
 

 

 

Utvärderingsrapporter 2015:5 

Regional utveckling 

  

 

 

”Vilja, kraft och resultat”  

 En utvärdering av Västra Götalandsregionens Program för Social ekonomi. 

 

 

 

  



 

2 

 

 

 



 

3 

 

 

FÖRORD 
Västra Götalandsregionen medfinansierar ett stort antal projekt och verksamheter som 

syftar till att främja en hållbar regional utveckling. Samtliga projekt och verksamheter som 

medfinansieras av Västra Götalandsregionen följs upp genom regelmässig och kontinuerlig 

insamling av information som gör det möjligt att se hur verksamheten utvecklas. Mer 

djupgående utvärderingar görs även av program samt av flera verksamheter och projekt 

varje år.  

Det övergripande syftet med utvärderingen är att få kunskap i hur programmet för social 

ekonomi har genomförts, visa på det resultat som har skapats samt ge kunskap för en 

kommande programperiod. Programmet för social ekonomi pågår 2012-2015. 

Utvärderingen har genomförts av Contextio Ethnograpic AB i samarbete med Oxford 

Research AB.  I konsultteamet ingår Eva Sennemark, Anette Moberg, Caroline Holmgren och 

Mats Kullander.   

Göteborg september 2015 

 

 

Monica Emanuelsson    

Utredare 
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Sammanfattning 

Denna utvärdering är den andra utvärderingen av Västra Götalandsregionens arbete med social 

ekonomi och omfattar Program Social ekonomi 2012-2015. Utvärderingsrapporten beskriver hur 

programmet för social ekonomi har genomförts, visar på det resultat som har skapats samt ger 

kunskap för den kommande programperioden. De metoder som använts för att göra detta är en 

projektportföljsanalys, en webbenkät riktad till den sociala ekonomin i Västra Götaland och 

intervjuer med beviljade projekt och förstudier, delregionala nätverk samt aktörer som fått avslag på 

ansökningar om medel i utlysningen socialt entreprenörskap.  

De aktiviteter som genomförts inom ramen för programmet berör samtliga sex insatsområden i 

någon utsträckning. Aktiviteterna har främst kretsat kring socialt entreprenörskap och nätverk och 

samverkan.  Det är främst inom insatsområde 1 socialt entreprenörskap, som vi bedömer att 

målsättningarna har uppnåtts. Inom detta insatsområde har det utlysts projektmedel, med totalt 40 

beviljade ansökningar under 2013 och 2014.1 Utveckling av processer, tjänster, produkter samt 

förenings- och organisationsutveckling har varit resultat av eller en bieffekt av de beviljade projekten 

i utlysningen. Att målet uppnåtts bekräftas av både dokumentanalysen, intervjuer och webbenkät. 

De resultat som kunnat identifieras är ökad kännedom om utvecklingsbehov lokalt och regionalt, nya 

nätverk och strukturer för samverkan, nya föreningar och sociala företag, utveckling av befintliga 

föreningar/organisationer, nya metoder och modeller för arbete med den sociala ekonomins 

målgrupper samt synliggörande av den sociala ekonomin för allmänheten.  

Programmet är nära sammanvävt med den regionala strategin för tillväxt och utveckling i Västra 

Götaland (VG 2020) och utvärderingen visar att programmet har bidragit till uppfyllandet av 

målsättningarna i VG 2020. Programmets aktiviteter har stimulerat entreprenörskap och 

intraprenörskap genom de stödstrukturer som utvecklats och de nya sociala företag och föreningar 

som skapats genom programmets aktiviteter. Programmet har också bidragit till att utveckla Västra 

Götaland som kunskapsregion genom de stora antalet kartläggningar och undersökningar som 

genomförts via förstudierna eller som genomförts som en del i projekten. Programmets 

projektportfölj innehåller projekt som berör ytterligare prioriteringar i VG 2020.  

Finns det då långsiktighet i de resultat som skapats genom programmet? Resultatet tyder på att det 

finns ett aktivt ägarskap från regionens sida men också bland projektägarna, vilket är en viktig 

förutsättning för hållbara resultat. Utvärderingen visar också att samverkan inom den sociala 

ekonomin och mellan sociala ekonomi och andra aktörer har ökat och förstärkts, vilket också är en 

viktig förutsättning för långsiktigt hållbara effekter. Projekt och förstudier uppger att det 

utvecklingsarbete som startat genom utlysningen ska fortsätta, samtidigt finns ett tydligt beroende 

av fortsatt extern finansiering. Osäkerheten kring fortsatt finansiering är en uppenbar risk för 

projektresultatens hållbarhet. Programmet har bidragit till ökad kunskap om lokala och regionala 

förhållanden och utvecklingsbehov inom den sociala ekonomin. Däremot saknas en struktur för 

tillvaratagande av dessa lärdomar och resultat. En utmaning för Västra Götalandsregionen är att 

finna former för tillvaratagande av de resultat och den kunskap som programmet genererat. 

                                                           
1 En utlysning av medel inom insatsområde 1 socialt entreprenörskap genomfördes även 2015 men ingår inte i 

denna utvärdering.  
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Utvärderingen rekommenderar också att kommande program ska vara mer fokuserat och tydligare 

än det nuvarande, bland annat genom färre men tydligare insatsområden. 
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1. BAKGRUND  

1.1 Introduktion 
Begreppet social ekonomi introducerades i Sverige i och med Sveriges inträde i EU under mitten på 

1990-talet. Verksamheter inom social ekonomi bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, 

stiftelser eller andra liknande sammanslutningar. Kännetecknande för verksamheterna är att deras 

drivkraft är allmän- eller medlemsnytta eller där vinstintresset baseras på återinvestering i 

verksamheten eller uppnåendet av sociala mål.  Sociala företag verkar i gränslandet mellan det 

offentliga och det privata. Bakgrunden till de sociala företagens framväxt sägs ha flera orsaker.  En 

vanlig förklaring är att civilsamhället erkänns som en välfärdsleverantör och arbetsintegrerade 

sociala företag som ett verktyg för att minska utanförskap. Forskningen visar att den sociala 

ekonomin bidrar till en rad fördelar på individuell och strukturell nivå, exempelvis att fördjupa 

demokratin, öka det sociala kapitalet, bidra till sysselsättning och stimulerar företagande. 

I Västra Götalandsregionen (VGR) har ett organiserat arbete med social ekonomi pågått sedan 2001 

och där regionutvecklingsnämnden (RUN) antog ett handlingsprogram för social ekonomi 2005 (VGR 

2012). I riktlinjerna betonades att den sociala ekonomin och dess aktörer bör tydliggöras i allt 

strategiskt utvecklingsarbete, såsom Vision Västra Götaland, regionala tillväxtprogram, 

strukturfondsprogram etc. Målgruppen för arbetet är organisationer inom den sociala ekonomin 

(föreningar, kooperativ, sociala företag, stiftelser) samt offentlig förvaltning och stödstrukturer för 

den sociala ekonomin (vgregion.se). Programmet har reviderats 2007 och 2011 där den tredje 

programperioden nu håller på att avslutas (VGR 2012).  

I december 2014 skrev ett 70-tal aktörer inom den sociala ekonomin på en överenskommelse mellan 

VGR och den sociala ekonomin efter beslut i regionfullmäktige (TU 2014, vgregion.se). Den regionala 

överenskommelsens mål är att samverkan med social ekonomi ska vara en självklarhet för alla 

förvaltningar i regionen och bygger på sex principer om samverkan: självständighet och oberoende, 

dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Genom överenskommelsen ska 

VGR och social ekonomi tillsammans främja välfärden genom att utveckla samverkansformerna för 

att komplettera och förstärka varandras uppdrag och styrkor. Överenskommelsen berör samtliga 

verksamhetsområden inom VGR men styrs inte av programmet för social ekonomi. Beröringspunkter 

finns dock vilket kan få viss inverkan på utformningen av ett nytt program för social ekonomi. 

Överenskommelser finns även på nationell och kommunal nivå. Göteborgs stad har sedan 2012 en 

överenskommelse med den sociala ekonomin och dialog pågår i flera andra kommuner.  

Syftet med denna rapport är att ge en bild av hur programmet för social ekonomi 2012-2015 har 

genomförts, visa på det resultat som har uppnåtts samt ge kunskap inför en kommande 

programperiod. Utvärderingen har genomförts under sommaren 2015 av Contextio Ethnographic AB 

i samarbete med Oxford Research AB.  

 

1.2 Programmet för social ekonomi 2012-2015 
Programmet för social ekonomi i Västra Götaland 2012-2015 antogs av regionstyrelsen i juni 2012. 

Det övergripande målet är att främja den sociala ekonomin och dess aktörer samt att stärka den 

sociala ekonomins roll för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Regionala utvecklingsnämnden 

(RUN) och dess sekretariat ansvarar för programmets genomförande där åtgärder och aktiviteter 



 

 

 

preciseras i samråd med Sociala ekonomins råd i Västra Götaland (SER). Sociala ekonomins råd i 

Västra Götaland (SER) består av politiska representanter från Regionutvecklingsnämnden och 

representanter från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi (Göteborgsregionen, Fyrbodal, 

Skaraborg, Sjuhärad). SER träffas fyra gånger per år med avsikten att tillsammans diskutera viktiga 

frågor och insatsområden för social ekonomi i Västra Götaland och att diskutera utvecklingen i 

programmet. 

Baserat på de existerande nätverken har det så kallade plattformsprojektet delfinansierats, som 

syftar till att stärka förankringen på delregional nivå och även kanalisera information till den sociala 

ekonomins aktörer. De delregionala plattformarna medverkar även i beredning av ansökningar inom 

utlysningen inom socialt entreprenörskap.  

 Programmet för social ekonomi är organiserat kring sex prioriterade insatsområden:  

1. Social innovation och socialt entreprenörskap 

2. Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling 

3. Sociala ekonomins förutsättningar 

4. Forskning och utveckling 

5. Nätverk och samverkan 

6. Nationellt och internationellt arbete  

Samtliga områden syftar till att katalysera aktiviteter och påskynda utvecklingsprocesser i Västra 

Götaland. Samtidigt ska programmet också komplettera, förstärka och samverka med nationella 

satsningar som regeringens strategiska initiativ inom social ekonomi (VGR 2012). 

1.2.1 Utlysningar inom social ekonomi 

Under 2012 förändrades arbetet inom insatsområde 1 socialt entreprenörskap. Beslut om 

genomförande av utlysningar togs under våren 2013 och genomfördes i tre omgångar, hösten 2013, 

våren 2014 och våren 2015. Utlysningen innebar en möjlighet för aktörer inom den sociala ekonomin 

att söka medel för två typer av projekt, förstudier (max 50 000 kr) och utvecklingsprojekt (max 

200 000 kr).  Västra Götalandsregionen erbjuder högst 50 procent i medfinansiering och uppmuntrar 

till medfinansiering från andra externa aktörer. För förstudie- och idéutvecklingsprojekt godkänns 

även medfinansiering i form av eget arbete/ resurser, t.ex. ideell arbetstid, betald arbetstid och 

lokaler. Utlysningen riktar sig till alla aktörer (förutom enskilda företag inom konkurrensutsatt 

verksamhet) inom den sociala ekonomin (VGR 2013). 

Kriterierna för utlysningen är att ge förslag på projekt inriktade på utveckling av tjänster och 

produkter som främjar en socialt hållbar utveckling och som kommer människor till godo. 

Projektförslagen ska syfta till att motverka olika typer av samhällsutmaningar såsom en åldrande 

befolkning, ungas delaktighet på arbetsmarknaden, ökat entreprenörskap, sysselsättning, 

tillgänglighet och folkhälsa eller på annat sätt arbeta med hållbar utveckling (VGR 2013). I ansökan 

ska de sökande också uppge hur de tänker arbeta med de horisontella kriterierna jämställdhet, miljö 

och mångfald.  Beslut om tilldelning av medel sker i RUN men urvalet sker i samarbete med SER.  

Det finns också möjlighet att erhålla stöd på annat sätt från Västra Götalandsregionen, så kallat 

projektstöd. Denna möjlighet finns för projekt/aktörer som bidrar till en hållbar tillväxt i Västra 

Götaland och som ligger i linje med den regionala tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 

2020 och Vision Västra Götaland. Ansökningar om projektstöd sker löpande och beslutas av RUN 



 

 

 

efter framskrivning av ansvarig tjänsteperson.  Regionutvecklingsnämnden har även så kallat 

verksamhetsbidrag. Detta går inte att ansöka om utan beslutas om i detaljbudgeten för RUN och 

utgår till strategiska aktörer på en mer övergripande regional nivå. Ofta har dessa aktörer tidigare 

erhållit projektstöd under ett flertal år.   

 

1.3 Tidigare utvärderingar av programmet för social ekonomi 
En utvärdering av det föregående programmet för social ekonomi 2007-2010 genomfördes av 

Kontigo (2010). Utvärderingen visar bland annat att satsningen varit lyckosam för igångsättandet av 

aktiviteter för att öka kunskapen rörande den sociala ekonomi och uppbyggnad av en organisation 

för samverkan mellan delregionerna. Några tydliga effekter i termer av ökat socialt nyföretagande 

eller sysselsättning kunde inte identifieras, delvis beroende på att satsningen inte varit riktad enbart 

mot sådana aktiviteter. Utvärderarna rekommenderade bland annat en vidareutveckling av de 

regionala nätverken och de delregionala plattformarna. De rekommenderade även utveckling av 

kommunikationen mellan olika aktörer och nivåer inom den sociala ekonomins nätverk. Ett 

ytterligare utvecklingsområde var insatsområdet socialt entreprenörskap där utvärderarna föreslog 

att komplettera utlysningar om medel med stöd till mer tjänste- och systemorienterade 

innovationer/utvecklingssatsningar inom ramen för den sociala ekonomin. Exempelvis skulle offentlig 

upphandling kunna användas för att främja det sociala företagandet (och andra former av innovativa 

organisationslösningar). Utvärderarna påpekar också vikten av att arbeta fram tydliga kvalitativa och 

kvantitativa indikatorer för att kunna följa upp och visa på nyttan med programmet.  

 

Under perioden 2009-2012 fördelade VGR fyra miljoner kronor till socialt entreprenörskap. 

Programmets genomförande följdes under denna tidsperiod av två följeforskare vilket resulterade i 

tre rapporter (Bergstrand & Molnar 2010, 2011, 2012). I de båda första delrapporterna konstaterar 

följeforskarna att resultat i form av ökad självkänsla, delaktighet och arbetstillfällen har uppnåtts 

men att projekt med miljöfokus är underrepresenterade i urvalet.  

I slutrapporten (Bergstrand & Molnar 2012) drar följeforskarna slutsatsen att programmet har haft 

stor betydelse för de i projekten deltagande individerna och de enskilda projektens verksamheter 

men att de organisatoriska effekterna var otydliga. Ett fåtal av de beviljade projekten har utvecklat 

rutiner för långsiktigt kapacitetsbyggande och det var också i många fall oklart om projekten kunde 

erhålla fortsatt finansiering för den verksamhet eller modeller som projektet utvecklat. Vissa 

spridningseffekter har uppnåtts, främst sektorövergripande men i mindre omfattning mellan 

delregioner. Det tydligaste resultatet är att programmet har spridit kunskap om socialt 

entreprenörskap och dess roll i samhällsutvecklingen. Inför framtiden förordas utvecklade 

stödstrukturer i form av stöd för kunskaps- och nätverksutveckling till den sociala ekonomins aktörer 

samt mätbara resultatindikatorer. Följeforskarna rekommenderar även en uppdelning av 

utlysningsmedel på idéutveckling och fördjupad programinriktning för projekt som kommit en bit på 

väg.  

Tillväxtverket driver programmet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer (tidigare 

programmet för socialt företagande) i syfte att stärka affärsutvecklingen inom den sociala ekonomin, 

skapa kunskap, samt att omsätta idéer till långsiktigt hållbar verksamhet. Sweco genomförde 2013 en 

utvärdering (Burman & Wings 2013) med fokus på bl.a. de projekt som beviljades medel i utlysningen 

2011 Syftet var att ge Tillväxtverket stöd i den fortsatta planeringen av arbetet. Utvärderingen visar 



 

 

 

på en god övergripande måluppfyllelse i programmet trots att målen inte varit helt tydliga för 

utvärdering i termer av mätbarhet. Programmet bedöms också ha haft betydelse för de projekt som 

fått medel. Utvärderingen pekar på ett behov av att fokusera mer på konkreta metoder och 

arbetssätt, liksom på analysramar gällande jämställdhet och tillgänglighet inom socialt företagande. 

Medan integrationsdimensionen fått ett relativt sett större genomslag i programmet, har 

jämställdhet fått det svagaste. Ytterligare fokusering av områden, förtydligande av mål och 

målstyrning samt att aktivt arbeta för att stärka jämställdhetsdimensionen i programmet.   

 

2.  GENOMFÖRANDE AV UTVÄRDERINGEN 
Nedan presenteras frågeställningar som legat till grund för utvärderingen, datainsamlingsmetoder 

och urval.  

2.1 Frågeställningar -, utlysnings- och projektportföljsutvärdering 
De frågor som har legat till grund för analysen i programutvärdering har rört huruvida programmet 

uppnått sina mål, vilken kvalitet och mervärde som har präglat programgenomförandet, samt vilka 

resultat och effekter programmet har haft. Utvärderingen är tänkt att vara framåtsyftande, varför en 

inte obetydlig del av analysen handlar om vad som kan förbättras och förändras i kommande 

programperiod.  

Utvärderingens huvudfokus ligger på Västra Götalandsregionens utlysning inom socialt 

entreprenörskap och de beviljade utvecklingsprojekten och förstudierna. Hela projektportföljen har 

granskats för att belysa utlysningarnas bidrag till programmets mervärde. Därutöver har 

utvärderingen också inkluderat en analys av fyra projekt som fått avslag. Detta har gjorts för att 

kunna belysa och isolera mervärdet av de beviljade projekten och förstudierna i de utlysningar som 

inrymts i programmets insatsområde 1, som rör social innovation och socialt entreprenörskap. 

   

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativa intervjuer/telefonintervjuer och via en webbaserad 

enkät. Utlysningstexter, statistik och ansökningar har studerats och vägts in i resultatredovisningen.  

2.2.1 Intervjuer  

Genom utlysningen socialt entreprenörskap beviljades totalt 40 ansökningar. Av dessa var 25 

förstudier och femton utvecklingsprojekt. Genom programmet har också verksamhetsbidrag och 

projektstöd utgått till 7 unika aktörer. Intervjuer med ett urval av projektägarna bestämdes i samråd 

med ansvarig handläggare på Näringslivsavdelningen, Koncernstab Regional utveckling.  Totalt valdes 

åtta förstudier, åtta utvecklingsprojekt, tre aktörer som erhållit projektstöd samt den verksamhet 

som erhållit verksamhetsbidrag ut för intervjuer. Intervjuer med utvecklingsprojekten genomfördes 

genom ett personligt besök medan övriga intervjuer skedde via telefon. Då en av de utvalda 

respondenterna inte kunde nås, valdes ytterligare en förstudie ut för intervju.  

Ett av urvalskriterierna för intervjuerna var geografisk spridning, vilket gav två förstudier och fyra 

utvecklingsprojekt i Göteborgsregionen med kranskommuner, tre förstudier och två 

utvecklingsprojekt från Skaraborg, en förstudie och från Sjuhärad och två förstudier och två 

utvecklingsprojekt från Fyrbodal. De projekt som erhållit projektstöd och som intervjuades var 



 

 

 

Mikrofonden Väst, Star-GU Holding social innovation och tillväxt samt Plattformar för den sociala 

ekonomin som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland.  Coompanion Västra Götaland 

intervjuades då de har erhållit verksamhetsbidrag.  

Fyra telefonintervjuer genomfördes med representanter för de delregionala nätverken, fyra 

telefonintervjuer med projektägare vars projekt inte blivit beviljade medel och en intervju med 

handläggaren på Näringslivsavdelningen Koncernstab Regional utveckling.    

2.2.2 Webbenkät 

Den webbaserade enkäten riktade sig till aktörer inom den sociala ekonomin i Västra 

Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen bidrog med kontaktuppgifter till 131 aktörer inom den 

sociala ekonomin. Dessa respondenter hade gemensamt att de antingen undertecknat 

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin eller är ledamöter 

eller ersättare i Sociala ekonomins råd. Respondentlistan kompletterades med 69 aktörer i Västra 

Götaland registrerade i SOFISAMs register för arbetsintegrerade sociala företag. Enkäten skickades 

även till verksamheter som beviljats medel i utlysningen social ekonomi eller projektmedel samt till 

den aktör som erhållit verksamhetsstöd. Dessa uppgick till 46 unika respondenter. Totalt 

distribuerades enkäten till 246 aktörer inom den sociala ekonomin i Västra Götalandsregionen. Efter 

enkätutskicket uppmärksammades att 15 av e-postadresserna var ogiltiga vilket medförde att dessa 

15 respondenter plockades bort ur urvalet. Tre respondentorganisationer fick enkäten till två e-

postadresser tillhörande organisationen, vilket medförde att ytterligare tre respondenter plockades 

bort. Det totala antalet inbjudna respondenter uppgick således till 228 stycken.  

De som fått någon form av stöd från Västra Götalandsregionen har fått särskilda frågor. Det medför 

att svarsfrekvensen på de enskilda frågorna varierar men svarsfrekvensen på hela enkäten var 58 

procent vilket motsvarar 133 respondenter. Frågor som vänder sig till hela den sociala ekonomin har 

högre svarsfrekvens än frågor som vänder sig till de som beviljats någon typ av stöd. Totalt 37 

enkätrespondenter uppger i enkäten att de beviljats medel inom utlysningen socialt entreprenörskap 

2013 och 2014 eller verksamhetsbidrag alternativt projektstöd. Tio av dessa uppger att de beviljats 

stöd i utlysningen 2013 och 13 i utlysningen 2014. Resterande 14 uppger att de mottagit 

verksamhetsbidrag eller projektstöd.  

  



 

 

 

I figur 1 nedan illustreras samtliga enkätrespondenters organisationstyp.  

Figur 1 – Enkätrespondenternas organisationsform 

 

Enkätrespondenterna bestod till störst del av folkrörelser, intresseorganisationer och 

arbetsintegrerade sociala företag. Bland dem som angav svarsalternativet ”Annat” återfinns 

folkbildningsaktörer, såsom ABF Västra Götaland och Borås Folkhögskola, inkubations- och 

investeringsverksamheter, såsom Mikrofonden och GU Holding, och aktörer som stödjer utveckling 

av verksamheter, såsom Coompanion och Hushållningssällskapet.  

Närmare hälften av enkätrespondenterna har sin verksamhet i Göteborgsregionen och därefter i 

fallande skala, Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad. Enkäten besvarades i störst utsträckning av 

verksamhetsledare, ordförande eller VD. 

Den del av den sociala ekonomin som besvarat enkäten men uppgivit att de inte mottagit stöd 

speglar sammansättningen av hela respondentgruppen i stor utsträckning. Dessa består, i fallande 

ordning av, folkrörelser, intresseorganisationer, sociala kooperativ och arbetsintegrerande sociala 

företag.  

 

3. UTVÄRDERINGENS RESULTAT 
I detta kapitel redovisas utvärderingens resultat utifrån webbenkät, intervjuer och 

projektdokumentation.   

  

Vår utgångspunkt i analysen av programmet för social ekonomi är hur ett program skapar långsiktiga 

hållbara resultat för att kunna nå de övergripande målsättningarna för programmet, nämligen att 

främja den sociala ekonomin och dess aktörer samt att stärka den sociala ekonomins roll för tillväxt 

och utveckling Västra Götaland. Boman, Sjöberg och Svensson (2013) pekar på vikten av att helheten 

fungerar, det vill säga samspelet mellan program- och projektnivå. Dessa har i sin forskning pekat på 

följande betydelsefulla mekanismer:  

1. Ett aktivt ägarskap inom ramen för en effektiv och genomskinlig projektorganisation.  
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2. En samverkan mellan viktiga aktörer och organisationer som bygger på gemensam 

kunskapsbildning varvat med handling. 

3. Ett utvecklingsinriktat lärande som leder till multiplikatoreffekter. 

Med ett aktivt ägarskap utgår vi i detta fall från VGR som ägare av programmet för social ekonomi 

och som samverkar på flera nivåer med aktörer inom och utanför den sociala ekonomin. Genom 

samverkan byggs strukturer upp för att skapa ett lärande utifrån de resultat som programmet och 

insatserna genererar. Lärandet som uppstår möjliggör för samverkansaktörerna att skapa tydlighet 

och samsyn om vem som ansvarar för olika områden i t.ex. en stödstruktur till sociala ekonomins 

aktörer. Detta kan i sin tur generera att resultat bättre tas tillvara och skapar långsiktiga hållbara 

resultat som bidrar till att det övergripande målet för programmet uppnås och att resultaten inte 

bara förblir lokala utan även delregionala och regionala vilket i sin tur kan skapa 

multiplikatoreffekter.   

 

3.1 Programmets relevans  
I detta avsnitt diskuteras programmets relevans utifrån koppling till den regionala 

utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (VG2020). 

Det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland styrs av VG2020. som är strukturerad utifrån fyra 

olika övergripande teman, nio insatsområden och därunder 32 olika prioriterade frågor. Som nämns i 

projektportföljsanalysen kopplas de olika finansierade projekten till olika prioriterade frågor. 

Relevansen i programmet avgörs av om målet i programmet kan kopplas till VG2020 och huruvida 

målen också uppnås.  

VG2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt och utveckling och är huvudverktyget för att 

genomföra ”Vision Västra Götaland – Det goda livet” där ekonomiska, sociala och ekologiska 

aspekter samverkar och förstärker varandra. Programmet för social ekonomi är en del av 

genomförandet av visionen. Enligt programmet för social ekonomi har programmet beröringspunkter 

till alla fem fokusområden i visionen. Detta är i viss mån sant och kan förklaras av bredden i den 

sociala ekonomin. Programmet har dock kommit att betona social innovation och socialt 

entreprenörskap, och därmed är det en särskild koppling mellan programmet och visionens 

fokusområde om ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Många av de beviljade projekten är dock 

knutna till fokusområdet ”Främja trygghet, gemenskap och delaktighet”. 

På motsvarande sätt finns det en särskild koppling mellan programmet och VG2020:s prioriteringar: 

”Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap” samt ”Skapa starka förutsättningar för att 

förverkliga idéer och starta företag”. Båda dessa ligger under rubriken en ledande kunskapsregion, 

Därutöver är andra prioriteringar i VG2020 också relevanta för programmet, vilket framkom i 

projektportföljsanalysen. De flesta beviljade projekt är dock kopplade till en ledande kunskapsregion.  

Överlag finns det en otydlighet i programmets organisering kopplat till de olika fokusområdena. Det 

har varit svårt för de aktörer som intervjuats att se vilka aktiviteter som genomförs inom ramen för 

programmet kopplat till respektive insatsområde. Detta har medfört en större flexibilitet för 

programmet, då det finns få mallar för hur programmet ska fungera, men det har också gjort att 



 

 

 

programmet upplevs som otydligt och att det är svårt för de inblandade aktörerna att ha förutse 

programmets resultat.  

Sammanfattningsvis finns det en tydlig koppling mellan strategidokumenten för regional utveckling 

och Program för social ekonomi, vilket medför att förutsättningar finns för att programmet ska vara 

relevant. Men för att programmet som helhet ska vara relevant krävs också att målen blir uppfyllda. 

Detta avhandlas i resten av utvärderingen. 

 

3.2 Programmets verksamhetslogik 
Utvärderarna har konstruerat en verksamhetslogik för Program för social ekonomi 2012-2015, se 

figur 2. Verksamhetslogiken presenterar programmets antaganden om den logiska kopplingen mellan 

de resurser, tänkta aktiviteter och de förväntade resultaten av programmet på kort och lång sikt.  

Antagandet jämförs sedan med de resultat som framkommer i utvärderingen för att analysera 

huruvida antagandena leder till önskvärda och förväntade resultat och effekter.  

Figur 2. Verksamhetslogik programmet för social ekonomi 

 

Verksamhetslogiken visar hur programmet är tänkt att fungera. Följande avsnitt visar hur väl detta 

har fallit ut, samt slutligen vilka effekter det har fått på måluppfyllelsen.  

 

  



 

 

 

3.3 Programmets målgrupp 
Programmets främsta målgrupp är organisationer inom den sociala ekonomin. Till denna grupp 

räknas föreningar, kooperativ, nätverk, sociala företag och stiftelser, offentlig förvaltning och 

stödstrukturer för den sociala ekonomin. En indirekt målgrupp för programmet är organisationer 

som arbetar nära den sociala ekonomin, exempelvis akademin, turismnäring, företag i glesbygd och 

verksamheter inom offentlig sektor. Projektportföljsanalysen visar att de verksamheter som mottagit 

stöd återfinns inom den tänkta målgruppen.  

Verksamheter och projekt som beviljats stöd har i sin tur målgrupper för de verksamheter de fått 

stöd för. Målgrupperna består bl.a. av fonder och kreditgivare, det privata näringslivet, 

utbildningsinstitutioner och forskningssamhället, vuxna i behov av stöd och allmänheten. Oftast har 

projekten fler än en målgrupp. Utlysningen socialt entreprenörskap prioriterar även projekt som 

riktar sig till eller görs i samverkan med unga, vilket förklarar att ett flertal utvecklingsprojekt och 

förstudier har unga som primär målgrupp.2  

Projekten inom utlysningen socialt entreprenörskap har målgrupper avgränsande till en lokal 

kontext, medan projekten som fått projektstöd oftare har större målgrupper. Detta gäller även den 

aktör som erhållit verksamhetsbidrag. Det finns också skillnader mellan projekten inom utlysningen 

och verksamhetsbidrag samt projektstöd vad gäller målgruppens typ. De aktörer som fått 

verksamhetsbidrag och projektstöd har främst den sociala ekonomin och övriga aktörer (offentlig 

verksamhet, fonder/riskkapital/kreditgivare och det privata näringslivet) som målgrupp för sina 

insatser. Det förklaras delvis av att dessa verksamheter i stor utsträckning arbetar med att skapa 

stödstrukturer och inkubatorer för sociala företag. I denna grupp projekt ingår också den s.k. 

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin.3  

Förstudierna har främst avgränsade grupper av vuxna som målgrupp, exempelvis medlemmar i en 

bowlingförening, personer som står långt från arbetsmarknaden eller utrikesfödda entreprenörer, 

flyktingar och asylsökande. Utvecklingsprojekten har liknande målgrupper som förstudierna, med 

skillnaden att fler utvecklingsprojekt än förstudier har den sociala ekonomins aktörer som målgrupp. 

Enstaka uppger att de har forskningssamhället eller utbildningsinstitutioner som målgrupp för sin 

verksamhet. 

 

3.4 Förutsättningar och kännedom om programmet 
Resultatbeskrivningen nedan bygger på webbenkäten till den sociala ekonomins aktörer samt 

intervjuer med åtta beviljade utvecklingsprojekt och åtta beviljade förstudier.  

En övervägande majoritet av enkätrespondenterna beskriver sina förutsättningar att verka i Västra 

Götaland som goda eller mycket goda. Flera av fritextsvaren tyder på att det finns en god dialog och 

förtroende mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen, något som också 

framkommer i intervjuerna. Enkätresultatet visar också att förutsättningarna för den sociala 

                                                           
2 Västra Götalandsregionen, Socialt entreprenörskap - finansiering till projekt inom den sociala ekonomin 2015 

(informationsblad).  
3 Se projekt ”Överenskommelsen Regionala processen” (projektägare Coompanion Fyrbodal).  



 

 

 

ekonomin verkar skiljer sig åt mellan kommuner och att aktörer på mindre orter upplever att de lätt 

hamnar i skuggan av Göteborg.  

Vi tycker att i jämförelse med andra regioner att vi kommit långt. Men det är stora skillnader i olika 

kommuner och vad det gäller förutsättningar för olika dela av den sociala ekonomin. 

Enkätrespondent  

Företrädare för utvecklingsprojekt och förstudier beskriver kontakten med VGR och handläggaren på 

sekretariatet i positiva termer, såsom lättillgänglig och flexibel. Det inledande informationsmötet 

nämns av flera och upplevdes som givande. Mindre positiva kommentarer gäller bl.a. kraven på 

medfinansiering som förutsättning att få stöd. Detta upplevs som svårt för mindre aktörer, liksom att 

rekvirera medel i efterhand då de ekonomiska förutsättningarna är knappa. Intervjuerna med 

projektföreträdare visar samtidigt att kravet på medfinansiering var rimligt och att det även ökade 

samverkan med kommunala aktörer. Ungefär en femtedel av enkätrespondenterna som beviljats 

stöd har uppgivit att deras projekt har medfinansierats av en annan, extern, aktör förutom Västra 

Götalandsregionen.  

Samtliga intervjurespondenter uppger att de inte hade kunnat genomföra förstudien eller projektet 

som det var tänkt utan medfinansieringen från VGR. Intervjuerna visar att de flesta aktörerna 

upplever den aktuella stödsumman till förstudier eller utvecklingsprojekt inom utlysningen som 

rimlig. Enkätrespondenternas uppfattning om beloppsgränserna varierar, många uppger att de 

nuvarande beloppsgränserna fungerar bra, ett flertal efterfrågar högre belopp i stöd medan andra 

föreslår att stödbeloppen minskas. Majoriteten av de beloppsgränser som föreslås av 

enkätrespondenterna är 500 000kr och avser utvecklingsprojekt. Det förhöjda beloppet motiveras 

med att utvecklingsprojektet kan pågå under längre tid och att hållbarheten i projektverksamheten 

ökar med mer finansiella medel. Ytterligare några menar att högre stödbelopp för utvecklingsprojekt 

möjliggör för finansiering av tjänster.    

Jag tror att man kan komma ganska så långt med små medel om man har ganska så mycket 

drivkraft. Då handlar det om att dela ut pengarna rätt. Det är inte mycket pengar men det kan ändå 

göra ganska så stor skillnad. Det är tillräckligt mycket för att motivera och kunna göra något men 

inte tillräckligt mycket för att klara sig på det. Man får ju mersmak till att utveckla idén till en hållbar 

organisation.  Utvecklingsprojekt 

3.4.1 Kännedom om programmet 

En övervägande majoritet av enkätrespondenterna känner till programmet och närmare en femtedel 

menar att de känner till det mycket väl, se figur 3. Majoriteten av de som uppgivit att de känner till 

programmet mycket väl har undertecknat Överenskommelsen om social ekonomi eller är ledamöter 

eller ersättare i Sociala Ekonomins Råd (SER). I denna grupp finns också en handfull aktörer som 

uppburit någon typ av stöd från Västra Götaland för att genomföra ett projekt inom insatsområdet 

social innovation och socialt entreprenörskap. I den grupp enkätrespondenter som svarat att de inte 

känner till programmet ingår en övervägande majoritet i SOFISAM:s databas över arbetsintegrerade 

sociala företag i Västra Götaland.  



 

 

 

Figur 3 – Enkätrespondenternas kännedom om programmet 

 

*I denna figur redovisas svar från både de som deltagit i utlysningen socialt entreprenörskap eller fått 

verksamhetsbidrag/projektstöd och de som uppgett att de inte mottagit stöd.  

Resultatet från intervjuerna med projektföreträdare visar att kännedomen om Programmet Social 

ekonomi främst innefattar programmets insatsområde 1, Social innovation och socialt 

entreprenörskap och utlysningarna som genomförts inom området. Få intervjurespondenter kände 

till de övriga insatsområdena inom programmet och möjligheten till att exempelvis söka projektstöd. 

Vidare visar intervjuerna att syftet med utlysningen är tydlig och de uppger att de oftast fått 

information om möjligheten att söka medel via andra aktörer, både inom och utanför den sociala 

ekonomin. Enkätresultatet visar att de flesta fått kunskap om utlysningen via VGR direkt eller via de 

delregionala nätverken, se figur 2 i bilaga 1. Detta menar ansvarig handläggare på 

Näringslivsavdelningen är det främsta resultatet av Plattformsprojektet. Andra har funnit utlysningen 

via sökningar på nätet eller via andra kontakter såsom en kommun eller SISU.  

De som svarat att de inte kände till utlysningen socialt entreprenörskap under 2013 eller 2014, är 

främst folkbildningsaktörer, små föreningar med olika inriktning samt aktörer inom 

folkhälsoområdet. Majoriteten återfinns i Göteborg och har(numera) också undertecknat 

Överenskommelsen. I denna grupp ingår även till stor del arbetsintegrerande sociala företag i Västra 

Götaland, registrerade i SOFISAMS:s databas.  

Enkätrespondenterna uppmanades även att gradera programmets insatsområden utifrån hur de 

upplever att Västra Götalandsregionen arbetar med dem.  Resultatet visar att Västra 

Götalandsregionen ur respondenternas perspektiv främst arbetar med nätverk, partnerskap och 

samverkansarbete samt med att stödja en hållbar utveckling inom den sociala ekonomin. Enligt 

respondenterna arbetar regionen allra minst med forskning och utveckling och nationellt och 

internationellt arbete för att stödja den sociala ekonomins utveckling, se figur 3 i bilaga 1. 

Majoriteten beskriver villkoren för att söka stöd som bra. De enkätrespondenter som uppgivit att de 

inte deltagit i utlysningen socialt entreprenörskap under 2013, 2014 och 2015 har uppgivit ett flertal 

olika skäl till att de avstod. Det vanligaste skälet är att utlysningens fokus uppfattades ligga utanför 

det huvudsakliga verksamhetsområdet. Resursbrist (tidsmässiga, personella och ekonomiska 

resurser) är ett av de mest förekommande skälen till avstående samtliga tre åren. Det handlar särskilt 

om brist på tid att utforma ansökan, i kombination med brist på resurser för att formulera ett ”bra” 

projektförslag. Ett flertal menar att de inte har de finansiella medel som krävs för att bedriva projekt 
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då utlysningen ställer krav på med- eller egenfinansiering. Några uppger även brist på kännedom om 

utlysningarna som det huvudsakliga skälet till att de inte sökte medel.  

 

3.5 Programmets resurser 
Förutom formella stödstrukturer för programmet såsom SER, RUN och de delregionala nätverken 

också finns en heltidstjänst avsatt för programmet, liksom riktade medel inom insatsområde 1, Social 

innovation och socialt entreprenörskap.  Då utlysningarna inom detta område är tidskrävande kan 

med säkerhet sägas att stor del av resurserna (tid och medel) går till insatsområde 1. Summan för 

verksamhets- och projektstöd är större men fördelat på färre aktörer, varför den inte är lika 

tidskrävande ifråga om handläggningstid.   

Den totala summan beviljade medel genom programmet under 2012-20144 uppgick till drygt 

15.1 milj. kr.5 Av dessa utgick drygt 11,5 milj. kr till verksamhets- eller projektstöd som därmed är den 

stödform inom vilken mest medel utbetalats. Under åren 2013 och 2014 avsattes inom utlysningen 

socialt entreprenörskap ca 1 milj. kr till förstudier (max 50 000 kr) inom insatsområde 1 och ca 2,5 

milj. kr till utvecklingsprojekt (max 200 000 kr), också inom insatsområde 1. Det förekommer att den 

sociala ekonomins aktörer har ansökt om lägre belopp än maxbeloppen för sina projekt och 

förstudier. Det förekommer även att ansökningar beviljats lägre belopp än vad de ansökt om.   

Totalt har 15 ansökningar om utvecklingsprojekt beviljats medel och 25 ansökningar om förstudier, 

(varav 23 förstudier inom utlysningen socialt entreprenörskap och två förstudier genom 

projektstöd).6 Verksamhetsbidrag och projektstöd har utgått till 16 aktörer, varav 7 unika.    

De minsta ansökta och beviljade summan är en ansökan om projektstöd och en förstudie som 

beviljats 25 000 kr vardera. Den största ansökta och beviljade summan är ett projektstöd och uppgår 

till 3 746 250 kr7.  

De ansökningar som beviljats medel inom utlysningen socialt entreprenörskap har kategoriserats 

utifrån den ansökande organisationens geografiska hemvist enligt ansökningshandlingarna. 

Sammanställningen visar att Göteborgsregionen har flest beviljade ansökningar, därefter Fyrbodal 

och Skaraborg. Sjuhärad har totalt sett färre beviljade ansökningar och saknar helt beviljade 

utvecklingsprojekt.  De projekt som fått projektstöd respektive den organisation som erhåller 

verksamhetsbidrag har regionövergripande verksamhet och har av det skälet inte inkluderats i figur 

4. 

  

                                                           
4 2015 års utlysningar inom insatsområde 1 socialt entreprenörskap är inte inkluderade i denna utvärdering.  
5 För verksamhetsbidrag görs ingen ansökan om medel.  
6 Beviljade insatser under 2015 inkluderas ej i redovisningen. Däremot har t.ex. Mikrofonden fått medel för 2015 som 

beslutades under 2014.  
7 Beviljades ett idrottsförbund för utveckling av socialt entreprenörskap inom den regionala idrottsföreslen. Se projektet 

”Socialt entreprenörskap för lokal och regional utveckling”( projektägare Västergötlands idrottsförbund). 



 

 

 

Figur 4– Antal beviljade projekt per delregion inom utlysningen socialt entreprenörskap, 2013 och 

2014. 

 

 
 

 Antalet beviljade ansökningar betyder nödvändigtvis inte också störst mottagare av stödbelopp. 

Skaraborg har inte flest projekt till antalet, men är den delregion som beviljats mest medel. Sjuhärad 

erhållit betydligt mindre medel än de övriga delregionerna vilket beror på att Sjuhärad helt saknar 

beviljade utvecklingsprojekt inom utlysningen socialt entreprenörskap. Att Sjuhärad saknar 

utvecklingsprojekt skulle kunna förklaras med att det inte finns någon delregional plattform som 

kunnat sprida information om utlysningen till föreningar och kooperativ i Sjuhärad. 

  

Figur 5 – Total projektkostnad och beviljat bidrag inom utlysningen socialt entreprenörskap 2013 

och 2014, fördelat per delregion. 

 

 
 

Figur B3 i bilaga 1 visar att organisationer i Göteborgsregionen och Skaraborg har åtnjutit mest medel 

genom utlysningen och Sjuhärad, som helt saknat utvecklingsprojekt, har erhållit ca 6 procent av de 

medel som beviljats inom utlysningen. 
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Förutom riktade medel inom insatsområde 1, finns även verksamhetsbidrag och projektstöd. Detta 

bidrar till att uppnå målen i de övriga fem insatsområdena och medel för projektstöd söks löpande 

utan en utlysning. Både intervjuer och enkätresultat visar att få aktörer har kunskap om till exempel 

möjligheten att söka projektbidrag.  

 

3.6  Inriktning och aktiviteter 
De stödberättigade verksamheterna, projekten och förstudierna ska enligt utlysningen ligga i linje 

med regionens tillväxt- och utvecklingsstrategier. För samtliga stödformer har kopplingen till Vision 

Västra Götaland angivits i både ansöknings- och beslutshandlingarna. Det är främst fokusområdet 

”Ett livskraftigt och hållbart näringsliv” och punkten ”Främja trygghet, gemenskap och delaktighet i 

samhällslivet” som projektverksamheterna anknyts till.  Ett flertal av verksamhetsbidragen och 

projektstöden beviljades under 2013 och startade under början av 2014. Det innebär att dessa har 

beviljats utifrån formulerade prioriteringar i det regionala tillväxtprogram som föregick VG2020. 

Enligt beslutsdokumenten är den vanligaste angivna anknytningen till tillväxt- och 

utvecklingsstrategin ”Stimulera nyskapande” och punkten ”aktiva, kreativa och delaktiga invånare”.  

Projektportföljsanalysen visar att majoriteten av utvecklingsprojekten berör processutveckling och 

utveckling av befintliga föreningar eller utveckling av nya organisationer. Exempel på utveckling av 

processer är skapandet av en social inkubator för utvecklingsstöd till sociala företag8, ett nytt 

kooperativ kring socialt företagande9 och en ny föreningspool för idrottsföreningar för att 

effektivisera föreningsverksamheten10. Majoriteten av förstudierna syftar till att kartlägga eller på 

annat sätt undersöka möjligheterna för start av verksamheter, samordna organisationer eller projekt. 

Dessa handlar exempelvis om att undersöka behovet av en samlingsplats för idéutveckling och 

entreprenörskap för utrikesfödda kvinnor11, undersöka behovet av att i en lokal kontext skapa en 

stödstruktur för gymnasieelevers övergång till arbete12 eller undersöka möjligheterna till 

föreningssamverkan för att stärka den egna föreningen13. Vissa av förstudierna syftar även till att en 

verksamhet ska vara på plats vid förstudiens avslut.  

Majoriteten av aktiviteterna i programmet har utförs i de förstudier, projekt och verksamheter som 

beviljats pengar. Resultatet av intervjuerna med företrädare för förstudier och utvecklingsprojekt 

visar att det utförts en mängd aktiviteter för en liten summa pengar och som kan kategoriseras i 

följande områden:   

  

                                                           
8 Se projektet ”START # inkubator för socialt entreprenörskap” (projektägare Svenska Röda Korset).  
9 Se projektet ” En ny kund - föräldrakooperativa förskolor” (projektägare Karriär-Kraft Karriär-Stöd ek. förening). 
10 Se projektet ”Föreningspool Väst” (projektägare c/o Idrott).  
11 Se projektet ”Idéforum” (projektägare EDCS, Equality Development Center West Sweden ek för).  
12 Se projektet ”Fusion” (projektägare Herrljunga 2.0).  
13  Se projektet ”IF Samhälle” (projektägare Byttorps IF). 



 

 

 

- Praktikplatser och arbetsträning, främst inom socialt integrerade företag 

- Informationsspridning och kunskapshöjning. 

- Produktion av varor och tjänster, varav en stor del ekologiska produkter. 

- Nätverkande, skapande av strukturer. 

- Skapa och utveckla mötesplatser för delande av tjänster, kunskap och resurser 

- Arbetstillfällen. 

 

En skillnad gentemot föregående programperiod förefaller vara ett större utbud praktikplatser samt 

av ekologiska produkter. Hållbarheten gällande produktion och sysselsättning är samtidigt oklar då 

många av de intervjuade är osäkra på hur de ska finansiera sin verksamhet i framtiden. Detta 

bekräftas av enkätresultatet där de respondenter som genomfört projekt med stöd uppger att de 

planerar eller gärna fortsätter utvecklingsarbetet, men att det i hög utsträckning beror på förmågan 

att hitta extern finansiering.  

Exempel på aktiviteter som genomförs centralt är samverkan i lokala, nationella och internationella 

nätverk. Förutom samverkan med SER och de delregionala nätverken samarbetar ansvarig handlägga 

med aktörer inom social innovation, exempelvis Business Region Göteborg och Göteborgs stad. 

Syftet är främst att hitta större kontaktytor till aktörer inom den sociala ekonomin. Västra 

Götalandsregionen är också medlemmar i det europeiska nätverket REVES (European Network of 

Cities & Regions for the Social Economy) och innehar där en styrelseplats via en politiker i RUN.  

 

3.7 Resultat på kort och lång sikt 
Resultat och effekter har i utvärderingen mätts genom intervjuer med projektföreträdare, 

webbenkät och en analys av del- och slutrapporter. Intervjuerna visar att de avslutade förstudierna 

och utvecklingsprojekten med enstaka undantag uppnått eller kommer att uppnå de målsättningar 

som har beskrivits i ansökningarna14. Resultaten är generellt sett goda även om det ofta har tagit 

längre tid än planerat. Att genomförandet tagit längre tid än planerat är inte lika uppenbart i 

projektens läges- och slutrapporter. I dessa återfinns emellertid beskrivningar och förklaringar av 

oväntade svårigheter som uppstått under projektgenomförandet och som påverkat genomförandet. 

Ett inte ovanligt fenomen bland förstudierna är att målsättningarna formulerats i form av aktiviteter 

medan resultaten av aktiviteterna inte beskrivs. När resultatet beskrivits, både i läges- och 

slutrapporter och enkät, har detta gjorts mycket kortfattat men tydligt relaterats till målsättningarna.  

 

Den sammantagna analysen visar på resultat som kan kategoriseras i några områden:    

 

• Nya föreningar och sociala företag.  

• Ökad kännedom om utvecklingsbehov lokalt och regionalt.  

• Nya metoder och modeller för arbete med sociala ekonomins målgrupper. 

• Nya nätverk och strukturer för samverkan med bland annat kommun, andra föreningar, 

högskola och universitet.  

• Organisations- eller föreningsutveckling. 

• Synliggörande av den sociala ekonomin (allmänheten). 

                                                           
14 Alla projekten var inte avslutade vid tidpunkten för intervjun. 



 

 

 

Av de listade resultaten är de mest framträdande organisations- och föreningsutveckling som 

inneburit en förstärkning av den sociala ekonomins aktörer och ökad uppnående av högre kunskap 

om vilka utmaningar som finns i regionen och hur de kan lösas. Projekten har resulterat i ett 

omfattande kunskapsunderlag som finns i de föreningar och verksamheter som genomfört projekten. 

De modeller och metoder som skapats hos ett tiotal av projekten är ofta tänkta att spridas och 

användas av andra och är därmed också en del i kunskapsökningen kring lösningar för regionens 

utmaningar.   

Resultaten från projektportföljsanalysen återfinns även bland de intervjuade projekten och har i 

intervjuerna givits en närmare förklaring.  De intervjuade projektens resultat påminner om resultaten 

från den föregående programperioden (Kontigo 2010). 

• Det har skapats tillfälliga arbetstillfällen och fasta anställningar där flertalet uppger sig tro på 

fler möjligheter till arbetstillfällen framöver.  

• Tjänster, produkter och processer har utvecklats. 

• Den sociala ekonomins kapacitet har förstärkts genom samverkan, stärkt självkänsla och 

delaktighet.   

 

Vi flaggade väldigt tidigt för att det var väldigt lyckat och att det blivit mycket mer aktiviteter än det 

vi sökt för. Vilket innebar att när vi skulle göra delårsredovisningen så var det svårt för oss och bara 

plocka ut det som var enligt den budget som var inlagd. Helt plötsligt var omsättningen så mycket 

högre och vi gjorde betydligt mer saker. Utvecklingsprojekt 

Utvärderingen visar att resultaten främst är på lokal nivå där nya samarbeten inletts mellan olika 

sektorer. Krav på medfinansiering har där bidragit till att samverkan utvecklades över olika sektorer 

lokalt. I vissa utvecklingsprojekt kan man skönja resultat på regional nivå, exempelvis projekt som 

inlett samarbete med högskolor. När det gäller graden av innovativitet så återfinns denna också 

främst på lokal nivå, där till exempel socialt arbetsintegrerande företag inte arbetar innovativt på 

delregional eller regional nivå men lokalt i en kommun.  

Generellt visar utvärderingen att projektstöd i större utsträckning bidragit till effekter på delregional, 

regional, nationell och internationell nivå. Detta gäller även när verksamhetsbidrag som erhållits. 

Även innovativiteten är större hos dessa aktörer som presenterar helt nya lösningar inom ramen för 

social ekonomi, lösningar med påverkan på hela regionen. En anledning kan vara långsiktigheten i 

stödet där aktörerna har fått medel under ett flertal år och därför kunna bygga upp sin verksamhet. 

Dessa verksamheter har också i högre grad bidragit till programmets övergripande mål än projekten 

inom utlysningen socialt entreprenörskap. Exempelvis har Mikrofonden utvecklat helt nya lösningar 

med etiska banker och kan erbjuda lånegarantier till aktörer inom den sociala ekonomin. Ett annat 

viktigt resultat är ett låneavtal med Göteborgs stad som innebär att riskerna för Mikrofondens del bli 

väldigt små när de arbetar med kreditgivning mot den sociala ekonomin. Dessa resultat har i sin tur 

gett effekter i form av stimulans av den sociala ekonomin och för de 40-tal sociala företag och 

föreningar som finansierat sin verksamhet med hjälp av denna lösning.  

Ett annat exempel är Starprojektet, under ledning av GU Holding, vilket som effekt har bidragit till 

starten av ett 50-tal projekt och bolag startats utifrån forskningsresultat vilka utvecklats vidare 



 

 

 

genom sociala företagsformer. Ett exempel är att vårdföretag som drivs i SBB form15 och en ideell 

förening som hjälper företag och organisationer att nå personer som tjänar mindre än åtta dollar per 

dag. Ett annat exempel är ett socialt företag som arbetar mot en internationell marknad och 

utvecklar en tålig typ av utsäde. 

Ytterligare en effekt är utökandet av den sociala ekonomins kapacitet. I detta sammanhang har 

exempelvis Plattformsprojektet arbetat med att stärka de delregionala nätverken som en 

samarbetspart till VGR, men också Coompanion som bl.a. arbetat för att möjliggöra för sociala 

företag att stabiliseras och växa genom rådgivning, informationsspridning och samverkan. Idag finns 

plattformar i tre av de fyra delregionerna, då nätverket i Sjuhärad inte fick någon medfinansiering 

från Sjuhärads kommunalförbund. Plattformen i Fyrbodal hade initialt svårigheter att utveckla 

relationer med Fyrbodals kommunalförbund vilket resulterade i att det tog lång tid och mycket tid i 

anspråk att få medfinansieringen. De tre plattformarna drivs i föreningsform vilket möjliggör att söka 

pengar och att ta ett arbetsgivaransvar. Plattformsprojektet är en viktig del i att nå ut med 

information till lokala aktörer inom social ekonomi om utlysningarna inom insatsområde 1 Social 

innovation och socialt entreprenörskap.  

Avslutningsvis har en stor del av projekten bidragit till att synliggöra den sociala ekonomin för 

allmänheten. Många har arbetat aktivt med informationsinsatser och marknadsföring och riktat sig 

till en bred målgrupp, inte enbart i syfte att marknadsföra den egna verksamheten, utan också för att 

öka kunskapen om och synligheten för social ekonomi.  

 

3.7.1 Resultatens hållbarhet 

Utmaningarna för de projekt som beviljats förstudie- eller utvecklingspengar är att skapa långsiktig 

ekonomisk hållbarhet. Utvärderingens resultat visar på liknande tendenser som Boman, Sjöberg och 

Svensson (2013) pekar på, nämligen att förändrings- och utvecklingsarbete som drivs för mycket 

underifrån tenderar att bli lokal, tillfällig och isolerad. 

Utvärderingen visar att majoriteten av utvecklingsprojekten och förstudierna har som målsättning att 

fortsätta sin verksamhet efter projekttiden. Oro inför framtida finansiering och att inte vara 

tillräckligt uthållig är farhågor som nämnts i intervjuerna.  

Vårt mål från början var ju att vi skulle vara självförsörjande via våra månadsmedlemmar och 

medlemsavgifter och det är det fortfarande. Men nu börjar vi inse att nu har det gått ett år och det är 

vi fortfarande inte och det har inte ökat heller. Så vi har en utmaning framför att hitta utrustning som 

gör det intressant för medlemmarna. Personligen tycker jag att vi ska kunna lösa det här. 

Utvecklingsprojekt 

Majoriteten av de intervjuade, även aktörer som uppbär projektstöd/verksamhetsbidrag uppger att 

de är i behov av fortsatt finansiering. Undantagen är ett par av de projekt som producerar varor och 

tjänster och som bedömer att de åtminstone delvis kan finansiera verksamheten. Figur 6 visar att det 

finns en tydlig ambition och vilja att bygga vidare på resultaten och lärdomarna av projektet eller 

förstudien, under förutsättning att finansiering kan hittas.  

                                                           
15 SBB form – ett AB som reglerar att man inte får ta ut någon vinst överhuvudtaget och är hårdare reglerat än 

en ekonomisk förening 



 

 

 

Figur 6 – Fortsättningen efter projektavslut 

 

Enkätresultatet visar att det största behovet är verksamhetsutvecklingsstöd, se figur B4, bilaga 1. 

Intervjuerna pekar på behovet både av konkret hjälp i ansökningsprocedur och uppstart men 

enskilda aktörer nämner också behov av stödstrukturer inom skilda områden såsom samverkan med 

offentlig sektor, långsiktighet i resultat, affärsmässighet och mätbarhet av resultat. Det förekommer 

också förslag på fler nätverksträffar som stöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Betydelsen av 

handfast stöd påtalas också av aktörer som får verksamhetsbidrag och projektstöd.  

 

Behov av ekonomiska bidrag för att genomföra projekt och förstudier och idéutveckling bedöms 

fortsätta medan intresset att få stöd att hitta samarbets- och samverkanspartners är lågt. Flera 

respondenter liksom några intervjupersoner efterfrågar enklare förfaranden för att söka och erhålla 

stöd löpande, men också längre utbetalningsperioder. Långsiktighetens betydelse för hållbarhet 

påpekas också av aktörer som uppbär projektstöd eller verksamhetsbidrag. Ytterligare en aspekt som 

tas upp av samma aktörer är att övertyga kommuner om att se den sociala ekonomin som en 

framgångsfaktor och inte som otillbörlig konkurrens.   

 

3.8 Horisontella kriterier  
I Vision Västra Götaland och VG2020 är det tydligt att jämställdhet, integration och klimatomställning 

ska prioriteras i allt utvecklingsarbete. Alla som söker medel för projekt och förstudier ska i 

ansökningarna beskriva hur de kommer att arbeta med dessa områden. I utlysningen socialt 

entreprenörskap preciseras att projekten ska beskriva hur förstudien/utvecklingsprojektet 

säkerställer jämställdheten i verksamheten, hur projektet bidrar till en varsam utveckling av miljön 

och hur projekten beaktar olika gruppers möjligheter att delta i verksamheten.  

Utvärderingen visar att majoriteten av de beviljade projekten har i sina ansökningshandlingar angett 

att jämställdhet, miljö och integration är viktiga frågor men saknar beskrivningar av hur särskilda 

åtgärder ska genomföras. Ansökningshandlingarna domineras av korta beskrivningar eller beskrivs i 

vaga termer. I några fall saknas beskrivning och analys eller aktören har uppgett att ”projektet rör 

inte dessa områden”.  
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Motsvarande mönster framkommer i intervjuerna med projektledare för utvecklingsprojekt eller 

förstudier. Inriktningen på kärnverksamheten har i de flesta fall varit avgörande för hur 

verksamheten arbetat med de horisontella kriterierna. Exempelvis har ett projekt inriktat på 

ekologisk odling ett genomtänkt miljöarbete, en förstudie med inriktning mot nyanlända ett tydligt 

integrationsfokus etc. Övriga horisontella kriterier har ofta nedprioriterats där intervjupersonerna 

uppger skäl som tidsbrist, andra frågor upplevts som viktigare eller att inriktningen på förstudie eller 

projekt varit för smal för att beakta dem. Undantagen är större organisationer som har nationella 

policydokument som revideras årligen och som genomsyrar organisationen. Detta är inte minst 

tydligt för de intervjuade aktörer som fått verksamhetsbidrag alternativt projektstöd.  

En tydlig skillnad gentemot den föregående programperioden är att antalet beviljade projekt och 

förstudier med miljöfokus har ökat betydligt, en trend som också håller i sig utlysningen 2015.16 

Nedan redovisas resultatet för de horisontella kriterierna var för sig utifrån en genomgång av 

ansökningshandlingar, webbenkät och intervjuer.  

3.8.1 Jämställdhet 

Ansökningshandlingarna för de beviljade projekten domineras av korta beskrivningar kring jämn 

könsfördelning; bland deltagare, i rekryteringen av personal, i styrelse eller i val av föreläsare eller 

utbildare. Ett exempel är formuleringen ”Projektledarna är en man och en kvinna”. Vaga 

formuleringar som att ”allas lika värde” kommer att beaktas i projektet eller att ”alla ska komma till 

sin rätt” är vanliga och I några fall saknas en beskrivning helt. Få projekt uppger att de kommer att 

analysera projektverksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv men det finns exempel på mer 

genomtänkta strategier såsom utbildning i jämställdhet eller analys av verksamheten.  

”Arbetet kommer att analyseras ur ett genusperspektiv och ansatsen är intersektionell, d.v.s bygger 

på att kvinnor och mäns positioner inte enbart påverkas av kön- utan samverkar även med andra 

statushierarkier som etnicitet, religion, sexualitet, funktionsvariationer etc.”  

Resultatet från webbenkäten visar att närmare 30 procent av de beviljade projekten/förstudierna 

genomfört en jämställdhetsanalys av sin verksamhet och att lika stor andel uppger att de hade 

jämställdhetsmål. De flesta av dessa projekt har arbetat med analys och målformulering på egen 

hand medan ett fåtal uppger att tagit in extern kompetens för att inkludera dessa frågor.  

Intervjuerna med kontaktperson för beviljade projekt och förstudier visar på ett liknande mönster 

där många av intervjupersonerna uppger att de inte medvetet arbetat med jämställdhet om detta 

inte varit fokus för kärnverksamheten. Dock finns det exempel på ett medvetet arbete inom 

området, främst hos ett par större aktörer.  

”Jämställdhetsarbetet finns överallt. Vi jobbar med detta kontinuerligt i organisationen och vid 

anställningar. Vi jobbar med delaktighet och att alla ska synas i hela organisationen. Jag kan inte se 

det specifikt inom projektet utan mer allmänt.”  

En sammantagen analys visar att projekten framförallt arbetat med att försöka uppnå jämn 

könsfördelning men i några fall har ett mer strukturerat jämställdhetsarbete. Det är även vanligt att 

                                                           
16 Utlysningen socialt entreprenörskap 2015 har inte ingått i utvärderingen. 



 

 

 

projekten arbetat för att skapa inkluderande verksamheter och miljöer, där man uppger att ingen 

åtskillnad görs mellan deltagare baserat på kön. 

3.8.2 Miljö 

Beskrivningarna av miljö- och hållbarhetsperspektiv i ansökningshandlingarna domineras av 

användning av kollektivtrafik, telefon och videokonferenser, ekologiska mat- och produktionsval och 

återvinning och sortering. Några av dessa exempel på miljöarbete återkommer i nästan samtliga 

projekt. Det är få beskrivningar som visar på att en analys har gjorts mot bakgrund av projektets 

kärnverksamhet och handlar främst om projekt som syftar till att arrangera konferenser, seminarier, 

mötesplatser eller andra event. Ett annat exempel på att miljöperspektivet finns i kärnverksamheten, 

är att ”Föreningen arbetar medvetet med återvunnet material, vattenbaserade färger fria från 

kemikalier”.  

Precis som för området jämställdhet förekommer flera vaga beskrivningar av miljöarbetet. 

Exempelvis menar ett projekt att ”Finansieringslösningar handlar om att utnyttja resurser på ett 

miljövänligt sätt.” I ett fall uppges att miljöpåverkan är obefintlig och en handfull projekt saknar 

beskrivningar av miljöarbete helt. Ungefär lika många projekt hänvisar till efterföljande av egna eller 

andra organisationers miljöpolicys eller miljöstrategier. 

Webbenkätrespondenterna har tillfrågats om huruvida de genomfört en miljöanalys i sin 

kärnverksamhet. Miljöanalys har definierats som att analysera verksamhet, resurser, mål och 

inriktning med ett miljöperspektiv. Ca en femtedel menar att en sådan analys gjorts, vilket är lägre än 

antalet som uppgett att de genomfört en jämställdhetsanalys.  En knapp tredjedel uppger att deras 

projekt haft miljömål som bidragit till hållbar utveckling inom projektets fokusområde och att de haft 

intern eller extern kompetens för att arbeta med miljöfrågorna. Miljökompetensen har använts för 

design av ansökan, analys av projektresultat och i genomförande av projektets kärnverksamhet.  

Intervjuerna med projekt och förstudier bekräftar bilden att projekten kopplat miljöperspektivet till 

projektets kärnverksamhet och administrativa rutiner.  I begreppet miljö har några även inkluderat 

den sociala miljön och förekomsten av mötesplatser som skapar en god miljö för människorna i 

verksamheten. Samverkan med ett flertal aktörer i kedjan ekologisk odling och miljövänligt material 

förekommer i ett flertal projekt. 

3.8.3 Integration 

Majoriteten av projekten beskriver sitt integrationsarbete som en strävan att säkra att verksamheten 

når personer utländsk eller icke-nordisk bakgrund. I de flesta fall saknas beskrivningar för hur de 

kommer att gå tillväga för att uppnå detta, men några menar att nya mötesplatser skapas eller att de 

tar fram en mångfaldsplan. Däremot nämns samverkan tydligare i ansökningar där 

kärnverksamheten har integrationsarbete som fokus och ett flertal projekt beskriver att de 

samverkar med andra föreningar eller organisationer i sitt integrationsarbete. Dock förekommer 

vaga beskrivningar även på detta område, såsom att ”skapa en möteskultur där alla kommer till tals” 

och att projektet inte kommer att diskriminera på basis av etnicitet. Något fler projekt saknar 

beskrivningar helt för integrationsarbetet, jämfört med jämställdhets- och miljöbeskrivningar.  

Webbenkäten visar att strax över 30 procent uppger att genomfört en analys av verksamhet, 

resurser, mål och inriktning ur ett integrationsperspektiv och 35 procent uppger att de haft mål 

relaterade till integration. Arbetet kring integration har främst skett genom den kompetens som 



 

 

 

finns i den egna organisationen. I de öppna svaren berättar några projekt att arbetet med 

integrationsfrågor är naturligt i och med att de har interna riktlinjer och policydokument som stöd. 

Detta stöds av intervjuerna där informanternas beskrivningar av integrationsarbetet visar på försök 

att införliva ett integrationsperspektiv i kärnverksamheten och att man utvecklats inom området. 

Några projekt och förstudier berättar om konkreta aktiviteter kopplade till projektgenomförandet 

som inkluderat ett integrationsperspektiv, exempelvis ett samarbete mellan föreningar för olika 

etniska grupper som fallit väl ut eller pågående försök till samarbete.  

”Integration har vi varit väldigt dåliga på. Vi håller på och tittar på ett samarbete med en 

invandrarförening. Det vi märker är att det är svårt för människor i segregerade områden att ta sig in 

till stan´ där vi ligger.” 

Sammantaget ger projektportföljsanalysen intrycket att flest aktiviteter genomförts inom området 

integration, i jämförelse med områdena jämställdhet och miljö. Intervjuresultatet bekräftar också att 

projekten samverkar i större utsträckning med andra projekt eller föreningar än inom områdena 

miljö och jämställdhet. Ett liknande resultat påvisas i Swecos utvärdering av Tillväxtverkets program 

för social ekonomi (2013) där integrationsdimensionen fått ett betydligt starkare anslag än 

exempelvis jämställdhet.   

 

3.9 Betydelsen av de riktade medlen 
Fyra projekt som har fått avslag på sina ansökningar om stöd har intervjuats, för att undersöka de 

planerade projektverksamheterna eller förstudierna genomförts ändå (vilket har betydelse för 

programmets mervärde), och hur de upplevde kontakten med sekretariatet i samband med 

avslagsbeslutet. Generellt har det varit stort söktryck i programmets utlysningar, och följaktligen ett 

stort antal avslag för varje beviljat projekt. Exempelvis beviljades 19 av 65 ansökningar om projekt 

2014. 

Bland intervjurespondenterna råder delade meningar om hur dialogen med sekretariatet i samband 

med avslaget har fungerat. Vissa upplever att de har haft en fungerande dialog och fått god 

feedback. I andra fall har organisationerna bakom ansökan lämnats med knapphändig information 

om bakgrunden till avslaget.   

De organisationer som har fått avslag på sina ansökningar och som har intervjuats menar att det inte 

nödvändigtvis medfört negativa konsekvenser för dem och deras projektförslag. Några beskriver det 

istället som ”en skjuts framåt” för dem som organisation eller projektet, i och med att de kunnat 

använda feedbacken från sekretariatet för att förbättra projektet och återigen ansöka projektmedel 

hos Västra Götalandsregionen eller andra aktörer såsom Europeiska socialfonden. Flera av 

respondenterna berättar att eftersom de driver flera projekt, ibland parallellt, är det inte ovanligt att 

de har flera olika ansökningar inne inom olika fonder, program eller organisationer. Avslag används 

då till att förbättra sin ansökan.  

Respondenterna har i samtliga fall uppgett att projektet har kunnat fortsätta i någon form trots 

avslaget från Västragötalandsregionen. Detta strider mot svaren i enkäten, där tre femtedelar uppger 

att de inte hade kunnat genomföra projekten utan stöd och intervjuerna där alla utom en 

företrädare uppger att verksamheten inte kunnat genomföras som det var tänkt utan de sökta 



 

 

 

medlen. Figur 7 visar hur respondenterna bedömt betydelsen av det sökta stödet från programmet 

för social ekonomi.  

Figur 7 Betydelsen av stöd från VGR 

 

Vad beror denna diskrepans på, och vad innebär det för programmets relevans? Först kan 

konstateras att de intervjuade uppger att projektet fortsatte i någon form, men kanske inte i samma 

omfattning som det tidigare var tänkt. Vissa projekt har varit tvungna att skalas ner. Detta tyder på 

att programmets stöd gör skillnad, något som också framhävs väldigt tydligt i intervjuer med 

företrädare för beviljade förstudier och utvecklingsprojekt. Därtill har de projekt som kunnat 

fortsätta efter avslag gjort så först efter att organisationen förändrat och förbättrat projektet, och 

därefter sökt ny finansiering. Avslaget har inneburit en språngbräda för den projektidé man haft. För 

de organisationer som fått sina projekt beviljade kan det vara svårt att se en sådan utveckling, och 

man uppger då sanningsenligt att projektet inte skulle kunna genomförts. Det kan också vara så att 

programmet lyckas identifiera projekt som har potential till goda resultat men som inte kan 

finansieras på annat sätt. Det är dock osannolikt att programmet har en sådan kirurgisk träffsäkerhet. 

Snarare visar det faktum att många lyckas förbättra sina projekt även vid avslag på att utlysningarna, 

och därmed programmet för social ekonomi, har varit relevant och haft ett mervärde både för dem 

som fått sina projekt beviljade och för åtminstone vissa av dem som fått avslag. 

 

3.10 Utblick 
Som en del i utvärderingen har vi tagit in information om andra regioners arbete med social 

ekonomi, för att se om det finns lärdomar och inspiration att dra från andra som arbetar med samma 

frågor.  

3.10.1 Region Östergötland 

Region Östergötland och Regionförbundet Östsam har de senaste åren intensifierat sitt arbete med 

den sociala ekonomin (Regionförbundet Östsam 2010, 2014). Under 2010 presenterades rapporten 

”Arbete för alla”, en utredning som visade på den sociala ekonomins potential när det handlar om att 

få människor – som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden att (åter-)komma i 

arbete. Utredningen initierades mot basis av att Östergötland hade en lägre sysselsättningsgrad och 

högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Projektet Östgötamodellen pågick under åren 2013-2014 
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med syfte att ge stöd, stimulans och starthjälp till arbetsintegrerade sociala 

företag/arbetskooperativ. Projektet beviljades medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden med 

Regionförbundet Östsam som projektägare. Projektets resultat är ett exempel på hur stöd för socialt 

företagande och entreprenörskap kan utformas på regional och lokal nivå.  

Regionförbundet Östsams arbete med sociala ekonomin generellt och sociala företag speciellt 

genomförs som en del i folkhälsoarbetet. Satsningar på sociala företag kan även ses som en del av 

regionförbundets utvecklingsarbete inom exempelvis kompetensförsörjning, företagsutveckling, 

integration, kultur och turism. I dagsläget arbetar Region Östergötland med social ekonomi genom 

det internationella nätverket REVES, med Se Upp, flera nätverk kring socialt företagande och ett 

särskilt närverk för politiker och tjänstemän.  

3.10.2 Region Skåne 

Region Skåne saknar ett program för social ekonomi som motsvarar programmet i Västra Götaland. 

Däremot slöt Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne under 2010 en överenskommelse om 

samverkan vars innehåll har beröringspunkter med Västra Götalandsregionens Program för social 

ekonomi. Denna överenskommelse innehåller regionens målsättningar och visioner för social 

ekonomi. Överenskommelsen bygger på den regionala utvecklingsstrategin med ambitionen att inom 

fem utvecklingsområden uppnå målbilden – ”Det öppna Skåne”. I denna överenskommelse 

representerades den sociala ekonomin av Nätverk Social Ekonomi Skåne (NSES).17 Skånes 

Överenskommelse skapat en huvudsaklig plattform för dialog och utveckling av samverkansmodeller 

för ett förstärkt samspel och tidigt samråd inom den sociala ekonomin och mellan den sociala 

ekonomin och kommuner och regionen och man har arbetat mycket med synlighet och 

kommunikation kring överenskommelsens innehåll och utveckling via en särskild webbsida. 

Region Skånes överenskommelse innehåller en utvecklingsplan som utgår från sex principer i 

visionen ”Det öppna Skåne”. Principerna kopplas till ett antal åtgärder som ska genomföras fram till 

2019. Innehållet i utvecklingsplanen påminner om Västra Götalandsregionens insatsområden i 

Program för Social ekonomi, men är mer kortfattad och brett formulerad. Överenskommelsen och 

dess handlingsprogram har en särskild utlysning om medel för projekt likt Västra Götaland. Däremot 

finns möjlighet för aktörer inom social ekonomi att söka stöd för länsövergripande verksamhet. Detta 

stöd syftar till att stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna organisationer och föreningar i 

enlighet med överenskommelsen mellan Region Skåne och den idéburna sektorn. Det finns även 

andra möjliga finansieringskällor för den sociala ekonomin, såsom Region Skånes Sociala 

Investeringsfond, bidrag för frivilligt arbete inom hälso- och sjukvården och särskilda bidrag för 

Studieförbund.  

 

Under åren 2010-2014 har Region Skåne utvecklat former för att stödja kommunerna och den 

idéburna sektorn på lokal nivå när det gäller lokala överenskommelser. I detta arbete har samverkan 

skett med Kommunförbundet Skåne. Vidare har stödstrukturer utvecklats för socialt 

entreprenörskap, frivillig- och volontärsarbete, upphandling med sociala kriterier, modeller för 

samråd och metoder för etablering och integration. Skåne har även arbetat med kunskapsutveckling 

                                                           
17 NSES är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne som genom omvärldsbevakning, 

kunskapsutveckling och påverkansarbete skapar förutsättningar för idéburna organisationer att tillsammans 

med den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och enskilda engagerade medborgare kunna verka för en 

ekonomisk, ekologisk och social hållbar samhällsutveckling i regionen. 



 

 

 

kring den sociala ekonomins roll i samhällsutvecklingen genom att aktivt främja samverkan mellan 

olika aktörer och genom att främja den utbildning och forskning som finns i Skåne på området. 

Arbetet med överenskommelsen fortgår och revideringar och kompletteringar av åtgärder har 

nyligen presenterats för genomförande under 2015-2019 (http://overenskommelsenskane.se/wp-

content/uploads/2013/08/overenskommelsen_skane_webb.pdf).  

 

 

3.11 Måluppfyllelse 
Utvärderingens resultat visar att majoriteten av aktiviteterna och resurserna läggs på insatsområde 

1. Detta speglar resultatet i bedömningen av måluppfyllelsen utifrån programmets logik, se avsnitt 

3.2. Det övergripande målet är att främja den sociala ekonomin och dess aktörer samt att stärka den 

sociala ekonomins roll för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Vi analyserar det målet genom att 

titta på respektive insatsområde. Det är dock viktigt att påpeka att målen inte är direkt 

utvärderingsbara som de är formulerade i programmet. Det finns inte mätbara indikatorer som 

tydligt kan påvisa om programmets mål är uppfyllda eller inte. Istället följer ett resonemang om 

vilken inriktning programmet har haft, vad de berörda aktörerna anser om måluppfyllelse samt vilka 

resultat som indikerar måluppfyllelse.  

Social innovation och socialt entreprenörskap är det insatsområde som flertalet intervjuade 

upplever att det har satsats mest pengar och arbetstid på inom programmet. Det är också detta 

insatsområde som utlysningarna har tillhört, även om en del projekt har fokuserat på områden som 

kan tillskrivas andra insatsområden. Insatsområdet och utlysningarna har som mål att möjliggöra 

föreningsutveckling och till att nya företag, metoder, tjänster, produkter och processer utvecklas. 

Enkät och intervjuer pekar på goda resultat av förhållandevis små projekt. Tre femtedelar av 

enkätrespondenterna som uppgett att de beviljats stöd och de intervjuade har uppgett att projektet 

inte kunnat genomföras utan stödet till organisationen från programmet, vilket tyder på ett stort 

mervärde av utlysningarna. Det faktum att projekt som gett mervärde kunnat finansieras genom 

programmet tyder på måluppfyllelse inom området social innovation och socialt entreprenörskap. De 

kvalitativa svaren i enkäten samt intervjuerna avseende uppnådda projektresultat pekar ofta mot 

resultat som ligger i linje med insatsområdets mål.  

Begreppet social innovation och socialt entreprenörskap är diffust och utlysningstexterna har 

inkluderat breda beskrivningar av vad som inkluderas under begreppet. Det har gjort att 

utlysningarna, som formellt rör social innovation, har berört eller inkluderat andra insatsområden. 

Möjligen hade mer tydliga effekter och resultat av projektstöden kunnat åstadkommas med smalare 

och mer strategiska och avgränsade utlysningar inom området, med tydliga definitioner av centrala 

begrepp. 

Intervjuade respondenter på delregional nivå lyfter fram att det faktum att Coompanion har fått en 

stor roll i programstrukturen (Coompanion har en aktiv roll i de delregionala plattformarna, i Sociala 

Ekonomins Råd, samt även på projektnivå) har gjort att programmet i hög grad förknippas med social 

innovation och socialt entreprenörskap. Detta bekräftas av enkäten, som visar att ett av de 

vanligaste skälen till att aktörer inom social ekonomi avstått från att delta i utlysningen var att de 

inte uppfattar att entreprenörskap ligger inom deras verksamhetsområde.  



 

 

 

Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling. Insatsområdet har som mål att bidra 

till två saker: en ökad kunskap och förståelse för social ekonomi och dess betydelse och roll för 

samhällsutveckling och kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte hos sociala ekonomins aktörer. 

Många av de beviljade projekten och förstudierna har fokuserat på eller inkluderat 

kunskapsspridning om den sociala ekonomin eller verksamheter relaterade till den, eller inkluderat 

inslag om informationsspridning om den sociala ekonomin på ett eller annat sätt. I enkäten lyfter 

många att de skulle vilja använda medel för att anställa personal för arbete med kunskapsspridning 

och kompetensutveckling, men tillgången till kompetens inom området verkar är bristfällig. Förutom 

det opinionsarbete och den kunskapsspridning som skett i projekt beviljade under insatsområdet 

social innovation och socialt entreprenörskap har det varit otydligt vilka aktiviteter som utförts inom 

insatsområdet under programperioden. Detta visas också i enkätresultatet, där arbetsområdet 

opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling får en låg placering, när de svarande 

rankar vilka områden regionen arbetat aktivt med.  

Sociala ekonomins förutsättningar. Majoriteten som besvarat enkäten upplever att 

förutsättningarna för social ekonomi i Västra Götaland är bra. Det finns dock dem som tycker att 

förutsättningarna är svåra, särskilt vad gäller tillgången till finansiering och hur organisationen ska 

uppnå ekonomisk stabilitet, eller svårigheter att samarbeta med vissa aktörer, såsom 

Arbetsförmedlingen eller kommuner.  

Den sociala ekonomins roll för samhällsutvecklingen är inte så brett accepterad som den kunde vara. 

Här finns ett behov bland aktörerna för mer stöd enligt företrädare för den sociala ekonomin, och 

målet kan inte anses vara uppfyllt. Till insatsområdet kan man knyta det verksamhetsbidrag som 

beslutas samt igångsättandet av aktiviteter som ledde till överenskommelsen. I enkäten nämns ofta 

tillgång till finansiering som en brist, och enklare administration som ett önskemål bland aktörerna i 

den sociala ekonomin. Mikrofonden har fått projektstöd vilket har bidragit till en bättre 

kapitaltillgång för den sociala ekonomins aktörer. Sett till programmet som helhet har detta dock inte 

varit en prioriterad fråga.   

Plattformsprojekt som delfinansierats av regionen har använts till att stärka delregionala 

samverkansstrukturer och lyfta samverkan från lokal till delregional och regional nivå. På så sätt 

innebär de ett långsiktigt arbete för att stärka den sociala ekonomins förutsättningar.  

Överenskommelsen kan på sikt bli en viktig faktor som verkar i en positiv riktning för den sociala 

ekonomins förutsättningar, men det är än så länge för tidigt att se konkreta effekter av 

överenskommelsen. Programmet har använts för att initiera arbetet med överenskommelsen, till att 

fånga in intresset som har kommit från den sociala ekonomins aktörer. Överenskommelsen kan 

komma att bli en bestående effekt av programmet. Programmet och överenskommelsen kan komma 

att fungera dynamiskt för att förbättra den sociala ekonomins förutsättningar.  

Forskning och utveckling hör till de insatsområden där det är svårt att knyta enskilda aktiviteter eller 

insatser, förutom ett mindre antal beviljade projekt. Målet med området var att stödja insatser inom 

forskning, konkreta studier och utvecklingsprojekt inom området social ekonomi. Det finns ett fåtal 

projekt som har rört sig inom detta område. Ett fåtal projekt har till exempel syftat till att initiera 

forskningsprojekt och ett par andra har haft forskning och utvecklingsaktörer som primär målgrupp 

för sitt projekt. Som exempel kan nämnas GU Holdings projekt som syftar till att tillvarata och 

utveckla sociala innovationer bland forskare och studenter på Göteborgs Universitet, eller 



 

 

 

Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle som handlade om att utveckla biosfärområdet till 

ett pilotområde för hållbar utveckling och som bl.a. resulterade i deltagande i en forskningskonferens 

i USA.  

Nätverk och samverkan är det insatsområde som aktörerna inom den sociala ekonomin upplever att 

VGR arbetar mest med. Hela 50 % uppger att VGR arbetar mycket med detta. 

Intervjurespondenterna från de delregionala plattformarna (eller deras motsvarighet) betonar att 

stöd till samverkan och upprätthållande av nätverk är viktigt, och att programmet har fyllt en viktig 

funktion i detta.  

De delregionala plattformarna, och arbetet med att kanalisera information och stöd genom dem, 

framhålls, även om få känt till exakt hur programmet har fungerat på detta område. Plattformarna 

har fungerat olika bra i olika delregioner, och därmed i varierande grad bidragit till måluppfyllelse 

inom området.  

Flera projekt har också inkluderat nätverksbyggande på ett eller annat sätt, till exempel Angereds 

Kamelcenter. Programmets struktur bidrar i sig självt till att skapa en samverkan inom social ekonomi 

i regionen. Både på delregional nivå där man har byggt plattformsprojekt på existerande nätverk, och 

på regional nivå där Sociala Ekonomins Råd fyller en viktig funktion. Här finns dock mycket kvar att 

göra, eftersom de delregionala plattformarna har fungerat suboptimalt och den delregionala 

förankringen kan därför behöva ett omtag.  

Nationellt och internationellt är ett insatsområde som ska bidra till att ”aktualisera, initiera samt 

medverka till den nationella och internationella utvecklingen inom social ekonomi och social 

innovation” samt att ”öka den nationella och internationella kunskapen hos sociala ekonomins 

aktörer. Här har Näringslivsavdelningens medlemskap i REVES varit en viktig del. Det förekommer ett 

fåtal projekt och förstudier som har åtminstone ett nationellt perspektiv i sina insatser. Det yttrar sig 

i form av att de genomför en omvärldsbevakningar för att tidigare arbete på området, kartlägga 

framgångsrika modeller eller metoder och eller för att samverka med aktörer utanför Västra 

Götalandsregionen. Exempelvis har en förstudie med fokus på utveckling av lokal community-

baserad besöksnäring arbetat med ett nationellt perspektiv i kartläggningen av framgångsrika 

metoder, men också besökt och skapat kontakter med liknande verksamheter utanför den egna 

regionen. Ett ytterligare exempel är projektet 3E4SE som bland annat Västra Götalandsregionen 

deltar i tillsammans med andra västsvenska partners.18 3E4SE är ett internationellt EU-projekt som 

arbetar med att utveckla hållbara finansieringslösningar för verksamheter inom social ekonomi, 

särskilt kring hur offentligt och privat kapital kan kombineras.  

 

4. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  
Slutsatskapitlet tar sin utgångspunkt i de frågeställningar som VGR velat få besvarade med 

utvärderingen, och som också legat till grund för analysarbetet. Frågeställningarna besvaras med 

empiri i tidigare kapitel, men nedan ges ett sammanfattande svar på respektive fråga. Kapitlet 

                                                           
18 3E4SE (European Ethical Financial Ecosystem for local partnerships supporting new Social Enterprises) är ett 

projekt delfinansierat av EU-kommissionen genom utlysningen “VP/2013/017 - Supporting the demand and 

supply side of the market for social enterprise finance.  



 

 

 

avslutas med konkreta rekommendationer som ligger utöver frågorna.  Slutsatser och 

rekommendationerna är utvärderarnas egna och sammanfaller nödvändigtvis inte med VGR:s.  

 

4.1 Besvarande av frågeställningar 
 

Har målen för programmen uppnåtts? 
Det finns en underliggande svårighet med att utvärdera programmets mål på ett kvantitativt sätt 

eftersom målen, så som de är formulerade, inte är direkt utvärderingsbara. Det svårt att avgöra när 

ett visst mål kan anses uppfyllt. Det gör det i sin tur svårt att bedöma den regionala effekten av 

programmet, bortom de organisationer som har fått stöd eller på annat sätt varit i direkt kontakt 

med programmet. Dessa svårigheter lyftes också i utvärderingen av föregående programperiod 

(Kontigo 2010). 

Programmets målsättningar kan anses vara uppnådda inom två insatsområden, insatsområde 1 social 

innovation och socialt entreprenörskap och insatsområde 5 nätverk och samverkan. Inom 

insatsområde 1 har de genom utlysningen beviljade projekten arbetat med utveckling av processer, 

tjänster, produkter samt föreningsutveckling eller organisationsutveckling. Detta har antingen varit 

ett uttalat mål eller en bieffekt av genomförandet av projektet. Precis som tidigare utvärdering visat 

skulle VGR ha kunna göra mer för att underlätta social innovation, exempelvis att arbeta med att 

utveckla och sprida information om hur sociala hänsyn och social innovation kan efterfrågas i större 

utsträckning i offentliga upphandlingar i regionen, då offentliga aktörer är en av den sociala 

ekonomins viktigaste marknader. Regionen skulle kunna ha en ledande roll för utveckling av kunskap 

och tillgängliggörande av resurser för att öka kunskapen om sociala innovationer på den regionala 

offentliga marknaden men också verka för att social innovationsutveckling blir en integrerad del i det 

regionala innovationssystemet.  

Programmets måluppfyllelse på övriga insatsområden är inte lika tydligt kopplat till specifika 

aktiviteter, som till exempel utlysningarna är under insatsområde 1. Alla insatsområden berörs i de 

beviljade projekten, men i olika stor omfattning. Bredden i beviljade projekt är väldigt stor, och de 

berör alla insatsområden. I minst utsträckning handlar projektverksamheterna om område 6 

(nationell och internationell utveckling inom social ekonomi) och område 4 (forskning och 

utveckling). Det finns dock projekt som berör även dessa områden och ett par större projekt rör till 

exempel forskning och utveckling.  

Finns det långsiktighet i programmet? 
För att besvara denna frågeställning använder vi oss av Boman, Sjöberg och Svensson (2013) som 

pekar på vikten av att helheten måste fungera, det vill säga samspelet mellan program- och 

projektnivå, för att uppnå långsiktiga effekter i program. Som nämnts ovan krävs följande aspekter:  

1. Ett aktivt ägarskap inom ramen för en effektiv och genomskinlig projektorganisation.  

2. En samverkan mellan viktiga aktörer och organisationer som bygger på gemensam 

kunskapsbildning varvat med handling. 

3. Ett utvecklingsinriktat lärande som leder till multiplikatoreffekter. 

Vad gäller de första två punkterna tyder utvärderingsresultatet på att dessa uppfylls eller att 

programmet är på rätt väg. Intervjurespondenterna berättar att de är nöjda med det stöd de fått i 



 

 

 

olika faser av projektgenomförandet av sekretariatet, av SER och av de delregionala nätverken. 

Plattformsprojektet och överenskommelsen har också i viss mån bidragit till samverkan, även om 

mycket återstår att göra. Däremot pekar utvärderingen på att det inte finns ett tillräckligt stort 

institutionaliserat lärande i programmet. Det lärande som genereras i projekten sprids inte till sociala 

ekonomins aktörer i stort, vilket behöver utvecklas i kommande programperiod. 

Majoriteten av de beviljade projekten uppger i enkät och i intervjuer att deras projekt kommer att 

fortsätta i någon form, och att projektresultaten är långsiktiga, åtminstone på lokal nivå. Det finns 

ambitioner och planer att fortsätta verksamheten, redan innan projektet eller förstudien avslutats. 

Det finns med andra ord ett långsiktigt perspektiv hos de beviljade projekten och förstudierna vad 

gäller att ta tillvara resultat och bygga vidare på dem. Under förutsättning att ny finansiering kan 

erhållas för fortsatta insatser, kan de flesta resultat leva vidare, exempelvis genom att uppgå i nya 

verksamheter eller projekt.   

Genom intervjuerna och projektdokumentationen, har en osäkerhet kring hur, när och om en 

fortsättning av projektverksamheten kan åstadkommas identifierats. Denna osäkerhet baseras i regel 

på att en fortsättning av projekt- eller förstudieverksamheten också är beroende av fortsatt extern 

medfinansiering. Generellt sett har projekten svårt att uppnå en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

Uppnående av ekonomisk hållbarhet upplevs ta lång tid och det finns en oro för att man inte har den 

ekonomiska möjligheten och kapaciteten att vara uthållig.  Flertalet av projekten uppger att de 

behöver få upp omsättningen för att klara av långsiktigheten, vilket många försöker lösa genom att 

utveckla nya affärsidéer. Svårigheter med att finna fortsatt finansiering i kombination med lokala 

resultat är en tydlig risk för att resultat och effekter enbart blir kortsiktiga, vilket Boman, Sjöberg och 

Svensson (2013) pekar på. Om förändrings- och utvecklingsarbete drivs för mycket underifrån 

tenderar förändringen att bli lokal, tillfällig och isolerad.  

Generellt sett de projekt som beviljats projektstöd tydligast exempel på resultat som kan leva vidare 

och som får en inverkan på regional nivå. Det gäller även det verksamhetsbidrag som Coompanion 

erhållit. Överenskommelsen är det tydligaste beviset på långsiktighet på programnivå. Det utgör en 

avsiktsförklaring mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen om hur det fortsatta 

utvecklingsarbetet ska se ut. Det är viktigt för det fortsatta arbetet att det nya programmet och 

överenskommelsen samverkar. Ett positivt exempel är Region Skåne, som jobbar långsiktigt med sin 

motsvarande överenskommelse, och uppdaterar den och modifierar den vid behov. Det är ett 

dynamiskt dokument som möter de behov som sociala ekonomin har för stunden. 

Vad har fungerat bra respektive dåligt? 
Programmets har formen av en regional nivå och delregionala nivåer som fördelar ansvar 

sinsemellan. Det är en förhållandevis komplex struktur som är svår att överblicka. Hur delregionala 

nätverken har fungerat varierar i de olika delregionerna. Det upplevs som positivt med delregionala 

nivåer som kan bidra till en förankring av programmet och se till att delregionala behov fångas upp. 

Det säkrar att ingen delregion behöver stå tillbaka för fokus på storstadsregionen. Delregionerna är 

delaktiga i beredningar av ansökningar, vilket är bra för den delregionala förankringen av 

programmet. Däremot, har det varit otydligt hur den kommunala nivån ska fångas upp i den 

nuvarande strukturen. Det har också framstått som otydligt hur den delregionala medfinansieringen 

till plattformsprojekten ska se ut. SER:s roll och mandat bör förtydligas. Förväntningarna på de 

delregionala plattformarna bör också förtydligas och konkretiseras.  



 

 

 

Hur kan programmet utvecklas i kommande programperiod? 
Arbetet i det nuvarande programmet har inte på ett tydligt sätt prioriterats utifrån de insatsområden 

som finns i programmet. Nästa program bör ha färre, men tydligare, insatsområden, med tydliga mål 

kopplade till respektive område.  

Enkätresultatet visar att en stor del av målgruppen inte känner igen sig i utlysningstexterna och de 

fokusområden som nämns där. Begrepp som social innovation och socialt entreprenörskap kopplas 

av respondenterna till en viss typ av aktiviteter och organisationer och sådana begrepp kan därmed 

vara exkluderande. Vissa har uppgett att man har kopplat utlysningarna till Coompanion och den typ 

av verksamhet som är aktuell för Coompanion (utveckling av socialt entreprenörskap och sociala 

företag), men inte sett den egna organisationen som aktuell för stöd. Utlysningarna kan formuleras 

på ett mer inkluderande sätt för att bli attraktiva för en större målgrupp.  

Enkätresultatet visar också att verksamhetsutveckling är det som den sociala ekonomins aktörer 

främst behöver stöd inom. Medfinansiering för att driva projekt kommer först i andra hand. Det 

indikerar att fler föreningar och verksamheter behöver verksamhetsutvecklingsstöd för att kunna 

växa inom den sociala ekonomin.  

Programmet bör utveckla uppföljningen av beviljade projekt. De uppföljningsrapporter som finns 

idag är av skiftande kvalitet. För att uppnå goda effekter på programnivå krävs att kunskapen som 

genereras i projekten tas tillvara och sprids till andra aktörer. Då är uppföljningar av beviljade projekt 

ett viktigt instrument för det. Flera lösningar kring det kan tänkas, till exempel en projektbank som 

öppet lyfter fram erfarenheter av olika projekt. En sådan lösning behöver inte kräva så mycket av 

handläggarens resurser.  

I kommande programperiod kan man förbättra arbetet kring miljö, jämställdhet och integration. 

Programmet måste ha en tydlig idé med vad arbetet inom dessa områden ska leda till. Idag uppvisar 

en stor del av ansökningarna tecken på ointresse och kunskapsbrister kring dessa frågor.  

Vi föreslår att strukturen kring den sociala ekonomin i Västra Götaland tydliggörs i kommande 

programperiod, d.v.s. hur de delregionala nätverken, SER, plattformar och Överenskommelsen etc. 

förhåller sig till varandra vad avser roller och mandat. I Östergötland, som likt Västra Götaland 

kommit lång vad gäller att ta ett regionalt helhetsgrepp kring den sociala ekonomin, finns ett 

huvudsakligt nätverk för den sociala ekonomin. Nätverket används för att driva utvecklingsarbetet 

och agerar som referensgrupp till projekt. Östergötland har ytterligare två nätverk kring social 

ekonomi, som skulle kunna komplicera strukturen, men dessa har tydliga ansvars- och 

verksamhetsområden som skiljer dem åt. Det ena har utvecklats till en plattform för samverkan 

mellan privat, offentlig och idéburen verksamhet samt akademin och drivs av Östsvenska 

Handelskammaren och det andra är ett nätverk för sociala företag som driver de sociala företagens 

frågor. 

I vilken utsträckning motsvarar effekterna de behov och problem som ska mötas? 
Utvärderingens resultat pekar på att de effekter av programmet som har identifierats ligger i linje 

med de i programmet identifierade behoven och utmaningarna. Exempelvis pekar 

enkätrespondenterna på att fortsatt stöd behövs inom de områden där programmet redan är 

verksamt. Det gäller till exempel verksamhetsutveckling, stöd till nätverk och samverkan och stöd till 

att utveckla sociala innovationer. Det är också områden där programmet idag har haft effekt i de 



 

 

 

projekt som har stöttats och genom den organisation som har fått verksamhetsbidrag. Detta tyder på 

att programmets resultat och effekter ligger i linje med behov och problem inom den sociala 

ekonomin.  

Precis som följeforskningsrapporten (Molnar & Bergstrand 2012) visar denna utvärdering att 

resultaten främst är lokala, delvis sektorsövergripande men sällan spänner över olika delregioner. 

Undantagen är verksamhetsbidrag och projektstöd som givits under en längre tid. För dessa finns 

vinster på både delregional, nationell och internationell nivå.   

En närliggande fråga är huruvida det är regionens ansvar att ansvara för de lokala resultat och 

utvecklingen som kommer till stånd genom projekt och förstudier. Vi bedömer att kommunerna bör 

ta ett större ansvar för utfallet av dessa verksamheter och samverka med regionen. I dagsläget 

samverkar parterna inte på ett optimalt sätt. De delregionala nätverken har i plattformsprojekten 

haft i uppgift att få med kommuner/kommunalförbund som medfinansiärer för att stärka den 

delregionala utvecklingen. Detta har i de flesta fall visat sig vara svårt.  

Vilka resultat och effekter har beviljade projekt inom socialt entreprenörskap haft? 
Projektportföljsresultaten visar att resultaten kan kategoriseras i sex punkter; ökad kännedom om 

utvecklingsbehov lokalt och regionalt, nya nätverk och strukturer för samverkan, nya föreningar och 

sociala företag, utveckling av föreningar och organisationer, nya metoder och modeller för arbete 

med sociala ekonomins målgrupper, synliggörande av den sociala ekonomin. I intervjuerna 

framträdde resultat såsom skapande av arbetstillfällen, att tjänster, produkter och processer har 

utvecklats samt att den sociala ekonomins kapacitet har förstärkts genom samverkan, stärkt 

självkänsla och delaktighet tydligare.  

Hur ser resultaten av utlysningarna och beviljade projekt ut i relation till de medel som har 
erhållits? 

I relation till de flesta andra utlysningar av utvecklingsmedel som syftar till regional utveckling är 

resultaten stora i relation till de beviljade medlen. Stödbeloppen är små jämfört med andra 

utlysningar, men projektresultaten är i många fall goda. Samtidigt är det flera som efterfrågar större 

stödbelopp genom utlysningarna. Motiveringen till det är att de då kan finansiera tjänster, eller säkra 

långsiktigheten i projektet. Det medför dock svårigheter att matcha det beviljade beloppet med till 

exempel arbetstid. Vissa är också positiva till de relativt små projektbidragen, men för programmet 

medför de stor administrativ börda. Därför bör man överväga i nästa programperiod att höja 

beloppsgränserna. Det skulle också kunna bidra till större regionala effekter, och inte bara lokala, 

vilket denna utvärdering i likhet med tidigare följeforskning (Bergstrand & Molnar 2012) visat 

genomsyrar de mindre projekten. 

Vad hände med dem som fick avslag?  
De som har fått avslag har i många fall genomfört de projekt eller förstudier som de ansökt om 

medel för, trots att de inte fått medfinansiering av VGR. Detta i sig indikerar ett mindre mervärde av 

programmet. Dock uppger organisationerna i intervjuer att de har kunnat använda den återkoppling 

de har fått i samband med avslaget till att vidareutveckla projektidén. Det finns exempel på 

organisationer som har bearbetat sin idé i flera ansökningsomgångar tills de slutligen blivit beviljade 

medel. Andra har sökt medel på annat håll och funnit medfinansiering. På så sätt har avslagen varit 

en språngbräda för fortsatt arbete med sociala innovationer inom den sociala ekonomin. 

Utlysningarna har därmed haft en större effekt än den som skett isolerat i de beviljade projekten.  



 

 

 

Är modellen med förstudier och utvecklingsprojekten något som bör fortsätta? 
Ja, men med större projekt får man större genomslag. De små projekten fyller en funktion i det att de 

breddar målgruppen som kan söka stöd, men de kostar i dagsläget mer än vad de smakar. 

Utvärderingen har visat att mer av programmets resurser behöver läggas på att samla den sociala 

ekonomins aktörer på delregional nivå för att göra en omstart av den delregionala förankringen. Det 

kan behöva göras workshops och liknande för att samla in aktörernas synpunkter. Det skulle kunna 

vara ett led för att åstadkomma delregionala överenskommelser. Eftersom förstudierna idag kräver 

mycket resurser rekommenderar vi att en del av de resurserna istället läggs på den delregionala 

mobiliseringen och förankringen. Det skulle i så fall innebära färre förstudieprojekt.  

Bidrar programmet till att VG 2020 uppnås? 
Programmet är tydligt kopplat till VG 2020 och detta gäller även utlysningarna. Därigenom är 

programmet också relevant ur ett regionalt utvecklingsperspektiv, eftersom det ligger i linje med det 

övergripande policydokumentet.  

Det finns en särskild koppling mellan programmet och VG 2020:s prioriteringar: ”Stimulera ökat 

entreprenörskap och intraprenörskap” samt ”Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer 

och starta företag”. Båda dessa ligger under rubriken en ledande kunskapsregion, Därutöver är andra 

prioriteringar i VG 2020 också relevanta för programmet, vilket framkommer i analysen av projekten. 

Till exempel finns gott projekt kopplade till samspelet mellan stad och land. De flesta beviljade 

projekt är dock kopplade till målet en ’’ledande kunskapsregion”. 

I vilken utsträckning berör programmet jämställdhet, miljö, och integration? 
Programmet är tydligt med att jämställdhet, miljö och integration ska betonas och att dessa 

perspektiv ska genomsyra projekten. Projektportföljsanalysen visade att projekten har en 

medvetenhet kring problematiken kring jämställdhet, miljö och integration. Däremot uppvisar de 

stora svagheter i form av att problematiken sällan kopplas till aktiviteter eller konkreta åtgärder. I 

högst utsträckning arbetar projekten konkret med minskad miljöpåverkan. Det finns några få 

exempel på projekt som har integrerat ett eller flera perspektiv i hela projektgenomförandet. Genom 

intervjuerna tydliggjordes också att projekten har ambitioner att arbeta med dessa områden och att 

insatser har genomförts. Sammanfattningsvis kan sägas att programmet berör dessa områden men 

att projekten har svårigheter att se jämställdhet, miljö och integration som naturliga inslag i 

genomförandet och integrera dessa perspektiv i verksamheten.  

 

4.2 Rekommendationer: 
• Vi föreslår att programmet under kommande programperiod fokuserar på färre 

insatsområden. Vi rekommenderar vidare att insatsområdena specificeras mer och får 

mätbara mål med tydliga indikatorer.  

• Nyckelbegrepp som social innovation och socialt entreprenörskap bör förtydligas, definieras 

och förklaras för sociala ekonomins aktörer, på ett sätt som minskar risken för att begreppen 

fungerar på ett exkluderande vis.  

• Kunskaps- och erfarenhetshantering – skapa en struktur för att ta tillvara den kunskap som 

skapas i projekten. Den kunskapen bör kunna användas dels av regionen, men också av den 

sociala ekonomins aktörer. Det ställer krav på både projektägare, som ska vara förmögna att 



 

 

 

samla in den kunskap som genereras i det egna projektet, och på VGR, som ska hantera 

informationen och kunskapen centralt.  

• Utveckla samverkansstrukturer - Utvärderingens resultat visar att samverkansstrukturerna på 

delregional behöver utvecklas. Vi föreslår att Västra Götalandsregionen tar en mer aktiv roll 

för att utveckla samverkan på delregional nivå. Här är av största vikt att inkludera samtliga 

aktörer såsom de delregionala nätverken, Coompanion, kommunerna och 

kommunalförbunden. En förstärkning på den delregionala nivån möjliggör att ta vara på 

erfarenheter, kunskaper och resultat på lokal nivå för att föra upp dem på delregional nivå 

och regional nivå för att uppfylla programmets övergripande mål om regional utveckling. 

Stödstrukturer för projekt kan utvecklas tillsammans där varje aktör tar sitt ansvar. För att 

möjliggöra detta rent resursmässigt föreslår vi att inför nästa programperiod minska antalet 

förstudier som kräver mycket tid i anspråk i form av administration där resurserna istället 

läggs på att utveckla samverkan. 

• Ytterligare tydliggöra möjligheten att ansöka om projektstöd samt vilka aktörer som är 

aktuella för denna möjlighet.  

• Förtydliga förväntningarna på de horisontella kriterierna integration, jämställdhet och miljö. 
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5. BILAGA 1 DIAGRAM 
 

Figur B1 Enkätrespondenternas kännedom om utlysningen socialt entreprenörskap 

 

Figur B2 – Regionens främsta arbetsområden inom social ekonomi. 
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Figur B3 – Beviljat bidrag inom utlysning socialt entreprenörskap 2013 och 2014 per delregion 

 

 

Figur B4 – Enkätrespondenternas behov av framtida stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 0 kr 200 000 kr 400 000 kr 600 000 kr 800 000 kr 1000 000 kr 1200 000 kr 1400 000 kr

Fyrbodal

Sjuhärad

Göteborgsregionen

Skaraborg

Beviljat  bidrag för utvecklingsprojekt Beviljat för bidrag förstudier/idéutvecklingsprojekt

0% 10% 20% 30% 40%

Stöd att hitta nya samarbets-/samverkanspartners

Affärs-/produkt-/tjänsteutvecklingsstöd

Ledning av nätverk/samverkan med sociala…

Annat:

Ekonomiskt stöd till idéutveckling/social innovation

Ekonomiskt stöd till projektverksamhet/förstudier
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Vilka behov  har din organisation inom de närmaste 2 åren som du 

bedömer att Västra Götalandsregionen skulle kunna stödja er inom? 

(n=69)



 

Rapporten kan laddas ner från 

www.vgregion.se/regionutveckling/utvarderingsserie 

 

 

 

 

 


