fortsatt under 2020 och lär fortsätta 2021. Den intervjuade ger
en tydlig bild av att Coompanions stöd är viktigt i processen att förvärva
fastigheten. Det sammantagna intrycket är också att Coompanion är väl förankrat
som samarbetspart och hyser stort förtroende hos den ekonomiska föreningen.

Rådgivning 12 – Ljungskile
Bortfall

Rådgivning 13 – ”Sprintdesignworkshoparna”
Rådgivningen gällde stöd under 2019 till att förtydliga en affärsidé och att komma
fram till vilken bolagsform som skulle passa bäst för verksamheten. Från början var
det tre partners som avsåg att driva verksamheten tillsammans. Ingen av dem var
från Sverige och hade därför begränsade kunskaper i både det svenska språket och
om vad som gällde för olika typer av bolagsformer. Affärsidén handlade om att hålla
sprintdesignworkshops för start-up företag. Kännedomen om Coompanion kom vie
ett event som Coompanion deltog i. Efter eventet anmälde sig den intervjuade till
ett rådgivnings-tillfälle via Coompanions web-formulär. Med Coompanions stöd
blev affärsidén tydligare och även beslutet om vilken bolagsform som skulle passa
bäst växte fram. Två rådgivningsmöten hölls med Coompanion, först bara med den
intervjuade, sedan med alla tre intresserade partners. Under processen växte
insikten fram att det inte skulle vara rådligt att ha ett gemensamt bolag, dels p.g.a.
att alla tre inte bodde i Sverige, dels att olika perspektiv blev synliggjorda. Den
intervjuade driver för tillfället verksamheten som egen free-lance, men planerar för
att inom kort bilda ett eget aktiebolag.
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Rådgivning 14 – ”Arbetsintegrerande företaget”
Rå dgivningen gä llde stö d till att bilda ett arbetsintegrerande fö retag. Tre
initiativtagare hade en uppsjö av idé er på hur de skull kunna skapa anpassade och
samtidigt kommersiellt gå ngbara verksamheter fö r personer som annars har svå rt
att få anstä llning. De behö vde stö d med att mejsla ut fö retagets verksamhetsidé . De
hade så må nga idé er att det var som en ”buffé ”, men de visste att de var tvungna att
begrä nsa sig. Den intervjuade stö dmottagaren uppger att de hade en viss men ä ndå
begrä nsad kä nnedom om Coompanion. Dock hade de en felaktig bild av att
Coompanion också kunde stö dja med finansiering. Genom en sö kning på nä tet valde
de att kontakta Coompanion fö r rå dgivningsstö d. Dels fö rstod de att Coompanion
hade relevanta kunskaper om den verksamhet som de ville driva, dels var
rå dgivningen gratis. Vid ett fö rsta mö te, i Coompanions lokaler, så infriades
fö rvä ntningarna. De tre initiativtagarna tyckte att de dä refter fö rstod hur de skulle
”få till” sitt fö retag och att kunna driva det affä rsmä ssigt. De identifierade de
produkter och tjä nster som skulle kunna sä ljas. ”Nä r vi å kte frå n mö tet hade vi en
plan”, uppger den intervjuade. Vid ett andra mö te finslipades detaljerna. Det blev då
klart att de skulle bö rja med en secondhand butik. I samband dä rmed, redan samma
å r som rå dgivningen (2019), bildade de ett aktiebolag med de tre initiativtagarna
som bolagsmä n.

Rådgivning 15 – ”Tandteknikerna”
Rå dgivningen gavs till ett mindre tandteknikerfö retag fö r att skapa lö nsamhet i en
redan på gå ende verksamhet. Den intervjuade ä gde fö retaget tillsammans med sin
fru. Hen har emellertid endast ett vagt minne av Coompanions rå dgivningsstö d.
Istä llet var det frä mst Nyfö retagarcentrum och Arbetsfö rmedlingen som den
intervjuade hade kontakt med. Mö jligtvis hä nvisade Coompanion dit, enligt den
intervjuade, men ä ven det ä r oklart. Vid sidan om den intervjuade, som sjä lv
jobbade i fö retaget som tandtekniker, hade fö retaget en anstä lld tandtekniker på
deltid. Företaget hyrde en tandläkarstol. Den intervjuades fru skö tte fö retagets
ekonomi och administration.
Rådgivning 16 – Lycksele
Bortfall

Sammanfattning – prestationer från rådgivning i kvalitativa termer
Alla intervjuade stö dmottagare bekrä ftar att de verkligen tagit del av rå dgivning
frå n Coompanion, men två har svå rt att minnas nå gra detaljer. Intervjuerna visar på
vilken spridning i omfattning som de olika rå dgivningarna inneburit i praktiken.
Vissa rå dgivningar har utifrå n stö dmottagarnas ö nskemå l varit begrä nsade till
endast en specifik frå ga, t.ex. stö d med att utarbeta stadgar. Vid andra rå dgivningar
kan stö det ha utgå tt frå n en specifik och begrä nsad frå ga, men vuxit till ett bredare
stö ttande engagemang.

Nedan ges en sammanfattning av de prestationer som rå dgivningen levererat, i
kvalitativa termer. Bedö mningen delar på den grupp av stö dmottagare som
nystartade sina verksamheter 2017 och den grupp som fick rå dgivning under 2019.

Prestationer - nystartade företag/föreningar 2017
Sju av å tta nystartade fö reningar/fö retag frå n urvalet har intervjuats. Utvä rderingen
bedö mer att Coompanions rå dgivning levererat relevanta prestationer fö r sex av de
sju fö retagen/fö reningarna som kom att starta 2017. Fö r fyra av stö dmottagarna
gav Coompanion substantiellt stö d till att formulera stadgar, varav tre rå dgivningar
var fö r ekonomiska fö reningar och en rå dgivning fö r en ideell organisation (”Hyres26(79)

kooperativet”, ”Marinkonsulterna”, ”Små bå tshamnen” och ”Handbollsklubben”). Fö r
en femte stö dmottagaren resulterade rå dgivningen i ett informerat beslut om val av
fö retagsform (”Hä stträ nings-appen”). Fö r en sjä tte stö dmottagare var rå dgivningen
till hjä lp fö r att veta hur denne skulle gå vidare i ett svå rt lä ge, bl.a. om en mö jlighet
till finansiering och mö jligheten att lå ta firman vila (”Arabiska Livsmedelsbutiken”).
En sjunde stö dmottagare har svå rt att minnas detaljerna frå n rå dgivningsstö det
(”Nyhets-appen”).

Dä rutö ver resulterade rå dgivningen i ett fall också till ett kompanjonavtal (”Marinkonsulterna”), och i ett annat fall utgjorde rå dgivningen bidrag till att skapa styrelse
och organisation (”Handbollsklubben”). I ett fall hä nvisade Coompanion till en
sakkunnig organisation som gav stö d till att utarbeta s.k. hyresblockavtal
(”Hyreskooperativet”).

Prestationer – rådgivning 2019
Sex av å tta fö reningar/fö retag som fick rå dgivning 2019 har intervjuats.
Utvä rderingen bedö mer att Coompanion levererat relevanta och vä rdefulla
prestationer i fem rå dgivningar medan en sjä tte rå dgivning ä r svå rbedö md
(”Tandteknikerna”) p.g.a. att den intervjuade har svå rt att minnas detaljer frå n
rå dgivningen.

Av de sex stö dmottagarna hade tre redan på gå ende verksamheter varav två var
ekonomiska fö reningar. Fö r den ena, (”Vindkraftsfö reningen”), gav Coompanion
relevant stö d fö r att fö reningens stadgar ska kunna revideras. I det andra fallet
(”Konstnä rskollektivet på pappersbruket”) levererade Coompanion under 2019, och
fortsä tter att leverera, relevant rå dgivningsstö d i en komplex process att fö rvä rva de
byggnader som verksamheten bedrivs i. Fö r ett tredje fö retag som redan hade
på gå ende verksamhet (”Tandteknikerna”) har den intervjuade svå rt att minnas
detaljerna kring rå dgivningen.

Fö r de tre ö vriga rå dgivningarna bedö mer utvä rderingen att Coompanion gav
relevant stö d. Fö r ”E-sportfö reningen” levererade Coompanion relevant stö d till att
utveckla en verksamhetsplan, identifiera må lgrupper och sö ka finansiering. Fö r
”Sprint Design” levererade Coompanion relevant stö d till att utveckla affä rsidé och
fö r att skapa underlag fö r att ta stä llning till typ av bolagsform. Fö r
”Arbetsintegrerande fö retaget” bidrog rå dgivningen till att skapa en plan fö r
verksamheten.

”Mjuka” prestationer
Prestationerna ovan, bå de fö r rå dgivning som bidragit till nystartade
fö retag/fö reningar 2017, och rå dgivning 2019, ä r ”tangible”. Utvä rderingen visar
emellertid att i flera fall så har Coompanions rå dgivning också levererat andra,
mjukare vä rden. Alla de elva stö dmottagarna som minns rå dgivningen i detalj
uttrycker att de vä rdesatt Coompanion engagemang och hjä lpsamhet med att ge
stö d till det som ursprungligen efterfrå gades. I framfö rallt tre fall blev stö det t.o.m.
betydligt bredare och mer omfattande ä n så (”Hyreskooperativet”,
”Handbollsklubben” och ”Konstnä rerna på pappersbruket”), vilket de intervjuade
stö dmottagarna visat stor uppskattning fö r (se ä ven Kundnö jdhet).

3.3 Utbildning
Coompanions utbildningsverksamhet beskrivs i uppfö ljnings- och
utvä rderingsplanen som en aktivitet som ska ge djupare kunskaper om ett områ de,
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t.ex. fö retagsstart, utveckling, vä rdegrund, delaktighet och hå llbarhet. Det ska fö r
utbildningarna finnas en strukturerad kursplan med må l fö r vilken kunskap som
deltagarna ska ha tillä gnat sig vid utbildningens slut.

I aggregerade termer, d.v.s. fö r samtliga regionkontor, genomgick 15.915 personer
nå gon form av utbildning i Coompanions regi under de tre å ren. Jä mfö rt med det
som hade planerats innebar det att det kvantitativa må let ö verstegs med hela 60
procent. I genomsnitt innebar det att 5.305 personer utbildades per å r. I genomsnitt
innebar det dä rmed att 212 personer genomgick utbildning per region och å r, vilket
motsvarar 18 personer per må nad och region. Utifrå n planerna lå g den siffran
betydligt lä gre: 11 personer.

3.4 Information

Coompanions informationsverksamhet beskrivs i uppfö ljnings- och
utvä rderingsplanen som en form av envä gskommunikation som ofta kan innebä ra
en stor å hö rarskara. Den kan enligt beskrivningen handla om ö vergripande
information om till exempel att starta fö retag kombinerat med information om ett
aktuellt projekt. Informationen fungerar då också som en vä g att rekrytera
deltagare till fler aktiviteter. Bland informations-aktiviteterna kan fö rekomma
deltagande på events, seminarier, nedladdningar på nä tet, lä sta nyhetsbrev, m.m.

I aggregerade termer, d.v.s. fö r samtliga regionkontor, lä mnade Coompanion
information till 118.020 personer under perioden 2017 – 2019. Jä mfö rt med det
som hade planerats innebar det att det kvantitativa må let ö verstegs med hela 49
procent. I genomsnitt innebar det att 39.340 personer informerades per å r. I
genomsnitt innebar det dä rmed att 1.574 personer informerades per region och å r,
vilket motsvarar 131 personer per må nad och region. Utifrå n planerna lå g den
siffran betydligt lä gre: 88 personer.

3.5 Planeringsprocesser, plattformar för social ekonomi och
processledning

Medan rå dgivning, utbildning och information frä mst riktar sig direkt till de
må lgrupper (stö dmottagarna) som har intresse av att få kunskaper om start och
drift av kooperativt och socialt fö retagande, fö r att sjä lva ä gna sig å t det, så har
utvä rderingen funnit att må lgrupperna fö r aktiviteterna inom planeringsprocesser,
plattformar fö r social ekonomi och processledning frä mst ä r beslutsfattare och
andra intressenter med stort inflytande. Må lgrupperna nå s antingen direkt eller
indirekt.

Frå n intervjuer med Coompanion fö refaller det emellertid oklart hur dessa områ den
mer exakt ska definieras. AÄ ven om ansö kningarna fö r ett resonemang om dessa
områ den så ä r inte helt tydliga avseende vilka som ä r må lgrupper och vad
aktiviteterna innebä r.

I uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen definieras inte heller planeringsprocesser
och plattformar fö r social ekonomi. Dä remot definieras processledning i
uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen. Det definieras dä r som ”stö d till lokala och
regionala utvecklingsprocesser nä r mä nniskor gå r samman fö r att lö sa
gemensamma behov genom att skapa samsyn om vilka utmaningar som finns och
lö sningar fö r dessa”. Som exempel anges på verkan fö r att en servicebutik ska finnas
kvar, få till infrastruktur-lö sningar, frä mja uppkomsten av utvecklingsbolag som i sin
tur kan frä mja fö retagande, verka fö r utö kad hemtjä nst, etc. Genom den
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ursprungliga fö rä ndringsteorin gå r det också att spå ra en effektkedja fö r
processledningsarbetet. Det ska dä r leda till att deltagarna/grupperna ser nya
mö jligheter till samverkan fö r att på verka den lokala och regionala utvecklingen,
vilket i sin tur ska leda till att lokala verksamheter utvecklas i samverkan (ex.
fibernä t, finansieringslö sningar).

I grova drag gö r utvä rderingen tolkningen att planeringsprocesser och
plattformar för social ekonomi handlar om Coompanions direkta strategiskt
på verkansarbete mot beslutsfattare med flera. Processledning handlar å andra
sidan om processtö d till en grupp av individer, alltså en form av rå dgivning, så att
dessa i sin tur kan gå samman fö r att genom på verkansarbete fö rsö ka lö sa
gemensamma behov.

Utvä rderingen har inte fö rdjupat sig vidare i definitionerna, men konkluderar att
strategiskt på verkansarbete i sig ä r en central del av Coompanions arbete och att
det utfö rs i olika former, bå de direkt till beslutsfattare, men ä ven indirekt.

Framfö rallt planeringsprocesser och plattformar fö r social ekonomi syftar till att
frä mja stö dmottagarnas förutsättningar att driva kooperativt och socialt
fö retagande. I en av de regionala ansö kningarna beskrivs det strategiska
på verkansarbetet som att sprida kunskap om de sociala och kooperativa fö retagens
unika fö rutsä ttningar, med syfte att underlä tta vid entreprenö rernas uppstart och
drift. I ansö kningen menade man vidare att politiker, tjä nstemä n, fö retagsrå dgivare,
bankanstä llda, jurister och revisionsbyrå er, med flera, behö ver få ö kad kunskap om
fö retagande om kooperativ vä rdegrund och kooperativ utveckling. Denna
beskrivning av det strategiska på verkansarbetet ö verensstä mmer vä l med hur ä ven
andra regionkontor uttryckt sig bå de i ansö kningar och vid intervjuer.

De intervjuade regionkontoren uppger att en relativt stor del av arbetstiden gå r å t
till strategiskt på verkansarbete. En region uppskattar att hela kontoret lagt ned 20
procent av sin tid i på verkansarbete lokalt och regionalt. Ett annat kontor
uppskattar att på verkans-arbetet tagit totalt 75-100 procent av en heltidstjä nst i
ansprå k. Två andra regioner uppger att deras verksamhetsledare lagt ned cirka 50
procent respektive 25 procent av arbetstiden på det strategiska på verkansarbetet.

Viktigt att notera ä r att det strategiska på verkansarbetet inte enbart utfö rs av
tjä nstemä nnen på de olika Coompanion-kontoren utan ä ven av de regionala
styrelserna och av styrelsen fö r Coompanion Sverige. Styrelsernas arbetsinsatser ä r
inte finansierade av verksamhetsbidraget, men genom all ö vrig verksamhet som
Coompanion genomfö r så få r deras rö ster stö rre legitimitet och tyngd, och kan
bygga på idé er och uppslag frå n verksamheten.

På lokal och lokal nivå driver Coompanion på verkansarbete t.ex. mot kommuner och
regioner, och till viss del också mot den lokala arbetsfö rmedlingen. På nationell nivå ,
dä r framfö rallt Coompanion Sveriges styrelse ä r aktiv, drivs ett på verkansarbete
mot riksdagens partier, ministrar och sakkunniga, framfö rallt på arbetsmarknadsoch nä ringsdepartementet.

Lokala och regionala planeringsprocesser
Enligt det statistiska underlaget frå n Coompanions rapportering framkommer att
samtliga Coompanionkontor, under alla de tre å ren, och enligt plan, medverkat i
lokala och regionala planeringsprocesser. Alla Coompanionkontor uppger att de
medverkat i lokala och regionala planeringsprocesser under vart och ett av de tre
å ren under perioden 2017 – 2019.
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Plattform för social ekonomi
I stort sett var Coompanion också aktivt i nå gon form av plattform fö r social
ekonomi i den omfattning som var planerat. Enligt plan skulle alla regionkontoren,
under alla de tre å ren, delta i så dana plattformar. Med ett undantag har all
Coompanionkontor uppgett att de deltagit i så dana plattformar under vart och ett
av de tre å ren. Ett av kontor uppger emellertid att det inte deltog i nå gon så dan
plattform under 2017 och 2018, men dä remot under 2019.

Processledning
I aggregerade termer, d.v.s. fö r samtliga regionkontor, arbetade Coompanion aktivt
med processledning i 609 lokala eller regionala utvecklingsprocesser. Jä mfö rt med
det som hade planerats (445) innebar det att det kvantitativa må let ö verstegs med
37 procent. I genomsnitt innebar det att varje Coompanionkontor arbetade aktivt
med 24 processledningar under treå rs-perioden. Notera emellertid att samma
processledningar kan ha lö pt under flera å r och att samma processledningsarbete
kan ha rapporterats vid mer ä n en å rsrapportering.

3.6 Coompanions metodutvecklingsarbete

Coompanions metodutvecklingsarbete drevs under perioden 2017–2019, och drivs
alltjä mt, på central nivå av Coompanion Sverige och i samverkan med de regionala
kontoren. Inga specifika må l fö r metodutvecklingsarbetet har utvä rderingen kunnat
finna varken i utlysningen, ansö kningarna, besluten om bifall fö r
verksamhetsbidragen eller i uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen. Dä remot
fö rekom skrivningar i ansö kningarnas lö ptext som har bä ring på metodutveckling.
Metodutvecklingsbidraget hanterades också vid dialogmö tena mellan Tillvä xtverket
och Coompanion dä r Coompanion å rligen presenterade en plan.
I juni 2020 redogjorde Coompanion i en sä rskild rapport fö r sitt metodutvecklingsarbete 2017–2019 4. Den betonar vikten av och beskriver det strategiska på verkansarbetet. Med utgå ngspunkt i den gemensamma inriktningen ”Vassare och starkare
tillsammans” frå n 2016 beskrivs också en rad olika aktiviteter under de tre
huvudområ dena effektivisering, synliggö rande och kvalitetssä kring. Alla fö refaller
relevanta. Nå gon hä nvisning till metodutvecklingsbidraget gö rs emellertid inte och
det ä r oklart fö r lä saren vad som finansierats av bidraget. OÖ verlag ä r det otydligt fö r
lä saren vem som rapporten egentligen riktar sig till och syftet med den.

3.7 Horisontella kriterier

I uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen ä r indikatorerna fö r horisontella kriterier
att kontoren ska ha jä mstä lldhetspolicy, må ngfaldspolicy och miljö policy.
Utvä rderingen visar att regionkontoren lä gger stor vikt vid att utveckla egna
policyer som tä cker dessa områ den, men också utgå r frå n det som Coompanion
Sverige utvecklar centralt, framfö rallt inriktningen ”Vassare och starkare
tillsammans” frå n 2016.

4

”Coompanion Sverige Metodutveckling 2017-2019”, Stockholm, 2020-06-30
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4. Effekter
Ovan har vi kunnat konstatera att Coompanion varit produktiv i termer av att
leverera prestationer i jä mfö relse med de prestationsmå l som var satta. Frå gan
å terstå r emellertid om de ö nskade effekterna, inte minst de ö vergripande må len,
uppstod som en fö ljd av prestationerna.

Enligt Coompanions verksamhetslogik skulle flera av Coompanions prestationer,
som en fö rsta konsekvens, bidra till en stä rkt fö rmå ga hos stö dmottagarna. Dels
skulle den stä rkta fö rmå gan bestå av goda kunskaper om start och drift av
kooperativa fö retag och arbetsintegrerande sociala fö retag, dels bestå av ö kat
intresse och positivare attityder till kooperativt fö retagande. AÄ ven de som deltagit i
processledning skulle se nya mö jligheter till samverkan.

Utö ver stö dmottagarnas stä rkta fö rmå gor fö rvä ntades också prestationerna leda till
att de som deltagit i nå gon form av social ekonomi eller i nå gon planeringsprocess
få tt ö kad kunskap om fö rutsä ttningarna och villkoren fö r kooperativt fö retagande
och hur de kan fö rbä ttras.

Sammantaget fö rvä ntades de stä rkta fö rmå gorna leda till en utveckling av
innovativa lö sningar och att lokala verksamheter utvecklades i samverkan. De
fö rvä ntades i sin tur leda till fler startade fö retag och verksamheter som hade
ekonomisk bä rkraft, en må ngfald av fö retagare och konkurrenskraftiga fö retag samt
lokal och regional attraktivitet. De senare, ”en må ngfald av fö retagare och
konkurrenskraftiga fö retag” och ”lokal och regional attraktivitet” ä r de ö vergripande
må len.
Enligt de 25 regionkontorens ansö kningar och frå n Coompanions rapportering till
Tillvä xtverket framgå r i kvantitativa termer uppfö ljning av nå gra av Coompanions
effektmå l och deras utfall. Fö r att bedö ma effekterna i kvalitativa termer har
utvä rderingen genomfö rt intervjuer med ett urval av stö dmottagare inom
rå dgivningsverksamheten (samma som intervjuades fö r att bedö ma prestationerna
i stycke 3).

4.1. Utfall i kvantitativa termer
Utifrå n de 25 regionkontorens ansö kningar och rapportering visar Tabell 6, i
kvantitativa termer, nå gra av Coompanions effektmå l och deras utfall (se nedan).

Nystartade företag och affärsverksamheter
Av tabellen framgå r att Coompanions regionkontor rapporterat att de bidragit till
att 1.276 nya fö retag eller affä rsverksamheter startat under treå rsperioden. Må let
var emellertid satt till 1.485, varfö r utfallet blev 14 procent lä gre ä n det planerade.

Utfallet innebä r att de 25 regionkontoren i genomsnitt bidrog till att 51 nya fö retag
eller affä rsverksamheter startade under de tre å ren. Det innebä r i genomsnitt 17
nystartade fö retag eller affä rsverksamheter per å r och region.
Av de nystartade fö retagen eller affä rsverksamheterna skulle minst 1.105 vara
kooperativa fö retag och minst 194 skulle vara arbetsintegrerande sociala fö retag.
Sä rskilt fö r dessa former av fö retagande blev utfallet lä gre ä n det planerade. Fö r
kooperativa fö retag blev utfallet 36 procent lä gre (706 fö retag) och fö r
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arbetsintegrerande sociala fö retag 34 procent lä gre (127 fö retag).

Utfallet innebä r att varje regionkontor i genomsnitt bidrog till att 28 nya
kooperativa fö retag eller affä rsverksamheter startade under de tre å ren. Fö r
arbetsintegrerande sociala fö retag blev motsvarande siffra fem fö retag. Utfallet
mellan de olika regionerna varierar. Exempelvis har regionkontoret i Stockholm
rapporterat att de bidragit till att 308 nya kooperativa fö retag eller
affä rsverksamheter startade under tre-å rsperioden. Motsvarande siffra fö r
regionkontoret i Gö teborgs motsvarande hamnade på 150. OÖ vriga regionkontor
inrapporterade som hö gst 107 nystartade fö retag eller affä rsverksamheter.

Utvecklade lokala verksamheter i samverkan
Enligt må len skulle Coompanion genom aktiviteter inom processledning frä mja att
minst 309 lokala verksamheter utvecklades i samverkan. Enligt Coompanions
rapportering blev utfallet nä stan samma. Med 313 utvecklade lokala verksamheter
blev utfallet 1 procent hö gre.
Tabell 6. Effektmål och deras utfall
Effektmål
1. Minst XX startade
fö retag och/eller
affä rsverksamheter.
2. Varav minst XX ska
vara kooperativa
fö retag
3. Varav minst XX
arbetsintegrerande
sociala fö retag.
14. Minst XX lokala
verksamheter
utvecklats i
samverkan (ex
fibernä t,
finansieringslö sningar)

Totalt
Ansökan /
För.teori

2017
Ansökan

2017
Utfall

2018
Ansökan

2018
Utfall

2019
Ansökan

2019
Utfall

432

353

488

407

565

516

1 485

1 276
(-14%)
706
(-36%)

308

221

364

216

433

269

1105

51

50

64

36

79

41

194

127
(-34%)

93

89

101

89

115

135

309

313
(+1%)

4.2 Rådgivning – i kvalitativa termer
I stycke 3.2 lä mnas en beskrivning av Coompanions rå dgivningsverksamhet och de
intervjuer som utvä rderingen utfö rt med stö dmottagarna fö r att bedö ma
Coompanions prestationer. Samma intervjuer har också , så lå ngt som mö jligt,
bedö mt resultaten av rå dgivningen i termer av effekter. I varje beskrivning ges fö rst
en sammanfattning av stö dmottagarens verksamhet och idé er, samt Coompanions
prestationer, dä refter en uppskattning av effekter.
Rådgivning 1 – ”Hyreskooperativet”
Rådgivningen gällde stöd till att bilda ett hyreskooperativ för äldre i form av en
ekonomisk förening. Med Coompanions stöd blev stadgarna till en ekonomisk
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Totalt
Utfall

förening utformade och föreningen bildad 2017. Coompanion kunde också
framgångsrikt hänvisa till ett annat stöd för att utveckla hyresblockavtal då den
egna sakexpertisen inte räckte till.

Stödmottagarna stötte emellertid sedan på oförutsedda utmaningar, framförallt
svårigheter med att få bygglov och finansiering. Respondenten uppgav att
kommunen tydligen ”ville ha allt i egen regi”. Stödmottagarna fick till slut bygglov,
men först efter att ha tagit ärendet till miljödomstolen. ”Tråkigt”, uppger
respondenten, ”kommunen borde ju ha uppmuntrat istället!” Coompanion gav
under den svåra tiden fortsatt stöd, framförallt moraliskt: ”Coompanion klappade
på axeln – det gav energi”. Coompanion försökte hitta vägar framåt och ge tips. Just
detta personliga stöd uppskattades mycket av stödmottagarna. Utan detta menar
den intervjuade att de uppkomna utmaningarna hade varit ännu tyngre att hantera.

Men en oöverkomlig svårighet var finansieringen. Bankerna som kontaktades
trodde inte på upplägget därför att medlemmarna inte skulle få besittningsrätt till
sina bostäder, och därför inte kan erbjuda någon säkerhet för att få låna pengar för
sina upplåtelseinsatser. Genom ett crowdingföretag kunde de låna vissa pengar, och
även av Almi och en bank på annan ort, men de var inte tillräckliga.
Stödmottagarna fick därför till slut lämna idén om ett hyreskooperativ inom ramen
för en ekonomisk förening. Istället för ekonomisk förening blev det ”vanliga”
hyresrätter. De särskilda hyresblockavtalen blev därför heller aldrig använda. Men
fastigheten har 450 kvm gemensamma ytor och hyresgästerna har bildat en ideell
förening med aktiviteter i fastigheten. De har bl.a. gemensamt gym, bastu och
matsal. Företagsformen blev ett aktiebolag som ägs av de två initiativtagarna med
lån på en bank på annan ort. Den ekonomiska föreningen som startade är idag
likviderad.

Rådgivning 2 – ”Marinkonsulterna”
Denna rådgivning ledde till att både stadgar till en ekonomisk förening för
konsulttjänster inom det marina området blev utformade och ett kompanjonavtal
mellan medlemmarna. Den ekonomiska föreningen bildades 2017. Den
representant som intervjuades uppger att hen är mycket nöjd med stödet och att
det utan Coompanions stöd är långt ifrån säkert att valet hade fallit på att bilda en
ekonomisk förening. Tre år senare är föreningen fullt verksam. En medlem har
tillkommit. Föreningen fungerar på det sätt som var avsett. Genom den kan de
enskilda konsulterna erbjuda bredare lösningar för sina kunder och den intervjuade
menar att de blivit snabbare och kan leverera säkrare, och dessutom på en stabil
prisnivå. De har nu den totala kompetens som krävs för större uppdrag, menar
denne. Men de har också stött på ett par utmaningar som har sin grund i att de är en
ekonomisk förening. Försäkringar i föreningens namn visade sig vara dyrare, och
senast blev de diskvalificerade i en offentlig upphandling just p.g.a. att de är en
ekonomisk förening.

Rådgivning 3 – ”Småbåtshamnen”
Rådgivningen gav stöd till att upprätta stadgarna för en ekonomisk förening för en
småbåtshamn i ett landsbygdsområde. Tack var bildandet av föreningen 2017
kunde en redan existerande brygga köpas av den tidigare ägaren, en kommun, och
ett arrendeavtal upprättas för marken närmast omkring. Idag, tre år senare, är
föreningen fullt verksam och hyr ut 70-talet småbåtsplatser av 90-talet
uthyrningsbara – alltså en relativt god beläggning. Syftet med föreningen är att
säkra båtplatserna – ”inte att tjäna några pengar”. Ett visst överskott genereras
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årligen vilket på sikt kommer att investeras i en behövlig renovering av bryggorna.
De flesta av hyresgästerna är fast boende i närområdet, men även några är
sommarboende.

Rådgivning 4 – ”Handbollsklubben”
Rådgivningen gällde stöd till att år 2017 bilda en ideell förening för ett
handbollslag. Med rådgivningsstöd från Coompanion upprättades den nya
föreningens stadgar och föreningen bildades. Idag är handbollsklubben fullt
verksam. Den intervjuade menar att det blev ett lyckodrag att bilda en särskild
förening för handbollsverksamheten istället för att vara kvar i en tidigare förening
där fotbollsverksamheten blivit alltför dominerande. Det gav en ”nystart”, uppger
hen, och menar vidare att ”när vi bröt oss ur kom glädjen tillbaka”. Föreningen har
idag runt drygt 100 medlemmar och med ett damlag på seniornivå och flertalet
junior- och knattelag, både för pojkar och flickor. Hen uppger att det är en positiv
anda i klubben och att handbollen är särskilt viktig eftersom idrottsutbudet är
begränsat på orten. Det ger inte minst sammanhang och gemenskap.

Rådgivning 5 – ”Hästtränings-appen”
Rådgivningen bidrog till stöd till att tre kompanjoner, med begränsad kunskap både
i det svenska språket och om de bolagsformer som existerar i Sverige, och som ville
starta en hästtränings-applikation på nätet, fick kunskap om de olika alternativen
och vad de innebär. De valde att bilda en ekonomisk förening för verksamheten. För
att författa stadgarna behövde de däremot inte stöd av just Coompanion.

Verksamheten drog snabbt igång med att hästtränings-applikationen utvecklades,
men medlemmarna bröt tidigt upp och de kom aldrig så långt så att de hann få
några kunder. Efter sex månader lades verksamheten ned, och därefter även den
ekonomiska föreningen. Enligt den intervjuade hade orsakerna till att
verksamheten upphörde inget att göra med valet av ekonomisk förening som
bolagsform. Snarare rörde det sig om svårigheter att marknadsföra tjänsterna och
att finna kunder.

Rådgivning 6 – ”Nyhets-appen”
Rådgivningen handlade om ett rådgivningssamtal i samband med att
stödmottagaren deltog i ett 6 månaders Sting Accelerate program för start ups. Den
intervjuade stödmottagaren minns emellertid inte i detalj vad samtalet med
Coompanion handlade om. Hen har därför svårt att bedöma i vilken grad som
samtalet kan ha stärkt stödmottagarnas förmågor, t.ex. möjliga kunskaper, nätverk
eller incitament.

Rådgivning 7 – ”Arabiska livsmedelsbutiken”
Denna rådgivning gällde stöd till ägaren av en enskild firma. Ägaren hade
genomgått en utbildning vid Convoy, och firman som skulle sälja arabiska
livsmedelsvaror hade registrerats under 2017 (innan tidpunkten för Coompanions
rådgivning), men ägaren var osäker på hur hen skulle gå vidare med att etablera en
sådan butik. Coompanion kunde ge rådgivningen på stödmottagarens modersmål
arabiska. Rådgivningen gav stödmottagaren en säkrare bild av de förutsättningar
och utmaningar som gällde för att starta upp livsmedelsbutiken. Ett råd var att
kontakta Almi Invest för att diskutera finansiering, men det gav inget resultat. Hen
blev också upplyst om möjligheten att låta firman vila ifall hen ville avvakta
etableringen av verksamheten, vilket stödmottagaren också slutligen lät göra. Idag
läser stödmottagaren, som utbildningsmässigt är jurist, fördjupade kurser i svenska
med inriktning på fordonsteknik. Hen hoppas att kunna få anställning efter att ha
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avslutat utbildningen. Hen har dock ännu den enskilda firman kvar, men
fortfarande vilande.
Rådgivning 8 - Skellefteå
Bortfall

Rådgivning 9 – ”Vindkraftsföreningen”
Rådgivningen gavs 2019 och gällde stöd till en redan etablerad ekonomisk förening
som driver sju vindkraftverk. Rådgivningen behövdes för att göra stadgeändringar
till följd av en lagändring 2018. Rådgivningen resulterade i att styrelsen kunde ta
fram ett förslag på stadgeförändringar. Årsstämman för föreningen har redan fattat
det första beslutet om stadgeändringarna. Fattas gör nu endast ett nytt beslut i en
andra årsstämma för att de ska gälla. Stadgeändringarna kommer, enligt den
intervjuade, att innebära att de blir formellt korrekta och riktiga för den
verksamhet som föreningen driver – och att de därför kan komma att fortsätta att
driva den utan några formella hinder.

Rådgivning 10 – ”E-sportföreningen”
Rådgivningen gällde stöd till tre personer att utveckla en ideell förening som skulle
verka för att skapa möjligheter för personer med funktionvariationer att ägna sig år
e-sport. Till slut menar den intervjuade att det hängde på dem själva, men att det till
slut upplevdes som ett alltför stort steg att ta, och till slut lades idéerna på is. Under
tiden fick de tre också ordinarie arbeten, vilket de inte hade tidigare.

Rådgivning 11- ”Konstnärerna på pappersbruket”
Rådgivningen gällde stöd till att under 2019 planera för ett köp av de byggnader
som den ekonomiska föreningen idag använder för sina verksamheter. Förvärvet av
fastigheten är en lång process som fortsatt under 2020 och lär fortsätta 2021.
Huruvida föreningen verkligen kommer att lyckas med att förvärva fastigheten
återstår därför att se.

Rådgivning 12 – Ljungskile
Bortfall

Rådgivning 13 – ”Sprint design-workshoparna”
Rådgivningen gällde stöd under 2019 till att förtydliga tre initiativtagares affärsidé
och att komma fram till vilken bolagsform som skulle passa bäst för verksamheten.
Under processen växte emellertid insikten fram att det inte skulle vara rådligt att ha
ett gemensamt bolag, dels p.g.a. att alla tre inte bodde i Sverige, dels att olika
perspektiv blev synliggjorda. Den intervjuade driver för tillfället verksamheten som
egen free-lance, men planerar för att bilda ett eget aktiebolag.

Rådgivning 14 – ”Arbetsintegrerande företaget”
Rå dgivningen gä llde stö d till att bilda ett arbetsintegrerande socialt fö retag. Med
Coompanions stö d utmejslades verksamhetsidé n ut och ett aktiebolag med tre
bolagsmä n bildades 2019. Det bö rjade med att starta en secondhand butik. Butiken
ä r idag i fullt bruk och har 17 personer deltidsanstä llda. Efter butiken har de
utvecklat boutvecklingstjä nster fö r ett kommunalt bostadsbolag med att t.ex.
ansvara fö r tvä ttstugor, sä kerstä lla tillgå ng till hjä rt- och lungrä ddning, etc. Den
intervjuade menar att det fö rutom arbetstillfä llena ä ven skapar trygghet och trivsel
fö r de boende. De har också uppdrag med att arrangera aktiviteter i parklekar
(lekar, tä vlingar, grillning, etc.). Fö retaget har ä ven lå ngt gå ngna planer på att starta
ett hunddagis. De fö rhandlar just nu om lokaler och har redan utbildat en
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fö restå ndare.

Rådgivning 15 – ”Tandteknikerna”
Rå dgivningen gavs till ett mindre tandteknikerfö retag fö r att skapa lö nsamhet i en
redan på gå ende verksamhet. Hen har emellertid endast ett vagt minne av
Coompanions rå dgivningsstö d. P.g.a. bristande lö nsamhet lades fö retaget ned 2019.
Den intervjuade har nu anställning som undersköterska men har inte gett upp
planerna på att åter starta upp sin verksamhet.

Rådgivning 16 – Lycksele
Bortfall

Sammanfattning – rådgivningens effekter i kvalitativa termer
Nedan ges en sammanfattning av de uppskattade effekterna av rå dgivningen, i
kvalitativa termer. Bedö mningen delar på den grupp av stö dmottagare som
nystartade sina verksamheter 2017 och den grupp som fick rå dgivning under 2019.

Effekter - nystartade företag/föreningar 2017
Utvä rderingen bedö mer att det ä r tydligt att Coompanions prestationer lett till att
sex av de sju fö retagens/fö reningarnas fö rmå gor blivit stä rkta avseende kunskaper
om start och drift av kooperativa fö retag – samt ö kat deras intresse fö r detsamma och att prestationerna lett till positivare attityder till kooperativt fö retagande (eller
befä st attityderna). Den sjunde har inget detaljerat minne av rå dgivningen.

Av de sju ä r fyra fullt verksamma idag. Alla de fyra verksamma har vitala
verksamheter som baserar sig på de ursprungliga syftena. Alla fyra bedö ms bidra
till en må ngfald av fö retagare och konkurrenskraftiga fö retag. Två av dem
(”Handbollsklubben” och ”Små bå tshamnen”) bedö ms också sä rskilt bidra till lokal
och regional attraktivitet. I viss må n ä ven ”Marinkonsulterna” dä r de olika
medlemmarna kan driva verksamheten frå n olika platser i landet utan att fysiskt
behö va flytta ihop på en gemensam, kanske stö rre, ort. Med den ekonomiska
fö reningen och digitala verktyg som grund kan de fortsä tta att verka frå n mindre
orter men ä ndå gemensamt kunna erbjuda en betydande kompetensbredd till sina
kunder. Det fjä rde fö retaget, ”Nyhets-appen”, bidrar till demokrati och
samhä llsdebatt.

Av de sju stö dmottagarna ä r verksamheten fö r en enskild firma vilande (”Arabiska
livsmedelsbutiken”). AÄ garen bedö mde utmaningarna att driva ett fö retag i Sverige,
inte lå ngt efter att ha anlä nt till Sverige som asylflykting frå n Syrien, som alltfö r
krä vande. Hen gå r nu en utbildning och har som må l att dä refter ta anstä llning.
Utvä rderingen bedö mer inte att det ä r sannolikt att den enskilda firman kommer att
aktiveras på nytt.

Vidare ä r två ekonomiska fö reningar inte lä ngre verksamma. Trots ö kad kunskap
och ö kat intresse, och befä sta positiva attityder till kooperativt fö retagande, ledde
till slut utmaningarna med villkoren fö r finansiering att ”Hyreskooperativet” inte
gick att driva i form av en ekonomisk fö rening. AÄ ven den ekonomiska fö reningen fö r
”Hä stträ nings-appen” fick lä ggas ned, men frä mst p.g.a. att de tre medlemmarna inte
sjä lva mä ktade med att marknadsfö ra verksamheten. Trots det har utvä rderingen
noterat positiva bieffekter frå n dessa rå dgivningar, vilka hanteras nedan.
Effekter – rådgivning 2019
Utvä rderingen bedö mer att det ä r tydligt att Coompanions tidigare konstaterade
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prestationer, ä ven fö r denna grupp, stä rkt fem av de sex fö retagens/fö reningarnas
fö rmå gor avseende kunskaper om start och drift av kooperativa fö retag – samt ö kat
deras intresse fö r detsamma - och att prestationerna lett till positivare attityder till
kooperativt fö retagande (eller befä st attityderna). Ett fö retag har emellertid svå rt
att minnas rå dgivningen och vad den bestå tt av.

Av de sex var två verksamheter redan organiserade som ekonomiska fö reningar. Fö r
den ena, (”Vindkraftsfö reningen”), stä rktes kunskaperna så att fö reningens stadgar
ä r på vä g att revideras och så att verksamheten fortlö pa. I den andra fallet
(”Konstnä rskollektivet på pappersbruket”) har Coompanions på gå ende stö d i en
komplex process att fö rvä rva byggnaderna stä rkt bå de kunskaper, organisation och
nä tverk – ä ven hä r med syfte att sä kerstä lla att verksamheten kan fortlö pa.
Utsikterna fö r att ”Vindkraftsfö reningens” stadgar kommer att bli godkä nda av en
andra å rsstä mma ä r i det nä rmast ”sjä lvklara”. Fö rutsä ttningarna fö r
”Konstnä rskollektivet på pappersbruket” ä r mer utmanande, men utvä rderingen
bedö mer att alla mö jligheter till fö rvä rv dä r tas tillvara. I bä gge fallen bidrar
verksamheterna framfö rallt till lokal och regional attraktivitet.

Rå dgivningen till ”Arbetsintegrerande fö retaget” stä rkte bolagsmä nnens kunskap så
att de kunde utarbeta en realistisk och genomfö rbar plan fö r den på tä nkta
verksamheten. Fö retaget har redan startat och genererar redan idag sociala vä rden.

Fö r tre ö vriga rå dgivningar har inga mö jliga fö rvä ntade effekter uppstå tt. Planerna
fö r ”E-sportfö reningen” fick lä ggas på is, och ä ven i fallet med ”Sprint designworkshoparna” lades planerna att bilda en ekonomisk fö rening å t sidan.
”Tandlä karteknikerna” har lagt ned sin verksamhet. Dä remot har utvä rderingen
noterat positiva bieffekter frå n de två fö rst nä mnda rå dgivningarna (se nedan).

5. Bieffekter

En av utvä rderingsfrå gorna rö r bieffekter, positiva så vä l som negativa. Mot
bakgrund av att de två ö vergripande må len (må ngfald av fö retagare och
konkurrenskraftiga fö retag, samt lokal och regional attraktivitet) ä r relativt brett
formulerade så ryms en stor del av de huvudsakliga effekterna inom dem. Intervjuer
har ä ven visat på att sociala må l borde ha ingå tt i må lbeskrivningen (se stycke 8.1),
och då blir omfattningen av må len ä nnu bredare.

Inom verksamhetsområ det rå dgivning kan resonemanget ovan fö rstå s endast gä lla
fö r de rå dgivningar som verkligen bidragit till att verksamheter blivit utvecklade,
eller rå dgivningar som sä kerstä llt att redan på gå ende verksamheter kunnat
fortsä tta. Av stö rre vä rde att analysera bieffekter fö r ä r dä rfö r de rå dgivningar som
inte direkt bidragit till de ö vergripande må len.

En aspekt som inte bö r fö rbises ä r den nationella styrelsens (och ä ven de regionala
styrelsernas) strategiska på verkansarbete som få r tyngd, energi och information
frå n Coompanions operativa arbete. AÄven Coompanions betydelse som
remissinstans få r tyngd på ett liknande sä tt.

5.1 Bieffekter från rådgivning

Inga negativa bieffekter frå n rå dgivningen har framkommit genom utvä rderingen,
men dä remot positiva. Trots att utvä rderingens urval av rå dgivningsinsatser ä r
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relativt begrä nsat fö refaller ett mö nster trä da fram fö r tre av rå dgivningarna. Dessa
hade det gemensamt att stö dmottagarna var unga och att deras affä rsidé er byggde
på digital teknik. Ingen av dem kom emellertid så lå ngt att de lyckades med att
etablera nå gra bestå ende verksamheter. I ett fall lades den ekonomiska fö reningen
ned och i två andra fall kom aldrig nå gra fö retag eller fö reningar att bildas
ö verhuvudtaget. Dessa avbrutna verksamheter kan betraktas som misslyckanden.
Men en positiv bieffekt bestå r av att alla de tre, men i olika grad, gjorde erfarenheter
som de sedan tagit med sig fö r att redan nu eller senare fö rverkliga andra, men
liknande idé er:
•

•

•

Fö r ”Hä stträ nings-appen bildades fö rst en ekonomisk fö rening, men den
kom senare att lä ggas ned. Den intervjuade uppger emellertid att hen idag
driver ett aktiebolag med två andra kompanjoner. Det ä r inom en helt annan
bransch, men också kopplat till digitala lö sningar. Hen menar att trots att
den ekonomiska fö reningen fick lä ggas ned så gav det engagemanget
vä rdefulla erfarenheter fö r att arbeta vidare som entreprenö r i Sverige. Hen
uppger att den verksamhet som drivs idag gå r bra och ä r lö nsam.

Den påtänkta ”E-sportföreningen” blev aldrig bildad, men den intervjuade
uppger att hen nu är med i en annan liknande organisation på sin fritid, och
att det inte är omöjligt att planerna på e-sport för personer med
funktionsvariationer kan integreras i den andra föreningens verksamhet –
åtminstone på sikt. Hen menar att insikter som gjordes under arbetet med
att bilda ”E-sportföreningen” skulle hjälpa till för att bättre förstå hur det
arbetet i sådana fall skulle kunna planeras. De övriga två idébärarna är dock
inte engagerade i frågorna på något organiserat sätt idag.

Det påtänkta företaget, eller föreningen, för ”Sprint-design” blev heller
aldrig bildat, men den intervjuade har emellertid fortsatt idéutbyte med en
av de andra påtänkta partners, trots att denne inte bor i Sverige. Den tredje
påtänkta partnern, som också flyttat från Sverige, har emellertid helt lämnat
gemenskapen. Utöver att ha fått rådgivning från Coompanion så har
sedermera också ett samarbete vuxit fram mellan den intervjuade och
Coompanion. Framförallt har den intervjuade deltagit på events som
arrangerats av Coompanion. Det har bl.a. bidragit till ett ökat kontaktnät.
Värdefulla kontakter har därmed kunnat etablerats med
Arbetsförmedlingen som potentiell samarbetspart. Via nätet håller den
intervjuade idag sprint designs för ett 15-tal kunder i workshopformat. Den
intervjuade har planer på att bilda ett aktiebolag, men utan andra
kompanjoner.

Utö ver de tre ovan, som delar flera attribut, har positiva bieffekter ä ven noterats fö r
den rå dgivning som gavs till ”Hyreskooperativet” som fick avveckla sin ekonomiska
fö rening p.g.a. problem med att ordna finansiering. En del av vä rdegrunden har
kunnat realiseras genom att hyresgä sterna bildat en ideell fö rening som verkar i
fastigheten. Initiativ-tagarna till hyreskooperativet delar också med sig av sina
erfarenheter till nå gra andra initiativtagare i en grannkommun som också vill bilda
ett hyreskooperativ.

5.2 Styrelsernas strategiska påverkansarbete

Viktigt att notera ä r att det strategiska på verkansarbetet inte enbart utfö rs av
tjä nstemä nnen på de olika Coompanion-kontoren utan ä ven av de regionala
styrelserna och av styrelsen fö r Coompanion Sverige (se ä ven stycke 3.5).
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Styrelsernas arbetsinsatser ä r inte finansierade av verksamhetsbidraget, men
genom den verksamhet som Coompanion genomfö r så få r deras rö ster stö rre
legitimitet och tyngd, och kan ä ven bygga på idé er och uppslag frå n verksamheten.

Utvä rderingen bedö mer emellertid att utlysningen inte stä ller nå gra fö rvä ntningar
på detta. Styrelsernas strategiska på verkansarbete kan dä rfö r inte anses saknas i
fö rä ndringsteorin. Tyngden och legitimiteten som verksamhetsbidraget indirekt
bidrar till i styrelsearbetena bö r istä llet ses som positiva bieffekter.

5.3 Coompanion som remissinstans

En annan positiv bieffekt av verksamhetsbidraget ä r den kunskap om kooperativt
och socialt fö retagande som Coompanion, genom sin verksamhet, ackumulerar. Den
kunskapen ä r uppmä rksammad av det offentliga Sverige och har lett till att
Coompanion vid flertalet tillfä llen blivit engagerad som remissinstans. Då
frå gestä llningarna varit verksamhetsnä ra har Coompanion ofta valt en aktiv roll.
Som exempel på så dant remissarbete kan nä mnas frå gor gä llande ä ndringar i
lagstiftning, beskattning och redovisningsprinciper fö r ekonomiska fö reningar.

6. Bärkraftighet

En av utvä rderingsfrå gorna rö r bä rkraftighet. Nedan gö rs bå de en kvantitativ och en
kvalitativ bedö mning.

6.1 Kvantitativ analys

I uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen uppgavs må let fö r den ekonomiska
bä rkraften till att minst 65 procent av fö retagen och de som på annat sä tt gå tt
samman i formaliserat samarbete skulle vara aktiva efter tre å r (ö verlevnadsgrad).
Ett annat må l var att antalet anstä llda och omsä ttning i dessa fö retag skulle ha ö kat
lika mycket som i andra fö retag.

Under 2020 genomfö rde Tillvä xtverket en kvantitativ analys av sammanlä nkade
data frå n Coompanion och Statistiska centralbyrå n. Analysen omfattade 381 fö retag
som under 2015 erhå llit rå dgivningsstö d frå n Coompanion och som vid tidpunkten
fö r rå dgivningen ä ven var registrerade hos Bolagsverket. Analysen gav underlag fö r
att bedö ma må luppfyllelsen fö r ö verlevnadsgrad, omsä ttning och antalet anstä llda.

Tidsperioden sammanfaller inte med den tidsperiod som utvä rderas. Ett antagande
som gö rs ä r att en senare analys, fö r rå dgivning 2017, skulle ha gett liknande
resultat. Inga ekonomiska chocker drabbade den svenska ekonomin mellan 20152017. Analysen har dä rfö r bidragit till att bedö ma rå dgivningsstö dens bä rkraftighet.
Analysen bedö mde ö verlevnadsgrad, omsä ttning och antalet anstä llda. Jä mfö relser
gjordes med en kontrollgrupp.

Analysen av överlevnadsgrad visade att av de fö retag som redan stö då ret 2015 var
aktiva i Statistiska Centralbyrå ns register så var 83 procent fortsatt aktiva tre å r
senare. Vissa av fö retagen som var aktiva 2015 kan emellertid ä ven ha varit aktiva
tidigare å r, vilket innebä r en viss skillnad i definition av må let i uppfö ljnings- och
utvä rderingsplanen dä r endast ö verlevnadsgraden fö r nystartade verksamheter
avses. Av de fö retag som fö rst å ret dä refter (2016) blev aktiva i Statistiska
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Centralbyrå ns register så var 71 procent fortsatt aktiva tre å r senare. Med
reservation fö r skillnaderna i definition kan utvä rderingen dra slutsatsen att fö r
bä gge grupperna blev ö verlevnadsgraden hö gre ä n må let på minst 65 procent.

I analysen gjordes ä ven en jä mfö relse med två kontrollgrupper, en fö r 2015 och en
annan fö r 2016. I kontrollgrupperna var ö verlevnadsgraden 79 procent respektive
76 procent, d.v.s. ö verlevnadsgraden var hö gre fö r de stö dmottagare som var aktiva
redan 2015, men lä gre bland dem som blev aktiva fö rst 2016.

Enligt Statistiska centralbyrå n definieras fö retag som inaktiva om de varken har
omsä ttning eller anstä llda. En arbetande ä gare kan inte heller, per definition,
betraktas som anstä lld.

Rö rande omsättningsutveckling visar medianvä rden frå n analysen att
stö dfö retagen inledningsvis hade en snabbare utveckling ä n kontrollgruppernas
fö retag. Dä refter så mattades denna utveckling emellertid av, och omsä ttningen
bö rjade t.o.m. att sjunka det tredje å ret fö r de fö retag som blev aktiva 2016 (se Figur
X nedan). Må let fö r Coompanions verksamhet var att omsä ttningen i stö dfö retagen
skulle ha ö kat minst lika mycket som i andra fö retag.
Figur 2. Omsättningsutveckling stödmottagare och kontrollgrupp,
medianvärden, tusen kronor, löpande priser

Kä lla: Utveckling i fö retag med stö d via Coompanion, Eva Hagsten, Tillvä xtverket, 2020-10-12

AÄven må let fö r antalet anställda i stö dfö retagen var att det skulle ha ö kat minst lika
mycket som i andra fö retag. Analysen visade att i synnerhet under det fö rsta å ret
efter det att fö retagen blivit aktiva så vä xte antalet anstä llda, i sä rskilt fö r
stö dfö retagen, men till viss del ä ven fö r kontrollgrupperna. OÖ kningen på gick ä ven
under det andra å ret fö r bå de stö dgrupper och kontrollgrupper. Dä refter, under det
tredje å ret, fö ljde emellertid en minskning av antalet anstä llda fö r stö dfö retagen,
men inte fö r kontrollgrupperna.

6.2 Kvalitativa bedömningar
Utifrå n urvalet av rå dgivningsinsatser har en bedö mning gjorts av resultatens
bä rkraftighet. Av de sju verksamheter som bildades 2017 var fyra ekonomiska
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fö reningar, en var ideell fö rening, en var en enskild firma och ett var aktiebolag. Av
de sju ä r fyra verksamma idag, två ekonomiska fö reningar, en ideell fö reningen och
ett aktiebolag. Två ekonomiska fö reningar har avvecklats och en enskild firma ä r
vilande och kommer sannolikt inte att aktiveras på nytt.

Utvä rderingen bedö mer att tre av de bestå ende verksamheterna ä r vitala och
vä lorganiserade och att deras verksamheter ä r bä rkraftiga ö ver en ö verskå dlig tid.
Det fjä rde fö retaget fö refaller också vitalt och vä lorganiserat, men ä nnu ä r inte
fö retaget ekonomiskt bä rkraftigt.
•

•

•

•

Den intervjuade representanten fö r ”Marinkonsulterna” ä r sjä lv ö vertygad
av verksamhetens bä rkraftighet och menar utan tvekan att de å tminstone ä r
verksamma om tio å r. Allra viktigast ä r att organiseringen som ekonomisk
fö rening visat sig vara så lyckosam, enligt den intervjuade. Hen menar också
att å ldersspannet på medlemmarna som ä r cirka 15 å r bidrar till de goda
fö rutsä ttningarna. AÅ ldersspannet innebä r att nya medlemmar kan fasas in
nä r de ä ldre kommer att gå i pension.
Den intervjuade representanten fö r ”Handbollsklubben” menar också att
fö rutsä ttningarna fö r en bä rkraftig verksamhet ä r god.
Fö rä ldraengagemanget ä r stort, verksamheten uppskattad av dem som
deltar i den, må nga medlemmar (cirka 100), och det finns ett stort behov av
idrottsaktiviteter på den mindre orten.

AÄ ven utsikterna fö r en bä rkraftig verksamhet fö r ”Små bå tshamnen” verkar
goda. Det finns ett reellt behov av små bå tsplatser på orten och de fyra
medlemmarna i den ekonomiska fö reningen tä nker lå ngsiktigt i sin
planering av verksamheten. Uthyrningen av bå tplatserna genererar ett visst
ö verskott, och det lä gger grunden fö r att om ett par eller nå gra å r renovera
fö reningens bryggor.

Trots att ”Nyhets-appen” idag har 80.000 prenumeranter så ä r det ä nnu inte
ekonomiskt lö nsamt. Med 500.000 läsare, vilket är målet, räknar man med
att verksamheten ska kunna stå på egna ben. Inkomster får man idag från
prenumerationer, men även från donationer. I huvudsak använder man sig
av influencers för marknadsföring. Stöd till investeringar har ordnats
genom bl.a. Almi Invest och med finansiärer som gått in som delägare i
företaget. De flesta läsarna finns i USA.

Av de sex verksamheter som fick rå dgivning 2019 ledde två rå dgivningar inte till att
nå gon verksamhet blev etablerad eller stä rkt ö verhuvudtaget. Ingen bä rkraftighet
finns dä rfö r att bedö ma fö r dem.

Men fö r ett fö retag bidrog rå dgivningen till att ett fö retag bildades redan samma å r,
d.v.s. 2019:
• Fö r det ”Arbetsintegrerande fö retaget” bidrog rå dgivningen till en
affä rsverksamhet som kunde kombinera ekonomisk lö nsamhet med de
sociala aspekterna att erbjuda anstä llningar som var anpassade till de
anstä lldas fö rutsä ttningar. Utvä rderingen bedö mer att framtidsutsikterna ä r
goda. Fö retaget ä r lö nsamt och t.o.m. expanderar fö r tillfä llet. En så rbarhet
bedö ms emellertid vara personberoende, m.a.o. de tre bolagsmä nnens
nä rvaro. Den intervjuade (f. 1965) uppger emellertid att hen ”å tminstone
fortsä tter till pension”, och hoppas att nå gon annan sedan kan ta ö ver. De två
ö vriga bolagsmä nnen ä r nå got yngre.
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Tre andra verksamheter som tog del av rå dgivning 2019 hade redan på gå ende
verksamheter. Utvä rderingen bedö mer att Coompanions rå dgivning bidrog till
ö kade fö rutsä ttningar fö r två av verksamheternas bä rkraftighet, men inte fö r det
tredje:
• Fö r ”Vindkraftsfö reningen” bidrog rå dgivningen under 2019 till att den
ekonomiska fö reningen under 2021, med allra stö rsta sannolikhet,
kommer att få uppdaterade och formellt sett korrekta stadgar, och
dä rmed kan fortsä tta att driva verksamheten.
•

•

Fö r ”Konstnä rerna på pappersbruket” ä r tillgå ngen till de fastigheter
som verksamheten idag drivs i, som hyresgä ster, av stor betydelse.
Verksam-heten ä r i hö g grad bunden till den fysiska platsen. Fastigheten
ä r idag till fö rsä ljning varfö r ett fö rvä rv av denna skulle kunna trygga
verksamheten på sikt. Coompanions rå dgivning, som alltjä mt ä r
på gå ende, bidrar till fö rutsä ttningarna att fö rverkliga fö rvä rvet.
”Tandteknikerna” lade ned sin på gå ende verksamhet samma å r (2019).

6.3. Sammanfattning bärkraftighet
Nedan lä mnas en sammanfattande bedö mning utifrå n den statiska analysen och
information som samlats in vid utvä rderingens intervjuer.
•

•

•

•

•
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Den kvantitativa analysen visade att av de fö retag som redan stö då ret 2015
var aktiva så var 83 procent fortsatt aktiva tre å r senare. Av de fö retag som
blev aktiva 2016 så var 71 procent fortsatt aktiva tre å r senare. Med
reservation fö r en viss skillnad i definition kan utvä rderingen dra slutsatsen
att ö verlevnadsgraden fö r bä gge grupperna blev hö gre ä n må let på minst 65
procent.
I termer av omsä ttning visar analysen att stö dfö retagen sä rskilt det fö rsta
å ret vä xte kraftigt, ä ven i jä mfö relse med kontrollgruppen, men att
utvecklingen de två senare å ren stagnerade. Trots stagnationen visar
analysen emellertid att stö dfö retagens omsä ttning det tredje å ret
fortfarande var hö gre ä n hos kontrollgruppen.
I analysen av antalet anstä llda i jä mfö relse med kontrollgruppen visade
analysen att utvecklingen fö r stö dfö retagen var hö gre det fö rsta å ret. Det
andra å ret var utvecklingen relativt lika. Det tredje å ret uppvisade
stö dfö retagen en negativ utveckling i termer av antalet anstä llda medan
kontrollgruppen visade ett i stort sett ofö rä ndrat lä ge.

Utvä rderingen visar att av fyra ä r sju intervjuade verksamheter som
startade 2017 ä r fortsatt aktiva idag (2020). Utvä rderingen bedö mer att de
fyra ä r vitala och vä lorganiserade och att tre av dem ä r ekonomiskt
bä rkraftiga ö ver en ö verskå dlig tid.

Det begrä nsade urvalet av stö dmottagare som utvä rderingen omfattar
innebä r att det inte gå r att identifiera nå gra mö nster avseende
bä rkraftighet. Dä remot kan de bidra till att bä ttre fö rstå den kvantitativa
analysens resultat.

•

Av de tre stö dmottagare som fick rå dgivning 2019 och redan hade på gå ende
verksamheter ä r två på vä g att stä rka sina verksamheters bä rkraftighet tack
vare stö det (”Marinkonsulterna” och ”Konstnä rerna på pappersbruket”). En
tredje verksamhet har dä remot lagts ned. En fjä rde verksamhet som
startade sin verksamhet redan samma å r som rå dgivningen (2019) bedö ms
driva en genomtä nkt och bä rkraftig verksamhet (”Arbetsintegrerande
fö retaget”). Ytterligare två verksamheter kom aldrig att starta nå gra avsedda
verksamheter varfö r ingen bä rkraftighet finns att bedö ma fö r dem.

7. Kundnöjdhet

Utvä rderingen har bedö mt kundnö jdhet genom att dels ta del av
enkä tundersö kningar genomfö rda av Coompanion, dels egna bedö mningar utifrå n
egna intervjuer och en djupintyervju-undersö kning genomfö rd av Coompanion.

I uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen angavs må let till 95 procent kundnö jdhet,
mä tt som andel nö jda i ett sammanvä gt NKI. Dä r angavs också må let att minst 90
procent av deltagarna skulle anse att de få tt goda kunskaper om start och drift av
kooperativa och arbetsintegrerande sociala fö retag. Nedan presenteras utfallet frå n
de kundnö jdhets-undersö kningar som gjort under de tre å ren. I dessa har de två
må len i uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen fö ljts upp vissa av å ren.

7.1. Coompanions mätningar

Fö r 2017 angav 91 procent av 382 respondenter i en av Coompanions
enkä tundersö kningar att de var nö jda med rå dgivningen som helhet: 54 procent
uppgav att de var ”mycket nö jda” och 27 procent att de var ”nö jda”. Med ett utfall på
91 procent kundnö jdhet kan utvä rderingen konstatera att utfallet blev 4
procentenheter under må let. Av totalen uppgav så lunda 9 procent att de inte var
nö jda. Av dessa var 7 procent ”inte sä rskilt nö jda” och 2 procent ”missnö jda”.

Andra resultat frå n enkä tundersö kningen:
• Av respondenterna angav 89 procent att rå dgivarens kompetens varit
mycket god eller god.
• Fö r 79 procent motsvarade rå dgivningen helt och hå llet, eller till en stor
del, deras behov.

Fö r 2019 gjordes en annan enkä tundersö kning, denna gå ng med 50 respondenter
som få tt rå dgivning frå n 13 olika regionkontor. På en skala 1-10 kom det
genomsnittliga utfallet att ligga mellan 8,8 och 9,6 fö r fem olika frå gor (se Tabell 7
nedan).

Intressant i sammanhanget ä r att medianvä rdet lå g på 10 fö r alla de fem frå gorna.
Den genomsnittlige stö dmottagaren var alltså fullt ut nö jd i fö rhå llande till de fem
frå gestä llningarna. ”Denne” tyckte fö ljaktligen fullt ut att rå dgivningen motsvarade
behoven, att rå dgivarens kompetens varit hö g, att hen blivit positivt bemö tt, att hen
upplevt en likvä rdig och inkluderande behandling i rå dgivningen, samt var mycket
nö jd med rå dgivningen som helhet.
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Tabell 7. Frågor vid Coompanions nöjdkund-undersökning 2019
Frågor
Medelvärde
Motsvarade innehå llet i rå dgivningen dina behov?
8,8
Hur bedö mer du rå dgivarens kompetens om det som
9,0
rå dgivningen handlade om?
Vi/jag blev positivt bemö tta?
9,6
Upplevde du/ni att du/ni fick en likvä rdig och
9,4
inkluderande behandling i rå dgivningen?
Hur nö jd ä r jag med rå dgivningen som helhet?
8,9

Median
10
10
10
10
10

I uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen var ett av må len att minst 90 procent av
deltagarna skulle anse att de få tt goda kunskaper om start och drift av kooperativa
och arbetsintegrerande sociala fö retag. I enkä tundersö kningen frå n 2019 stä lldes
den frå gan med fö ljande utfall:
• Ja: 42 (84 procent)
• Nej: 1 (2 procent)
• Ingen å sikt: 7 (14 procent)
Utfallet blev alltså 6 procentenheter lä gre ä n må let. Samtidigt uttryckte 14 procent
ingen å sikt.

På en annan frå ga, om respondenterna tyckte att de mä rkt att Coompanion arbetar
med demokratiskt fö retagande, blev utfallet:
• Ja: 40 (80 procent)
• Nej: 1 (2 procent)
• Ingen å sikt: 9 (18 procent)
Bland respondenterna anså g alltså 80 procent att de mä rkt att Coompanion arbetar
med demokratiskt fö retagande. Samtidigt uttryckte 18 procent ingen å sikt. Inget
må lvä rde finns att jä mfö ra med.

7.2 Coompanions djupintervjuer

Fö r 2018 gjorde Coompanion en kvalitativ djupundersö kning av rå dgivningen
genom tio intervjuer. Undersö kningen presenterar kvalitativa slutsatser. Ingen
direkt mä tning gjordes dä rfö r mot NKI-må let.

Vä rt att notera, vilket rapporten sjä lv lyfter fram, ä r emellertid att urvalet inte var
representativt: ”Då lä nen sjä lva fö reslagit verksamheter så har de givetvis valt
verksamheter som de uppfattat som positiva och som de anser har upplevt ett stort
vä rde av rå dgivningen.” Trots skevheterna i urvalet å terger utvä rderingen
slutsatserna i korthet:

Rapporten menar att respondenterna genomgå ende fö rknippade Coompanion med
aspekter som ”snä llhet”, ”hjä lpsamhet” och ”prestigelö sa”. Också engagemanget frå n
rå dgivarna poä ngterades enligt rapporten som nå got exceptionellt. Rapporten
menar vidare att stö dmottagarna uppgett att Coompanion brinner fö r kundernas
idé er och att Coompanion har fö rmå gan att se det som stö dmottagarna ser: alla
vä rden som deras verksamheter erbjuder samhä llet och som inte alltid ä r just
finansiella. Enligt rapporten betonade alla intervjupersoner att de få tt betydligt mer
hjä lp ä n vad de hade fö rvä ntat sig och uttryckt det fantastiska i att kunna få så
mycket hjä lp helt kostnadsfritt. Må nga uppgavs nä stan ha varit lite upprö rda ö ver
att inte fler kä nner till Coompanion - och har tagit på sig rollen som Coompanions
ambassadö rer.
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7.3 Bedömningar utifrån utvärderingens intervjuer
Frå n utvä rderingens intervjuer framträ der en på fallande kundnö jdhet. Inte nå gon
har uttryckt bristande nö jdhet. Ett par av de intervjuade hade emellertid hoppats på
att Coompanion också hade kunnat erbjuda finansiering. Sammantaget gö r
utvä rderingen bedö mningen att de intervjuade stö dmottagarna varit antingen
”nö jda” eller ”mycket nö jda”.

Som noterat hade urvalet fö r Coompanions djupintervjuer brister fö r att kunna
bedö mas vara representativa fö r helheten, men bland de intervjuade
stö dmottagarna som utvä rderingen bedö mt vara ”mycket nö jda” kä nner
utvä rderingen i hö g grad igen slutsatserna som djupintervjuerna ledde till. Må nga
stö dmottagare uttryckte sä rskilt stor nö jdhet med engagemanget frå n rå dgivarna
och att de besatt de specifika kunskaper som ä r fö rknippade med kooperativt och
socialt fö retagande. Deras fö rmå ga att lyssna och anpassa rå dgivningen till de
faktiska behoven lyftes fram av flera stö dmottagare. Utvä rderingens intervjuer
visade ä ven att inte alla, men flera, intervjupersoner få tt betydligt mer hjä lp ä n vad
de hade fö rvä ntat sig - och uppskattat att kunna få så mycket hjä lp helt
kostnadsfritt.
Fö r dem som bedö mts vara ”nö jda” ä r flera slutsatser frå n Coompanions
djupintervjuer också fö rekommande, men inte i samma omfattning. Genomgå ende
ä ven fö r dem ä r emellertid att de i hö g grad uppskattat att rå dgivarna besatt de
specifika kunskaper som ä r fö rknippade med kooperativt och socialt fö retagande.

8. Relevans

Fö r utvä rderingskriteriet relevans omfattar utvä rderingen tre utvä rderingsfrå gor.
Strukturen nedan utgå r frå n dessa.

8.1. Insatsens design

Verksamhetsbidragets design utgå r frå n utlysningen och ansö kningarna. Utifrå n
dem illustrerade Tillvä xtverket designen, i samrå d med Coompanion, genom en
fö rä ndringsteori. Den ingick som en del av uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen
frå n mars 2017.

I enlighet med uppdragets kravstä llan har utvä rderingen uppdaterat den
ursprungliga fö rä ndringsteorin fö r att fö lja den grundmodell fö r fö rä ndringsteori
som Tillvä xtverket numera tillä mpar. Det ä r denna, tillsammans med uppfö ljningsoch utvä rderingsplanen, som utgö r grunden fö r utvä rderingens bedö mning av
design. Som tidigare nä mnt har Tillvä xtverket ingen programplan fö r insatsen.

Fokus har legat på att besvara utvä rderingsfrå gan i vilken utsträ ckning som
organiseringen av det arbete som verksamhetsbidraget finansierar (d.v.s. designen)
ä r relevant fö r att, teoretiskt sätt, kunna bidra till de ö vergripande må len?

Genom datainsamlingen har utvä rderingen genom intervjuer kunnat gö ra en
avstä mning mot de faktiska uppfattningarna på bå de Tillvä xtverket och
Coompanion om fö rvä ntade aktiviteter och må l fö r att bedö ma om de skiljer sig mot
designen. Utvä rderingen har också bedö mt designens relevans avseende behov,
genomfö rbarhet, kausalitet och detaljeringsgrad. Bedö mningarna redovisas nedan.
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Design i jämförelse med uppfattningar
Tillväxtverkets aktiviteter och Coompanions förändrade förmågor
Utvä rderingen bedö mer att fö rä ndringsteorin ö verensstä mmer vä l med
Tillvä xtverkets och Coompanions uppfattningar om att Tillvä xtverkets aktiviteter
med att ge stö d av grundbidrag och sä rskilt bidrag (metodutvecklingsbidraget)
avså g att stä rka Coompanion i finansiella termer, bå de fö r att driva kä rnverksamhet
och fö r att driva internt metodutvecklingsarbete. Metodutvecklingsbidraget innebar
att en viss fö rmå ga (den finansiell resursen) kunde omvandlas till en annan stä rkt
fö rmå ga (nya verksamheter och metoder).
•

Vid intervjuer har dock en viss osä kerhet framkommit om vad som avses
med ”verksamheter”.

Coompanions förändrade beteenden
Utvä rderingen bedö mer vidare att det ä r i ö verensstä mmelse med uppfattningarna
att Coompanion med hjä lp av grundbidrag, nya verksamheter och nya metoder
skulle driva verksamhet inom de sex olika verksamhetsområ dena utbildning,
rå dgivning, information, planeringsprocesser, plattformar fö r social ekonomi och
processledning. Kontrafaktiskt ä r det ett fö rä ndrat beteende i jä mfö relse mot vad
Coompanion skulle ha gjort utan verksamhetsbidraget. Utvä rderingen har
emellertid vidare visat att:
•

•

Flera intervjuade har uttryck en osä kerhet om vad som inbegrips i
verksamhetsområ dena plattformar för social ekonomi och
planeringsprocess. Utvä rderingen har ä ven noterat att de inte heller ä r
definierade i uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen. De intervjuade har
uttryckt olika definitioner fö r dem. Utvä rderingen gö r (se ä ven stycke 3.5)
tolkningen att avsikten med planeringsprocesser och plattformar fö r social
ekonomi handlar om Coompanions direkta strategiskt på verkansarbete mot
beslutsfattare med flera.
Processledningsstöd ä r dä remot definierat i uppfö ljnings- och
utvä rderingsplanen och handlar om processtö d till en grupp av individer,
alltså en form av rå dgivning, men inte fö r att de sjä lva ska starta eller
affä rsutveckla kooperativt eller socialt fö retagande, utan fö r att individer
ska kunna gå samman fö r att genom på verkansarbete mot beslutsfattare
m.m. fö rsö ka lö sa gemensamma behov.

Med utgå ngspunkt frå n tolkningen ovan så ä r inte designen (den
uppdaterade fö rä ndringsteorin) relevant. Fö r planeringsprocesser och
plattformar för social ekonomi ä r Coompanions direkta må lgrupper
beslutsfattare m.fl. Genom Coompanions strategiska på verkansarbete ä r
fö rvä ntningen att de ska fö rbä ttra fö rutsä ttningarna fö r kooperativt och
socialt fö retagande. Det saknas med andra ord en mellannivå i
fö rä ndringsteorin.

Med utgå ngspunkt frå n tolkningen ovan så ä r inte heller designen (den
uppdaterade fö rä ndringsteorin) relevant fö r processledning. Fö r detta
områ de saknas ytterligare en nivå i fö rä ndringsteorin. I jä mfö relse med de
två områ dena ovan nå s beslutsfattare m.fl. indirekt (istä llet fö r direkt) av
Coompanions arbete.
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•

Viktigt att notera också ä r att det strategiska på verkansarbetet inte enbart
utfö rs av tjä nstemä nnen på de olika Coompanion-kontoren utan ä ven av de
regionala styrelserna och av styrelsen fö r Coompanion Sverige. Styrelsernas
arbetsinsatser ä r inte finansierade av verksamhetsbidraget, men genom den
verksamhet som Coompanion genomfö r så få r deras rö ster stö rre legitimitet
och tyngd, och kan ä ven bygga på idé er och uppslag frå n verksamheten.
Utvä rderingen bedö mer emellertid att utlysningen inte stä ller nå gra
fö rvä ntningar på detta. Styrelsernas strategiska på verkansarbete kan dä rfö r
inte anses saknas i fö rä ndringsteorin. Tyngden och legitimiteten i
styrelsearbetena bö r istä llet ses som en mö jlig positiv bieffekt.

Coompanions målgruppers (stödmottagarnas) förändrade förmågor
Utvä rderingen bedö mer att fö rä ndringsteorins beskrivning av Coompanions
må lgruppers (stö dmottagarnas) fö rvä ntade fö rä ndrade fö rmå gor till stora delar
ö verensstä mmer med det som de intervjuade också uppfattat, men att
beskrivningen inte ä r heltä ckande.
•

•

Bl.a. saknas hä r konkreta fö rmå gehö jande komponenter så som
styrdokument (t.ex. stadgar och verksamhetsplaner), avtal (t.ex.
kompanjonavtal), hä nvisningar till andra rå dgivningsorganisationer, etc.

AÄ ven mjukare vä rden så som inspiration, mod och sjä lvfö rtroende skulle
också kunna inbegripas. Vilka fö rmå gor som ä r aktuella att stä rka varierar
sjä lvklart frå n stö dmottagare till stö dmottagare, beroende på dennes behov.

Coompanions målgruppers (stödmottagarnas) förändrade beteenden
Flera av de intervjuade menade att beskrivningen av de fö rvä ntad fö rä ndrade
beteendena i fö rä ndringsteorin var alltfö r sparsamt skriven. T.ex. behö ver det
nö dvä ndigtvis inte bara vara innovativa lö sningar som leder till de ö vergripande
må len. De fö rvä ntningar som saknas på denna nivå i designen ä r att stö dmottagarna
aktivt arbetar med att organisera sig och att skapa fö rutsä ttningar fö r att
tillsammans driva socialt och kooperativt fö retagande. Utvä rderingen menar också
att denna nivå ä r alltfö r smalt definierad.
Effekter
De intervjuade fann beskrivningen av de fö rvä ntade effekterna som relevanta
(må ngfald och konkurrenskraftiga fö retag, samt lokal och regional attraktivitet).
Men, intervjuerna har ä ven visat att må l kopplade till sociala aspekter saknades i
den ö vergripande må lformuleringen.

Designens relevans i förhållande till behov

Utvä rderingen bedö mer att Coompanions verksamhet fyller ett faktiskt behov. Det
finns må nga olika rå dgivarorganisationer runt i landet som kan ge stö d till att starta
upp affä rsverksamheter, men ingen av dem har den inriktning som Coompanion har.
Verksamheten fyller dä rfö r en viktig lucka. De intervjuade stö dmottagarna uppger, i
den må n de haft kontakt med andra rå dgivarorganisationer, att de andra rå dgivarna
haft begrä nsad, eller ingen, kunskap om kooperativt och socialt fö retagande, och
hur dessa kan på verka lokal och regional attraktivitet.

Aktiviteternas genomförbarhet

Utvä rderingen har bedö mt genomfö rbarheten av bå de Tillvä xtverkets och
Coompanions fö rvä ntade aktiviteter och prestationer. Bedö mningen ä r att bå de
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omfattning och innehå ll var helt rimligt stä llda och dä rmed bö r ha varit
genomfö rbara.

Kausalitet

Utvä rderingen bedö mer att de kausala fö rhå llandena i fö rä ndringsteorin, sett till de
olika nivå ernas rubriker, delvis ä r relevanta. Undantag ä r verksamhetsområ dena
planeringsprocesser, plattformar fö r social ekonom och processledning som inte
direkt stä rker må lgruppernas (stö dmottagarnas) fö rmå gor. Designen saknar dä r
mellannivå er (se ovan).

Medfinansiering

En utestå ende frå ga ä r om medfinansiering saknas i fö rä ndringsteorin.
Tillvä xtverket stä ller krav på medfinansiering, och gö r å rligen uppfö ljningar av
denna fö r varje regionkontor. Verksamhetsbidragets del av finansieringen av de
totala kostnaderna under å ret få r vara hö gst 50 procent. Ett argument fö r att
inkludera medfinansiering i fö rä ndringsteorin ä r att utan Tillvä xtverkets
verksamhetsbidrag så skulle de olika Coompanionkontoren inte ha kunnat driva sin
basverksamhet, och dä rfö r inte heller kunnat driva nå gon annan verksamhet heller.
Huruvida det ä r en korrekt beskrivning fö r samtliga regionkontor ä r emellertid inte
sä kert, dels p.g.a. att må nga regionkontor erhå ller regionbidrag som ä r relativt
ö ppna fö r att finansiera basverksamhet. Verksamhetsbidraget skulle annars kunna
ses som en mö jliggö rare fö r all ö vrig verksamhet som drivs.

Utvä rderingen har visat att vissa regioner upplever svå righeter med att mö ta
medfinansieringskravet och att det innebä r ett resurskrä vande stressmoment att
varje å r behö va klara av det. Det kan krä va en hel del kontakter fö r att få in
resterande finansiering, och det kan också rå da konkurrens mellan olika
organisationer om de begrä nsade bidragen. Det ä r viktigt fö r regionkontoren att ha
en lokal fö rankring och gö ra ett jobb som uppmä rksammas av regioner och
kommuner om de ska vä lja att finansiera delar av regionkontorens verksamhet.

Vissa andra regionkontor har vä l utvecklade samarbeten sedan flertalet å r tillbaka
med t.ex. bå de regioner och kommuner. Dessa ger bå de bidrag och uppdrag, vilket
bidrar till att tillmö tesgå medfinansieringskravet.

I sammanhanget bö r också nä mnas att en viss må lfö rskjutning fö rekommer vid
medfinansiering. Fö r annan finansiering så kan kraven på resultat och effekter
fö rvisso vara liknande, men nå got annorlunda ä n mot dem som gä ller fö r
verksamhetsbidraget. I den må n som de fö rvä ntade resultaten blir uppnå dda, men
delvis skiljer sig frå n må len fö r verksamhetsbidraget skulle de då , i tekniska termer,
mö jligtvis kunna bedö mas som positiva bieffekter.

Designens detaljeringsgrad

Utvä rderingen har noterat att utlysningen reflekterade en relativt odetaljerad
design. Att den var det har sina fö rdelar då den ö ppnade upp fö r de sö kande att
fö reslå alternativa lö sningar till hur syftet med fö rordningen kan uppnå s.
•
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AÄndå saknades en programplan/insatsplan, inklusive en uppfö ljnings-och
utvä rderingsplanen med en generell fö rä ndringsteori som grund fö r
utlysningen. Den hade kunnat bidra till en nå got mer utvecklad utlysning
redan i detta skede och lagt grunden fö r uppfö ljnings- och
utvä rderingsbarhet. Bl.a. hade dä rfö r fö rvä ntningarna på strategiskt
på verkansarbete kunnat tydliggö ras.

En uppfö ljnings-och utvä rderingsplanen med fö rä ndringsteori blev utvecklad efter
det att utlysningen genomfö rts och att ansö kningarna godkä nts. Utvä rderingen
menar att eftersom insatsen utgö rs av ett verksamhetsbidrag, och att den
verksamhet som bidraget finansierar dä rfö r, å tminstone till viss del, må ste utgå frå n
de mö jligheter och fö rutsä ttningar som den sö kande organisationen har att utgå
frå n, ä r det ä ndå ä ndamå lsenligt att uppfö ljnings-och utvä rderingsplanen med
fö rä ndringsteori i ett senare skede utvecklades i mellan Tillvä xtverket och
Coompanion. Men utvä rderingen bedö mer alltjä mt att detta arbete borde ha kunnat
utgå frå n en mer generell fö rä ndringsteori med en uppfö ljnings-och
utvä rderingsplan som hade ingå tt i utlysningen.

Frå n intervjuer har utvä rderingen noterat att Coompanion i princip var den enda
organisation som har rä tt bakgrund fö r att kunna svara på utlysningen. Det utgjorde
emellertid inte nå got hinder fö r att Tillvä xverket kunnat vara nå got mer detaljerad i
utlysningen.

8.2. Efterlevnad
Insatsens design har jä mfö rts med den externa styrningen av insatsen, m.a.o. den
styrande fö rordningen. Syftet ä r att bedö ma i vilken grad som styrningen efterlevts.
Utvä rderingen bedö mer att bå de utlysning och ansö kningar ö verensstä mmer med
fö rordningen, liksom den verksamhet som sedan kom att bedrivas.

8.3. Organisation
En av utvä rderingsfrå gorna rö rde i vilken utsträ ckning som Coompanions
verksamhet ä r organiserad med hä nsyn till att bå de vara resurseffektiv och
regionalt och lokalt fö rankrad. Utvä rderingen har tolkat ”lokalt- och regionalt
fö rankrad” som att Coompanion på regionnivå och lokalnivå , i så hö g grad som
mö jligt, kan erbjuda de tjä nster som efterfrå gas på de nivå erna. Utvä rderingen har
tolkat ”resurseffektiv” som att dessa tjä nster kan erbjudas och levereras så pass
kostnadseffektivt som mö jligt.

Utvä rderingen har noterat att Coompanion som organisation prä glas av ett stort
engagemang och att medarbetarna har god kunskap om kooperativt och socialt
fö retagande. Men att i sin rå dgivning vara heltä ckande och ge goda rå d till
stö dmottagarna innebä r också att en stor kompetensbredd krä vs. Det ä r inte bara
det att stö dmottagarna i stort sett kan vara, eller planerar fö r att bli, verksamma i
stort sett som vilken bransch som helst, ä ven sakfrå gorna i sig kan variera. Behoven
hos stö dmottagarna kan rö ra sig om juridik (stadgar, kompanjonavtal),
hå llbarhetsfrå gor, organisation, hä nvisningar, coaching, m.m. AÄ ven språ kkunskaper
ä r viktiga fö r att kunna kommunicera med de stö dmottagare som inte behä rskar det
svenska språ ket. I må nga fall kan engelska fungera alldeles utmä rkt, men ä ven
arabiska har blivit allt viktigare som en fö ljd av det stora antalet nyanlä nda under
senare å r. Coompanion har ett system fö r diplomering av affä rsrå dgivarna vilken
lä gger grundlä ggande kunskaper inom juridik, ekonomi, m.m..
Desto mindre varje regionkontor ä r, desto svå rare kan det dä rfö r vara att på egen
hand kunna tillgodose stö dmottagarnas fö rvä ntningar. Men genom att anvä nda sig
av den juridiska service som Coompanion erbjuder på central nivå , och genom att
samverka med andra regioner, kan stö dmottagarnas behov i hö g grad ä ndå
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tillgodoses genom varje regionkontors rå dgivning. Må nga regioner har byggt upp
nä rmare samarbeten och har god personkä nnedom med de andra kontor som
geografiskt ligger nä ra, och det underlä ttar kommunikationen fö r att få hjä lp med
att ge svar på frå gor som stö dmottagarna lyft. AÄ ven det nä tbaserade
kommunikationsverktyget SLACK utnyttjas flitigt av de flesta (men inte alla) fö r
liknande ä ndamå l och fö r erfarenhetsutbyte och tips i allmä nhet. I de fall som flera
regionkontor deltar i samma projekt (t.ex. Yalla-trappan) har utvä rderingen sett att
nä tverkandet mellan de deltagande regionkontoren gä rna, trots att de geografiskt
sett inte nö dvä ndigtvis ligger nä ra varandra, stä rks och frä mjar personkä nnedom,
samarbeten och kunskapsutbyte fö r i princip vilka frå gor som helst.

Samtidigt som regionkontoren genom juridisk service och intern samverkan oftast
lyckas mö ta stö dmottagarnas fö rvä ntningar gå r det inte att bortse frå n att stö rre
regionkontor skapar bä ttre fö rutsä ttningar fö r stö rre intern dynamik, vilket i sin tur
frä mjar det interna utvecklingsarbetet.

Trots stark regionsamverkan dä r kontoren har informationsutbyte med varandra så
kan man ä ndå inte bortse frå n att stö dmottagaren oftast inte kommunicerar direkt
med den som ä r sakkunnig. Med hjä lp av modern digital videomö tes-teknik har
Coompanion under senare tid emellertid bö rjat med att lå ta den sakkunnige att
delta direkt delta i rå dgivningsmö ten (t.ex. expertisen fö r juridisk service), och då
kan stö dmottagaren direkt kommunicera med den sakkunnige.

En annan aspekt som rö r regionkontorens storlek ä r att en verksamhetsledare på
ett stö rre kontor, med stö d av medarbetarna, också har stö rre mö jligheter att
fokusera på strategiskt på verkansarbete och att stä rka partnerskapet med andra
rå dgivar-organisationer. På ett mindre regionkontor blir det dä remot lä tt att
verksamhetsledaren sjä lv tar ett så stort ansvar fö r rå dgivningen att det kan ske på
de strategiska frå gornas bekostnad.

Varje regionkontor utom Stockholm ä r organiserade som egna ekonomiska
fö reningar (Stockholm ä r en ideell fö rening). Att varje regionkontor ä r en egen
fö rening innebä r dä rfö r relativt stora administrativa omkostnader (overheads). Att
varje region har en egen chef blir också vä ldigt chefstungt fö r Coompanion i sin
helhet, ä ven om cheferna i må nga fall ä ven arbetar operativt i kä rnverksamheten
med rå dgivning, information, etc. I ett fall delar emellertid två regioner på samma
verksamhetsledare (Vä stmanland och OÖ rebro), vilket må ste betraktas som en
intressant lö sning.

Fö r att frä mja ö kad dynamik, kunna erbjuda direkt rå dgivning med dem som ä r
sakkunniga, och fö r att minska på omkostnader kan det dä rfö r ses som en intressant
lö sning att slå samman de nuvarande regionkontoren i stö rre kluster. Det ä r också
en mö jlighet som flera intervjuade nä mnt. Men en frå ga som då också dyker upp ä r
om det i så dana fall skulle vara på den lokala och regionala nä rvarons bekostnad.
Om verksamheten fö r hela klustret skulle vara samlat på en och samma ort skulle
det fö rmodligen vara så . Men om personalen inom samma kluster skulle verka frå n
olika orter skulle det nö dvä ndigtvis inte behö va bli det. Intressant i sammanhanget
ä r Coompanions kontor i Vä sterbotten som idag ä r verksamt på tre orter (Umeå ,
Skellefteå och Lycksele). Det ä r i och fö r sig inom samma region, men utvä rderingen
bedö mer att principen i sig att sprida ut personalen på flertalet orter, fö r att
sä kerstä lla lokal nä rvaro, fö rmodligen också skulle kunna var applicerbar på ett
kluster som omfattar ett stö rre områ de ä n en region.
Men en annan frå ga som skulle stä llas på sin spets med kluster ä r att det då också
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skulle bli fä rre styrelser. Må nga styrelsemedlemmar ä r idag aktiva i det strategiska
på verkansarbetet, och må nga representerar i sig en ort, en specifik del av regionen
eller ä r engagerade i sä rskilda sakfrå gor. Enligt uppgifter som nå tt utvä rderingen
finns idag en oro hos vissa styrelsemedlemmar om att kluster skulle kunna ä ventyra
de nuvarande styrelsernas mö jligheter till deltagande och inflytande. Utvä rderingen
bedö mer att det inte kan uteslutas att det ä r en reell risk. Om den inte beaktades
och hanterades, i en eventuell organisering i kluster, skulle en del av det vä rde som
styrelserna idag tillfö r kunna ä ventyras.

Idag reglerar emellertid fö rordningen hur Coompanion har mö jlighet att organisera
sig, och med nuvarande formuleringar ä r det ä ndå inte mö jligt att organisera sig i
kluster. Fö rordningen anger (3 §) att” ett kooperativt utvecklingscentrums
verksamhet skall antingen omfatta ett lä n eller en eller flera kommuner om lä nets
storlek, invå narantal eller i ö vrigt starka skä l motiverar det”. I praktiken innebä r det
alltså att regionkontoren inte kan organisera sig i stö rre organisationer ä n vad de ä r
idag. Dessutom ä r den berä kningsnyckel fö r finansieringen som tillä mpas också
reglerad i fö rordningen. Den ä r konstruerad på så sä tt att två regioner som i teorin
skulle bilda ett kluster skulle få en gemensam minskad finansiering ä n om de
fortsatte att vara å tskilda. Det innebä r minskade incitament att gå samman. Men,
fö rordningar kan också ä ndras. Resonemanget i paragraferna ovan bö r dä rfö r inte
enbart ses som hypotetiskt.
Under sommarhalvå ret (2020) tillsattes en arbetsgrupp på Coompanion som ska
utreda Coompanions organisering. Den kommer enligt plan att presentera sitt
resultat i maj 2021.

9. Slutsatser

Med utgå ngspunkt i utvä rderingsfrå gorna presenteras i detta stycke utvä rderingens
slutsatser. Strukturen fö ljer utvä rderingskriterierna.

9.1 Måluppfyllelse

Har verksamheten 2017–2019 bidragit till de planerade resultaten och
effekterna ute i verksamheten? Varför/varför inte?
Utifrå n bedö mda prestationer, effekter och kundnö jdhet drar utvä rderingen
slutsatsen att Coompanion i huvudsak levererat vä l i fö rhå llande till de uppstä llda
må len i ansö kningarna och uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen. Utvä rderingens
fallstudier visar samtidigt att rå dgivningarna varit vä ldigt olika till karaktä r och
omfattning. Det fö rklaras av vilka specifika behov av rå dgivning som
stö dmottagarna haft och att Coompanion anpassat sig vä l till dem.
Det statistiska materialet frå n Coompanions å rliga rapporteringar visar på en hö g
grad av må luppfyllelse i form av prestationer fö r i stort sett alla Coompanions sex
verksamhetsområ den.

Trots att det statistiska materialet visar på god må luppfyllelse fö r prestationer så
gä ller inte detsamma fö r effekter. Må let fö r nya fö retag eller affä rsverksamheter
blev 14 procent lä gre ä n det planerade. Sä rskilt fö r kooperativa fö retag (-36
procent) och arbetsintegrerande sociala fö retag (-34 procent) blev minskningen
på taglig. Flera respondenter har nä mnt att det kan vara resurskrä vande att ge stö d
till att starta arbetsintegrerande sociala fö retag, men utvä rderingen menar
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samtidigt att detta borde ha varit kä nt då må len sattes.

Inom verksamhetsområ det rå dgivning, som sä rskilt studerades inom
utvä rderingen, noterades frå n ett urval av rå dgivningsinsatser att ö nskade effekter
uppstod i vissa fall - men inte i andra. Fö r de rå dgivningar som var fruktsamma
bidrog rå dgivningarna till stö dmottagarna fick stä rkta kunskaper om start och drift
av kooperativa fö retag samt ö kat intresse och positivare attityder till kooperativt
fö retagande.

I må nga fall bestod de konkreta resultaten av utvecklade stadgar, kompanjonavtal,
verksamhetsplaner, underlag fö r val av bolagsform, stä rkta organisationer, m.m.,
men ä ven de mjukare vä rdena som kommer frå n Coompanions engagemang och
anpassningsfö rmå ga till stö dmottagarnas reella behov visade sig vara
framträ dande. I vissa fall ledde dock Coompanions rå dgivning inte till att nå gon
verksamhet startades eller att en på gå ende verksamhet fick lä ggas ned eller bli
vilande, trots att kunskaper och attityder blev utvecklade. Utvä rderingen bedö mer
att orsaken till detta var att fö rutsä ttningarna helt enkelt inte var tillrä ckliga eller
att fö rä ndringar uppstod på vä gen. Utvä rderingen har svå rt att finna nå gra specifika
brister i rå dgivningen i sig.
Rö rande kundnö jdhet visar utvä rderingen att kunderna i hö g grad var nö jda med
Coompanions rå dgivning. AÄven Coompanions egna undersö kningar pekar å t samma
hå ll, ä ven om de i statistiska termer inte uppnå dde de uppstä llda må len i
uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen.
Trots den positiva slutsatsen avseende må luppfyllelse kvarstå r det fö rhå llande att
statistiken visar på att fä rre nya fö retag eller affä rsverksamheter startade, sä rskilt
fö r kooperativa fö retag och arbetsintegrerande sociala fö retag. En mö jlig
bidragande orsak till det kan vara att en del av rå dgivningen i mycket hö gre grad ä n
planerat (+81 procent) gick till redan etablerade fö retag.

En ytterligare aspekt att ta hä nsyn till i bedö mningen av må luppfyllelse ä r att ä ven
andra orsaker, utö ver Coompanion rå dgivningsstö d, kan ha bidragit till
må luppfyllelse. Utifrå n ett kontrafaktiskt perspektiv gå r det alltså inte att utesluta
att de konstaterade effekterna hade kunnat ha uppstå tt ä ndå , utan Coompanions
medverkan. Effekterna kunde också ha uppstå tt senare eller på ett annat sä tt. I fallet
med Coompanions rå dgivningsverksamhet bö r man alltså stä lla sig frå gan om, och i
vilken grad, som det verkligen var en viss prestation som ledde till en konstaterad
fö rä ndring på effektnivå (s.k. attribution 5), eller om det var en helt annan faktor,
eller om de samverkade.
I fallet med konstaterade nystartade verksamheter och att upprä tthå lla redan
etablerade verksamheter så kan Coompanions rå dgivning, utifrå n ett kontrafaktiskt
perspektiv, ha varit alltifrå n avgörande, till bidragande, marginell eller utan
betydelse. En sammantagen bedö mning frå n utvä rderingens urval av
rå dgivningsstö d visar att Coompanions rå dgivningsstö d haft alltifrå n en marginell
till avgö rande betydelse fö r att fem verksamheter idag ä r fullt verksamma och att en
verksamhet fö rmå tt upprä tthå lla sin verksamhet – se nedan. Ett av de andra stö den,
”Konstnä rerna på pappersbruket”, ä r alltjä mt på gå ende och gå r ä nnu inte att
bedö ma utifrå n ett kontrafaktiskt perspektiv.
•

5

”Marinkonsulterna” uppger att det utan Coompanions stöd är långt ifrån

Med attribution avses i vilken grad som en konstaterad effekt kan bedö mas ha en viss orsak.
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•

•

•

•

säkert att valet hade fallit på att bilda en ekonomisk förening, och att det
inte heller är säkert att det hade gått på ett lika smidigt vis. Efter tre års
verksamhet är respondenten från ”Marinkonsulterna” starkt övertygad om
att valet att bilda just en ekonomisk förening var det allra bästa.
Utvärderingen bedömer att Coompanion haft en avgörande betydelse för att
valet föll på ekonomisk förening, och att valet idag uppfattas som så lyckat
av stödmottagarna.

”Små bå tshamnen” uppger att kommunen, under fö rhandlingar, fö reslog att
bilda just en ekonomisk fö rening, och rekommenderade initiativtagarna till
att ta kontakt med Coompanion fö r stö d. Efter tre års verksamhet är
respondenten från ”Småbåtshamnen” starkt övertygad om att valet att bilda
just en ekonomisk förening var det allra bästa. Utvärderingen bedömer att
Coompanion haft en bidragande betydelse för att det gick smidigt att bilda
den ekonomiska förningen på ett önskat sätt, men att initiativtagarna
sannolikt hade kunnat få stöd på annat håll också. Respondenten från
”Småbåtshamnen” tror emellertid inte att de hade kunnat hitta ett stöd som
de hade blivit lika nöjda med.

”Handbollsklubben” uppger att det ä r hö gst tveksamt om de hade orkat att
bilda fö reningen utan stö det frå n Coompanion. I stö ttningen ingick också att
bidra till att skapa styrelse och forma organisationen. Tre å r efter att
fö reningen bilades har den idag en vital och vä xande verksamhet.
Utvärderingen bedömer att Coompanion haft en avgörande betydelse för att
föreningen kunde bildas.
”Nyhets-appen” har svå rt att exakt minnas vad Coompanions
rå dgivningsstö d genom ett rå dgivningssamtal bestod utav. Ett aktiebolag
bildades emellertid 2017 och ä r verksamt tre å r senare. Utvärderingen
bedömer att Coompanion haft en marginell betydelse för att bolaget kunde
bildas och verksamheten bedrivas.

”Vindkraftsfö reningen” uppger att de ä r mycket nö jda med att Coompanion
under 2019 kunde stö dja dem med att anpassa sina stadgar efter ä ndrade
lagkrav. Utan Coompanions stöd menar den intervjuade att de på ett eller
annat sätt ändå hade varit tvungna att se till att få sina stadgar uppdaterade,
men att hen på rak arm inte kan säga hur det i sådana fall hade gått till. De
tror inte heller att ett annat stöd hade varit av samma kvalitet, både
avseende innehåll och smidighet. Utvärderingen bedömer att Coompanion
haft en avgörande betydelse för att arbetet med de nya stadgarna gick
smidigt och att utfallet blev lyckat.

”Arbetsintegrerande fö retaget” uppger att Coompanion hjä lpte dem att
planera sin verksamhet och bä ttre fö rstå hur de skulle kunna driva
verksamheten affä rsmä ssigt. Redan under 2019 då de fick rå dgivningsstö det
bildade de ett aktiebolag och har idag en vä l utvecklad verksamhet.
Utvärderingen bedömer att Coompanion haft en bidragande betydelse för
att verksamheten kom igång så snabbt och att den idag drivs affärsmässigt.

Sammantaget drar utvä rderingen slutsatsen att Coompanions verksamhet till en
god grad bidragit till de ö vergripande må len i form av en må ngfald av fö retagare och
konkurrenskraftiga fö retag. Utvä rderingen bedö mer att verksamheten också
bidragit till sociala positiva effekter, vilka saknas i de formella må lbeskrivningarna.
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En grundlä ggande fö rklaring till verksamhetens uppnå dda resultat bedö mer
utvä rderingen stå r att finna i tillgå ng till relevanta breda kunskaper i hela
organisationen, stort engagemang och fö rmå ga att lyssna och anpassa sig till
stö dmottagarnas faktiska behov.

Har horisontella kriterier hanterats enligt stycke 2.4. i uppföljnings- och
utvärderingsplanen. Varför/varför inte?

I uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen var indikatorerna fö r horisontella kriterier
att kontoren skulle ha en jä mstä lldhetspolicy, må ngfaldspolicy och miljö policy.
Utvä rderingen visar att regionkontoren lä gger stor vikt vid att utveckla egna
policyer som tä cker dessa områ den, men också utgå r frå n det som Coompanion
Sverige utvecklar centralt, framfö rallt inriktningen ”Vassare och starkare
tillsammans” frå n 2016.

9.2 Relevans
I vilken utsträckning är organiseringen av det arbete som verksamhetsbidraget
finansierar (d.v.s. programmets design) relevant för att, teoretiskt sätt, kunna
bidra till de övergripande målen?
Utvä rderingen bedö mer att verksamhetsbidragets design, som utgå r frå n utlysning
och ansö kningar, och visualiserad i den av utvä rderingen uppdaterade
fö rä ndringsteorin, ä r relevant till stora delar, men inte alla.
•

•

•

•
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Utvä rderingen konstaterar att de direkta må lgrupperna fö r
verksamhetsområ dena planeringsprocesser och plattformar fö r social
ekonomi ä r Coompanions beslutsfattare m.fl. Genom Coompanions
strategiska på verkansarbete ä r fö rvä ntningen att de ska fö rbä ttra
fö rutsä ttningarna fö r kooperativt och socialt fö retagande. En så dan
mellannivå saknas idag i insatsens design. Samtidigt ä r det otydligt vad som
mer specifikt inbegrips i verksamhetsområ dena plattformar fö r social
ekonomi och planeringsprocess. Utvä rderingen har noterat att de inte ä r
definierade i uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen.

Inte heller designen ä r relevant fö r verksamhetsområ det processledning.
Fö r detta områ de saknas ytterligare en nivå i fö rä ndringsteorin. I jä mfö relse
med de två områ dena ovan nå s beslutsfattare m.fl. indirekt (istä llet fö r
direkt) av Coompanions arbete.
Konkreta fö rmå gehö jande komponenter så som styrdokument (t.ex. stadgar
och verksamhetsplaner), avtal (t.ex. kompanjonavtal), hä nvisningar till
andra rå dgivningsorganisationer, m.m. saknas på fö rmå genivå n i insatsen.
Mö jligtvis kan de omfattas av kunskap, men bö r ä ndå klargö ras. AÄ ven
mjukare vä rden så som inspiration, mod och sjä lvfö rtroende skulle kunna
inbegripas på fö rmå genivå n. Vilka fö rmå gor som ä r aktuella att stä rkas
varierar sjä lvklart frå n stö dmottagare till stö dmottagare, beroende på
dennes behov.
Beskrivningen av de fö rvä ntad fö rä ndrade beteendena ä r alltfö r sparsamt
beskriven i insatsen design. Det behö ver nö dvä ndigtvis inte bara vara

•

innova-tiva lö sningar som leder till de ö vergripande må len, viket designen
anger idag.
Må l som inbegriper positiva sociala frå gor saknas i den ö vergripande
må lformuleringen i designen.

Utvä rderingens bedö mer att Coompanions verksamhet fyller ett faktiskt behov. Det
finns må nga olika rå dgivarorganisationer runt i landet som kan ge stö d till att starta
upp affä rsverksamheter, men ingen av dem har den inriktning som Coompanion har.
Verksamheten som finansieras med verksamhetsbidraget fyller dä rfö r en viktig
lucka. De intervjuade stö dmottagarna uppger, i den må n de haft kontakt med andra
rå dgivarorganisationer, att de andra rå dgivarna haft begrä nsad, eller ingen, kunskap
om kooperativt och socialt fö retagande, och hur dessa kan på verka lokal och
regional attraktivitet.
Utvä rderingen har vidare bedö mt genomfö rbarheten av bå de Tillvä xtverkets och
Coompanions fö rvä ntade aktiviteter och prestationer. Bedö mningen ä r att bå de
omfattning och innehå ll var helt rimligt stä llda och dä rmed bö r ha varit
genomfö rbara.

Utvä rderingen bedö mer att de kausala fö rhå llandena i fö rä ndringsteorin, sett till de
olika nivå ernas rubriker, delvis ä r relevanta. Undantag ä r verksamhetsområ dena
planeringsprocesser, plattformar fö r social ekonom och processledning som inte
direkt stä rker må lgruppernas (stö dmottagarnas) fö rmå gor. Designen saknar dä r
mellannivå er (se ovan) och behö ver dä rfö r utvecklas.
En utestå ende frå ga ä r huruvida medfinansiering saknas i fö rä ndringsteorin.

Utvä rderingen har noterat att utlysningen reflekterade en relativt odetaljerad
design. Det hade sina fö rdelar då den ö ppnade upp fö r de sö kande att fö reslå
alternativa lö sningar till hur syftet med den rå dande fö rordningen kunde uppnå s.
AÄndå menar att utvä rderingen att det saknades en programplan/insatsplan,
inklusive en uppfö ljnings-och utvä rderingsplanen med en generell fö rä ndringsteori
som grund fö r utlysningen. Den hade kunnat bidra till en nå got mer utvecklad
utlysning och lagt grunden fö r uppfö ljnings- och utvä rderingsbarhet. Bl.a. hade
fö rvä ntningarna på strategiskt på verkansarbete kunnat tydliggö ras. I ett senare
skede hade designen kunnat vidareutvecklas av Tillvä xtverket och den i utlysningen
framgå ngsrika organisationen (Coompanion) utifrå n dennes ansö kningar.

I vilken utsträckning överensstämmer programmets design med den styrande
förordningen, andra styrdokument, och med utlysningen?
Insatsens design har jä mfö rts med den externa styrningen av insatsen, m.a.o. den
styrande fö rordningen. Syftet var att bedö ma i vilken grad som styrningen
efterlevts. Utvä rderingen bedö mer att bå de utlysning och ansö kningar
ö verensstä mde med fö rordningen, liksom den verksamhet som sedan kom att
bedrivas.

I vilken utsträckning är Coompanions verksamhet organiserad med hänsyn till
att både vara resurseffektiv och regionalt och lokalt förankrad?
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En av utvä rderingsfrå gorna rö rde i vilken utsträ ckning som Coompanions
verksamhet ä r organiserad med hä nsyn till att bå de vara resurseffektiv och
regionalt och lokalt fö rankrad.

Utvä rderingen har noterat att Coompanion som organisation prä glas av ett stort
engagemang och att medarbetarna har god kunskap om kooperativt och socialt
fö retagande. Men att i sin rå dgivning vara heltä ckande och ge goda rå d till
stö dmottagarna innebä r också att en stor kompetensbredd krä vs.

Desto mindre varje regionkontor ä r, desto svå rare kan det dä rfö r vara att på egen
hand kunna tillgodose stö dmottagarnas fö rvä ntningar. Men genom att anvä nda sig
av den juridiska service som Coompanion erbjuder på central nivå , och genom att
samverka med andra regioner, kan stö dmottagarnas behov i hö g grad ä ndå
tillgodoses. Må nga regioner har också byggt upp samarbeten med andra kontor, t.ex.
de som geografiskt ligger nä ra. AÄ ven det nä tbaserade kommunikationsverktyget
SLACK utnyttjas flitigt. I de fall som flera regionkontor deltar i samma projekt har
utvä rderingen sett att nä tverkandet mellan de deltagande regionkontoren gä rna
stä rks.
Samtidigt gå r det inte att bortse frå n att stö rre regionkontor skapar bä ttre
fö rutsä ttningar fö r stö rre intern dynamik. Trots stark regionsamverkan dä r
kontoren har informationsutbyte med varandra så kan man inte heller bortse frå n
att stö dmottagaren då inte kommunicerar direkt med den som ä r sakkunnig.
Verksamhetsledaren, med stö d av medarbetarna, har på stö rre kontor också stö rre
mö jligheter att fokusera på strategiskt på verkansarbete och att stä rka
partnerskapet med andra rå dgivarorganisationer.
Att varje regionkontor ä r en egen ekonomisk fö rening innebä r också relativt stora
administrativa omkostnader (overheads) fö r varje region. Att varje region har en
egen chef blir också vä ldigt chefstungt.
Det kan dä rfö r ses som en intressant lö sning att slå samman de nuvarande
regionkontoren i stö rre kluster. Men en frå ga som då också dyker upp ä r om det i
så dana fall skulle vara på den lokala och regionala nä rvarons bekostnad. Om
verksamheten fö r hela klustret skulle vara samlat på en och samma ort skulle det
fö rmodligen vara så . Men om personalen inom samma kluster skulle verka frå n
olika orter skulle det nö dvä ndigtvis inte behö va bli det.

Men en annan frå ga som skulle stä llas på sin spets med kluster ä r att det då också
skulle bli fä rre styrelser. Må nga styrelsemedlemmar ä r idag aktiva i det strategiska
på verkansarbetet, och må nga representerar i sig en ort, en specifik del av regionen
eller ä r engagerade i sä rskilda sakfrå gor.

Idag reglerar också fö rordningen hur Coompanion har mö jlighet att organisera sig,
och med nuvarande formuleringar ä r det ä ndå inte mö jligt att organisera sig i
kluster. Dessutom ä r den berä kningsnyckel fö r finansieringen som tillä mpas också
reglerad i fö rordningen. Den ä r konstruerad på så sä tt att två regioner som i teorin
skulle bilda ett kluster skulle få en gemensam minskad finansiering ä n om de
fortsatte att vara å tskilda. Det innebä r minskade incitament att gå samman.

Utvä rderingen drar slutsatsen att det utifrå n de skä l som beskrivs finns stor
potential med att bilda kluster, men att det inte ä r sjä lvklart att det skulle vara
ä ndamå lsenligt fö r alla regioner att gå samman med andra. Allt beror på de lokala
och regionala fö rutsä ttningarna och mö jligheterna. OÖ kad flexibilitet vore dä remot
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ö nskvä rd. Idag stå r emellertid fö rordningen emellan fö r en så dan flexibilitet, bå de
avseende berä kningarna fö r finansiering och kravet på organisering.

9.3 Bärkraftighet
Är det sannolikt att uppnådda resultat och effekter är bärkraftiga över tiden?
Utvä rderingen har bå de gjort en kvantitativ och en kvalitativ bedö mning av
resultatens bä rkraftighet. Den kvantitativ analysen utfö rdes av Tillvä xtverket under
sommarhalvå ret 2020 medan den kvalitativa bedö mningen utgå r frå n
utvä rderingens ö vriga datainsamling.

Kvantitativ analys
I uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen uppgavs må let fö r den ekonomiska
bä rkraften till att minst 65 procent av fö retagen och de som på annat sä tt gå tt
samman i formaliserat samarbete skulle vara aktiva efter tre å r (ö verlevnadsgrad).
Den kvantitativa analysen visade att av de fö retag som redan stö då ret 2015 var
aktiva i Statistiska Centralbyrå ns register så var 83 procent fortsatt aktiva tre å r
senare. Av de fö retag som å ret dä refter (2016) blev aktiva så var 71 procent fortsatt
aktiva tre å r senare. Med reservation fö r en viss skillnad i definition 6 kan
utvä rderingen dra slutsatsen att fö r bä gge grupperna blev ö verlevnadsgraden hö gre
ä n må let på minst 65 procent.

Ett annat må l i uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen var att omsä ttningen i
stö dfö retagen skulle ha ö kat minst lika mycket som i andra fö retag. Medianvä rden
frå n analysen visad att stö dfö retagen inledningsvis hade en snabbare utveckling ä n
kontrollgruppernas fö retag. Dä refter så mattades denna utveckling av, och
omsä ttningen bö rjade t.o.m. att sjunka det tredje å ret fö r de fö retag som blev aktiva
2016. Analysen ger en svå rtolkad bild av huruvida omsä ttningsmå let kan anses
uppnå tt eller inte. En analys med en lä ngre tidshorisont skulle mö jligtvis ha kunnat
ge ett tydligare svar.

Ytterligare ett må l i uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen var att antalet anstä llda i
stö dfö retagen skulle ha ö kat lika mycket som i andra fö retag. Analysen visade att i
synnerhet under det fö rsta å ret efter det att stö dfö retagen blivit aktiva så vä xte
antalet anstä llda, men till en viss del ä ven fö r kontrollgrupperna. OÖ kningen på gick
ä ven till viss del under det andra å ret fö r bå de stö dfö retag och kontrollgrupper.
Dä refter, under det tredje å ret, fö ljde emellertid en minskning av antalet anstä llda
fö r stö dfö retagen, men inte fö r kontrollgrupperna. Analysen ger en svå rtolkad bild
av huruvida må let fö r antalet anstä llda kan anses uppnå tt eller inte. En analys med
en lä ngre tidshorisont skulle mö jligtvis ha kunnat ge ett tydligare svar.

Kvalitativ analys
Utvä rderingen ö vriga datainsamling visar att fyra ä r sju intervjuade verksamheter
som startade 2017 ä r aktiva idag. Utvä rderingen bedö mer att de fyra ä r livskraftiga
och vä lorganiserade och att tre av dem ä r ekonomiskt bä rkraftiga ö ver en
ö verskå dlig tid.
6

Vissa av fö retagen som var aktiva 2015 kan ä ven ha varit aktiva tidigare å r, vilket innebä r en viss
skillnad i definition fö r må let i uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen dä r endast ö verlevnadsgraden fö r
nystartade verksamheter avses.
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Det fjä rde fö retaget ä r fortfarande beroende av donationer fö r att driva sin
verksamhet.

Av de tre stö dmottagare som fick rå dgivning 2019 och redan hade på gå ende
verksamheter ä r två på vä g att stä rka sina verksamheters bä rkraftighet tack vare
stö det frå n Coompanion. En tredje verksamhet har dä remot lagts ned. En fjä rde
verksamhet som startade sin verksamhet redan samma å r som rå dgivningen gavs
bedö ms driva en genomtä nkt och bä rkraftig verksamhet. Ytterligare två
verksamheter kom aldrig att starta nå gra avsedda verksamheter varfö r ingen
bä rkraftighet finns att bedö ma fö r dem.

Det begrä nsade urvalet av stö dmottagare som utvä rderingen omfattar innebä r att
det utifrå n bedö mningarna ovan inte gå r att identifiera nå gra mö nster avseende
bä rkraftighet.

9.4 Bieffekter

Vilka eventuella oplanerade effekter kan verksamheten ha bidragit till, såväl
positiva som negativa?
Inga negativa bieffekter frå n rå dgivningen har framkommit genom utvä rderingen,
men dä remot positiva.

Trots att utvä rderingens urval av rå dgivningsinsatser ä r relativt begrä nsat fö refaller
ett mö nster trä da fram fö r tre av rå dgivningarna. Dessa hade det gemensamt att
stö dmottagarna var unga och att deras affä rsidé er byggde på digital teknik. Ingen av
dem kom emellertid så lå ngt att de lyckades med att etablera nå gra bestå ende
verksamheter. I ett fall lades verksamheten tidigt ned och i två andra fall kom aldrig
nå gra fö retag eller fö reningar att bildas ö verhuvudtaget. Dessa avbrutna
verksamheter kan betraktas som misslyckanden. Men en positiv bieffekt bestå r av
att alla de tre, men i olika grad, gjorde erfarenheter som de sedan tagit med sig fö r
att senare fö rverkliga i andra sammanhang.

Viktigt att notera också ä r att det strategiska på verkansarbetet inte enbart utfö rs av
tjä nstemä nnen på de olika Coompanion-kontoren utan ä ven av de regionala
styrelserna och av styrelsen fö r Coompanion Sverige. Styrelsernas arbetsinsatser ä r
inte finansierade av verksamhetsbidraget. En bieffekt ä r emellertid att tack vare
verksamhetsbidraget så få r styrelsernas rö ster i det strategiska på verkansarbetet
stö rre legitimitet och tyngd, och kan ä ven bygga på idé er och uppslag frå n
verksamheten. Detsamma gä ller fö r Coompanions arbete som remissinstans
gä llande ä ndringar i lagstiftning, beskattning och redovisningsprinciper fö r
ekonomiska fö reningar.

10.

Rekommendationer

Rekommendationerna riktar sig framfö rallt till Tillvä xtverket, men ä ven till den
stö dmottagande organisationen (idag Coompanion). Notera att flera av
rekommendationerna ä r ö verlappande.

1. Utveckla planering och utlysning
Tillvä xtverket bö r utveckla bå de en insatsplan och en ö vergripande må lstyrande
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fö rä ndringsteori innan utlysning, och dokumenten bifogas i utlysning. Efter beslut
om tilldelning av verksamhetsbidraget bö r sedan Tillvä xtverket, tillsammans med
den som vunnit utlysningen, utveckla en mer detaljerad fö rä ndringsteori samt en
uppfö ljnings- och utvä rderingsplan.

2. Synliggör strategiskt påverkansarbete
Tillvä xtverket bö r redan i insatsplan, fö rä ndringsteori och i ö vriga
utlysningsdokument klargö ra vilka fö rvä ntningar man har på strategiskt
på verkansarbete. I samband med utvecklingen av uppfö ljnings- och
utvä rderingsplanen (tillsammans med den som vunnit utlysningen) bö r relevanta
rapporteringskrav faststä llas fö r det strategiska på verkansarbetet.

3. Utveckla förändringsteorin
Den nuvarande fö rä ndringsteorin frå n 2017 bö r ses ö ver. Med utgå ngspunkt i den
fö rä ndringsteori som utvecklades fö r fö religgande utvä rdering (se bilaga stycke 2.5
och Bilaga 3 – Inception report) bö r bland annat samtliga må lgrupper fö r
processledning, plattformar fö r social ekonomi och lokala och regionala
planeringsprocesser ingå .
4. Stärk rapporteringen avseende effekter
A) Den stö dmottagande organisationens (idag Coompanions) å rliga
rapportering avseende effekter bö r utvecklas i samrå d med Tillvä xtverket.
Mö jligheterna ä r må nga. Nedan ges ett exempel, bland må nga, på hur en
å rlig studie skulle kunna på bö rjas redan under 2021 eller 2022 med syfte
att rapportera effekter. Vid framtida utlysningar bö r dessa eller liknande
rapporteringskrav framgå .

Varje å r kan Tillvä xtverket gö ra ett stratifierat slumpmä ssigt urval av 25
rå dgivningsinsatser fö r djupstudier. Ett (1) rå dgivningsstö d per region bö r
ingå i urvalet. Hä lften av totalen kan vara fö rra å rets rå dgivningar, hä lften
nystartade fö retag/fö reningar tre å r tillbaka. Rullande fö r regionerna
(vartannat å r nystart fö r tre å r sedan, vartannat å r rå dgivning å ret innan).
Coompanion bö r utfö ra datainsamling, analys och rapportering, bl.a. fö r att
frä mja sitt interna lä rande. Intervjuer kan huvudsakligen ske per telefon.
Utgå ngspunkt fö r mä tning och analys bö r vara den uppdaterade
fö rä ndringsteorin. Kvalitetskontroll kan gö ras av en extern kvalitetssä krare
(urval fö r kontroll, cirka 3-4 rå dgivningar).

B) Med en stä rkt fö rä ndringsteori och uppfö ljnings- och utvä rderingsplan som
grund, utveckla rapporteringen av metodutveckling.

C) Med en stä rkt fö rä ndringsteori och uppfö ljnings- och utvä rderingsplan som
grund, utveckla rapporteringen av det strategiska på verkansarbetet.
5. Slipa på registerstudien
A) Sä kerstä ll jä mfö rbarhet mellan stö dgrupper och kontrollgrupper.
B) Infö r en lä ngre tidshorisont (minst 5 å r)

6. Överväg att initiera en översyn av förordningen
Fö rordningen ä r idag begrä nsande fö r hur de ”kooperativa utvecklingscentren” kan
organisera sig och leder till att potentialen med stö rre fö reningar inte tas tillvara.
Syftet med begrä nsningen ä r emellertid att tillfö rsä kra regional nä rvaro.
Tillvä xtverket fö reslå s att verka fö r att initiera en process fö r att gö ra en ö versyn av
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fö rordningen i avseende att skapa stö rre flexibilitet fö r utvecklingscentren att
organisera sig, men som samtidigt vä rnar om den regionala nä rvaron.
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Bilaga 1: Datakällor
Platsbesök (stödmottagare)
Goodies Shop - Gä vle
Mellerud Handbollsklubb - Mellerud
Not Quiet – Fengersfors, AÅ må l
Ranneberg Små bå tshamn – Ranneberg, Ljungskile
Redarservice - Ronneby

Platsbesök (Coompanion)
Coompanion Blekinge (Karlshamn)
Coompanion Fyrbodal (Trollhä ttan)
Coompanion Stockholm (Stockholm)
Coompanion Sverige – ”kansliet” (Stockholm)
Coompanion Vä sterbotten (Umeå och Skellefteå )
Intervjuer

Stö dmottagare
Enayat Tamim
Helene Lindberg
Henrik Eklund
Johan Edvardsson
Karim Alkordi
Lana Brandorne
Malin Cobanov
Per-Ola Frisell
Pontus Hedenberg
Robin van Wiyk
Sussanne Persson
Viktor Lidholdt
Ylva Frid

Coompanion
Ann Uggla Flodin
Gordon Hahn
Jenny Kowalewski
Karin Nilsson
Karina Lindgren
Lisa Nilsson
Lotta Forslind
Louise Sandholm Lindell
Malin Karlsson
Maria Aziz
Marita OÖ berg Molin
Naimul Abd
Rehman Amin
Roger Philipsson

Nobo Dental Teknik AB
Mellerud Handbollsklubb
Ranneberg Små bå tshamn
Redarservice
Goodies Shop
Lavaro
Hyreskooperativet Granaten
Blekinge Vindkraft
Handiplay
Impatient Design
Lek Bro AB
NewsVoiceDotCom
Not Quiet
Verksamhetsledare, Coompanion Fyrbodal
Ordfö rande, Coompanion Sverige
VD / metodutvecklingsansvarig, Coompanion Sverige
Administratö r, Coompanion Sverige
Styrelsemedlem, Coompanion Sverige
Affä rsrå dgivare, Coompanion Vä sterbotten
Affä rsrå dgivare, Coompanion Fyrbodal
Verksamhetsledare, Coompanion Blekinge
Affä rsrå dgivare, Coompanion Blekinge
Verksamhetsledare, Coompanion Stockholm
Styrelsemedlem, Coompanion Sverige
Affä rsrå dgivare, Coompanion Stockholm
Affä rsrå dgivare, Coompanion Vä sterbotten
Verksamhetsledare, Coompanion Vä sterbotten

Konsulter till Coompanion (f.d. Coompanion-medarbetare)
Linn Fransson
Global Consulting 2030 AB, Skellefteå
Magnus Andersson
Fö reningsjuristen, Vä xjö
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Tillvä xtverket
Antonio Tolj
Eva Carlsson
Helena Nyberg Brehnfors

Programansvarig
Programansvarig
Enhetschef

Dokument
• Fö rordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling m.m.
• Tillvä xtverkets utlysning
• Ansö kningar (de fyra regionala kontoren i urvalet)
• Tillvä xtverkets beslut (de fyra regionala kontoren i urvalet)
• Coompanion - Uppfö ljningsstatistik och uppfö ljningsrapporter
• Coompanion - NKI-undersö kningar 2017, 2018 och 2019
• Coompanion - ”Metodutveckling 2017-2019”
• Coompanion - ”Vassare och starkare tillsammans” och andra strategi – och
policydokument
• ”Utveckling i fö retag med stö d via Coompanion”, Eva Hagsten, Tillvä xtverket,
2020-10-12
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Bilaga 2: Förordning 2001:1194
SFS nr: 2001:1194
Departement/myndighet: Nä ringsdepartementet RSN
Utfä rdad: 2001-12-13
AÄndrad: t.o.m. SFS
2009:157
AÄndringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Kä lla: Fulltext (Regeringskansliet)

1 § Denna fö rordning innehå ller fö reskrifter om statsbidrag till kooperativa
utvecklingscentrum och syftar till att sä kerstä lla kooperativa utvecklingscentrums
verksamhet i hela landet. Fö rordning (2005:876).

2 § Med kooperativt utvecklingscentrum avses i denna fö rordning en kooperativt
organiserad verksamhet i form av en ekonomisk eller ideell fö rening eller ett
aktiebolag, som har kooperativa, ideella eller offentliga organisationer som
medlemmar eller ä gare och som
1. har till huvudsaklig uppgift att ge de rå d och den information som behö vs infö r,
under och efter start av kooperativa och andra liknande fö retag,
2. stimulerar lokalt och regionalt utvecklingsarbete med inriktning på fö retagande,
och
3. utvecklar nya verksamheter samt metoder som kan anvä ndas i det arbete som
avses i 1 och 2. Fö rordning (2005:876).
Fö rutsä ttningar fö r bidrag

3 § Ett kooperativt utvecklingscentrums verksamhet skall antingen omfatta ett lä n
eller en eller flera kommuner om lä nets storlek, invå narantal eller i ö vrigt starka
skä l motiverar det. Fö rordning (2005:876).
4 § Bidrag kan ges i form av ett grundbidrag och ett sä rskilt bidrag.

Grundbidrag få r lä mnas fö r ett å r i sä nder till kooperativa utvecklingscentrum fö r
att bedriva så dan verksamhet som anges i 2 § 1 och 2.

Sä rskilt bidrag få r lä mnas fö r att bedriva så dan verksamhet som anges i 2 § 3 till ett
projekt som omfattar flera kooperativa utvecklingscentrum eller till en organisation
som drivs gemensamt av flera kooperativa utvecklingscentrum. En så dan
organisation ä r i detta fall att betrakta som ett kooperativt utvecklingscentrum.

Tillvä xtverket få r meddela nä rmare fö reskrifter om grundbidrag och sä rskilt bidrag.
Fö rordning (2009:157).
5 § Bidrag få r lä mnas endast om verksamheten ä r vä l fungerande och varaktig.

6 § Fö r att ytterligare bidrag skall kunna beviljas ett kooperativt
utvecklingscentrum skall detta ha fullgjort den redovisningsskyldighet som anges i
11 §. Fö rordning (2005:876).
Berä kning av bidrag
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7 § Grundbidragets storlek bestä ms med hä nsyn till folkmä ngden och
fö rutsä ttningarna i ö vrigt i det lä n eller de kommuner som verksamheten omfattar.
Det sä rskilda bidraget bestä ms efter de fö reskrifter som Tillvä xtverket meddelar.
Fö rordning (2009:157).

8 § Bidrag få r lä mnas med hö gst 50 procent av den berä knade kostnaden fö r den
verksamhet som ansö kan avser.
Tillvä xtverket få r, om det finns sä rskilda skä l, besluta att grundbidrag få r lä mnas
med mer ä n 50 procent av den berä knade kostnaden. Fö rordning (2009:157).
Fö rfarandet i bidragsä renden

9 § Frå gor om bidrag prö vas av Tillvä xtverket. En ansö kan om bidrag ska ges in till
Tillvä xtverket och innehå lla de uppgifter som verket beslutar. Fö rordning
(2009:157).
10 § Tillvä xtverket kan besluta om att betala ut fö rskott på bidraget. Fö rordning
(2009:157).
Sä rskild redovisning

11 § Ett kooperativt utvecklingscentrum som har tagit emot bidrag ä r skyldigt att
redovisa hur bidraget anvä nts enligt de fö reskrifter som Tillvä xtverket meddelar.
Fö rordning (2009:157).
AÅ terbetalningsskyldighet

12 § Tillvä xtverket kan besluta att ett bidrag skall betalas tillbaka om
- bidraget betalats ut på grund av uppenbart felaktiga eller vilseledande uppgifter,
- bidraget eller fö rskottet på bidraget inte anvä nts fö r avsett ä ndamå l, eller
- bidragets anvä ndning inte har redovisats i enlighet med 11 §.
Fö rordning (2009:157).
OÖ vriga bestä mmelser

13 § Beslut av Tillvä xtverket enligt denna fö rordning få r inte ö verklagas.
Fö rordning (2009:157).

14 § Tillvä xtverket få r meddela de ytterligare fö reskrifter som behö vs fö r
verkstä lligheten av denna fö rordning.
Fö rordning (2009:157).
OÖ vergå ngsbestä mmelser
2001:1194
1. Denna fö rordning trä der i kraft den 1 januari 2002.
2. Genom fö rordningen upphä vs fö rordningen (1998:1633) om statsbidrag till
kooperativ utveckling. Fö reskrifterna i den upphä vda fö rordningen skall dock
tillä mpas fö r bidrag som beslutats enligt den fö rordningen.

64(79)

Bilaga 3 - Inception report
Utvärdering Coompanion verksamhetsbidrag
2017 - 2019
1. Beskrivning av utvärderingens syfte
Bakgrund till utvärderingen
I uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen fö r verksamhetsbidraget fö r att frä mja
kooperativ utveckling, daterad den 30 mars 2017, slog Tillvä xtverket fast att en
utvä rdering skulle gö ras hö sten 2019 fö r att utvä rdera resultat- och effektmå l. Man
menade att kunskapen och fö rstå elsen fö r verksamheten ä r viktig hos aktö rer som
fö retagsrå dgivare, finansieringsinstitut, politiker och tjä nstemä n, men att må len ä r
svå ra att gö ra uppfö ljningsbara. I dokumentet menar man dä rfö r att må len ”skulle
vinna på att istä llet behandlas i en nå got stö rre undersö kning”.
Tillvä xtverket har genom dialog med Coompanion Sverige kommit ö verens om att
genomfö ra fö religgande slututvä rdering. Frå gan fö rankrades vid dialogmö te i
februari 2020.
Avropsfö rfrå gan med kravstä llan framgå r av Bilaga 4.

Utvärderingens omfattning

Uppdraget avser utvä rdering av hela det verksamhetsbidrag som de 25 regionala
Coompanion beviljats fö r perioden 2017-2019.

Utvärderingens målgrupper och syfte

Syftet med utvä rderingen ä r att generera lä rande fö r Tillvä xtverket och
Coompanion. Bå de Tillvä xtverket och Coompanion ser stora mö jligheter till lä rande
genom utvä rderingen. Detta lä rande ska:
•

•

•
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Hjä lpa Tillvä xtverket att bä ttre fö rstå hur Coompanions arbete fungerar och
vilka resultat och effekter som Coompanion uppnå r, och i vilken grad som de
ä r bä rkraftiga ö ver tiden. Med denna ö kade fö rstå else vill Tillvä xtverket
kunna stä rka sig i rollen som samarbetspart och finansiä r fö r
verksamhetsbidraget.

Hjä lpa Coompanion att bä ttre kunna visa på vilka planerade, men ä ven
oplanerade effekter, som Coompanion uppnå r genom sitt arbete, samt
effekternas bä rkraftighet.

Bidra till Coompanions fö rstå else om organisationen kan organisera sig på
ett mer resurseffektivt sä tt men fortfarande vara regionalt och lokalt
fö rankrad.

Målgruppernas användning av utvärderingen
Utvä rderingens primä ra må lgrupper ä r alltså Tillvä xtverket och Coompanion. Det
innebä r att deras faktiska anvä ndning av det lä rande som bå de
utvä rderingsprocessen, utvä rderingsrapporten och spridningen av utvä rderingen
stå r i fokus fö r detta uppdrag:

4) Tillvä xtverket avser att anvä nda sitt lä rande frå n utvä rderingen till att infö r
de kommande å rliga avtalsperioderna, och framtida utlysningar, stä lla mer
precisa och relevanta villkor vid utlysning av verksamhetsbidraget.
Tillvä xtverket vill också under avtalsperioderna sä kerstä lla god dialog och
uppfö ljning.

5) Coompanion vill anvä nda informationen om verksamhetens effekter, och
deras bä rkraftighet, till att lä ra frå n varandra och att visa fö r omvä rlden
vilken betydelse som verksamheten har.
6) Den ö kade fö rstå elsen om verksamhetens organisering vill Coompanion
anvä nda till fö r att i nutid eller senare ö vervä ga att gö ra en fö rdjupad
ö versyn av hur de organiserar sin verksamhet.

2. Beskrivning av utvärderingsobjektet (insatsen)
Utvärderingsobjektet och insatsens tidsperiod
Utvä rderingsobjektet avser hela det verksamhetsbidrag som Tillvä xtverket beviljat
25 regionala Coompanion-organisationer fö r perioden 2017–2019.

Coompanion bestå r av 25 regionalt ä gda och styrda Coompanionorganisationer som
verkar fö r hå llbart, tillsammansä gt fö retagande i hela Sverige. De regionala
Coompanion tillhandahå ller kostnadsfri fö retagsrå dgivning, processledning,
utbildningar och fö relä sningar fö r de som vill starta en verksamhet ihop eller som
vill vidareutveckla den. Coompanion ä r ett kooperativ med nä ra 1.000
medlemsorganisationer. På central nivå verkar Coompanion Sverige.

Den slutliga må lgruppen fö r insatsen ä r alltså dem som vill starta en verksamhet
tillsammans eller som vill vidareutveckla en verksamhet som redan existerar. Den
direkta må lgruppen, som kan ge detta stö d, ä r de regionala Coompanion-kontoren.
Genom insatsen erhå ller de ett grundbidrag fö r att driva sin verksamhet. En mindre
del av stö det, det s.k. sä rskilda stö det, gå r via de regionala Coompanionkontoren till
Coompanion Sverige fö r att utveckla nya verksamheter och metoder.

Verksamhetsbidragen få r som hö gst uppgå till 50 procent av den berä knade
kostnaden fö r den verksamhet som ansö kningarna gä llt.

Beviljade och utbetalda medel

Totalt uppgick det beviljade beloppet till 84 miljoner kronor.

Mål, förändringsteori, indikatorer och horisontella kriterier
En uppfö ljnings- och utvä rderingsplan daterad 2017-03-30, upprä ttad av
Tillvä xtverket, beskriver insatsens problembild, syfte, program/insatsidé ,
må lgrupp, resurser, tidsram och fö rä ndringsteori. Den senare innehå ller må l på
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olika nivå er, indikatorer m.m..

Insatsens ursprungliga fö rä ndringsteori å terfinns i Bilaga 1. I enlighet med
uppdragets kravstä llan har den uppdaterats fö r att fö lja den grundmodell fö r
fö rä ndringsteori som Tillvä xtverket numera tillä mpar (se stycke 4 och Bilaga 2).

Enligt uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen ä r ett av syftena med insatsen att
”bidra till en må ngfald av fö retagare och konkurrenskraftiga fö retag genom de
mö jligheter som den kooperativa vä rdegrunden innebä r”. Ett annat syfte ä r att
”bidra till lokal och regional attraktivitet genom att utveckla nya lokala och
regionala fö rutsä ttningar samt bibehå lla service som tidigare har utfö rts i annan
regi”. Som effektmå l anges flertalet nystartade fö retag och verksamheter, att de ä r
ekonomiskt bä rkraftiga, må ngfald av fö retagare, m.m. Indikatorer och kä llor fö r
mä tning anges i uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen. Dä r ingå r också ett stycke
om horisontella kriterier. I ett stycke om lä randestrukturer beskrivs
fö rvä ntningarna på Coompanions uppfö ljning och rapportering.

Organisering av insatsen

Insatsen har genomfö rts av Tillvä xtverket med enheten fö r Enterprenö rskap som
ansvarig. Vid enheten finns en ansvarig handlä ggare fö r insatsen. Denne har ä ven
har andra arbetsuppgifter.

Tillvä xtverket upprä ttade ingen programplan fö r insatsen. En text fö r utlysning
skrevs dä remot och verksamhetsbidraget utlystes på Tillvä xtverkets hemsida med
sista ansö kningsdag den 25 november 2016. Totalt inkom 25 regionala
Coompanionkontor med ansö kningar som fö ljde en given mall. Alla ansö kningar
beviljades. I ansö kan angav varje sö kande bland annat syfte, må l, indikatorer,
projektorganisation, resultatspridning, tid- och aktivitetsplan, budget och
uppfö ljning. I mars 2017 upprä ttade Tillvä xtverket en uppfö ljnings- och
utvä rderingsplan.

Styrning

Verksamhetsbidrag till kooperativ utveckling styrs och stö ds av fö ljande dokument:
•
•
•

•
•
•
-

Tillvä xtverkets utlysning och organisationernas ansö kningar
Fö rordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling m.m.
Fö reskrifter om ä ndring av Tillvä xtverkets fö reskrifter (TVFS 2014:1) om
statsbidrag till kooperativ utveckling
Allmä nna villkor verksamhetsbidrag till kooperativ utveckling
Handboken fö r verksamhetsbidrag – En handledning fö r dig som ansö ker
om verksamhetsbidrag
Handledning – handlä ggning av verksamhetsbidrag 2017-2019 (riktad till
Tillvä xtverkets handlä ggare) som bland annat innehå ller:
Uppfö ljning av verksamhetsbidrag
Ansö kan om fö rskott

Planerad uppföljning och utvärdering

Fö r att fö lja upp verksamheten och fö ra samtal om gemensamma frå gor har fyra
dialogmö ten varit inplanerade per å r. I samband med dialogmö tena ska
organisationerna ha lä mnat skriftliga lä gesrapporter med information som ä r
relevant fö r uppfö ljning och utvä rdering. Delrapporter med samma typ av
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information ska ha lä mnats efter varje verksamhetså r. Tillvä xtverket ska ä ven ha
få tt information om, och getts mö jlighet att delta i, seminarier, workshops och andra
aktiviteter som organisationen arrangerat. Verksamheten ska slutrapporteras
senast den sista juni 2020.
I uppfö ljning- och utvä rderingsplanen ä r Coompanions uppfö ljningssystem noterad
som kä lla fö r samtliga utfallsmå l (prestationer), med undantag av Tillvä xtverkets
stö djande arbete. Fö r resultatmå len (fö rä ndrade fö rmå gor, beteenden och effekter)
hä nvisas också till Coompanions administrativa system, men ä ven:
•

•
•

NKI-undersö kning – Coompanion

Statistisk treå rsuppfö ljning med data frå n SCB – Tillvä xtverket
”Utvä rdering hö sten 2019” – alltså fö religgande utvä rdering.

3. Utvärderingskriterier och utvärderingsfrågor
Enligt avropsfö rfrå gan ska utvä rderingskriterierna relevans, effektivitet,
bä rkraftighet och impact tillä mpas i utvä rderingen.

Hå llbarhetsaspekter ä r inte specifikt efterfrå gade i avropsfö rfrå gan, men framgå r i
uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen. Dessa fö reslå s dä rfö r att integreras i
utvä rderingskriteriet effektivitet.

Utifrå n en genomgå ng av avropsfö rfrå gans utvä rderingskriterier och
utvä rderingsfrå gor, dokumentlä sning samt samtal med Tillvä xtverket och
Coompanion fö rutser vi att hantera de tre utvä rderingskriterierna på det sä tt som
framgå r nedan.

Relevans

Fö r utvä rderingskriteriet relevans angav avropsfö rfrå gan dessa utvä rderingsfrå gor:
d. I vilken utsträ ckning ä r organiseringen av det arbete som
verksamhetsbidraget finansierar (d.v.s. programmets design)
relevant fö r att, teoretiskt sä tt, kunna bidra till de ö vergripande
må len?

Reflektion: Som bedö mningsgrund fö r att bedö ma programmets design i
fö rhå llande till ö vergripande må l kommer den uppdaterade fö rä ndringsteorin att
anvä ndas. Sä rskilt fokus kommer att ligga på att bedö ma genomfö rbarheten av de
planerade aktiviteterna och antaganden om hur en resultatnivå fö rvä ntas bidra till
en annan (kausaliteten.

e. I vilken utsträ ckning ö verensstä mmer programmets design med den
styrande fö rordningen, andra styrdokument, och med utlysningen?

Reflektion: Utö ver den styrande fö rordningen kommer ä ven utlysningen och
ansö kningarna att anvä ndas fö r att bedö ma ö verensstä mmelse. Som
bedö mningsgrund kommer ä ven fö r denna utvä rderingsfrå ga den uppdaterade
fö rä ndringsteorin att anvä ndas.
f.
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I vilken utsträ ckning ä r Coompanions verksamhet organiserad med

hä nsyn till att bå de vara resurseffektiv och regionalt & lokalt
fö rankrad?

Reflektion: Vi tolkar ”lokalt- och regionalt fö rankrad” som att Coompanion på
regionnivå , eller t.o.m. på lokalnivå , i så hö g grad som mö jligt sjä lv kan erbjuda de
tjä nster som efterfrå gas. Vi tolkar ”resurseffektiv” som att dessa tjä nster kan
erbjudas och levereras så pass kostnadseffektivt som mö jligt.

Vi fö reslå r att begrä nsa frå gan till det regionala områ det. Inledningsvis kommer en
kartlä ggning att gö ras av alla de tjä nster som mö jligen kan efterfrå gas i en region.
Dä refter, utifrå n ett urval av regionkontor, kommer en bedö mning att gö ras av vad
regionkontoren erbjuder i praktiken idag. Dä refter kommer olika genomfö rbara
alternativ att identifieras, bå de så dana som erbjuder fler, men också fä rre, regionalt
fö rankrade tjä nster. Hä r må ste också juridiska aspekter vä vas in. En avvä gning
kommer då att gö ras mellan den regionala fö rankringen och dess vä rde, och
kostnadseffektiviteten. Datainsamlingen kommer att krä va ett stort antal intervjuer
på regionnivå , bå de med de regionala kontoren och kunderna.
Effektivitet

Fö r utvä rderingskriteriet effektivitet angav avropsfö rfrå gan denna
utvä rderingsfrå ga:

c. Har verksamheten 2017–2019 bidragit till de planerade resultaten
och effekterna ute i verksamheten? Varfö r/varfö r inte?

Reflektion: Som bedö mningsgrund fö r att bedö ma och analysera programmets
effektivitet, d.v.s. må luppfyllelse, i fö rhå llande till ö vergripande må l kommer den
uppdaterade fö rä ndringsteorin att anvä ndas. Dä rutö ver kommer horisontella
kriterier att inbegripas enligt stycke 2.4. i uppfö ljnings- och utvä rderingsplanen.

Bärkraftighet

Fö r utvä rderingskriteriet bä rkraftighet angav avropsfö rfrå gan denna
utvä rderingsfrå ga:

b. AÄ r det troligt att resultaten och effekterna ä r bä rkraftiga ö ver tiden?

Reflektion: Bä rkraftighet avser om de uppnå dda effekterna ä r bestå ende ö ver tiden.
En distinktion må ste emellertid gö ras mellan grundbidrag och sä rskilda bidrag.

Grundbidragen avser att finansiera de regionala kontorens operativa verksamhet
med att ge rå d och information, varfö r den fö rmå ga som insatsen tillfö r (finansiella
medel) ä r avsedda att fö rbrukas/omvandlas till en ö kad fö rmå ga hos andra
(kunderna). Fö r grundbidraget bö r dä rfö r bä rkraftigheten bedö mas på den nivå i en
fö rä ndringsteori dä r kundernas fö rmå gor å terspeglas – och effekterna av dessa.

Det sä rskilda bidraget dä remot ä r avsett att utveckla nya verksamheter och metoder
fö r Coompanion sjä lvt, alltså att utveckla vissa sä rskilda fö rmå gor hos Coompanion.
Fö r det sä rskilda bidraget bö r dä rfö r bä rkraftigheten bedö mas på den nivå i en
fö rä ndringsteori dä r Coompanions fö rmå gor å terspeglas – och effekterna av dessa.

Vid bedö mingen av bå de grundbidraget och det sä rskilda bidraget kommer ä ven en
uppskattning gö ras om sannolikheten fö r att kunderna respektive Coompanion
sjä lva kommer att fö rmå anpassa fö rmå gornas relevans ö ver tiden.
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Bedö mningen av bä rkraftigheten fö r grundbidragen kommer dels att bygga på den
statistiska undersö kningen som kommer att ge kvantitativa data, dels kvalificerade
kvalitativa bedö mningar fö r vilka, av naturliga skä l, begrä nsad evidens kommer att
finnas.

Impact

Fö r utvä rderingskriteriet impact angav avropsfö rfrå gan denna utvä rderingsfrå ga:

b. Vilka eventuella oplanerade effekter kan verksamheten ha bidragit
till, så vä l positiva som negativa?

Reflektion: Vi bedö mer att de stö d som de regionala Coompanion-kontoren ger
kunderna i relativt hö g grad kan bidra till att aktivera dynamiska processer vars
effekter inte alltid ä r kä nda på fö rhand. Det kan dä rfö r inte uteslutas att ofö rutsedda
effekter uppstå r, bå de positiva och negativa. Dessa ä r viktiga att få nga in, men det ä r
inte sä kert att de alltid få ngas in i den lö pande uppfö ljningen och rapporteringen.
Fö r utvä rderingen innebä r det en sä rskild utmaning att identifiera dem. Genom att
genomfö ra djupintervjuer med kunderna, utifrå n ett urval, fö rvä ntas dock att
flertalet oplanerade effekter ska kunna tä ckas in av utvä rderingen.

Revidering av utvärderingskriterierna och utvärderingsfrågorna
Ingen revidering fö reslå s av utvä rderingskriterierna.

Fö r en av utvä rderingsfrå gorna, under relevanskriteriet, fö reslå s fö ljande
revidering:
• I vilken utsträ ckning ä r Coompanions verksamhet organiserad med hä nsyn
till att bå de vara resurseffektiv och regionalt fö rankrad?
Under effektivitetskriteriet fö reslå s att fö ljande utvä rderingsfrå ga lä ggs till:
• Har horisontella kriterier hanterats enligt stycke 2.4. i uppfö ljnings- och
utvä rderingsplanen. Varfö r/varfö r inte?

4. Utvärderingsmetodik och datainsamlingsmetoder
Teoribaserad ansats
Det fö reslå s att utvä rderingen gö rs utifrå n en teoribaserad ansats. Det innebä r att
utvä rderingen tar sin utgå ngspunkt i programmets uppdaterade fö rä ndringsteori
som tydliggö r hur genomfö rda aktiviteter ä r tä nkta att bidra till resultat och
effekter. Med den teoribaserade ansatsen kan utvä rderingen gö ra en systematisk
analys av hur programmet ä r tä nkt att fungera (relevans) och hur den faktiskt
fungerar (effektivitet och bä rkraftighet).

Teoribaserad utvä rdering ä r en mycket anvä ndbar ansats fö r att analysera effekter,
men ä ven fö r att bedö ma relevans och bä rkraftighet och fö r att identifiera
oplanerade effekter. Vi bedö mer dä rfö r att den uppdaterade fö rä ndringsteorin fö r
programmet ä r en lä mplig utgå ngspunkt fö r utvä rderingen.
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Urval av regioner
Fö r att mö jliggö ra fö rdjupad datainsamling fö reslå s att utvä rderingen gö r ett urval
av de 25 regionala verksamheterna. Fö r att eftersträ va representativitet har fö ljande
variabler beaktats:
•

•
•

Storlek på verksamheten
Geografi

Mä tbarhet

Med utgå ngspunkt i variablerna ovan och i samrå d med Coompanion Sverige har
fö ljande regionverksamheter valts: Stockholm, Blekinge, Fyrbodal och Vä sterbotten.

Urval av rådgivningsstöd som lett till nystart 2017

Fö r att mö jliggö ra fö rdjupade kompletterande analyser på resultatnivå (fö rä ndrade
fö rmå gor, beteenden och effekter) fö reslå s att per region gö ra ett urval av två
rå dgivningsstö d som lett till nystart 2017. Urvalet av de två stö den fö reslå s gö ras
slumpmä ssigt. Så lå ngt som mö jligt kommer intervjuer att genomfö ras genom
personliga mö ten i kombination med platsbesö k av verksamheterna.
Urval av rådgivningsstöd 2019

Fö r att mö jliggö ra fö rdjupade kompletterande analyser på resultatnivå också att per
region gö ra ett urval av två rå dgivningsstö d som getts under 2019. Urvalet av de två
stö den fö reslå s gö ras slumpmä ssigt. Telefonintervjuer kommer att gö ras.

En fö rutsä ttning fö r att kunna tillä mpa denna metod ä r att regionkontoren
registrerat varje stö d och att kontaktinformation finns tillgä nglig. Dessa stö d
behö ver nö dvä ndigtvis inte ha lett till att nå gon ny verksamhet startats eller
vidareutvecklats – och kompletterar dä rfö r bedö mningen av de två stö d fö r att
starta eller vidareutveckla fö retag som beskrivs ovan.

Utvärderingsramverk

I ett utvä rderingsramverk (se bilaga 3) presenteras de fö reslagna
utvä rderingsfrå gorna (se ovan) och kopplas till metoderna fö r datainsamling och
kä llor. Ramverket ligger bland annat till grund fö r utformandet av intervjuguider
och planeringen av platsbesö k.

Datainsamlingsmetoder – primärdata och sekundärdata

Genom att anvä nda en kombination av flera olika datakä llor, bå de primä rdata och
sekundä rdata, fö rvä ntas vi få fö rdjupade svar på utvä rderingsfrå gorna. Just bredden
av metoder och datakä llor blir av stor vikt fö r att kunna bedö ma impact. Fö ljande
metoder fö r datainsamling fö reslå s:
Dokument (sekundärdata)
•
•
•
•
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Uppfö ljningsstatistik och uppfö ljningsrapporter
Fö rordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling m.m.
Fö reskrifter om ä ndring av Tillvä xtverkets fö reskrifter (TVFS 2014:1) om
statsbidrag till kooperativ utveckling
Allmä nna villkor verksamhetsbidrag till kooperativ utveckling

•
•
•
•
•

Handboken fö r verksamhetsbidrag – En handledning fö r dig som ansö ker
om verksamhetsbidrag
Handledning – handlä ggning av verksamhetsbidrag 2017-2019 (riktad till
Tillvä xtverkets handlä ggare) som bland annat innehå ller: Uppfö ljning av
verksamhetsbidrag, Ansö kan om fö rskott.
Tillvä xtverkets utlysning
Ansö kningar (de fyra regionala kontoren i urvalet)
Tillvä xtverkets beslut (de fyra regionala kontoren i urvalet)

Intervjuer (primärdata)
•
•

•
•
•

Minst å tta fokusgruppsintervjuer kommer att genomfö ras, två per region,
fö r de rå dgivningsstö d som getts till fö retag som startats 2017.

Uppskattningsvis kommer sammanlagt å tta telefonintervjuer, uppdelat på
de fyra urvalsregionerna, att genomfö ras med dem som erhå llit stö d i form
av rå dgivning under 2017.
Minst fyra intervjuer kommer att genomfö ras på Coompanion Sverige.

Minst å tta intervjuer kommer att genomfö ras, två per region, i de regionala
Coompanion som ingå r i urvalet.
Minst tre intervjuer kommer att gö ras på Tillvä xtverket.

Observationer/fältbesök (primärdata)

Fokusgruppsintervjuerna fö reslå s att genomfö ras på plats hos fö retagen. Det
innebä r då mö jligheter till observationer av fö retagets verksamhet och eventuella
effekter på samhä llsnivå kopplade till det stö d som getts. Infö r varje besö k kommer
platsbesö ken att planeras och kontakt att tas med fö retagen fö r att diskutera
mö jligheterna till att gö ra observationer.
Statistiska undersökningar(sekundärdata)
•

•

Den programansvarige på Tillvä xtverket kommer under sommarhalvå ret
2020 lå ta genomfö ra en statistisk undersö kning med registerdata frå n SCB
fö r de fö retag som mottagit rå dgivning å r 2015. Eva Hagsten frå n
Uppfö ljnings- och utvä rderingsenheten kommer att ge stö d.
Undersö kningen kommer att bedö ma ö verlevnadsgrad, omsä ttning och
antalet anstä llda i jä mfö relse med en kontrollgrupp. Variablerna fö rvä ntas
att bli faststä llda inom kort.
NKI-undersö kning, genomfö rd av Coompanion.

Avgränsning

Utifrå n må lgruppernas uttalade fö rvä ntningar på anvä ndningen av utvä rderingen
ingå r det inte att utvä rdera den del av insatsen som rö r effektmå let att varje
regional utvecklings- och innovationsstrategi ska innehå lla tydliga må lsä ttningar fö r
kooperativ/sociala fö retag och den sociala ekonomin.
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5. Organisering av utvärderingen
Mats Alentun, Tillvä xtverket, kommer att genomfö ra utvä rderingen. En
referensgrupp kommer att sammankallas vid minst sex tillfä llen under
utvä rderingens genomfö rande. De enskilda referensgruppsmedlemmarna stå r ä ven
till hands fö r enskilda konsultationer dä remellan.

Arbets- och tidsplan

Efter godkä nnande av inception report på bö rjas datainsamling och analys. Vid
analysen vä rderas det insamlade datamaterialet utifrå n utvä rderingsfrå gorna i
utvä rderingsramverket. Genom analysarbetet sä kerstä lls att slutsatserna och
rekommendationerna blir vä l underbyggda.

I slutet av analysperioden kommer ett intressentseminarium att hå llas dä r
må lgruppen och andra intressenter få r mö jlighet att ta del av de preliminä ra
analyserna. Samtidigt som det innebä r ett lä rotillfä lle fö r de inbjudna bidrar det till
utvä rderingens kvalitetssä kring.

Resultatet av datainsamlingen, analysen och lä rseminariet sammanstä lls i ett utkast
på preliminä r rapport senast den 15 juni 2020. Denna kommer att levereras till
må lgrupperna och andra intressenter fö r kommentarer. En slutlig
utvä rderingsrapport ska levereras senast den 30 juni 2020.

Efter godkä nnande av rapporten kommer de olika spridningsaktiviteterna (se ovan)
att ä ga rum.
Utvä rderingens planerade milstolpar:
• 21 april
Inception report godkä nd
• 22 april -14 juni
Datainsamling, analys och rapportskrivning
• 8 juni
Intressentseminarium
• 15 juni
Utkast på utvä rderingsrapport
• 22 juni
Kommentarer frå n samtliga må lgrupper
• 30 juni
Utvä rderingsrapport inlä mnad
• 15 augusti
Slutseminarium fö r utvä rderingsrapporten
• September 2020
Publicering i Tillvä xtverkets publikationsdatabas
• September 2020
Workshop - AÅ rsmö te Coompanion
• September 2020
Seminarium Tillvä xtverket - verksamhetsbidrag
• September 2020
Informationsblad utarbetat fö r olika
spridningsaktiviteter

Risker och begränsningar

På grund av den rå dande situationen med pandemi ä r rö rligheten i landet
begrä nsad. Coompanion ä r fö r tillfä llet också extra hå rt belastat med att ge stö d och
rå d till fö retagare. Risken ä r dä rfö r ö verhä ngande att den fö reslagna tidsplanen inte
kommer att hå lla. En avstä mning och eventuell revidering av tidsplanen kommer
lö pande att gö ras med Coompanion Sverige.
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6. Förhållningssätt till lärande: Utvärderingsprocessen, rapporten och spridning
Fö r att sä kerstä lla Tillvä xtverkets och Coompanions lä rande och anvä ndbarhet av
utvä rderingen stå r bå de utvä rderingsprocessen, utvä rderingsrapporten i sig och
spridningen av utvä rderingen i fokus fö r detta uppdrag.

Utvärderingsprocessen

I utformningen av avropsfö rfrå gan har Tillvä xterket redan arbetat participatoriskt
med den andra må lgruppen; Coompanion. Under framarbetandet av fö religgande
inception har samma fö rhå llningssä tt legat som grund med att uppmuntra och
skapa mö jligheter till deltagande bå de avseende Tillvä xtverket och Coompanion.

Samma fö rhå llningssä tt kommer att tillä mpas under resterande del av
utvä rderings-processen. Framfö rallt kommer det att manifesteras i ett
intressentseminarium då stora delar av datainsamling ä gt rum men då utkastet på
utvä rderingsrapport ä nnu inte presenterats. Vi det tillfä llet kommer Tillvä xtverket,
Coompanion och andra intressenter att bjudas in.

Efter det att utkastet på utvä rderingsrapporten utarbetats kommer bå de
må lgrupperna och andra intressenter att uppmuntras till att ta del av rapporten och
lä mna kommentarer.

Utifrå n Tillvä xtverkets och Coompanins ö nskemå l finns också mö jligheter att
diskutera utvä rderingens preliminä ra slutsatser vid å rets kvarvarande dialogmö ten.

Utvärderingsrapporten

Utvä rderingsrapporten kommer att vara utformad på så sä tt att den ä r
vä lstrukturerad och lä ttillgä nglig och kommer att presenter tillä mpbara
rekommendationer på fortsatt arbete som ä r direkt riktade till olika intressenter,
framfö rallt utvä rderingens må lgrupper Tillvä xtverket och Coompanion.

Spridning

Utvä rderingsrapporten kommer att spridas vid å tminstone tre tillfä llen:
•

•
•
•
•
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Slutseminarium fö r en bred grupp av intressenter

Workshop vid hö ststä mma Coompanion (november 2020)

Seminarium riktat till programansvariga och medarbetare på Tillvä xtverket
som också hanterar verksamhetsbidrag (hö sten 2020).

Informationsblad på två sidor som kan anvä ndas vid olika former av
spridningsaktviteter, t.ex. på Tillvä xtverkets och Coompanions intranä t.
Tillvä xtverkets publikationsdatabas.

Bilaga 1. Ursprunglig förändringsteori
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Bilaga 2. Uppdaterad förändringsteori
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Bilaga 3. Utvärderingsramverk

Utvärderingsfråga

Datainsamlingsmetod

Källa

1. Relevans. I vilken utsträckning
är organiseringen av det arbete
som verksamhetsbidraget finansierar (d.v.s. programmets
design) relevant för att, teoretiskt sätt, kunna bidra till de
övergripande målen?

Dokumentstudier

Dokument:
Uppdaterad förändringsteori.

2. Relevans. I vilken utsträckning
överensstämmer programmets
design med den styrande förordningen, andra styrdokument, och med utlysningen?

Dokumentstudier

Reflektion: Som bedömningsgrund för
att bedöma programmets design i förhållande till övergripande mål kommer
den uppdaterade förändringsteorin att
användas. Särskilt fokus kommer att
ligga på att bedöma genomförbarheten
av de planerade aktiviteterna och antaganden om hur en resultatnivå förväntas bidra till en annan (kausaliteten).

Reflektion: Utöver den styrande förordningen kommer även utlysningen
och ansökningarna att användas för att
bedöma överensstämmelse. Som bedömningsgrund kommer även för
denna utvärderingsfråga den uppdaterade förändringsteorin att användas.

Intervjuer

3. Relevans. I vilken utsträckning Intervjuer
är Coompanions verksamhet organiserad med hänsyn till att
både vara resurseffektiv och
regionalt förankrad?

Reflektion: Vi tolkar regionalt förankrad” som att Coompanion på regionnivå, i så hög grad som möjligt själv kan
erbjuda de tjänster som efterfrågas. Vi
tolkar ”resurseffektiv” som att dessa
tjänster kan erbjudas och levereras så
pass kostnadseffektivt som möjligt.

77(79)

Intervjuer med Tillväxtverket och
Coompanion Sverige

Dokument:
Uppdaterad förändringsteori
Styr- stöd- och ansökningsdokument

Intervjuer med
Coompanion Sverige och med regionala Coompanion

4. Effektivitet. Har verksamheten
2017–2019 bidragit till de planerade resultaten och effekterna ute i verksamheten? Varför/varför inte?

Reflektion: Som bedömningsgrund för
att bedöma och analysera programmets
effektivitet, d.v.s. måluppfyllelse, i förhållande till övergripande mål kommer
den uppdaterade förändringsteorin att
användas.

Dokumentstudier

Undersökning
Intervjuer
Observationer

5. Effektivitet. Har horisontella
kriterier hanterats enligt stycke
2.4. i uppföljnings- och utvärderingsplanen. Varför/varför inte?
6. Bärkraftighet. Är det troligt att
resultaten och effekterna är
bärkraftiga över tiden?

Reflektion: Bärkraftighet avser om de
uppnådda effekterna är bestående över
tiden. En distinktion måste emellertid
göras mellan grundbidrag och särskilda
bidrag.

Grundbidragen avser att finansiera de
regionala kontorens operativa verksamhet med att ge råd och information,
varför den förmåga som insatsen tillför
(finansiella medel) är avsedda att förbrukas/omvandlas till en ökad förmåga
hos andra (kunderna). För grundbidraget bör därför bärkraftigheten bedömas
på den nivå i en förändringsteori där
kundernas förmågor återspeglas – och
effekterna av dessa
Det särskilda bidraget däremot är avsett att utveckla nya verksamheter och
metoder för Coompanion självt, alltså
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Dokument
Intervjuer

Intervjuer
Statistisk
undersökning
Intervjuer

Dokument:
Uppdaterad förändringsteori
Uppföljningsstatistik och uppföljningsrapporter

Coompanions NKIundersökning
Intervjuer med
kunder, regionala
Coompanion och
Coompanion Sverige

Observationer vid
besök till åtta kundföretag
Uppdaterad förändringsteori
Intervjuer med
Coompanion Sverige och regionala
Coompanion
Grundbidragen
Intervjuer med
stödföretagen

Statistisk undersökning – SCB
Särskilda bidrag
Intervjuer med de
regionala Companion och Coompanion Sverige

att utveckla vissa särskilda förmågor
hos Coompanion. För det särskilda bidraget bör därför bärkraftigheten bedömas på den nivå i en förändringsteori
där Coompanions förmågor återspeglas
– och effekterna av dessa.
Vid bedömingen av både grundbidraget
och det särskilda bidraget kommer
även en uppskattning göras om sannolikheten för att kunderna respektive
Coompanion själva kommer att förmå
anpassa förmågornas relevans över tiden.

Osäkerheten i bedömningen av olika
förmågors bärkraftighet stiger desto senare under programperioden som förmågorna uppstått.
Bedömningen av bärkraftigheten för
grundbidragen kommer dels att bygga
på kvalificerade kvalitativa bedömningar för vilka, av naturliga skäl, begränsad evidens kommer att finnas.
Den statistiska undersökningen kommer emellertid att ge kvantitativa data.

7. Impact. Vilka eventuella oplanerade effekter kan verksamheten ha bidragit till, såväl positiva som negativa?

Reflektion: Vi bedömer att de stöd som
de regionala Coompanion-kontoren ger
kunderna i relativt hög grad kan bidra
till att aktivera dynamiska processer
vars effekter inte alltid är kända på förhand. Det kan därför inte uteslutas att
oförutsedda effekter uppstår, både positiva och negativa. Dessa är viktiga att
fånga in, men det är inte säkert att de
alltid fångas in i den löpande uppföljningen och rapporteringen. För utvärderingen innebär det en särskild utmaning att identifiera dem. Genom att genomföra djupintervjuer med kunderna,
utifrån ett urval, förväntas dock att flertalet oplanerade effekter ska kunna
täckas in av utvärderingen.
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Intervjuer
Dokument

Intervjuer med
stödföretagen, regionala Coompanion
och Coompanin
Sverige
Uppföljningsrapporter

Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag
i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner.
Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag,
och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens
utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro
på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

